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گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

»قلیان گیت« قربانی گرفت

کودکان کار از نگاهی دیگر
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 انتشار و ذکر نام 
متهمان اقتصادی مجاز شد
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دختر اصفهانی، اولین قربانی 
»نهنگ آبی« در ایران
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 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان خبر داد:

 بهره برداری از دومین 
سامانه بزرگ آبرسانی اصفهان
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کیمیای وطن بررسی کرد:

مصائب واردات
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 ساالنه 7 هزار میلیارد تومان 
هزینه درمان سرطان می شود

ک سرطان تراژدی دردنا
|صفحه 6

آثار شهادت حاج آقا مصطفی بر انقالب
لطف خفیه الهی

امروز، یکی از روزهای مهم و تاثیرگذار بر روند پیروزی 
انقالب اسالمی است. در روز اول آبان ماه سال 1356، 
پایه های  رژیم ستم شاهی دست به جنایتی زد که 
حکومتش را لرزاند و زمینه سقوطش را فراهم کرد. 

در نیمه شب اول آبان 1356، آیت هللا سید مصطفی 
شکل  به  امام)ره(،  حضرت  ارشد  فرزند  خمینی، 

مرموزانه ای به شهادت رسید. 
شهادت ایشان، نهضت اسالمی ایران را جان تازه ای 
بخشید و به شکل انقالبی فراگیر درآمد که پس از 15 
ماه منجر به سقوط رژیم پهلوی شد. شاید به همین 
شهادت  خمینی)ره(،  امام  حضرت  که  بود  جهت 

ایشان را از الطاف خفیه الهی دانستند...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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گزارش اختصاصی کیمیای وطن از ابهامات سامانه انتقال آب از چشمه لنگان به 4 شهر استان اصفهان

جناب آقای حجت االسالم دکتر حبیب رضا ارزانی
انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت مشاور وزیر و دبیر ستاد هماهنگی و نظارت 
بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور تبریک می گوییم و  از درگاه ایزد متعال 

توفیق خدمات شایســته به مردم و این نظام مقدس را برای شــما خواســتاریم.
مدیریت روزنامه کیمیای وطن

رهبر معظم انقالب اسالمی:

قازادگی  ذره ای نشانه آ
در سید مصطفی نبود

با  حضرت آیت هللا خامنه ای صبح دیروز در دیدار 
دست اندرکاران همایش بزرگداشت مرحوم آیت هللا 

حاج سید مصطفی خمینی...

وزیر ارتباطات:

برای تنظیم بازار
فعال گوشی نخرید

وزیر ارتباطات گفت: افزایش قیمت ها در بازار گوشی 
با آغاز رجیستری حباب است و بهترین پاسخ به این 

موضوع، نخریدن گوشی برای تنظیم بازار است... 
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 حاشیه نشینان زاینده رود 
حق بهره مندی از آب پایدار را دارند

صفحه 12

 پشت پرده  ممنوعیت
 کشت برنج در اصفهان

کیمیای وطن گزارش می دهد:

کیمیای وطن بررسی کرد:
 بازبینی تاریخی 

دشمنی آمریکا با ایران
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 تشییع 6 شهید تازه تفحص شده 
و دو شهید مدافع حرم در اصفهان
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وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در مراســم معارفــه دبیــر 
ســتاد کانون هــای فرهنگــی و هنــری مســاجد، گفــت: 
مســجد مبــدا فــرد ســازی، جامعــه ســازی، دولــت ســازی 

و تمــدن ســازی اســت.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از مرکــز روابــط 
عمومــی و اطــاع رســانی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، 
ســیدعباس صالحــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی صبح 
دیــروز در آییــن تکریــم و معارفــه دبیــران پیشــین و جدیــد 
ــا  ــاجد ب ــری مس ــی و هن ــای فرهنگ ــی کانون ه ــتاد عال س
بیــان ایــن مطلــب، افــزود: کانون هــای فرهنگــی و هنــری 
مســاجد از جهت هــای مختلــف نهــادی متفــاوت و متمایــز 

اســت.
وی ادامــه داد: شــاید کمتــر نهــادی را ســراغ داشــته باشــیم 
کــه بــا واژه کانــون، تعریــف شــود. هــم نهادهــای حاکمیتــی 
و دولتــی و هــم نهادهــای غیرحاکمیتــی در فضاهــای 
ــبیه  ــدام ش ــا هیچک ــم، ام ــراوان داری ــور ف ــی کش فرهنگ

ــتند. ــاجد نیس ــری مس ــی و هن ــای فرهنگ کانون ه
ــی  ــتاد عال ــای س ــی ویژگی ه ــه برخ ــاره ب ــا اش ــی ب صالح
کانون هــای فرهنگــی و هنــری مســاجد، گفــت: ویژگــی اول 
ایــن ســتاد قــرار گیــری آن بر محور مســجد اســت. مســجد 
در تفکــر اســامی مبــدا فــرد ســازی، جامعــه ســازی، دولت 
ســازی و تمــدن ســازی اســت. فضــا و مکانــی اســت کــه 
بدیــل نــدارد و در تفکــر اســامی و دینــی بــه عنــوان محــل 
ــادت، تربیــت، اجتمــاع و سیاســت شــناخته می شــود.  عب
اینکــه ســتاد عالــی کانون هــای فرهنگــی و هنــری مســاجد 
ــور  ــه ای در خ ــت مســجد تاســیس شــده، نکت ــا محوری ب

توجــه اســت.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی افــزود: ویژگــی دوم ایــن 
ســتاد مردمــی بــودن آن اســت. کانون هــای فرهنگــی 
و هنــری مســاجد بــا نــگاه مردمــی شــکل گرفته انــد. 
نهادهایــی کــه در فضــای حاکمیتــی و رســمی حضــور دارند، 
ممکــن اســت از مشــارکت های دولتــی اســتفاده کننــد ولــی 

ایــن ســتاد بــر محــور مــردم پایــه گــذاری شــده اســت.

دارای  اگرچــه  کانــون  هــزار   ٢٣ داد:  ادامــه  صالحــی 
سیاســتگذاری و هدایتگــری اســت ولــی بــا منابــع مالــی و 
انســانی مــردم و همچنیــن بــر اســاس خاقیت هــای متنوع 
ــان و فرهنــگ  ــد. اگــر جری ــر مــردم شــکل گرفته ان و متکث
ــت  ــل اس ــن دلی ــه ای ــوده، ب ــدگار ب ــروز مان ــا ام ــورا ت عاش
ــای  ــد و کانون ه ــزاق می کن ــی ارت ــه های مردم ــه از ریش ک
فرهنگــی و هنــری مســاجد نیــز بــه همیــن شــکل اســت.

وی در ادامــه عنصــر شــادابی و ظرافــت جوانانــه را از دیگــر 
ــری  ــی و هن ــای فرهنگ ــی کانون ه ــتاد عال ــای س ویژگی ه
مســاجد برشــمرد و گفــت: در کشــور فضاهــای فرهنگــی و 
هنــری متعــددی داریــم امــا در ایــن ســتاد جوانان بســیاری 

حضــور دارنــد کــه مایــه اصلــی تحــرک آن هــا هســتند.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی افــزود: ویژگــی چهــارم این 
ســتاد ترکیــب فرهنــگ و هنــر بــا یکدیگــر اســت. فرهنگ و 
هنــر بــه طــور جداگانــه قابلیت هــای خــود را دارنــد. فرهنــگ 
دارای عمــق اســت و هنــر دارای جذابیــت و اثرگــذاری. 
نهادهایــی وجــود دارنــد کــه بــه تنهایــی دارای فعالیت هــای 
فرهنگــی محــض و یــا هنــری محــض هســتند ولــی ســتاد 
ــا ترکیــب  عالــی کانون هــای فرهنگــی و هنــری مســاجد ب
فرهنــگ و هنــر در هــر دو زاویــه حرکــت می کنــد و از عمــق 

بــه ســوی جاذبــه در حرکــت اســت.
صالحــی شــبکه گرایــی را ویژگــی پنجــم ایــن ســتاد 
ــیس  ــرن از تاس ــع ق ــک رب ــول ی ــت: در ط ــمرد و گف برش
ســتاد عالــی کانون هــای فرهنگــی و هنــری مســاجد ایــن 
نهــاد بــه شــبکه وســیعی تبدیــل شــده کــه از مرکــز بــه عمق 

ــت. ــه اس ــایر راه یافت ــتاها و عش روس
وی تصریــح کــرد: کمتــر نهــادی ماننــد ســتاد عالــی 
کانون هــای فرهنگــی و هنــری مســاجد داریــم کــه در 
محیــط جغرافیایــی ایــران رگ و پــی دوانیــده باشــد. ایــن 
ــن پیوســتگی از نظــر  ــه در عی ــه ای اســت ک ــاد مجموع نه

جغرافیایــی دارای پراکندگــی اســت.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی افــزود: ایــن پنــج ویژگــی 
ســتاد عالــی فرهنگــی و هنــری مســاجد باعــث شــده کــه 

ــورد  ــته م ــش از گذش ــاد را بی ــن نه ــذاری در ای ــرمایه گ س
توجــه قــرار دهیــم.

ــه ویژگی هــای شــخصیتی  ــا اشــاره ب صالحــی همچنیــن ب
ــاب  و علمــی حجــت االســام و المســلمین حمیدرضــا ارب
ــای وی در طــول ۱۰ ســال  ــات و تاش ه ســلیمانی از خدم
مســئولیت در ســتاد عالــی کانون هــای فرهنگــی و هنــری 

مســاجد سراســر کشــور تقدیــر و تشــکر کــرد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ویژگی هــای شــخصیتی و 
علمــی حجــت االســام و المســلمین ارزانــی گفــت: آقــای 
ــا ایــده پردازی هــای خــاق  ارزانــی فــردی خــوش فکــر، ب
ــی  ــه حوزه هــای بیــن الملل و همچنیــن توجــه و نگــرش ب
اســت کــه امیــدوارم در ایــن دوره منجــر بــه تکامــل و تقویت 

ایــن حــوزه شــوند.
صالحــی ادامــه داد: ایــن ســتاد در دوره پیــش رو بایــد بــه 
اســتقرار و تثبیــت ســاختاری، شــتاب دهــی بــه مســیرهای 
ــای  ــی در فعالیت ه ــت گرای ــت کیفی ــازه و تقوی ــد و ت جدی

ــد. ــه کن ــا توج کانون ه
در بخــش دیگــری از ایــن نشســت حجــت االســام 
ــر  ــر از وزی ــن تقدی ــی ضم ــا ارزان ــب رض ــلمین حبی والمس
فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفــت: حــوزه مســاجد حــوزه ای 

ــت. ــروری اس ــاص و ض خ
وی افــزود: مســجد مبنــای تمــدن اســامی، کانــون اندیشــه 
ــوزی محســوب می شــود.  ــارت آم ورزی و خــردورزی و مه

در هــر ســیر و مســیری مســجد، آغــاز و فرجــام اســت.
ــه الگــوی  ــگاری و رســیدن ب ــرد ن ــر راهب ــی در ادامــه ب ارزان
ــای  ــان نامه ه ــود و پای ــات موج ــتفاده از تجربی ــق، اس موف

داخلــی و بیــن المللــی در حــوزه مســاجد تاکیــد کــرد.
در پایــان ایــن نشســت احکام حجت االســام و المســلمین 
ارزانــی  بــه عنــوان دبیــر ســتاد عالــی کانون هــای فرهنگــی 
و هنــری مســاجد و حجــت االســام و المســلمین اربــاب 
ســلیمانی بــه عنــوان مشــاور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی در امــور فرهنگــی و دینــی از ســوی وزیــر فرهنــگ 

و ارشــاد اســامی اهــدا شــد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مراسم معارفه دبیر ستاد کانون های فرهنگی و هنری مساجد: 

مسجد مبدا فردسازی، جامعه سازی، دولت سازی و تمدن سازی است



کوتاه از سیاست
انتشار و ذکر نام متهمان اقتصادی 

مجاز شد
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی کلیــات و جزئیــات 
ــون آییــن  ــه مــاده 353 قان طــرح الحــاق یــک تبصــره ب
دادرســی کیفــری را در نشســت علنــی دیــروز یکشــنبه 30 

مهــر پارلمــان بــه تصویــب رســاندند.
بــر اســاس ایــن طــرح کــه دارای یــک مــاده واحــده اســت 
ــن  ــاده 353 ای ــه م ــره 3 ب ــوان تبص ــا عن ــل ب ــن ذی مت

ــود: ــاق می ش ــفند 1392 الح ــوب 4 اس ــون مص قان
ــون  ــاده 36 قان ــره م ــوع تبص ــم موض ــره 3- در جرائ تبص
مجــازات اســامی مصــوب اول اردیبهشــت 1392، جلســات 
ــه صــورت  ــون اساســی ب ــا رعایــت اصــل 165 قان دادگاه ب
علنــی برگــزار می شــود و انتشــار جریــان محاکمــه بــا ذکــر 

نــام متهمــان بــه تشــخیص دادگاه مجــاز اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش، موضــوع جرائــم مــاده یادشــده 
و  اختــاس  قبیــل  از  اقتصــادی  بــه جرائــم  مربــوط 

کاهبــرداری اســت.

کرمان، الگوی اقتصاد مقاومتی 
سایر استان ها 

ــود  ــنهاد محم ــر پیش ــا ب ــور و بن ــتور رئیس جمه ــه دس ب
ــتان  ــرد اس ــور، عملک ــر رئیس جمه ــس دفت ــی، رئی واعظ
کرمــان در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی، بــه عنــوان الگــو بــه 

ــد. ــاغ ش ــتان ها اب ــایر اس س
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از پایــگاه اطاع رســانی 
ــه حســن  وزارت کشــور، محمــود واعظــی طــی نامــه ای ب
ــان را در  ــزی اســتاندار کرم ــکارات و برنامه ری ــی، ابت روحان
ــنهاد  ــی و پیش ــت ارزیاب ــی مثب ــاد مقاومت ــتای اقتص راس
کــرد و خواســتار ایــن شــد کــه ایــن اقدامــات بــه عنــوان 
ــه  ــود ک ــی ش ــور معرف ــتان های کش ــایر اس ــه س ــو ب الگ
رئیس جمهــور نیــز ایــن پیشــنهاد را پذیرفــت و طــی 
پی نوشــتی دســتور داد »هــر اقــدام مناســبی کــه در 
ــه ســایر  ــوان الگــو ب ــه عن اســتان کرمــان انجــام شــده، ب

ــود.« ــاغ ش ــرا اب ــت اج ــتانداران جه اس

 شبکه بین المللی قاچاق و 
ترانزیت مواد مخدر منهدم شد

ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
وزارت اطاعــات، بــا اقدامــات گســترده اطاعاتــی و تــاش 
شــبانه روزی ســربازان گمنــام امــام زمان)عــج( در اســتان 
سیســتان و بلوچســتان، اعضــای یــک شــبکه بین المللــی 
ــای  ــه محموله ه ــدر ک ــواد مخ ــاق م ــازمان یافته قاچ و س
ــرز ســراوان وارد  ــه صــورت مســلحانه از م ــواد را ب کان م
کشــور می کردنــد، شناســایی شــدند و در نهایــت بــا 
طــی  محموله هــا  ایــن  صورت گرفتــه،  پیگیری هــای 
چندیــن ســاعت درگیــری مســلحانه بــا قاچاقچیــان 
تقریبــی  وزن  بــه  تریــاک  محمولــه  یــک  و  منهــدم 
ــد.  ــط ش ــف و ضب ــده کش ــد یادش ــرم از بان ــو گ 2600کیل
در ایــن عملیــات 2 دســتگاه خــودروی نیســان در صحنــه 
ــی منهــدم و یــک  ــا آتــش نیروهــای عملیات درگیــری و ب
دســتگاه خــودروی تویاتــا بــه همــراه 3 دســتگاه بی ســیم 
موتــوروال مــورد اســتفاده عناصــر قاچاقچــی کشــف و ضبط 

شــد.
ــش  ــا پوش ــده ب ــه کشف ش ــت محمول ــر اس ــایان ذک ش
قاچــاق ســوخت و جاســازی  در زیــر گالن هــای ســوخت 

ــد.   ــل می ش حم

 مذاکره دوباره برای مهار 
قدرت ایران در منطقه است 

حجت االســام و المســلمین ســید ابراهیــم رئیســی 
ــاره  ــره دوب ــاره پیشــنهاد مذاک ــدس درب ــت آســتان ق تولی
دربــاره بحــث موشــکی ایــران اظهــار کــرد: وحدتــی در نــگاه 
ــام معظــم  ــد مق ــگاه بلن ــت از ن ــه تبعی ــام مســئوالن ب تم
ــرای  ــره ب ــئله مذاک ــه مس ــود دارد و آن، اینک ــری وج رهب

ــی اســت. ــا منتف ــی و موشــکی کام ــه دفاع بنی
ــان اینکــه اســتکبار  ــا بی تولیــت آســتان قــدس رضــوی ب
بــه دنبــال مذاکــره دوبــاره بــرای مهارکــردن قــدرت ایــران 
اســت افــزود: راهبردهــای آمریــکا، امــروز مهارکــردن 

ــت. ــه اس ــران در منطق ــدرت ای ق
بنیــه دفاعــی و موشــکی  یــادآور شــد: دشــمن  وی 
را در منطقــه و جهــان هــدف  ایــران  و نقش آفرینــی 
ــرد  ــه راهب ــا را ک ــوان این ه ــچ عن ــه هی ــا ب ــرار داده و م ق

نمی دانیــم. مذاکــره  قابــل  آمریکاســت، 

 تاکید بر تقویت 
بنیه دفاعی و موشکی کشور 

ــکر  ــردار سرلش ــا س ــدار ب ــی در دی ــوری همدان ــت هللا ن آی
ــى  ــاور عال ــتیار و مش ــوی، دس ــی صف ــید یحی ــدار س پاس
فرمانــده معظــم کل قــوا، بــا تاکیــد بــر تقویــت بنیــه 
ــرفت  ــل پیش ــت را عام ــور، معنوی ــکی کش ــی و موش دفاع
در تمامــی ابعــاد سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و نظامــی            

ــت. دانس
ایــن مرجــع تقلیــد بــا اشــاره بــه مجاهدت هــا و رشــادت های 
ــه  ســپاه و کینه توزی هــای دشــمنان و مســتکبران نســبت ب
ایــن نهــاد انقابــی، از خدمــات ارزنــده ســپاه قدردانــی کرد.

ــدار سرلشــکر صفــوی نیــز گزارشــی از آخریــن  در ایــن دی
ــه کشــورهای  ــوط ب ــژه مســائل مرب ــه به وی ــت منطق وضعی

محــور مقاومــت ارائــه کــرد.

 حضور آمریکا در رقه 
شعبده بازی ای بیش نیست 

ــکا در  دبیــر مجمــع تشــخیص نظــام گفــت: حضــور آمری
رقــه شــعبده بازی ای بیــش نیســت. حضــور هــر کشــوری 

در ســوریه بایــد بــا مجــوز دولــت ســوریه باشــد. 
محســن رضایــی، دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام، 
ــرای بازســازی رقــه  ــکا و عربســتان ب ــاره توافــق  آمری درب
ســوریه اظهــار کــرد: حضــور آمریــکا در رقــه شــعبده بازی ای 

بیــش نیســت.
ــش  ــت، داع ــای مقاوم ــه نیروه ــی ک ــه داد: زمان وی ادام
ــر  ــا ب ــد، آمریکایی ه ــه کردن ــل مواج ــت کام ــا شکس را ب
اســاس نمایشــنامه ای از پیــش طراحی شــده آنجــا نیــرو 

ــد. ــاده کردن پی
رضایــی خاطرنشــان کــرد: هــر کشــوری کــه می خواهــد در 
ســوریه کاری کنــد، بایــد بــا مجــوز دولــت ســوریه باشــد و 

حضــور آمریــکا در آنجــا غیرقانونــی اســت.

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

آثار شهادت حاج آقا مصطفی بر انقالب
لطف خفیه الهی

انقــاب اســامی ایــران بــه رهبــری یگانــه  دوران، حضــرت 
امــام)ره(، همــواره مــورد بحــث و بررســی افــراد، محافــل و 

مجامــع فکــری و سیاســی دنیــا بــوده اســت.  
شــهادت آیــت هللا حــاج ســید مصطفــی خمینــی را می تــوان 
فــرازی مهــم و اســتثنایی در تاریــخ انقــاب اســامی 
دانســت. مبــارزان و مجاهدانــی کــه ســال های ســال 
مرارت هــای مبــارزه و درد هجــران پیشــوای خــود را تحمــل 
کــرده بودنــد، بــه نیکــی در یــاد و خاطــره خــود دارنــد کــه 
ــدازه  ــا چــه ان ــه و ت ــز چگون ــرکات شــهادت آن ســید عزی ب
ــر واقــع شــد.   ــه رشــد انقــاب موث ــد رو ب در گســترش رون
وقتــی آحــاد مــردم خبــر شــهادت فرزنــد برومنــد حضــرت 
ــد،  ــت، تعه ــه صداق ــش ب ــش از پی ــنیدند، بی ــام را ش ام
اخــاص، مظلومیــت و نقــش محــوری امــام پــی بردنــد و 
پــس از گســترش نــام و یــاد آن حضــرت از تجلیــل نســبت 

 بــه آن پیــر مجاهــد لحظــه ای رویگــردان نشــدند. 
ایــن چــراغ ظلمت افــروز، شــرایط  از روشــنایی  پــس 
ــاری  ــد و آث ــش آم ــامی پی ــاب اس ــیر انق ــازه ای در مس ت
انکار نشــدنی بــر رونــد پیــروزی حاصــل شــد کــه بــه بعضــی 
از ایــن آثــار اشــاره می کنیــم: اولیــن اثــر از آثــار شــهادت آن 
مــرد بــزرگ و انقابــی، ترویــج نــام و یــاد حضرت امــام)ره( 
و تحکیــم موقعیــت رهبــری نهضــت در آن  مقطــع حســاس 

تاریــخ انقــاب اســت.
در مبــارزات سیاســی، همــواره بــرای زنــده نگهداشــتن نام و 
یــاد رهبــری مبــارزه از عوامــل و ابزارهــای مختلفی اســتفاده 
می شــود کــه بعضــی از آن هــا بــه صــورت اتفاقــی و ناگهانــی 
ــرت  ــی حض ــد گرام ــهادت فرزن ــدد. ش ــوع می پیون ــه وق ب
امــام)ره(، یکــی از ایــن عوامــل اســت کــه در گســترش نــام 

رهبــری نهضــت، نقــش تعیین کننــده ای داشــت. 
ــار  ــی فش ــود در پ ــه می ش ــه گفت ــاز ک ــه تاریخ س در آن بره
رژیــم ذکــر نــام حضــرت امــام در محافــل و مجامــع 
ــود  ــراه ب ــدان هم ــاه زن ــش م ــا ش ــت کم ب ــف دس مختل
و انــواع شــیوه های سیاســی و فرهنگــی بــه خدمــت 
گرفتــه شــده بــود تــا نــام و یــاد رهبــری انقــاب در اذهــان 
فرامــوش شــود، بــه یکبــاره همــه آن تاش هــای مذبوحانــه 

ــر آب شــد.  ــش ب نق
ســاواک طــی گزارشــی از مجالــس بزرگداشــت  حــاج آقــا 
ــس  ــن مجال ــام در ای ــرت ام ــام حض ــر ن ــی و ذک مصطف
ــه  می نویســد: »در تعــدادی از ایــن مجالــس شــعارهایی ب

ــت.  ــده اس ــی داده ش ــداری از روح هللا خمین طرف
مفســر بی بی ســی دربــاره گســترش نــام امــام در پــی 
ــی  ــت هللا خمین ــد: آی ــا مصطفــی می گوی شــهادت حــاج آق
کــه از تبعیدگاهــش در نجــف نه تنهــا اکثــر تشــکیات 
مذهبــی بلکــه نبــض سیاســی کشــور را در دســت داشــت، 
ناگهــان ... نــام ممنوع الذکــرش بــار دیگــر پــس از ســال ها 
و در پــی فــوت ناگهانــی فرزنــد ارشــدش مصطفــی بــر ســر 

ــاب، ص 230(  ــتان انق ــاد.« )داس ــا افت زبان ه
زمینــه  همیــن  در  طــی گزارشــی  ســاواک  همچنیــن 
ــی از  ــخنرانان مذهب ــس ... س ــن مجال ــد: »در ای می نویس
روح هللا خمینــی بــه عنــوان مرجــع مســلم عالــم تشــیع نــام 

 )201 ص  روحانیــت،  و  )ســاواک  می برده انــد.« 
بــه ایــن ترتیــب می تــوان ترویــج نــام و یــاد رهبــری عزیــز 
انقــاب اســامی در ایــران و اقصــی نقــاط بــاد اســامی و 
تبلیــغ مرجعیــت آن حضــرت را یکــی از آثــار مهــم شــهادت 

فرزنــد فاضــل ایشــان دانســت.
نکتــه دوم ایجــاد وحــدت و یکپارچگــی در میــان نیروهــای 
ــردم  ــف م ــرهای مختل ــارزات قش ــود. مب ــم ب ــف رژی مخال
ایــران در طــول ســالیان حاکمیــت رژیــم ستم شــاهی 
لــذا  می شــد؛  سیاســی  مختلــف  گروه هــای  شــامل 
ــارز  ــای مب ــان نیروه ــی در می ــدت و یکپارچگ ــاد وح ایج
بــه لحــاظ تعــدد گرایش هــای سیاســی و مذهبــی کار 
ــیاری  ــراف بس ــه اعت ــا ب ــود؛ ام ــواری می نم ــخت و دش س
ــاب  ــروزی انق ــد از پی ــل و بع ــی در قب ــان سیاس از آگاه
ــش  ــی نق ــا مصطف ــاج آق ــت هللا ح ــهادت آی ــامی ش اس

تعیین کننــده ای در ایــن راســتا داشــت.
ــد  ــم آن فقی ــس خت ــی از مجل ــازرگان در تحلیل ــدی ب مه
ــد:  ــت می گوی ــران در دو حرک ــاب ای ــاب انق ــعید در کت س
»مجلــس ختمــی در مســجد ارک برقــرار شــد. تــا آن زمــان 
نــه مســجد ارک چنیــن هجــوم جمعیــت را در شبســتان ها، 
ــه  ــارج ب ــای خ ــت بام ها و خیابان ه ــا و پش ــاط، ایوان ه حی
ــان  ــود و نه چن ــاخته ب ــلیم س ــس را تس ــده و پلی ــود دی خ
ــون،  ــق ملی ــط از طری ــا امضاهــای مختل ــی ب ــه دعوت اعامی
ــا  ــورت یک ج ــه ص ــا ب ــون و بازاری ه ــنفکران، روحانی روش
منتشــر شــده بــود.« )انقــاب ایــران در دو حرکــت، ص 24( 
ــه  ــی ب ــا مصطف ــاج آق ــوگواری ح ــم س ــه مراس ــوم اینک س
تجلیــل از حضــرت امــام تبدیــل شــد. مــردم وقتــی خبــر 
شــهادت فرزنــد برومنــد حضــرت امــام را شــنیدند، بیــش 
از پیــش بــه صداقــت، تعهــد، اخــاص، مظلومیــت و نقــش 
محــوری امــام پــی بردنــد و پــس از گســترش نــام و یــاد 
آن حضــرت از تجلیــل نســبت  بــه آن پیــر مجاهــد لحظــه ای 

رویگــردان نشــدند.
در همیــن رابطــه مفســر برنامــه داســتان انقاب در قســمتی 
از اظهــارات خــود می گویــد: »ادامــه مجالــس ترحیــم 
بــرای ســید مصطفــی خمینــی تبدیــل بــه مجالــس تجلیــل 
ــاب، ص 261( و  ــتان انق ــد. )داس ــی ش ــت هللا خمین از آی
نیــز تشــدید روحیــه مبــارزه و دادخواهــی ملــی اســامی و 
ایجــاد تحــرک و شــور انقابــی روزافــزون در میــان مــردم، 

چهارمیــن ثمــره ایــن شــهادت بــود. 
ــد  ــکی جدی ــه را مستمس ــن واقع ــوان ای ــت می ت درحقیق
بــرای خشــم انقابــی مــردم علیــه رژیــم دانســت. پنجمیــن 
اثــر را می تــوان از توجــه افــکار عمومــی بــه عوامــل و 
مســببان اصلــی ایــن واقعــه دانســت و اینکــه ایــن شــهادت 
در جنبــش مقاومــت اســامی تاثیــر زیــادی داشــت؛ 
ــه کــه در  ــه همان گون ــر ایــن شــهادت مظلومان چنانچــه خب
داخــل ایــران موجــی از خشــم انقابــی را بــه همراه داشــت، 
ــت  ــه تقوی ــز ب ــامی نی ــورهای اس ــدان کش ــان مجاه در می
روحیــه جهــاد و مبــارزه انجامیــد و ایــن همــه رژیــم را عاجز 
ــه  ــت مواج ــا شکس ــش ب ــه برنامه های ــره هم ــرد و باالخ ک
ــام  ــد ارشــد ام ــرکات، شــهادت فرزن ــن ب ــاز ای ــه آغ شــد ک
ــه  ــی از الطــاف خفی ــد: شــهادت مصطف ــه فرمودن اســت ک

الهــی بــود.
 یــاد و نــام امــام)ره( و حــاج آقــا مصطفــی را گرامــی 

می داریــم.

کارشناس ارشد علوم سیاسی
نفیسه اله دادیگروه سیاست

رویکــرد اخیــر آمریــکا بــه ایــران دربــاره اعــام 
پایبنــد نبــودن ایــران بــه برجــام نشــان داد کــه 
ــده و  ــک ای ــا ی ــران تنه ــا ای ــکا ب دشــمنی امری
ــوده و نیســت؛ بلکــه شــواهدی  ــوچ نب شــعار پ

مســتند پشــت آن اســت.
ــوان  ــن دســت را می ت شــواهدی تاریخــی از ای
بــه طــور کوتــاه پــس از انقــاب در ایــن عناویــن 
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کــه  می شــود  مطــرح  ســوال  ایــن  امــا 
زیســتن  نوعــی  دنبــال  بــه  امریــکا  چــرا 

نیســت؟  ایــران  بــا  مســالمت آمیز 
کســانی کــه از وضعیــت فعلــی روابــط ایــاالت 
ــط  ــد، از رواب ــکایت می کنن ــران ش ــده و ای متح

خــوب ایــران و امریــکا در زمــان شــاه یــاد 
ــن  ــود ای ــرح می ش ــه مط ــؤالی ک ــد. س می کنن
اســت کــه آیــا در دوران پهلــوی، امریــکا روابــط 

ــران داشــته اســت؟  ــا ای ــی ب خوب
در پاســخ بایــد گفــت در واقعیــت، امریــکا 
هرگــز ایــران یــا شــاه را بــه عنــوان یــک متحــد 
ضــروری ماننــد عربســتان ســعودی یــا ترکیــه 

ــت.  ــر نگرف در نظ
ــا وجــود درخواســت شــاه،  ــال ب ــوان مث ــه عن ب
امریــکا قــرارداد امنیتــی بــا ایــران را امضــا 

ــرد.  نک
ــک  ــران کم ــه ای ــدک ب ــدار ان ــه مق ــن ب همچنی
اقتصــادی کــرد و بــا وجــود اتخــاذ سیاســت های 
ــر  ــیا و دیگ ــن، آس ــکای التی ــاوت در امری متف
ــی و  ــر اجتماع ــاده تغیی ــه، آم ــق خاورمیان مناط
ــال خــوب در  ــک مث ــود؛ ی ــران ب سیاســی در ای
ــه  ــدی« ب ــت »کن ــار دول ــوص، فش ــن خص ای
ــت  ــیع اس ــات وس ــرای اصاح ــرای اج ــاه ب ش
بــه تحــوالت اجتماعــی و  بــه شــدت  کــه 
ــرای انقــاب  فرهنگــی منجــر شــد و زمینــه را ب
اســامی آمــاده کــرد. همچنیــن دولــت »کارتــر« 
یــک دســتورکار حقــوق بشــر ارائــه داد کــه 
ــه  ــران شــد و ب باعــث مخالفــت بســیاری در ای
ــران  ــی بازیگ ــرد. حت ــک ک ــاه کم ــرنگونی ش س
منطقــه ای مانند عربســتان ســعودی و اســرائیل 
ــز،  ــد نی ــه می کنن ــود شــاه گای ــون از نب کــه اکن
ــد؛  نقــش مهمــی در ســرنگونی شــاه ایفــا کردن
بــه عنــوان مثــال اســتفاده عربســتان ســعودی 
ــف اقتصــاد  ــرای تضعی ــی خــود ب ــدرت نفت از ق

ایــران و هشــدارهای اســرائیل بــه حامیــان خــود 
ــای  ــه جاه طلبی ه ــبت ب ــده نس ــاالت متح در ای
ــن  ــا ای ــب شــکایاتی ب ــز اغل ــرب نی ــاه. در غ ش
مضمــون شــنیده می شــد کــه شــاه »پایــش را 

ــت.« ــرده اس ــر ک ــش درازت از گلیم
ایــن رویکــرد ایــاالت متحــده نســبت بــه ایــران 
نتیجــه عاقــه نداشــتن امریــکا بــه ایــن کشــور 
ــز  ــا نی ــر درخصــوص بریتانی ــن ام اســت؛ همی
صــادق بــود؛ امــا چــون ایــران حائلــی بر ســر راه 
ــان  ــر آن زم ــدرت بزرگ ت ــوری روســیه، ق امپرات
بــه شــمار می رفــت، روابــط خــود را بــا ایــران بــه 
کمتریــن حــد خــود رســاند؛ هرچنــد کامــا قطع 
نکــرد. اساســا امریــکا روش بریتانیــا را دنبــال 
کــرد؛ یعنــی روابــط خــود را بــا ایــران کــم کــرد، 
ــرد. واشــنگتن،  ــن نب ــل از بی ــه طــور کام ــا ب ام
هرگــز ایــران را بــه عنــوان یــک متحــد قــوی بــه 

حســاب نیــاورد.
فکــر  هیــچ کــس   ،1970 دهــه  اواخــر  در 
نمی کــرد بــا ســقوط شــاه و به ویــژه پــس 
ــی  ــن حکومت ــازرگان، چنی ــت ب ــقوط دول از س
بــر ســر کار بیایــد؛ بلکــه فکــر می کردنــد 
یــک  بــه  را  خــود  جــای  شــاه  ســلطنت 
حکومــت ناسیونالیســت و ســکوالر، ولــی بــدون 

بدهــد.  شــاه  جاه طلبی هــای 
بــا تغییــر تعــادل بین المللــی قــدرت و ســقوط  
شــوروی، ارزش ایــران بــرای ایــاالت متحــده به 
طــور کلــی از بیــن رفــت. از آن بــه بعــد، ایــاالت 
متحــده از پذیــرش هرگونــه راه حــل بــرای حــل 
مشــکل ایــران ســر بــاز زد؛ بــه عنــوان مثــال در 

ــل  ــرای ح ــرد ب ــنهاد ک ــران پیش ــال 2003 ای س
ــره بنشــیند؛  ــه مذاک ــن دو کشــور ب مســائل بی

امــا امریــکا آن را رد کــرد.
اکنــون امریــکا بــه عنــوان قــدرت بــزرگ، 
نــدارد. رقبــای  را قبــول  قدرت هــای میانــه 
ــه همیــن صــورت، عاقــه  منطقــه ایــران نیــز ب
دارنــد ایــران تحریــم شــود؛ نــه بــه دلیــل 
مســئله تهدیــد امنیتــی، بلکــه بــه ایــن دلیــل که 
ــا  ــی دولت ه ــند. تمام ــران می ترس ــدرت ای از ق
در ایــران، صرف نظــر از ایدئولــوژی و جهتگیــری 
آن، خواهــان شــناخته شــدن پتانســیل کشــور 

در بیــن جوامــع بین المللــی هســتند. 
البتــه ایــران بایــد بــر اســاس هنجارهــای 
ــخ  ــه تاری ــر ب ــا اگ ــد؛ ام ــار کن ــی رفت بین الملل
ــه  ــی ک ــی زمان ــم حت ــم، می بینی ــه کنی مراجع
ایــران بــه عنــوان یــک نیــروی ثبات دهنــده در 
ــاز هــم از ســوی غــرب  ــرده، ب ــه عمــل ک منطق

ــت.  ــده اس ــم ش مته
اگــر از قابلیت هــای آینــده برجــام بگذریــم، 
ــه  ــا ایــاالت متحــده ب ســؤال اینجاســت کــه آی
دنبــال نوعــی ســازش بــا ایــران و درک متقابــل 
خواهــد بــود یــا اینکــه ســعی خواهــد کــرد یــک 
بــار و بــرای همیشــه مســئله ایــران را بــه روش 

خــود حــل کنــد؟
 راه دوم بســیار خطرنــاک و پرهزینــه اســت 
و موفقیــت آن بــه هیچ وجــه تضمین شــده 
ــل  ــای بی حاص ــه هزینه ه ــه ب ــا توج ــت. ب نیس
امریــکا در منطقــه خاورمیانــه، شــاید عقلگرایــان 

ــد. ــه ای نرون ــار چنیــن هزین ــر ب امریکایــی زی

کیمیای وطن بررسی کرد:

بازبینی تاریخی دشمنی آمریکا با ایران

ادامه از صفحه اول

بــه گــزارش کیمیــای وطن بــه نقــل از پایگاه 
ــری   ــم رهب ــام معظ ــر مق ــانی دفت  اطاع رس
رهبــر  خامنــه ای،  آیــت هللا  حضــرت 
معظــم انقــاب اســامی، صبــح دیــروز 
همایــش  دســت اندرکاران  بــا  دیــدار  در 
ــید  ــاج س ــت هللا ح ــوم آی ــت مرح بزرگداش
مصطفــی خمینــی در آســتانه چهلمیــن 
ــی  ــن قدردان ــان، ضم ــت ایش ــالگرد رحل س
مرحــوم  کنگــره ای،  چنیــن  برگــزاری  از 
مختلــف  ابعــاد  از  را  مصطفــی  حاج آقــا 
و  دانســتند  برجســته   شــخصیتی  دارای 
گفتنــد: ایشــان از لحــاظ اســتعداد و جرئــت 
علمــی، تهذیــب نفــس، شــجاعت و منــش 

ــی  ــود و معرف ــاز ب ــانی ممت ــی، انس مبارزات
جایــگاه علمــی و افــکار ایشــان بــه جامعــه 
ــروز، کار بســیار خــوب و الزمــی  و نســل ام

ــت. اس
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــه جایــگاه 
ــی  ــید مصطف ــاج س ــوم ح ــذار مرح تأثیرگ
دســتگیری  مهــم  حادثــه  در  خمینــی 
امــام)ره( در ســال 42 اشــاره کردنــد و 
 افزودنــد: آن مرحــوم در آن زمــان بــا حضــور 
معصومــه  حضــرت  حــرم  صحــن  در 
ســام هللا علیها و گردآمــدن مبــارزان در کنــار 
ایشــان، کار بــزرگ و شــجاعانه ای انجــام داد 
ــد. ــت کن و توانســت حرکــت مــردم را هدای

ــت  ــامی درگذش ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
مرمــوز و بهــت آور مرحــوم حــاج ســید 
مصطفــی خمینــی را نیــز در اول آبــان ســال 
1356، زمینه ســاز ایجــاد مــوج مردمــی 
نحــوه مواجهــه  بیــان کردنــد و گفتنــد: 
امــام)ره( بــا ایــن فقــدان ســنگین کــه آن را 
از الطــاف خفیــه الهــی دانســتند، بخشــی از 
شــخصیت عظیــم امــام بزرگــوار را در تحمــل 

ــان داد. ــر آن نش ــر ب ــت و صب ــن مصیب ای
اشــاره  بــا  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
بــه تهذیــب نفــس و گرایــش ســلوکی 
ــی و  ــی خمین ــید مصطف ــاج س ــوم ح مرح
ــان  ــان خاطرنش ــد ایش ــتی و زه ساده زیس

فرزنــِد  اینکــه  بــا  مرحــوم  آن  کردنــد: 
شــخصیت و مرجــع بزرگــی همچــون امــام 
ــود، امــا ذره ای از نشــانه های  خمینــی)ره( ب

آقازادگــی در وی نبــود.
افزودنــد: مرحــوم حــاج ســید  ایشــان 
مصطفــی خمینــی بــه  شــدت عاقه منــد بــه 
امــام و عاشــق ایشــان بــود و کوچک تریــن 
تعــرض بــه شــخصیت امــام را برنمی تابیــد.

پیــش از ســخنان رهبــر معظــم انقــاب 
اســامی، حجت االســام و المســلمین رشــاد 
رئیــس شــورای سیاســتگذاری همایــش 
ــید  ــاج س ــت هللا ح ــوم آی ــت مرح بزرگداش
مصطفــی خمینــی و آقــای حمیــد انصــاری 
ــای  ــی را از برنامه ه ــش، گزارش ــر همای دبی
ــت هللا حــاج  کنگــره بزرگداشــت مرحــوم آی
ســـید مصطفـــی خمینـــی و اقدامــات 

انجام شــده بیــان کردنــد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با دست اندرکاران همایش بزرگداشت آیت هللا حاج سید مصطفی خمینی:

ذره ای نشانه آقازادگی در سید مصطفی نبود
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ــکر  ــا سرلش ــدار ب ــی در دی ــوادی آمل ــت هللا ج آی
رحیــم  صفــوی، مشــاور عالــی فرماندهــی معظــم 
کل قــوا کــه در بنیــاد بین المللــی علــوم وحیانــی 
اســرا برگــزار شــد، ضمــن تقدیــر و تشــکر از 
خدمــات ســپاه پاســداران در حفاظــت از تمامیت 
ــم  ــار کــرد: امیدواری ارضــی و امنیــت کشــور اظه
همــه زحمــات شــما بــه بهتریــن وجــه بــه ثمــر 
ــه همــت شــما عزیــزان  بنشــیند و ایــن نظــام ب
ــری  ــر خط ــی اش از ه ــب اصل ــور صاح ــا ظه ت

ــد. محفــوظ بمان
وی در ادامــه بــا تســلیت مــاه عــزای ســید 
ــا در  ــمی م ــعار رس ــت: ش ــهیدان گف ــاالر ش و س

روزهــای ماتــم ســاالر شــهیدان)س( یعنــی 
»أعظــم هللا اجورنــا و اجورکــم« دارای یــک پیــام 
مهــم حماســی نیــز بــرای مــا هســت؛ در جملــه 
دوم ایــن دعــا عــرض می کنیــم خــدای ســبحان 
ــای  ــا خونبه ــه م ــد ک ــا بده ــه م ــق را ب آن توفی

بگیریــم. را  حســین بن علی)س( 
ــت  ــه داد: درحقیق ــی ادام ــوادی آمل ــت هللا ج آی
ایــن دعــا طلــب ایثــار و شــهادت اســت؛ در 

ــد؛  ــا را شــهید کردن ــدر م ــم پ ــا می گویی ــن دع ای
ــای  ــه خونبه ــت ک ــّلم ماس ــق مس ــن ح ــذا ای ل
ــام  ــه چــون ام ــم؛ ن حســین بن علی)ع( را بگیری
ماســت، بلکــه چــون پــدر ماســت و مــا فرزنــدان 
ــر)ص(  ــارک پیامب ــود مب ــه وج ــرا ک ــم؛ چ اویی
رســما اعــام کــرد هــر کــس کــه بــه دنیــا 
ــادر  ــدر و م ــنامه او را پ ــره شناس ــد باالخ می آی
او تأمیــن می کننــد؛ امــا وقتــی بالــغ شــد، 

ــرد و  ــودش را بگی ــنامه خ ــد شناس ــودش بای خ
مــا حاضریــم شــما را بــه فرزنــدی قبــول کنیــم؛ 
ــوا  ــی أب ــا و عل ــدان مــا بشــوید: »أن بیاییــد فرزن

ــة«.  ــذه االّم ه
ایــن پیــام عاشوراســت؛ ســخن از امامــت و اّمت 
نیســت؛ ســخن از پــدری و فرزنــدی اســت؛ 
ــین بن علی)ع(  ــد حس ــیعه، فرزن ــت ش درحقیق

اســت.

ــه  ــرد: هم ــح ک ــی تصری ــوادی آمل ــت هللا ج  آی
عزیــزان ســپاهی بــرای مــا عزیــز هســتند و 
می کنیــم؛  دعــا  عزیــزان  ایــن  همــه  بــرای 
لکــن لحظــه ای نیســت کــه بــه یــاد قاســم 
ــم؛ چــرا کــه  ــا نکنی ــم و او را دع ســلیمانی بیفتی
ــود  ــه وج ــا هم ــال او ب ــلیمانی و امث ــم س قاس
ــیعه  ــا ش ــا تنه ــه م ــد ک ــاور کردن ــا را ب ــن دع ای
حســین بن علی)ع( نیســتیم؛ بلکــه فرزنــد او 
ــن  ــم و ای ــای او را بگیری ــد خونبه ــتیم و بای هس
بــاور بــه لطــف الهــی، ایــران، عــراق و ســوریه را 
حفــظ کــرده و ایــن روحیــه بایــد همــواره زنــده 

ــد. بمان

آیت هللا جوادی آملی:
لحظه ای نیست که به یاد قاسم سلیمانی بیفتیم و او را دعا نکنیم 

علی اکبــر والیتــی، عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
بــا هیئــت پارلمانــی و رئیــس کمیســیون 
ــرد. ــدار ک ــد دی ــط خارجــی پارلمــان هلن رواب

والیتــی در جمــع خبرنــگاران دربــاره ایــن 
دیــدار گفــت: رابطــه ایــران و هلنــد رابطــه رو 
ــای  ــه از اعض ــور ک ــت؛ آن ط ــدی اس ــه رش ب
پارلمانــی ایــن کشــور شــنیدیم، آن هــا مایلنــد 

روابــط تجــاری و اقتصــادی خوبــی بــا ایــران داشــته باشــند.
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام افــزود: سیاســت 
اروپــا از جملــه هلنــد بــا سیاســت ایــاالت متحــده آمریــکا 
دربــاره موضــوع هســته ای متفــاوت اســت و بــه هیچ وجــه 
عهدشــکنی آمریــکا را قبــول ندارنــد و بــه برجــام پایبندنــد.

وی تصریــح کــرد: اعضــای هیئــت پارلمانــی هلنــد در ایــن 
جلســه دربــاره شــرایط ســرمایه گذاری و بازگشــت ســرمایه 
در ایــران ســوال می کردنــد و بــر حفــظ برجــام تاکیــد 

داشــتند.
ــت وزیر  ــفر نخس ــاره س ــوالی درب ــه س ــخ ب ــی در پاس والیت
ــه  ــبت ب ــل نس ــات رخ داده در اربی ــران و اتفاق ــه ای ــراق ب ع
کنســولگری ایــران گفــت: رابطــه ایــران و عــراق رابطــه 
ــر حســن همجــواری  ــه رشــد و مبنــی ب اســتراتژیک و رو ب

و برادرانــه اســت. مــردم ایــران در روزهــای ســخت ملــت و 
ــه کمــک  ــا هدایــت رهبــری ب دولــت عــراق ب
دولــت و ملــت عــراق رفتنــد و بــا کمــک 
ــت  ــدار تمامی ــا اقت ــت ب ــراق توانس ــران، ع ای
ــمنان  ــر دش ــد و ب ــظ کن ــود را حف ــی خ ارض

ــود. ــروز ش ــی پی ــی و خارج داخل
ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم عض
ــورهای  ــه کش ــور ب ــئوالن دو کش ــفر مس ــه س ــان اینک ــا بی ب
ــورد  ــی و م ــری طبیع ــی، ام ــژه در ســطح عال ــر به وی یکدیگ
نیــاز اســت، یــادآور شــد: هــر چقــدر هــم زمــان ایــن ســفرها 
ــر  ــادل نظ ــال تب ــد، احتم ــاق بیفت ــر اتف در فواصــل نزدیک ت

ــر بیشــتر اســت.. موثرت
ــت  ــع هیئ ــاره موض ــری درب ــوال دیگ ــه س ــخ ب وی در پاس
پارلمانــی هلنــد دربــاره برجــام نیــز گفــت: کامــا از برجــام 
حمایــت می کننــد و نــگاه آن هــا بــا سیاســت ایــاالت 
متحــده دربــاره برجــام متفــاوت اســت و انتقاداتــی را 
نســبت بــه آمریــکا اعــام کردنــد؛ به ویــژه چــون  ایــن  
افــراد اعضــای پارلمــان بودنــد، بی پــرده انتقــادات صریحــی 
نســبت بــه آمریــکا مطــرح کردنــد کــه چــرا وفــای بــه عهــد        

نمی کننــد؟

اســتاندار سیســتان و بلوچســتان گفــت: بــر اســاس گزارش های 
دریافت شــده، امســال 13 درصــد مشــارکت 
زائــران پاکســتانی در مراســم اربعیــن افزایــش 

یافتــه اســت. 
سیســتان  اســتاندار  اوسط  هاشــمی،  علــی 
اتبــاع  زائــران  اعــزام  دربــاره  بلوچســتان،  و 
ــم  ــا در مراس ــه کرب ــتان ب ــتان و پاکس افغانس

ــار ســال گذشــته  ــن روال در ســه، چه ــرد: ای ــار ک ــن اظه اربعی
انجــام شــده و زائــران ایــن کشــورها همچــون گذشــته بــه کربــا 

می شــوند. مشــّرف 
ــهیلگر  ــیر تس ــن مس ــم در ای ــه بتوانی ــرای اینک ــزود: ب وی اف
حضــور ایــن زائــران در مراســم اربعیــن باشــیم، تدابیــر و 
ــای رســمی در نظــر  ــه پایانه ه ــا ب ــدو ورود آن ه ــی در ب اقدامات
گرفتیــم؛ همچنیــن تســهیات و مشــارکت هایی شــکل گرفتــه 
کــه زائــران می تواننــد بــرای طــی کــردن مراحــل تعییــن 
خــودرو، تــدارکات، تغذیــه، مراقبت هــای بهداشــتی و... اقامــت 

ــه داشــته باشــند. اولی
افغانســتان  زائــران کشــورهای  داد:  ادامــه  اوسط هاشــمی 
ــان در  ــافت از کشورش ــردن مس ــی ک ــس از ط ــتان پ و پاکس
ــارکت  ــا مش ــوند و ب ــتقر می ش ــتان مس ــز اس ــرای مرک زائرس

ــهرداری ها و  ــتانداری، ش ــت اس ــی، حمای ــتگاه های اجرای دس
هماهنگــی بــا اســتان هایی کــه در طــول مســیر 
قــرار دارنــد، از آن هــا بــا راه انــدازی مواکــب 

پذیرایــی می شــود.
اســتاندار سیســتان و بلوچســتان گفــت: امســال 
 12 دریافت شــده  گزارش هــای  اســاس  بــر 
ــتان  ــاع پاکس ــران اتب ــور زائ ــد حض ــا 13 درص ت
اتبــاع  امــا  اســت؛  یافتــه  افزایــش  اربعیــن  مراســم  در 
ــون حضــور  ــه ســال گذشــته تاکن کشــور افغانســتان نســبت ب

داشــتند. کم رنگ تــری 
اوسط هاشــمی اضافــه کــرد: در اربعیــن امســال اقبــال متوجــه 
زائــران پاکســتان اســت و آن هــا بــا طــی کــردن مســیر طوالنــی 
ــه  ــه نقط ــپس ب ــوند، س ــران می ش ــرز ای ــان وارد م از کشورش
صفــر مــرزی می رونــد و در نهایــت بــه کربــا مشــّرف خواهنــد 

شــد.
وی بــا اشــاره بــه تامیــن امنیــت زائــران کشــورهای افغانســتان 
ــوده  ــرار ب ــل برق ــت کام ــورمان امنی ــت: در کش ــتان گف و پاکس
ــران اتخــاذ شــده  ــت زائ ــن امنی ــرای تامی ــر الزم هــم ب و تدابی
ــد می شــویم  اســت؛ همچنیــن از فضــای امــن اســتان بهره من

ــران اتبــاع خارجــی را ارتقــا دهیــم. ــا ضریــب امنیتــی زائ ت

اعالم حمایت هلند از برجام 
و انتقاد از سیاست های آمریکا 

استاندار سیستان و بلوچستان:

امنیت زائران اتباع خارجی تأمین است 

بند »T« در حوزه اختیارات 
آژانس نیست

بــا دســتاویز  معــاون وزیــر خارجــه روســیه 
قــراردادن بنــد »T« متــن برجــام بــه منظــور 
ــران مخالفــت کــرد. بازرســی از مراکــز نظامــی ای
ســرگئی ریابکــوف، معــاون وزیــر خارجــه روســیه  
ــی  ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل ــرد: آژان ــد ک تأکی
مجــاز بــه انجــام بازرســی از مراکــز نظامــی ایــران 
ــد »T« متــن برجــام  ــد غــرب از بن نیســت و نبای
ــرای انجــام چنیــن بازرســی هایی سوءاســتفاده  ب

کنــد.

کودتای نرم علیه بارزانی 
برخــی نماینــدگان پارلمــان کردســتان عــراق از 
ــو پســت ریاســت  ــه منظــور لغ ــی ب وجــود مذاکرات
اقلیــم و توزیــع اختیــارات رئیــس اقلیــم بیــن 
ــتند.  ــرده برداش ــه پ ــن منطق ــان ای ــت و پارلم دول
اتحادیــه  فراکســیون  رئیــس  عبــدهللا،  ابوبکــر 
اســامی در پارلمــان کردســتان عــراق، از وجــود ایــن 
ــس  ــت رئی ــو پس ــت: لغ ــر داد و گف ــرات خب مذاک
اقلیــم کردســتان بــه حــل بحــران کنونی و بازگشــت 
اعتمــاد بیــن بغــداد و اربیــل کمــک خواهــد کــرد. 
وی تصریــح کــرد: لغــو ایــن پســت راه حلــی اســت 

ــد.  کــه همــه را راضــی می کن

فحاشی نوه چرچیل به ترامپ! 
پــس از توئیــت اخیــر دونالــد ترامــپ علیــه 
ــی در  ــل در پیام ــوه وینســتون چرچی ــس، ن انگلی
ــرد.  ــاب ک ــق« خط ــعور احم ــر وی را »بی ش توئیت
پــس از اینکــه رئیس جمهــوری آمریــکا رشــد 
ــامی  ــری اس ــا افراطیگ ــس را ب ــم در انگلی جرای
مرتبــط دانســت، »نیــکاس ســومس«، نــوه 
ــه کار  ــزب محافظ ــان از ح ــو پارلم ــل و عض  چرچی
ــتگ  ــن هش ــپ ای ــت ترام ــه توئی ــش ب  در واکن
#Thenfixguncontrolyoudafttwerp)اول 
ــن  ــع ک ــاح وض ــرل س ــرای کنت ــی ب ــرو قوانین ب

احمــق بی شــعور!( را اســتفاده کــرد.

بمباران های وحشیانه در رقه 
وزارت خارجــه روســیه بــا اشــاره بــه دســت  ودلبازی 
ــاف  ــش در ائت ــر متحدان ــکا و دیگ ــی آمری ناگهان
ــرای  ــش ب ــد داع ــی ض ــاف جهان ــه ائت ــوم ب موس
ــه  ــهر رق ــه ش ــتانه ب ــای بشردوس ــریع کمک ه تس
پــس از خــروج داعــش گفتــه کــه ائتــاف در پــی 
ــود در  ــیانه خ ــای وحش ــار بمباران ه ــردن آث پنهان ک

شــهر رقــه اســت.
جنگنده هــای  می گویــد:  کوناشــنکوف  ایگــور   
آمریکایــی و ائتــاف تحــت فرمــان این کشــور شــهر 
رقــه ســوریه را هماننــد شــهر درســدن آلمــان کــه در 

ــد. ــاران کردن ــران شــد، بمب ــی دوم وی جنــگ جهان

 وضعیت وخیم عربستان
 در جنگ با یمن 

مــوج  گرفتــن  بــاال  بیــم  از  ســعودی  دولــت 
اعتراضــات داخلــی در عربســتان و همچنیــن اســیر 
یــا کشته شــدن شــمار بیشــتر نیروهایــش و از 
ــی  ــی بین الملل ــارهای حقوق ــل فش ــه دلی ــی ب طرف
ــر  ــه س ــن ب ــگ یم ــامانی در جن ــت نابس در وضعی
پایــگاه خبــری تحلیلــی یمنــی  می بــرد. یــک 
ــی و  ــی، سیاس ــاق نظام ــتان در بات ــت: عربس نوش
اقتصــادی یمــن گرفتــار آمــده و جنــگ علیــه یمــن 
ــه ســقوط کشــانده اســت. حکومــت آل ســعود را ب

بین الملل



فناوری
جایزه گوگل به هکرها چیست؟

گــوگل اخیــرا اعــام کــرده اســت کــه بــه هکرهــا برای 
ــن های  ــی در اپلیکیش ــره امنیت ــاگ و حف ــن ب یافت
اینترنتــی  فروشــگاه  در  موجــود  اندرویــدی 
 پلی اســتور گــوگل، بــه هکرهــا جایــزه ۱۰۰۰ دالری 

می دهد. 
ــرده  ــام ک ــه ای اع ــوژی در اطاعی ــول تکنول ــن غ ای
اســت کــه دربــاره ارتقــای کیفیــت و افزایــش 
ضریــب امنیــت اپلیکیشــن های اندرویــدی موجــود 
در فروشــگاه اینترنتــی پلی اســتور گــوگل؛ همچــون 
دولینگــو، اســنپ چــت، تینــدر، هداســپیس و علــی 
بابــا قصــد دارد در پــروژه ای بــا همــکاری ســرویس 
هکــر وان )HackerOne(، بــاگ و ضعف هــای 

ــد.  امنیتــی آن هــا را پیــدا کن
ــی  ــت؛ در صورت ــرده اس ــام ک ــن اع ــوگل همچنی گ
کــه هکرهــا بتواننــد در اپلیکشــن های مذکــور بــاگ 
ــه  ــزه ای ب ــا جای ــه آن ه ــد، ب ــی بیابن ــره امنیت و حف

ــرد. ــد ک ــا خواه ارزش ۱۰۰۰ دالر اعط

اچ تی سی یو 11 پالس آبان ماه 
معرفی نمی شود

آینــده،  هفتــه  چنــد  تــا  اچ تی ســی  شــرکت 
مراســمی خبــری در تایپــه، پایتخــت تایــوان برگــزار 

ــرد.  ــد ک خواه
ایــن  در  بــا محصوالتــی کــه احتمــاالً  رابطــه  در 
ــایعات و  ــد، ش ــد ش ــی خواهن ــری معرف ــداد خب روی

دارد.  وجــود  متعــددی  گمانه زنی هــای 
فقــط گوشــی  امســال  اچ تی ســی کــه  شــرکت 
پرچــم دار یــو ۱۱ را عرضــه کــرده اســت، انتظــار 
بــا  را  پــاس   ۱۱ یــو  نوامبــر  مــاه  در  می رفــت 
ــی  ــا گزارش ــد، ام ــی کن ــک معرف ــیه های باری حاش
جدیــد حاکــی از آن اســت کــه ایــن مــدل در مراســم 
معرفــی  آبان مــاه  اواســط  اچ تی ســی  خبــری 
نخواهــد شــد و رویــداد خبــری ایــن ســازنده تایوانی 
ــاص  ــم دار اختص ــی پرچ ــک گوش ــی از ی ــه رونمای ب

ــدارد.  ن
ــی  ــس، گوش ــوان بل ــد ای ــت جدی ــاس توئی ــر اس ب
میــان رده      یــو ۱۱ الیــف در مراســم خبــری 
ــد. ــد ش ــی خواه ــه رونمای ــهر تایپ ــی در ش اچ تی س

ساخت باتری ارزان از یون سدیم
ــی  ــتنفورد، نوع ــگاه اس ــان دانش ــی از محقق گروه
باتــری بــا اســتفاده از ســدیم ســاخته اند کــه 
ــای  ــه باتری ه ــبت ب ــری نس ــیار کمت ــه  بس هزین

ــی دارد.  ــوم یون لیتی
باتری هــای جدیــد می تواننــد جایگزیــن ارزان تــر 
بــرای لیتیــوم، بــدون بــه خطــر انداختــن عملکــرد 
باشــند. محققــان دانشــگاه اســتنفورد باتری هــای 
باتری هــای  جایگزیــن  به عنــوان  ارزان قیمتــی 
ــد به شــکل  ــی ســاخته اند کــه می توان ــوم یون لیتی
ــرژی  ــده  ان ــه آین ــیدن ب ــرای رس ــا را ب ــری م بهت

تجدیدپذیــر یــاری کنــد. 
ــری  ــی بات ــاد نوع ــه ایج ــق ب ــروه موف ــن گ ای
می توانــد  شــده اند کــه  ســدیم  بــر  مبتنــی 
یــون  باتری هــای  بــا  برابــر  انــرژی  میــزان 
ــه  کمتــر ذخیــره  ــا ۸۰ درصــد هزین لیتیومــی و ب

ــد.  کن
پیــش از ایــن، محققــان دیگــر باتری هــای 
ســدیمی ســاخته بودنــد؛ امــا ایــن روش جدیــد 

ممکــن اســت به صرفه تــر باشــد.

اخبار اقتصادی
 افزایش همکاری بانک پارسیان 

و فوالد مبارکه
عضــو هیئــت مدیــره، معاونیــن و مدیــران بانــک 
پارســیان بــا حضــور در فــوالد مبارکــه بــر توســعه 
ــعه ای  ــای توس ــر در طرح ه ــارکت مؤث ــات و مش تعام
ــل از  ــه نق ــک ب ــار بان ــزارش اخب ــه گ ــد. ب ــد کردن تأکی
روابــط عمومــی بانــک پارســیان، مدیــران ارشــد بانــک 
پارســیان در پــی نشســت بــا معــاون مالــی و اقتصــادی 
ــرات  ــه در طــی مذاک ــوالد مبارک ــروه ف ــی گ ــم مال و تی
ثمربخــش، در هفتــه پایانــی مهــره مــاه، برای گســترش 
ــیده  ــق رس ــه تواف ــی ب ــکاری تخصص ــای هم برنامه ه
ــدی،  ــزرگ تولی ــای ب ــی مجموعه ه ــن، همراه و طرفی
صنعتــی و خدماتــی کشــور همچــون فــوالد مبارکــه بــا 
ــک پارســیان را  ــرای بان ــای خوشــنام کشــور، ب بانک ه

ــمردند. ــور برش ــاد کش ــرای اقتص ــازی ب امتی

 »کینوآ« جای برنج ایرانی
را می گیرد

ــی( در  ــار گیاه ــاه کینوآ)خاوی ــار گی ــتین ب ــرای نخس ب
ــود.  ــت می ش ــزگان کش ــای هرم ــار از زمین ه دو هکت
ــن  ــاد کشــاوری هرمــزگان گفــت: ای ــر زراعــت جه مدی
ــه  ــه نقط ــی در س ــورت آزمایش ــه ص ــال ب ــاه امس گی
رودان کاشــته  زیارتعلــی  و  مینــاب  حاجی آبــاد،  در 
ــده  ــاح ش ــذر اص ــزود: ب ــری زاد اف ــا امی ــود. رض می ش
ــزد  ــاورزی در ی ــاد کش ــات جه ــز تحقیق ــوآ از مراک کین
و کــرج تهیــه شــده اســت. وی گفــت: برداشــت 
ــا برخــی  ــوده، ام ــار ب ــن در هکت ــا ۵ ت ــوآ ۳ ت ــاه کین گی
انــواع اصاح شــده آن حتــی تــا ۱۱ تــن در هکتــار 
و  خواروبــار  ســازمان  می شــود.  برداشــت  نیــز 
کشــاورزی ملــل متحد)فائــو( ســال ۲۰۱۳ را ســال 
کینــوآ نام گــذاری کــرده بــود و برخــی انــواع ایــن 
گیــاه را بــه هشــت کشــور از جملــه ایــران منتقــل 
کــرد. هــدف فائــو معرفــی محصــول جایگزیــن برنــج 
ــر  ــر توســعه یافته و فقی ــق کمت ــرای مصــرف در مناط ب
بــه خصــوص  مناطــق کــم آب اســت. رئیــس ســازمان 
جهــاد کشــاورزی هرمــزگان هــم گفــت: کاشــت کینــوآ 
ــز  ــیرین موفقیت آمی ــق آب ش ــن در مناط ــش از ای پی
ــق  ــاه در مناط ــن گی ــت ای ــون کاش ــت و اکن ــوده اس نب
شــور مدنظــر اســت. ناصــر حیدری پــوری افــزود: 
محصــول گیــاه کینــوآ شــبیه برنــج ســفید اســت، امــا 
ارزرش غذایــی باالتــری از دیگــر غــات ماننــد گنــدم و 
ــج  ــت: ارزش اقتصــادی برن ــج ســفید دارد. وی گف برن
ــی  ــواد پروتئین ــت و م ــدم اس ــر گن ــار براب ــوا چه کین
ــش  ــوآ بی ــه کین ــو دان ــر کیل ــج دارد. ه بیشــتری از برن
از ۴۰ هــزار تومــان در بــازار فروختــه می شــود. بــه 
ــت ســازگاری  ــه عل ــوآ ب ــاه کین ــوری گی ــه حیدری پ گفت
ــی دارد، مناســب  ــا مناطــق شــور و بیابان ــه ب ــادی ک زی
آب و هــوای هرمــزگان اســت. رئیــس ســازمان جهــاد 
ــرای  ــاه ب ــن گی ــرگ و ســاقه ای ــزود: از ب کشــاورزی اف
خــوراک دام و ســبزی خــوردن اســتفاده می شــود.

بانک صادرات ایران
1۰۴ هزار وام ازدواج پرداخت کرد

شــعب بانــک صــادرات ایران طــی ۶ ماهــه اول ۱۳۹۶ در 
راســتای ایفــای مســئولیت های اجتماعــی و حمایــت از 
ــا اعطــای  زوج هــای جــوان و تســهیل در امــر ازدواج، ب
۱۰۳ هــزار و ۹۹۵ فقــره وام قرض الحســنه ازدواج و 
ــه  ــال ب ــارد ری ــزار و ۷۹۶ میلی ــش از ۱۰ ه ــه، بی جهیزی
امــر اختصــاص داده اســت. گفتنــی اســت  ایــن 
ــنه ازدواج  ــریع وام قرض الحس ــت س ــون پرداخ هم اکن
ــران در  ــادرات ای ــک ص ــعب بان ــه در ش ــه جهیزی و تهی
صــورت تکمیــل پرونــده قابــل اجــرا اســت و در برخــی 

ــدارد. شــعب صــف انتظــاری وجــود ن
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ــاال  ــو، آذراب و ح ــر، هپک ــه ارج، داروگ کارخان
هــم ایرانلنــت ســریالی از تعطیلــی و تعدیــل 
زده انــد.  رقــم  اقتصــاد کشــور  در  را  نیــرو 
ــای  ــی از کارخانه ه ــر روز یک ــه ه ــریالی ک س
مهــم تولیــدی ایــران را در کام خــود فــرو 
می بــرد. نقــش اول همــه ایــن ســریال ها 
ــه. ــت، واردات بی روی ــئله اس ــک مس ــم ی ه

کشــور مــا در طــی چنــد دهــه اخیــر بــه یکــی 
ــل  ــان تبدی ــای جه ــن وارد کننده ه از بزرگتری
ــا  شــده و بخــش بزرگــی از اقتصــاد بیمــار م
ــران  ــادرات ای ــد. ص ــه واردات می چرخ ــر پای ب
نیــز ماننــد همــه ایــن ســال ها، نفــت و مــواد 
ــا  ــی و ب ــه راحت ــه ب ــت ک ــی اس ــی خام معدن
ارزان تریــن قیمــت راهــی کشــورهای صنعتــی 
می شــود و ایــن کشــورها همیــن مــواد خــام را 
ــه  ــد و ب ــاارزش می کنن ــه کاالهــای ب ــل ب تبدی
چنــد برابــر قیمــت بــه خــود مــا می فروشــند. 
ــه جیــب  ســود حاصــل از ایــن ماجــرا هــم ب
ــا  ــود و تنه ــه می ش ــطه ها روان ــا و واس دالل ه
دود گرانــی و ورشکســته شــدن کارخانه هــا بــه 

ــی رود. ــا م ــم ایرانی ه چش
در آخریــن نمونــه ایــن اتفاقــات کارخانــه 
ــای  ــی از کارخانه ه ــه یک ــت ک ــی ایرانلن قدیم
قدیمــی خاورمیانــه در تولیــد لنــت ترمــز 
واردات  بــه دلیــل همیــن  خــودرو اســت 

بی رویــه مجبــور بــه تعدیــل بخــش بزرگــی از 
نیروهــای خــود شــد و تولیــد محصوالتــش را 

ــش داد. ــف کاه ــه نص ب
 دالیل تعدیل نیرو در ایرانلنت

هیئت مدیــره  عضــو  نیک خــو،  عبــاس 
شــرکت تولیــدی لنــت ترمــز ایران)ایرانلنــت( 
مهــر  بــه  اتفاق هــا  ایــن  دلیــل  دربــاره 
بی رویــه  واردات  »متأســفانه  می گویــد: 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــور، ب ــه کش ــز ب ــت ترم لن
ــودرو  ــذار در خ ــم و تأثیرگ ــزات مه ــه تجهی س
ــت جــان مســافران اســت،  ــن امنی ــه ضام ک
کارخانجــات تولیــد لنــت داخلــی را بــا مشــکل 

ــت.  ــرده اس ــه ک مواج
حــدود ۹ ســال پیــش تعرفــه واردات ایــن کاال 
ــه  ــن تعرف ــا متأســفانه ای ــود؛ ام ۴۵ درصــد ب

ــا  ــه ت ــت ک ــش یاف ــد کاه ــا ۱۲ درص ــه ۸ ت ب
حــدود ۳ ســال پیــش ایــن تعرفــه در جریــان 
ــرر  ــات مک ــات و اعتراض ــا اقدام ــا ب ــود، ام ب
ــت  ــه واردات لن ــی و تعرف ــدگان داخل تولیدکنن
ــا تصویــب کمیســیون مــاده)۱( وزارت  ترمــز ب
صنعــت، معــدن و تجــارت بــه ۲۶ درصــد 
افزایــش یافــت؛ امــا وزارت صنعــت در زمــان 
وزارت آقــای نعمــت زاده بــا تعرفــه ۲۰ درصــدی 

موافقــت کــرد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اخیــرا شــنیده 
ــت ترمــز  ــه واردات لن ــرار اســت تعرف شــده ق
ــد، گفــت: انتظــار  ــه ۲۶ درصــد افزایــش یاب ب
ــن  ــه ای ــش تعرف ــی افزای ــدگان داخل تولیدکنن

ــت. ــد اس ــه ۵۰ درص کاال ب
ــوی  ــد جل ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــو ب  نیک خ
لنــت  لجام گســیخته  و  گســترده  واردات 
ــزود:  ــود، اف ــه ش ــت گرفت ــوی دول ــز از س ترم
تــا   ۸۰ می کنــم کیفیــت  اعــام  صراحتــا 
۹۰ درصــد لنت هایــی کــه بــه کشــور وارد 
می شــود؛ بــه مراتــب از لنت هــای تولیــد 
قــوت  نقطــه  تنهــا  اســت؛  داخــل کمتــر 
ــه  ــی ایــن اســت کــه ب لنت هــای ترمــز واردات
ــدی  ــات ۹ درص ــت مالی ــدم پرداخ ــل ع دلی
ارزش افــزوده، مالیــات عملکــردی و نداشــتن 
بــا قیمت هــای  فــروش رســمی،  فاکتــور 
ــازار عرضــه  ــی در ب ــدات داخل ــر از تولی  پایین ت

می شوند.

 رفتار مشتریان
بــه آنچــه کــه نیک خــو دربــاره دالیــل مشــکات 
ایــن کارخانــه عنــوان می کنــد بایــد یــک نکتــه 
ــگ  ــرد. در فرهن ــه ک ــز اضاف ــر را نی ــم دیگ مه
ــا  ــه ج ــی اینگون ــورهای صنعت ــیاری از کش بس
ــر  ــی حاض ــچ قیمت ــه هی ــرد ب ــه ف ــاده ک افت
ــا  ــودش را ب ــور خ ــدی کش ــت کاالی تولی نیس
ــر آن  ــی اگ ــد، حت ــن کن ــه جایگزی کاالی بیگان

ــد.  ــر باش کاال گرانت
بــه طــور مثــال اکثریــت مــردم کــره بــا وجــود 
درآمــد بــاال و وضعیــت اقتصــادی مطلــوب 
حاضــر بــه خریــد کاالهــای غیرکــره ای نیســتند 
فقــط کاالی کشــور  تــا  می کننــد  و ســعی 
خودشــان را خریــداری کننــد. در انگلســتان 
بــر روی تمــام محصــوالت پرچــم کشــور تولیــد 
کننــده چــاپ می شــود تــا مــردم بداننــد کــدام 
کاال تولید کشــور خودشــان اســت و آن کاال را در 

ــد. ــرار دهن ــد ق ــت خری اولوی
ــتر  ــتری ها بیش ــا مش ــور م ــفانه در کش متأس
بــه دنبــال جنــس ارزان هســتند و ترجیــح 
می دهنــد کاالی بی کیفیــت چینــی بخرنــد 

تــا جنــس ایرانــی. بــه طــور مثــال همیــن لنــت 
ترمــز بــا وجــود کیفیــت بهتــر لنت هــای ایرانــی 
ــای  ــه ج ــتریان ب ــی مش ــت چین ــل لن در مقاب
حمایــت از کاالی داخلــی ترجیــح می دهنــد 
را  چینــی  ارزانتــر  امــا  بی کیفیــت  جنــس 

ــد. ــداری کنن خری
بــه گــواه بســیاری از کارشناســان دلیل بســیاری 
از مشــکات اقتصــادی را بایــد در خــود مــردم 
ــم  ــًا تصمی ــردم واقع ــر م ــرد. اگ ــت و جو ک جس
ــت  ــی حمای ــت ایران ــا کیفی ــد از کاالی ب بگیرن
کننــد، دیگــر هیــچ داللــی نمی توانــد بــا واردات 
ــی را  ــده ایران ــی تولیدکنن ــل چین ــس بنج جن
ــم  ــت ه ــل دول ــاند. در مقاب ــودی بکش ــه ناب ب
ــه  ــختگیرانه و تعرف ــن س ــع قوانی ــا وض ــد ب بای
ــی آن  ــه ایران به خصــوص در اجناســی کــه نمون
بســیار با کیفیت تــر از نمونــه وارداتــی اســت 
راه را بــر واردات ببنــدد. امیدواریــم در شــرایطی 
ــه  ــی ب ــدن چــرخ کارخانه هــای چین ــه چرخی ک
قیمــت بیــکاری کارگــران ایرانــی تمــام می شــود 
بــا تغییــر رفتار مــا مشــتریان و مســئوالن، دیگر 
شــاهد تعطیلــی کارخانه هــای ایرانــی نباشــیم.

مســعود کرباســیان می گویــد: ســخنانی کــه ایــن روزهــا 
مطــرح می شــود مبنــی بــر اینکــه برنامــه دولــت ایــن اســت 
کــه دالر را در بــاالی ۴۰۰۰ تومــان ثابــت نگــه دارد، صحــت ندارد. 
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در اولیــن همایــش مولدســازی 
و مدیریــت دارایی هــای دولــت، در پاســخ بــه خبرنــگار ایســنا، 
ــرخ دالر دارد،  ــرای ن ــر اینکــه دولــت چــه برنامــه ای ب مبنــی ب
گفــت: منتظــر بودجه ایــم تــا ببینیــم نــرخ دالر چگونــه تعییــن 
ــن ســؤال کــه شــنیده می شــود  ــه ای می شــود. او در پاســخ ب
دولــت تصمیــم دارد نــرخ دالر را در بــاالی ۴۰۰۰ تومــان تثبیــت 
ــن  ــت چنی ــدارد و دول ــزی صحــت ن ــن چی ــت: چنی ــد، گف کن
ــه ایــن پرســش کــه چنــدی  ــدارد. او همچنیــن ب برنامــه ای ن
پیــش محمدباقــر نوبخــت بــه موضــوع تثبیــت دالر در بــاالی 
ــت  ــر نوبخ ــت: محمدباق ــود، گف ــرده ب ــاره ک ــان اش ۴۰۰۰ توم
ــن برداشــت رســانه ها از ســخنان  ــه و ای ــزی نگفت ــن چی چنی

او بــوده اســت. کرباســیان دربــاره امــوال دولــت گفــت: امــوال 
دولــت ماننــد یــک کــوه یــخ می مانــد کــه فقــط یــک دهــم آن 
از آب بیــرون و قابــل مشــاهده اســت و اکنــون دولــت در حــال 
ــد  ــته باش ــرآوردی داش ــه ب ــت ک ــود اس ــوال خ ــایی ام شناس
ــه  ــدر ارزش دارد. او ب ــای اش چق ــوع دارایی ه ــه مجم از اینک
موضــوع بدهــی دولــت هــم اشــاره کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه 
ظرفیــت بدهــی دولــت بایــد ایــن نکتــه مــورد توجــه قــرار گیرد 
کــه قاعدتــًا ایــن میــزان از امــوال دولــت نبایــد باعــث می شــد 
کــه دولــت ایــن قــدر بدهــی داشــته باشــد. کرباســیان تصریح 
ــی اســت  ــا تکلیف ــی از بنده ــت یک ــای دول ــرد: در اولویت ه ک
ــح امــوال  ــی و مدیریــت صحی ــه شــفافیت مال کــه نســبت ب
دولتــی اشــاره کــرده اســت و بــه ایــن ترتیــب مدیریــت 
مطلــوب دارایی هــای دولــت و افزایــش کاربری هــا جــزو 

اولویت هاســت.

وزیــر ارتباطــات گفــت: افزایــش قیمت هــا در بــازار 
ــت  ــاب اس ــتری حب ــاز رجیس ــا آغ ــل ب ــی موبای گوش
و بهتریــن پاســخ بــه ایــن موضــوع، عــدم خریــد 
ــواد آذری  ــت. محمدج ــازار اس ــم ب ــرای تنظی ــی ب گوش
جهرمــی گفــت: همزمــان بــا اجــرای فــاز نخســت طــرح 
ــراه  ــای هم ــش تلفن ه ــه پای ــًا ب ــه صرف ــتری ک رجیس
موجــود در شــبکه می پــردازد، شــاهد سوءاســتفاده 
ــن  ــازار تلف ــان در ب ــده ای از فرصت طلب ــازی ع و فضاس
همــراه بودیــم. وی تأکیــد کــرد: طــرح رجیســتری 
تاکنــون هیــچ هزینــه ای بــرای بــازار تلفــن همــراه 
نداشــته و نبایــد ریــال اضافــه ای بیــش از ارزش واقعــی 
ــویی  ــد. از س ــت کنن ــان پرداخ ــه فرصت طلب ــی ب گوش
ــت.  ــرده اس ــری نک ــز تغیی ــا نی ــه و تقاض ــام عرض نظ
ــش  ــاره نق ــد در این ب ــر چن ــت: ه ــات گف ــر ارتباط وزی

دســتگاه های نظارتــی در کنتــرل و نظــارت بــر بــازار 
ــه  ــن پاســخ ب ــا بهتری ــت اســت؛ ام ــز اهمی بســیار حائ
ایــن موضــوع، عــدم خریــد گوشــی بــرای تنظیــم بــازار 
ــت:  ــع مشــتری اســت. وی گف ــه نف عرضــه و تقاضــا ب
تأکیــد می کنــم اجــرای طــرح ریجســتری نبایــد باعــث 
افزایــش قیمــت بــرای مصرف کننــده نهایــی شــود. 
جهرمــی همچنیــن بــا تشــکر از گــزارش صــدا و ســیما 
در این بــاره، گفــت: انتظــار بــود بــا انعــکاس اشــکال بــه 
ــا  ــاب بی ج ــوع حب ــن موض ــه ای ــه اینک ــده، ب ــود آم وج
اســت اشــاره می کردنــد. نحــوه پخــش گــزارش، توزیــع 
ــد زد.  ــم خواه ــه را رق ــی در جامع ــاب قیمت ــک حب ش
اگــر قاچــاق بــد اســت و قاچاقچــی دزد و ایــن شــرایط 
ضداقتصــاد مقاومتــی، بایســتی همــه بــا هــم در برابــر 

ــم. ــل کنی ــه عم ــا یکپارچ آن ه

32.5 ۷3۰ میلیون بشکه؛ متوسط تولید ۱ 
روزانه نفت اوپک

میلیون متر مکعب؛ ظرفیت 
تولید گاز پارس جنوبی

میلیون تن؛ حجم تولید خرما 
در کشور

تولیــد روزانــه نفــت کشــورهای عضــو اوپــک در حــدود 32 
میلیــون و 500 هــزار بشــکه اســت.

ظرفیــت نهایــی تولیــد روزانــه گاز مجتمع هــای پــارس جنوبــی 
برابــر بــا ۷30 میلیــون مترمکعــب گاز اســت.

امســال حــدود ۹00 هــزار تــا یــک میلیــون تــن خرمــا در کشــور 
تولید شــده اســت.
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کشــور مــا در طــی چنــد دهــه اخیــر 
بــه یکــی از بزرگتریــن وارد کننده هــای 
جهــان تبدیــل شــده و بخــش بزرگــی 
از اقتصــاد بیمــار مــا بــر پایــه واردات 

می چرخــد

ادامــه  در  راه آهــن  شــرکت 
بــرای  دولــت  سیاســت های 
ــی  ــه ریل ــهم عرص ــش س افزای
محموله هــای  جابه جایــی  در 
اقتصــادی اعــام کــرده، حاضــر 
اســت فضایــی جدیــد بــرای 
جابه جایــی کاال، ایــن بــار بــا 
ــد. ــم کن ــادرات فراه ــدف ص ه

بــا وجــود تمــام برنامه ریز ی هایــی 
ســال های  طــول  در  کــه 

همچنــان  جــاده ای  بخــش  شــده،  انجــام  گذشــته 
ــی  ــای داخل ــی کاال در مرزه ــی را در جابه جای ــهم اصل س
ــوز  ــه هن ــی ک ــا جای ــار دارد ت ــران در اختی ــی ای و صادرات
نزدیــک بــه ۹۰ درصــد کاالهــای اقتصــادِی در حــال 
انجــام بخــش  ایــن  توســط  ایــران  در   جابه جایــی 

 می شود.
هزینــه پاییــن، ایمنــی بــاال و کمــک بــه محیــط زیســت 
ــت  ــده دول ــث ش ــه باع ــت ک ــی اس ــاخص های اصل ش
ــال  ــرای انتق ــز خــود را ب ــی از تمرک ــل توجه بخــش قاب
ــتور کار  ــل در دس ــه ری ــاده ب ــاری از ج ــای ب محموله ه
قــرار دهــد و در ایــن چارچــوب بــه نظــر می رســد، ارائــه 
ــد  ــه خواه ــل توج ــش قاب ــویقی بخ ــت های تش سیاس

داشــت.
ــام  ــن اع ــرکت راه آه ــره ش ــای هیئت مدی ــی از اعض یک
کــرده در حــوزه صــادرات کاالهــای ایرانــی شــبکه ریلــی 
توانســته در ســال ۱۳۹۵، رشــدی ۱۲ درصــدی را بــه ثبت 

برســاند و بــه نظــر می رســد 
خواهــد  وجــود  آن  تــوان 
ــد در  ــن فرآین ــه همی ــت ک داش
ــدا  ــه پی ــز ادام ــاری نی ــال ج  س
کند.عاشــوری گفتــه راه آهــن بــه 
ــدگان  ــویق صادرکنن ــور تش منظ
هماهنگــی  بــا  ایرانــی 
آمادگــی  مقصــد  کشــورهای 
تعرفــه ای  تخفیف هــای  دارد 
ــا ۵۰ درصــد  ــی کاال را ت جابه جای

دهــد. افزایــش 
ریلــی  مــرز  از  اعــام کــرده صــادرات کاال  راه آهــن 
میرجــاوه بــا پاکســتان رشــدی ۱۵۰ درصــدی و بــا 
ــانده و در  ــت رس ــه ثب ــدی را ب ــدی ۹۰ درص ــه رش ترکی
شــش ماهه نخســت ســال جــاری شــش میلیــون 
ــی صــادر شــده ــی از طریــق شــبکه ریل ــن کاالی ایران  ت

اســت. از ایــن رو، ایــن انتظــار وجــود دارد کــه بــا 
و  ماننــد ســرخس  مرزهایــی  از ظرفیــت  اســتفاده 
ــا در آذربایجــان، رازی  ــرون در ترکمنســتان، جلف اینچه ب
در ترکیــه و میرجــاوه در پاکســتان ایــن رقــم رشــد پیــدا 
کند.همچنیــن ایــران انتظــار دارد در آینــده ای نــه چنــدان 
دور مــرز ریلــی مشــترکش بــا افغانســتان و عــراق 
ــل  ــش قاب ــًا بخ ــا عم ــود ت ــرداری ش ــاده بهره ب ــز آم نی
توجهــی از کشــورهای همســایه ایــران امــکان صــادرات 
ــران را داشــته  ــا ای ــل ب و حتــی واردات کاال از طریــق ری

باشــند.

تبلیغــات  کــه  مدت هاســت 
و  خریــد  بــرای  گســترده ای 
ــا در  ــن و وی ــواع زمی ــروش ان ف
ــق کشور  خوش آب و هواترین مناطـ
ــورت  ــمالی ص ــق ش ــژه مناط به وی
ــبکه های  ــا در ش ــرد و نه تنه می گی
ــه  ــت ب ــردم دس ــن م ــازی بی مج
ــق  ــه از طری ــود، بلک ــت می ش دس
پیامــک، رســانه های مختلــف از 
ــر  ــا معاب ــا ت ــایت ها و روزنامه ه س

ــه مــردم داده می شــود،  ــده ای ب شــهری، پیشــنهادات اغوا کنن
امــا بعضــا شــاهد هســتیم کــه مــردم بــا ســرمایه گذاری بــرای 
خریــد زمیــن یــا ویــا یــا حتــی ســرمایه گذاری در پروژه هــای 
ــه  ــاندیز« مواج ــده ش ــده »پدی ــکات عدی ــا مش ــر ب بزرگ ت
ــه  ــه، بلک ــاد رفت ــر ب ــه رؤیاهایشــان ب ــا هم ــه نه تنه شــده اند ک
سال هاســت منتظــر بازگشــت اصــل پــول خــود هســتند کــه 
بــا هــزار امیــد و آرزو ســرمایه گذاری کــرده بودنــد. در این بــاره 
علیرضــا اورنگــی، رئیــس ســازمان امــور اراضــی کشــور، گفــت: 
ــد  ــی بای ــن پروژه های ــرمایه گذاری در چنی ــش از س ــردم پی م
ــازمان  ــه س ــی از جمل ــی متول ــتگاه های حاکمیت ــه دس از هم
ــزداری و ...  ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــی، س ــور اراض ام
اســتعام های الزم را دریافــت کننــد تــا سرمایه هایشــان هــدر 

ــرود.  ن
بــه گفتــه وی، یکــی از راهکارهایــی کــه بــه راحتــی در دســترس 
مــردم قــرار دارد، ســامانه تلفنــی ۱۳۱ ســازمان امــور اراضــی و 
ســامانه تلفنــی ۱۵۰۴ ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 

اســت کــه می تواننــد بــا آن هــا 
طریــق  از  و  بگیرنــد  تمــاس 
اطاعــات  مربوطــه  کارشناســان 
مــورد نیــاز خــود را کســب کننــد تــا 
زمینــی کــه می خرنــد جــزو منابــع 
طبیعــی یــا اراضــی کشــاورزی غیر 

ــد.  ــری و ... نباش ــل کارب قاب
ســیدی نژاد،  فریــد  همچنیــن 
معــاون ســازمان امــور اراضــی، نیــز 
در این بــاره اظهــار کــرد: مــردم 
بایــد قبــل از خریــد زمیــن یــا ویــا در چنیــن مناطقــی ضمــن 
ــاز تصمیــم بگیرنــد و در  ــا چشــمانی ب تحقیــق و پرس وجــو ب
ــن  ــه زمی ــاک آن قطع ــی و پ ــت مکان ــت موقعی ــه نخس وهل
ــی  ــق دســتگاه های متول ــد و از طری ــا را اســتخراج کنن ــا وی ی
ــع و  ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــی، س ــور اراض ــازمان ام ــد س مانن
ــه  ــد، چــرا ک ــره اســتعام های خــود را بگیرن ــزداری و غی آبخی
حداقــل شــرایطی کــه می توانــد یــک نفــر را نســبت بــه قانونــی 
بــودن یــا ارتــکاب تخلــف در آن زمیــن یــا ویــا مطمئــن کنــد، 
ــه ســاخت اســت. وی  داشــتن مجــوز تغییــر کاربــری و پروان
افــزود: مــردم بایــد بــه خــود و مســئوالن کمــک کننــد. وقتــی 
بــه عنــوان مثــال زمینــی را در یــک بــاغ خریــداری کننــد، ابتــدا 
ــک و تقســیم شــده اســت  ــاغ تفکی ــن ب ــه ای ــد ک ــد ببینن بای
یــا خیــر. ثانیــًا دربــاره مجــوز داشــتن یــا نداشــتن آن بیشــتر 
تحقیــق کننــد، چــرا کــه تفکیــک یــک بــاغ نه تنهــا هزینه هــای 
مواصاتــی و ســکونت گاهی باالیــی بــرای خریــدار دارد، بلکــه 

ــاند. ــیب می رس ــی آس ــد مل ــه تولی ب

ناگفته های »زمین« و »ویال«های تبلیغاتیکاالی خود را ریلی صادر کنید؛ تخفیف بگیرید

شوفاژکار
در دهــه ۴۰ کــه خــاء وجــود یــک شــرکت تأسیســاتی در کل بــازار مصــرف ایــران بــه خوبــی 
ــی و  ــد داخل ــا رویکــرد تولی ــاز و ب ــن نی ــا درک ای احســاس می شــد، ســهامداران شــرکت ب
ــد.  ــوفاژکار کردن ــی ش ــرکت صنعت ــیس ش ــه تأس ــدام ب ــات اق ــش تأسیس ــازی دان بومی س
ــه  ــا توجــه ب ــه زیرســاخت هایی داشــت کــه ب ــاز ب بدیهــی اســت پیدایــش ایــن شــرکت نی
زمــان پیدایــش شــرکت و عــدم وجــود زیرســاخت های الزم عمــًا فراهم ســازی ایــن 

ــت.  ــروه صــورت پذیرف ــن گ ــه همــت همی ــز ب ــرای کل کشــور نی زیرســاخت ها ب
شــرکت ماشــین آالت، تجهیــزات و دانــش فنــی تولیــد را از کارخانــه آهلمــن آلمــان خریداری 
ــتفاده از  ــا اس ــاز ب ــان آغ ــد. از هم ــاز گردی ــی آغ ــرکت آلمان ــانس ش ــت لیس ــد تح و تولی
ــه  ــود را ب ــا خ ــزرگ دنی ــای ب ــا کمپانی ه ــات ب ــترش ارتباط ــرفته و گس ــی پیش ــش فن دان
عنــوان ســردمدار تولیدکننــده انــواع دیگ هــای چدنــی در منطقــه خاورمیانــه معرفــی 
ــوز  ــوالت گازس ــیعی از محص ــم وس ــروزه حج ــدات ام ــترش تولی ــا گس ــرور ب ــوده و به م نم
و گازوئیل ســوز از ظرفیــت ۱۸،۰۰۰ الــی ۱،۳۰۰،۰۰۰ کیلوکالــری بــر ســاعت و دیگ هــای 
ــی  ــی و خارج ــای داخل ــه بازاره ــد و ب ــی 100kw تولی ــت 25kw ال ــد ازظرفی ــوخت جام س

صــادر می کنــد.

تولید ملی

مردم برای تنظیم بازار فعال گوشی نخرندماندگاری دالر باالی ۴۰۰۰ تومان صحت ندارد

کیمیای وطن بررسی کرد:

مصائب واردات
چرخیدن چرخ کارخانه های چینی به قیمت بیکاری کارگران ایرانی تمام می شود

ــب  ــزی از تصوی ــه مرک ــس کل بیم ــی رئی همت
آئین نامــه مــاده ۱۸ قانــون بیمــه شــخص 
ثالــث بــا موضــوع ضوابــط تعییــن ســقف بیمــه 
شــخص ثالــث، نحــوه اعمــال تخفیفــات و 
ــر داد.  ــران خب ــت وزی ــوی هیئ ــم آن از س جرائ
رئیــس کل بیمــه مرکــزی دربــاره جزئیــات ایــن 
ــه،  ــن آئین نام ــاس ای ــر اس ــت: ب ــه گف آئین نام
حــق بیمــه افــرادی کــه در ســامانه راهنمایــی و 

ــه ازای  ــی هســتند، ب ــره منف ــی دارای نم رانندگ
ــا ســقف ۳۰ درصــد  هــر نمــره یــک درصــد و ت
افزایــش می یابــد و رانندگانــی کــه رانندگــی 
پرخطــر انجــام می دهنــد نیــز مشــمول اضافــه 
ــرخ می شــوند. وی افــزود: در ایــن آئین نامــه  ن
گذرانــدن دوره هــای رانندگــی ایمــن کــه از ســوی 

راهنمایــی و رانندگــی برگــزار خواهــد شــد و 
خریــد وســیله نقلیــه نــو بــه ترتیــب شــامل ۱۰ و 
۵ درصــد تخفیــف حــق بیمــه می شــود. همتــی 
گفــت: ایــن آئین نامــه دارای ۱۱ مــاده و چندیــن 
تبصــره اســت کــه بیانگــر تخفیفــات، تقســیط، 
تعییــن نــرخ حــق بیمــه و جرائــم اســت و 

هــدف اصلــی از تصویــب ایــن آئین نامــه تعییــن 
ضوابــط ســقف حق بیمــه و تشــویق بــه رانندگی 
صحیــح و رعایت قوانیــن راهنمایــی و رانندگی و 
بــه تبــع آن کاهش تصادفــات و افزایــش ایمنی 
در کشــور اســت. رئیــس کل بیمــه مرکــزی در 
ــن  ــای ای ــر از ویژگی ه ــی دیگ ــت: یک ــه گف ادام

آئین نامــه جلوگیــری از حــذف تمــام تخفیفــات 
ــر یــک تصــادف اســت و  ــر اث عــدم خســارت ب
ــی رود.  ــن م ــات از بی ــی از تخفیف ــًا بخش صرف
ــا  ــم ب ــرد: امیدواری ــان خاطرنشــان ک وی در پای
اجرایــی شــدن ایــن آئین نامــه بــر اســاس 
ــه  ــق بیم ــرخ ح ــذاران، ن ــی بیمه گ ــوع رانندگ ن
آن هــا  رفتارهــای  بــا  مناســب  و  عادالنه تــر 

تعییــن شــود.

حق بیمه رانندگان قانون مدار کاهش می یابد

۱,۲۱۷,۵۸۰ ریال  

  گرم طال 

۵,۲۷۵,۰۰۰ ریال 

  مثقال طال 

۶,۴۸۰,۰۰۰ ریال 

  نیم سکه بهار آزادی  

۱۲,۹۵۲,۰۰۰ ریال 

  سکه تمام بهار آزادی  

۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال 

  ربع سکه بهار آزادی

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال 

  سکه یک گرمی

اونس جهانی طال 

 اتحادیه طال   ۱,۲۸۱ $ 
جواهر و سکه 

تهران ۱۲,۶۶۰,۰۰۰ ریال 

تمام سکه طرح قدیم



هشتبهشت
 تامین ۴۴۰ بسته تحصیلی 
ویژه دانش آموزان مددجو 

ــان گفــت:  ــه امــداد اســتان اصفه ــر کل کمیت مدی
ــه امــر  ــا هــدف کمــک ب شــرکت فــوالد مبارکــه ب
ــت  ــت حمای ــد تح ــوزان نیازمن ــل دانش آم تحصی
کمیتــه امــداد، ۴۴۰ بســته تحصیلــی بــه ارزش ۲۲ 
میلیــون تومــان بــه دانش آمــوزان هدیــه کــرد کــه 
انتظــار مــی رود دیگــر دســتگاه های اســتان نیــز در 

ایــن امــر خیــر پیشــقدم شــوند. 
ــوالد  ــران ف ــا مدی ــدار ب ــیران در دی ــا ش حمیدرض
مبارکــه بــا اشــاره به اینکــه بیــش از ۴ هــزار خانوار 
بــا جمعیتــی حــدود 1۰ هــزار نفــر تحــت حمایــت 
کمیتــه امــداد منطقــه ۵ اصفهــان هســتند، افــزود: 
صنعتــی  واحدهــای  و  مؤسســات  هم افزایــی 
می توانــد منشــأ خدمــات و ثمــرات مطلوبــی 

ــرای جامعــه هــدف باشــد. ب
وی بــا اشــاره بــه آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد و 
نیازمنــدی دانش آمــوزان مددجــو بــه نوشــت افزار 
گفــت: یــک هــزار ۵۰۰ دانش آمــوز و دانشــجو 
تحــت حمایــت کمیتــه امــداد منطقــه ۵ اصفهــان 
ــد  ــی بهره من ــه تحصیل ــات اولی ــتند و از امکان هس

می شــوند.

 ایجاد کمربند حفاظتی 
در عرصه منابع طبیعی

ــع  ــت اداره کل مناب ــت و حمای ــاون اداره حفاظ مع
ــه  ــان گفــت: ب ــزداری اســتان اصفه طبیعــی و آبخی
ــی در  ــای مل ــر عرصه ه ــت ب ــت مالکی ــور تثبی منظ
ــون  ــار ۲۵۰ میلی ــص اعتب ــا تخصی ــاری ب ــال ج س
ــی  ــد حفاظت ــر کمربن ــول 6۰ کیلومت ــه ط ــان، ب توم

اجــرا می شــود.
حجــت هللا زمانــی افــزود: در ســال جــاری عملیــات 
درصــد   6۰ تاکنــون  حفاظتــی  احــداث کمربنــد 
پیشــرفت فیزیکــی داشــته و در شهرســتان های 
ــان،  ــه، دهاق ــک، کاشــان، مبارک ســمیرم، خوروبیابان
گلپایــگان و خوانســار بــه صــورت بنچ مــارک، کانــال 

و نهالــکاری اجــرا می شــود.
زمانــی معــاون اداره حفاظــت و حمایــت اداره کل 
اصفهــان  اســتان  آبخیــزداری  و  منابــع طبیعــی 
گفــت: در مناطــق غــرب اســتان بــرای جلوگیــری از 
ــه سوخت رســانی  ــدام ب ــی، اق ــان جنگل ــع درخت قط
بــه  گاز  ســیلندر  توزیــع  صــورت  بــه  یارانــه ای 

کرده ایــم. جنگل نشــینان 

ایجاد سامانه اطالعات جغرافیایی 
در اصفهان

اصفهــان گفــت:  اســتان  هواشناســی  مدیــر کل 
ســامانه هایی  از  جغرافیایــی  اطالعــات  ســامانه 
اســت کــه در تمــام حوزه هــای هواشناســی بــه 
موثــر  و  کارآمــد  می توانــد  تخصصــی   صــورت 

باشد.
مجیــد بیجنــدی در افتتــاح دوره آمــوزش ســامانه های 
ــاه در اداره کل  ــه از ۲9 مهرم ــی ک ــات جغرافیای اطالع
هواشناســی اســتان برگزار شــده اســت، افزود: آلودگی 
ایســتگاه های  و  باران ســنجی  ایســتگاه های  هــوا، 
هواشناســی و تجهیــزات کاربــردی در ایــن ایســتگاه ها، 
ــان در  ــتان اصفه ــی اس ــای مطالعات ــر برنامه ه از دیگ
ــه ۲۵ کارشــناس از اســتان های  ــوزه GIS اســت ک ح
اصفهــان، ســمنان و چهارمحــال و بختیــاری از ۲9 
 مهرمــاه تــا ۰3 آبان مــاه در ایــن دوره هــا شــرکت 

می کنند.

 تشییع 6 شهید تازه تفحص شده 
و دو شهید مدافع حرم در اصفهان 

 بــه گــزارش فــارس اســامی 6 شــهید تــازه 
تفحص  شــده دفــاع مقــدس کــه قــرار اســت 
پیکــر مطهــر آنــان )۴ آبان مــاه( از میــدان فیــض 
ــییع  ــان تش ــهدای اصفه ــتان ش ــمت گلس ــه س ب

ــد. ــالم ش ــوند، اع ش

ــر  ــه شــرح زی ــام ب ــن شــهدای واالمق اســامی ای
ــت: اس

علی اصغــر  یبلویــی، شــهید  شــهید غالمرضــا 
ــری،  ــد آقاجهانگی ــهید محم ــلفی، ش ــبانی س ش
ــر ربیعــی،  ــان، شــهید اصغ شــهید محســن ملکی

شــهید ســیف اله آقــا تهرانــی.  
پیکرهــای مطهــر ایــن شــهدای گرانقــدر بــه همــراه 
پیکرهــای مطهــر شــهیدان مدافــع حــرم »حســین 
آقــادادی« و »حجت االســالم احمــد قنبــری« 
قــرار اســت ســاعت 9 صبــح ۴ آبان مــاه بــا بدرقــه 
پرشــور مــردم قــدردان اصفهــان از میــدان فیــض 
ــییع ــان تش ــهدای اصفه ــتان ش ــمت گلس ــه س  ب

 شود.
در  نفــر  ســه  تفحص شــده  تــازه  شــهدای  از 
ــی در  ــهید یبلوی ــوند و ش ــن می ش ــان تدفی اصفه
ــهید  ــهر و ش ــبانی در زرین ش ــهید ش ــاد ش نجف آب
ــهدا در  ــر ش ــه و دیگ ــه کوهپای ــان در منطق ملکی
شــهر خودشــان تدفیــن می شــوند؛ همچنیــن 
ایــن شــهدا روز  مراســمی بــرای بزرگداشــت 
ــد  ــا خواه ــهدا برپ ــتان ش ــه گلس ــه در خیم  جمع

شد.

اصفهان4
درحاشیه

تا 5 سال آینده، کشاورزان بادرودی 
انار ندارند

زیانــی  آمــدن  وارد  از  نطنــز  مدیــر جهــاد کشــاورزی 
جالــب توجــه بــه 9۰ درصــد از باغــداران بــادرود درنتیجــه 

ــر داد. ــار خب ــان ان ــرمازدگی درخت س
مهدی بــادی گفــت:  عبدالرضــا  ایرنــا،  بــه گــزارش   
زیــان  ســرمازدگی  درنتیجــه  بــادرود  انــار  باغ هــای 
بســیاری )3۰۰ میلیــارد ریــال( بــه کشــاورزان منطقــه وارد 
ــده کشــاورزان و  ــج ســال آین ــا پن ــه ت ــه طــوری ک ــرد؛ ب ک
باغــداران از داشــتن محصــول انــار محــروم خواهنــد بــود.
ــادرود  ــای ب ــار از باغ ه ــزار و ۵۰۰ هکت ــک ه ــزود: ی وی اف
ــک  ــش از ی ــه ســرما بی ــرار داشــت ک ــار ق ــر کشــت ان زی

ــرار داد. ــر ق ــت تاثی ــا را تح ــار باغ ه ــزار و 3۰۰ هکت ه
مدیــر جهــاد کشــاورزی نطنــز بیــان کــرد: ســاالنه 3۰ هــزار 
تــن انــار در بــادرود تولیــد می شــد و از ایــن نظــر جایــگاه 
دوم اســتان را داشــت؛ امــا ســرمازدگی ســال زراعــی 
ــه شــدت کاهــش خواهــد داد. جــاری، میــزان تولیــد را ب
او اضافــه کــرد: بــادرود بــا برخــورداری از نزدیــک بــه یــک 
ــن  ــد ای ــای تولی ــی از قطب ه ــار، یک ــت ان ــون درخ میلی
محصــول در کشــور محســوب می شــود و انــار نــادری 
ــاب نی ریــز  ــار رب ــه دلیــل مانــدگاری زیــاد در کن ــادرود ب ب
ــروف  ــم مع ــج رق ــی از پن ــردوس، یک ــپ ف ــه گ و شیش

ــت.  ــران اس ــار ای ــده ان شناخته ش

 تولد ۲۹ نوزاد سالم از 
مادران مبتال به ایدز

کارشــناس مســئول برنامــه ایــدز معاونــت بهداشــت اســتان 
ــال  ــاردار مبت ــادران ب ــان گفــت: در صــورت شناســایی م اصفه
بــه ویــروس ایــدز در زمــان بــارداری می تــوان بــرای درمــان 
پیشــگیری از ابتــالی کــودک اقــدام کــرد و تاکنــون ۲9نــوزاد 
ــه  ــان ب ــتان اصفه ــدز در اس ــه ای ــال ب ــادر مبت ــالم از ۲9 م س

ــد. ــا آمده ان دنی
بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما مرجــان مشــکاتی، 
HIV را بیمــاری عفونــی قابــل کنتــرل در صــورت تشــخیص 
زودهنــگام دانســت و  گفــت: اگــر هــر فــرد مبتــال بــه عفونــت 
ــد وارد  ــرد، می توان ــرار بگی ــت ق ــان و مراقب ــت درم HIV تح

ــدز نشــود. ــه  ای مرحل
وی تعــداد بیمــاران شناسایی شــده مبتــال بــه ویــروس ایــدز 
ایــن اســتان را تاکنــون 78۲ نفــر بیــان کــرد و افــزود: ایــن 
تعــداد شــامل 138 زن و 6۴۴ مــرد اســت کــه البتــه تعــدادی 

از ایــن مبتالیــان مهاجــرت کــرده یــا فــوت شــده اند.
وی همچنیــن تعــداد مــردان مبتــال بــه ایــن بیمــاری را 
بیشــتر از زنــان برشــمرد و گفــت: ایــن در حالــی اســت کــه 
ــان افزایــش یافتــه  در ســال های گذشــته درصــد ابتــال در زن
ــه  ــال ب ــا ۵ درصــد بیمــاران مبت اســت. در ســال 8۵-8۴ تنه
ــن  ــون ای ــی کــه اکن ــان شــامل می شــدند؛ در حال ــدز را زن ای

ــه 17درصــد رســیده اســت. آمــار ب
وی گفــت: در مجمــوع 7۰درصــد افــراد شناسایی شــده از 
ــن  ــه ای ــترک ب ــرنگ مش ــتفاده از س ــق و اس ــق تزری طری
ــته  ــال های گذش ــه در س ــه البت ــده اند ک ــال ش ــاری مبت بیم
ــن بیمــاری از  ــد شناسایی شــده، ای ــا ســنجش افــراد جدی ب

ــت. ــش اس ــه افزای ــی رو ب ــاط جنس ــق ارتب طری

 بهره برداری از دومین 
سامانه بزرگ آبرسانی اصفهان

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان گفــت: 
بازســازی شــبکه فاضــالب شــهر اصفهــان بــا قدمتــی بیــش 

از ۵۰ ســال، یــک اولویــت ملــی و بســیار ضــروری اســت.

ــان  ــهر اصفه ــورای ش ــی ش ــه علن ــی در جلس ــم امین  هاش
ــزود: 1۲ ســال پیــش طــرح بازســازی شــبکه فرســوده  اف
ــی  ــی خارج ــن مال ــان از روش تامی ــهر اصفه ــالب ش فاض
)فاینانــس خارجــی( بــا ۲۰۰ میلیــون یــورو در نظــر گرفتــه 
ــا  ــد ب ــرار ش ــرح ق ــن ط ــا ای ــل تحریم ه ــه دلی ــه ب ــد ک ش
ــام  ــا انج ــوژی روز دنی ــا تکنول ــن ب ــی از چی ــس مال فاینان

شــود.
ــام و  ــی انج ــن مال ــن تامی ــی از ای ــرد: بخش ــه ک وی اضاف
پــروژه عملیاتــی شــده و امیدواریــم بــا تامیــن اعتبــار مبلــغ 

ــام شــود. ــه زودی تم ــروژه ب ــن پ ــده ای باقی مان
ــی گفــت: قدمــت و فرســودگی، انشــعابات غیرمجــاز،  امین
تاسیســات،  نگهــداری  و  بهره بــرداری  بــودن  هزینه بــر 
تخلیــه نشــدن مناســب، خــورده شــدن لوله هــا توســط گاز 
ــای  ــده آب ه ــید )H۲S( و ورود کنترل نش ــرد دی اکس گوگ
ســطحی بــه شــبکه فاضــالب، لــزوم بهســازی و بازســازی 
شــبکه فاضــالب ایــن شــهر را بیــش از پیــش نمایــان 
می کنــد. طــول شــبکه فاضــالب اصفهــان بیــش از 3 هــزار 
ــه  ــاز ب ــد آن نی ــش از ۵۰ درص ــت و بی ــر اس و ۴۰۰ کیلومت

ــازی دارد. ــم و بازس ترمی

 علت تصادفات 5 ساله اصفهان
زیر ذره بین بازرسان 

مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 
اصفهــان گفــت: در قالــب یــک پــروژه، علــل تصادفــات ۵ 
ســاله اســتان و ریســک تصادفــات جــاده ای بررســی شــد.

داریــوش امانــی بــا اشــاره بــه اینکــه تعــداد تلفــات ناشــی 
ــج  ــده در پن ــه دســت آم ــار ب ــر اســاس آم ــات ب از تصادف
ماهــه اول امســال بالــغ بــر ۲7۲ نفــر اســت، گفــت: ایــن 
آمــار نســبت بــه پنــج مــاه اول  ســال گذشــته کــه 19۰ نفــر 

بــوده، حــدود 6 درصــد افزایــش یافتــه اســت.
ــات  ــک و تصادف ــی ریس ــروژه ارزیاب ــه پ ــاره ب ــا اش وی ب
جــاده ای در راه هــای برون شــهری اســتان اصفهــان ادامــه 
ــا  ــادف، ب ــل تص ــی عل ــس از بررس ــروژه پ ــن پ داد: در ای
تهیــه نرم افــزاری میــزان ریســک در هــر بخــش از راه 
تعییــن شــده و راهکارهــای مناســب و مهندســی در جهــت 

ــود. ــه می ش ــش ارائ ــر بخ ــک ه ــش ریس کاه
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ســامانه انتقــال آب از چشــمه لنــگان قــرار 
اســت دو شــهر داران، دامنه و ۲8 روســتای 
فریــدن، شــهر بوئیــن و میاندشــت، افــوس 
ــهر  ــن، ش ــتان بوئی ــتای شهرس و ۴۲ روس
ــار، فریدونشــهر و 8 روســتای ایــن  برف انب
شهرســتان و شــهر چــادگان، رزوه و ۲۰ 
روســتای دیگــر در شهرســتان چــادگان را 

پوشــش بدهــد.
ــروژه آبرســانی از چشــمه  مشــاوره طــرح پ
لنــگان، علــت بــه درازا کشــیدن طــرح 
آبرســانی بــه شهرســتان های یادشــده را 
طــول کشــیدن ارائــه طــرح و فــاز مطالعاتی 
ــتان های  ــدن شهرس ــه ش ــل اضاف ــه دلی ب
و  پــروژه عنــوان کــرد  ایــن  بــه  دیگــر 
ادامــه داد: ابتــدا تصمیــم بــر ایــن بــود کــه 
ــتان  ــرای شهرس ــط ب ــانی فق ــروژه آبرس پ
ــتان های  ــا شهرس ــود؛ ام ــرا ش ــدن اج فری
فریدونشــهر، چــادگان و بوئین و میاندشــت 
در ادامــه اضافــه شــدند و ایــن مســئله 
باعــث شــد کــه فــاز مطالعاتــی پــروژه طــول 

بکشــد.
آبــی مناطــق تحــت  نیــاز  راد  علیرضــا 
پوشــش ایــن ســامانه آبرســانی را کــه 
ــون  ــه، 1۰ میلی ــرار گرفت ــب ق ــورد تصوی م
متــر مکعــب بیــان کــرد و گفــت: مصــوب 
ــب از  ــر مکع ــون مت ــه 6٫۵ میلی ــده ک ش
ــروژه آبرســانی و  ــی توســط پ ــاز آب ــن نی ای
بقیــه توســط آب موجــود در منطقــه تامیــن 

ــود. ش
بــا خبــری در  ایــن هفتــه  اولیــن روز 
رســانه ها آغــاز شــد مبنــی بــر اینکــه 
ــتان  ــازی در شهرس ــاالن مج ــی از فع برخ
فریــدن بــا تشــکیل یــک کمپیــن اعتراضی 
ــود  ــراض خ ــی اعت ــبکه های اجتماع در ش
را بــه تحقــق نیافتــن وعــده مســئوالن 
اســتانی در حــوزه تامیــن آب شــرب ابــراز 
داشــتند و خواســتار آن بودنــد کــه بــا 
ــا  ــی چاه ه ــودن بعض ــه ب ــه نیترات ــه ب توج
در شهرســتان های فریــدن، فریدونشــهر، 
چــادگان و بوئیــن و میاندشــت، نیــاز اســت 
هرچــه ســریع تر مســئوالن بــه وعــده خــود 
در ارتبــاط بــا انتقــال آب از چشــمه لنــگان 

ــانند. ــل بپوش ــه عم جام
بــا توجــه بــه اظهاراتــی کــه دربــاره نیتراتــه 
بــودن آب شــرب در ایــن شهرســتان ها 
مطــرح شــد، خبرنــگار کیمیــای وطــن بــه 
ســراغ مســئوالن حــوزه  آب و همیــن طــور 
ــاره نحــوه  ــا درب ــت ت ــران اســتانی رف مدی
انجــام ایــن پــروژه بــا آنــان گفت وگــو 

کنــد.

 در فریدن فقط 3 روستا 
دستگاه حذف نیترات ندارد

امــور  و  کیفــی  کنتــرل  اداره  رئیــس 
اســتان  آبفــار  شــرکت  آزمایشــگاه های 
اختصاصــی  گفت وگــوی  در  اصفهــان 
وضعیــت  دربــاره  وطــن  کیمیــای  بــا 
فریــدن،  شهرســتان های  در  شــرب  آب 
فریدونشــهر، چادگان و بوئین و میاندشــت 
و روســتاهای ایــن مناطــق بــه ایــن مطلــب 
شهرســتان های  در  داشــت کــه  اشــاره 
چــادگان و فریدونشــهر، روســتایی که درآن 
آب آلــوده بــه نیتــرات باشــد، وجــود نــدارد؛ 
ــتان  ــودن آب در شهرس ــه ب ــوع نیترات موض
بوئیــن و میاندشــت فقــط در روســتای 
نصــب  بــا  بــود کــه  مطــرح  )زرنــی( 
دســتگاه حــذف نیتــرات، ایــن مســئله 
ــون از  ــتا اکن ــردم روس ــد و م ــت ش مدیری
 آب تصفیــه و ســالم و بهداشــتی بهره منــد 

هستند.
ــتای  ــه داد: در7 روس ــری ادام ــه امی فهیم
وجــود  نیتراتــه  چاه هــای  نیــز  فریــدن 
قبــل  ســال های  طــی  در  داشــت کــه 
۴ دســتگاه حــذف نیتــرات آب بــر روی 
چاه هــای ایــن روســتاها نصــب شــد و بــه 
3 روســتای باقی مانــده اکنــون بــه صــورت 
ســیار بــه وســیله تانکــر آبرســانی می شــود.

وی گفــت: ســال 91 نیــز در فریــدن 16 
ــه  ــوده ب ــای آن آل ــه آب چاه ه ــتا ک روس

ــد.  ــایی ش ــود، شناس ــرات ب نیت
پیشــگیرانه  اقدامــات  بــا  خوشــبختانه 
نظیــر حفــر چــاه جدیــد، انتقــال آب از 
ــتی و  ــرب بهداش ــتاهای دارای آب ش روس
ــرات،  ــذف نیت ــتگاه های ح ــرار دادن دس ق
ــید  ــتا رس ــه 7 روس ــتاها ب ــن روس ــار ای آم
و بــا مســاعدت هایی کــه بــرای نصــب 
صــورت  نیتــرات  حــذف  دســتگاه های 
روســتاها  ایــن  مــردم  اکنــون  گرفــت، 
 از آبــی بــه پاکــی آب معدنــی اســتفاده 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  می کننــد.وی 
ــه در صــورت  ــن اســت ک ــا ای ــی م پیش بین
تخصیــص اعتبــارات، 3 روســتای باقی مانده 
در شهرســتان فریــدن تــا پایــان ســال جاری 
مجهــز بــه دســتگاه های حــذف نیتــرات 
ــرد،  ــرد: روســتاهای نماگ ــح ک شــوند تصری
ســین کــرد، نصــار و غرغــن، از جملــه 
مناطقــی هســتند کــه بــه دســتگاه های 

حــذف نیتــرات مجهــز شــده اند.
 کودهای شیمیایی

عامل نیتراته شدن آب چاه ها 
بــا  دســتگاه هها  ایــن  امیــری گفــت: 
را  آب  دارنــد،  کــه  باالیــی  تکنولــوژی 
ــر  ــرای ه ــی آن ب ــرده و خروج ــه ک تصفی

ــوان  ــتگاه کارتخ ــورت دس ــه ص ــهروند ب ش
خواهــد بــود.

وی علــت نیتراتــه شــدن بعضــی چاه هــای 
ــتان  ــف اس ــق مختل ــرب را در مناط آب ش
بــه علــت اســتفاده کشــاورزان از کودهــای 
شــیمیایی کــه حــاوی مــواد نیتراتــه اســت 
عنــوان کــرد و افــزود: برخــی از کشــاورزان 
ــدام  ــاری مــزارع خــود اق ــرای آبی ــی ب حت
بــه ریختــن کودهــا در چاه هــا کرده انــد 
کــه ایــن مســئله باعــث بــروز مشــکالت در 

ــن شهرســتان ها شــده اســت. ای
 سالمت مردم با تست های 
آزمایشگاهی مداوم از چاه ها 

بررسی می شود
ایــن کارشــناس آزمایشــگاه بــر ایــن مطلــب 
تاکیــد داشــت: کشــاورزان بایــد الگــوی 
کشــت خــود را تغییــر دهنــد؛ زیــرا اســتفاده 
از کود هــای شــیمیایی موجــب  مــداوم 
جــذب شــدن در خــاک و درنتیجــه وارد 
شــدن بــه آب هــای زیرزمینــی شــده و 
همــه ایــن مســائل باعــث بــه خطــر افتــادن 

ســالمت مــردم می شــود.
ــرکت  ــه ش ــه ماه ــت های س ــری از تس امی
ــرات  ــای دارای نیت ــر چاه ه ــتان ب ــار اس آبف
دســتگاه های  عملکــرد  همچنیــن  و 
ــی  ــت: وقت ــر داد و گف ــرات خب ــذف نیت ح
ــش  ــا بی ــودن آب  چاه ه ــه ب ــزان نیترات می
ــان  ــط کارشناس ــن آب توس ــد، ای از ۵۰ باش
مضــر تشــخیص داده شــده و اصــال مــورد 

اســتفاده قــرار نمی گیــرد. 
ــا  ــار ب ــرکت آبف ــت ش ــت اس ــز اهمی حائ
بــرای  تنهــا  انجام شــده  تســت های 
ــر از ۵۰  ــرات کمت ــه دارای نیت ــی ک چاه های
باشــد، اقــدام بــه نصــب دســتگاه های 

نیتــرات می کنــد. حــذف 
وی بیــان داشــت: تاکنــون 1۲ دســتگاه 
ــه  ــتانی ک ــد شهرس ــرات در چن ــذف نیت ح
ــب  ــد، نص ــودن آب مواجهن ــه ب ــا نیترات ب
شهرســتان ها  ایــن  کــه  اســت  شــده 
شــامل بوئیــن و میاندشــت )۲ دســتگاه(، 
ــرون)۴  ــران و ک ــتگاه(، تی ــدن )۴دس فری
دســتگاه(، فالورجــان )یــک دســتگاه(، 
شــهرضا )یــک دســتگاه( و فریــدن )۴ 

ــت. ــتگاه( اس دس
 تامین آب پایدار 
برای ۴ شهرستان  

ــی شــرکت  ــر فن ــر دفت ــز مدی ــه نی در ادام
آب و فاضــالب روســتایی اســتان اصفهــان 
در گفت وگــوی اختصاصــی بــا کیمیــای 
وطــن، دربــاره وضعیــت طــرح انتقــال 
ــتان های  ــه شهرس ــگان ب آب از چشــمه لن
ــدن، فریدون شــهر، چــادگان و بوئیــن  فری
ــن  ــرای ای ــرای اج ــت: ب ــت گف و میاندش
طــرح بــزرگ بــه اعتبــارات میلیــاردی نیــاز 
ــی  ــروژه عملیات ــن پ ــر ای ــی اگ ــت؛ ول اس
و  ایــن شهرســتان ها  بــرای کل  شــود، 
ــن  ــدار تامی ــع آب پای ــتاهای آن مناب روس

خواهــد شــد.

احمدرضــا کریمــی ایــده اصلــی ایــن طــرح 
را مربــوط بــه مشــکالت آب شــرب در 
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــدن عن شهرســتان فری
منطقــه ای  آب  قبــل شــرکت  ســال   3
اصفهــان بــا توجــه بــه مشــکالتی کــه 
ــرب  ــن آب ش ــرای تامی ــه ب ــن زمین در ای
داشــت،  وجــود  شهرســتان ها  ایــن  در 
ــه کــرد کــه پــس از ارســال  طرحــی را تهی
بــه شــرکت مهندســی آب و فاضــالب 
کشــور مــورد تاییــد قــرار گرفــت؛ امــا ایــن 
تخصیــص آب بایــد از وزارت نیــرو دنبــال 
شــود کــه در حــال حاضــر مدیــران شــرکت 
ــن  ــال ای ــه دنب ــان ب ــه ای اصفه آب منطق

تخصیــص از وزارت نیــرو هســتند.
ــال آب از  ــرح انتق ــا ط ــرد: ب ــد ک وی تاکی
ــادگان،  ــتاهای چ ــگان کل روس ــمه لن چش
داران، دامنــه، بوئیــن و میاندشــت و... نیــز 

ــوند. ــد می ش ــرح بهره من ــن ط از ای

 افق اجرای طرح انتقال آب 
ازچشمه لنگان تا سال 1۴۲5

وی بــا اشــاره بــه اینکــه هدف گــذاری 
ــه  ــگان ب ــمه لن ــال آب از چش ــرح انتق ط
فریدونشــهر،  فریــدن،  شهرســتان های 
ــان  ــا پای ــن و میاندشــت ت چــادگان و بوئی
ــه شــده اســت،  ســال 1۴۲۵ در نظــر گرفت
ــر  ــون مت ــرح 6/۵ میلی ــن ط ــزود: در ای اف

مکعــب آب انتقــال داده می شــود.
ــال  ــا س ــه ت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب کریم
1۴1۰، ۵/۵ میلیــون متــر مکعــب بــه ایــن 
۴ شهرســتان و روســتاهای آن آب انتقــال 
داده می شــود، افــزود: بــا انجــام ایــن 
ــدن، ۴۲ روســتا  طــرح ۲8 روســتا در فری
در  روســتا   ۲۰ میاندشــت،  و  بوئیــن  در 
چــادگان و 8 روســتا در فریدونشــهر از آب 

بهره منــد می شــوند. پایــدار 
ــا  ــار ب ــرکت آبف ــی ش ــناس فن ــن کارش ای
اشــاره بــه اینکــه قــرار بــود ایــن طــرح از 
ســال 9۵ اجرایــی شــود، گفــت: بــا توجــه 
بــه اینکــه عمــر مفیــد تاسیســات آبرســانی 
3۰ ســال اســت، بایــد هرچــه زودتــر ایــن 
طــرح بــه مرجلــه اجرایــی برســد تــا افــق 
ــق  ــده محق ــر گرفته ش ــای در نظ برنامه ه

شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اجــرای یــک 
ــادی  ــارات زی ــه اعتب ــاز ب ــزرگ نی ــرح ب ط
ــال آب از  ــرح انتق ــار ط ــزود: در کن دارد اف

ــه ۴ شهرســتان مدنظــر،  ــگان ب چشــمه لن
ــی  ــد عملیات ــز بای ــر نی ــن طــرح دیگ چندی
شــود کــه شــامل تصفیه خانــه، خطــوط 

ــت. ــتاها و ... اس ــه روس ــال ب انتق
 اعتبار۴۰ میلیارد تومانی برای 
انتقال آب به روستاهای فریدن

ــال  ــط انتق ــرای خ ــا ب ــت: تنه ــی گف کریم
آب بــه روســتاهای فریــدن شــرکت آب و 
فاضــالب روســتایی بــه ۴۰ میلیــارد تومــان 
اعتبــار نیــاز دارد تــا ایــن طــرح را عملیاتــی 

کنــد.
ســاخت  طــرح  کــرد:  اضافــه  وی 
ــه از  ــتای صادقی ــز در روس ــه نی تصفیه خان
توابــع شهرســتان فریدونشــهر در نظــر گرفته 
ــی  ــا، همگ ــن طرح ه ــرای ای ــه اج ــده ک ش

نیــاز بــه اعتبــارات دارد.
امــام جمعــه شــهر داران نیــز بــا بیــان 
اینکــه در حوضــه زاینــده رود تقریبــا 6۰۰ 
میلیــون متــر مکعــب آب موجــود اســت و 
مــردم ایــن ۴ شهرســتان فقــط 6 میلیــون 
متــر مکعــب از آن را احتیــاج دارنــد، افزود: 
ــه  ــر آنک ــالوه ب ــد ع ــردم درخواســت دارن م
ــی  ــتان قطع ــی شهرس ــاز آب ــص نی تخصی
ــزو  ــز ج ــروژه نی ــن پ ــار ای ــود، اعتب می ش
اعتبــارات پروژه هــای ملــی در نظــر گرفتــه 
و ردیــف بــرای آن تعییــن شــود و مســئله 

ــود. ــم نش ــی خت ــک کلنگ زن ــه ی ــا ب تنه
ــی  ــزود: در حال ــی اف ــالم سیاوش حجت االس
فریدونشــهر،  فریــدن،  شهرســتان های 
ــکل  ــت از مش ــن و میاندش ــادگان و بوئی چ
آب رنــج می برنــد کــه هــر ۴ شهرســتان، 
ــا  ــتند؛ ام ــده رود هس ــمه های زاین سرچش
حــدود 6۰ روســتای ایــن شهرســتان ها بــا 

می شــوند. آبرســانی  تانکــر 
 باالتر از خبر...

ــان  ــن می ــفانه در ای ــت متاس ــی اس گفتن
کــه  تالش هایــی  تمامــی  وجــود  بــا 
بــا مســئوالن  ارتبــاط  برقــراری  جهــت 
شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان شــد، امــا 
ــه  ــرکت ب ــن ش ــران ای ــک از مدی ــچ ی هی
 ســواالت خبرنــگار کیمیــای وطــن پاســخی 

ندادند.
 امیدواریــم مســئوالن ایــن شــرکت بــرای 
شفاف ســازی ایــن امــور بــرای مــردم 

ــد. ــکاری کنن ــانه ها هم ــا رس ــتر ب بیش
در همیــن رابطــه ســید اکبــر بنی طبــا، مدیر 
روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضــالب 
اســتان اصفهــان، نیــز در گفت وگــو بــا 
ــکل  ــوع مش ــرح موض ــن ط ــای وط کیمی
ــی  ــور کل ــه  ط ــدن و ب ــتان فری آب شهرس
غــرب  شهرســتان های  در  آب  مشــکل 
اســتان و وجــود نیتــرات در آب شــرب 
ایــن شهرســتان ها را مربــوط بــه ایــن اداره 
برخــی می خواهنــد  و گفــت:  ندانســت 
ایــن مســئله را سیاســی کننــد؛ ایــن طــرح 
را شــرکت آب منطقــه ای پیگیــری می کنــد 
و منتظــر هســتند تــا اعتبــارات ایــن پــروژه 

ــد. ــاص یاب اختص

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

ــت:  ــان گف ــتان اصفه ــی اس ــن اجتماع ــان تامی ــر درم  مدی
ــرای  ــال ب ــارد ری ــر 1۴۰میلی ــغ ب در ســال گذشــته مبلغــی بال
تامیــن  بیمارســتان های  پزشــکی  دســتگاه های  خریــد 
ــه  ــان هزین ــتان اصفه ــه اس ــای تابع ــی و درمانگاه ه اجتماع

ــت. ــده اس ش
 علــی اعتصام پــور بــا اشــاره بــه توســعه و نوســازی تجهیــزات 
پزشــکی در راســتای توســعه خدمــات بــه بیمه شــدگان اظهــار 
ــر  ــتان دکت ــب 3D بیمارس ــوی قل ــتگاه اک ــد دس ــرد: خری ک
ــه  شــریعتی اصفهــان پــس از پیگیری هــای مســتمر از جمل

دســتاوردهای مهــم بــوده کــه نصــب و راه انــدازی شــد.
وی بــا اشــاره بــه خریــد و نصب ایــن دســتگاه در بیمارســتان 

دکتــر شــریعتی در ســال گذشــته گفــت: ایــن اقــدام باعــث 
ــری  ــات بهت ــی خدم ــن اجتماع ــه بیمه شــدگان تامی شــده ب

ارائــه شــود و آن هــا نیــز از ایــن خدمــات رضایــت دارنــد.
ــن  ــتان های تامی ــز بیمارس ــه تجهی ــاره ب ــا اش ــور ب اعتصام پ
اجتماعــی اســتان بــه دســتگاه های پیشــرفته و بــه روز گفــت: 
خریــد تمــام تجهیــزات و امکانــات مربــوط بــه طــرح ارتقــای 
ــر  ــرای ه ــتانی و ... ب ــای بیمارس ــامل تخت ه ــگ ش هتلین
ســه بیمارســتان تامیــن اجتماعــی اســتان در دســتورکار قــرار                                                                                       

دارد.
مدیــر درمــان اســتان افــزود: دســتگاه آنژیوگرافی بیمارســتان 
دکتــر شــریعتی بــه همــراه یــک دســتگاه ماموگرافــی، 
رادیولــوژی، ســونوگرافی و یــک دســتگاه آمبوالنــس از جملــه 

ــداری شــد. ــی اســت کــه در ســال 9۵ خری تجهیزات

ــه  ــه از جمل ــان اینک ــا بی ــس ب ــمیرم در مجل ــردم س ــده م نماین
مشــکالت بهداشــت و درمــان ســمیرم مانــدگار نبــودن پزشــکان 
در ایــن شــهر اســت، گفــت: کمبــود پزشــک متخصــص و عمومــی 
از مشــکالت ســمیرم اســت. بــه گــزارش تســنیم، اصغــر ســلیمی 
دربــاره وضعیــت حــوزه بهداشــت و درمــان ســمیرم افــزود: 
ــق پیگیــری ای کــه مــا در ایــن راســتا انجــام دادیــم، قــرار  مطاب
شــد مالقاتــی بــا رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی داشــته باشــیم 
ــه گــوش ایــن مســئوالن برســانیم کــه  و دغدغه هــای مــردم را ب

ایــن قبیــل از مشــکالت برطــرف شــود.
وی ادامــه داد: بــرای اینکــه بتوانیــم ایــن مشــکل را به صــورت کلی 
حــل کنیــم، بایــد جــذب پزشــک بومــی داشــته باشــیم؛ همچنیــن 
ــود دســتگاه سی تی اســکن  ــا، نب یکــی از مســائل و مشــکالت م
ــدود 7۰  ــکن ح ــاختمان سی تی اس ــر س ــال حاض ــه در ح ــود ک ب

درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت.
ــع  ــر مرب ــرد: ســاخت 6 واحــد پانســیون در 6۰۰ مت وی اشــاره ک
فضــا و احــداث کلینیــک تخصصــی در زمینــی بــه مســاحت ۲۰۰۰ 
متــر مربــع از دیگــر برنامه هــا بــرای آماده ســازی زیرســاخت های 

درمانــی اســت تــا پزشــکان در ایــن محــل مانــدگار شــوند. 
ــا 3۰ درصــد  ــه ۲۵ ت وی اضافــه کــرد: در حــال حاضــر نزدیــک ب
پیشــرفت فیزیکــی در ســتاد شــبکه بهداشــت و درمــان داشــتیم 
کــه بیــش از ۲۲۰۰ متــر مربــع ایــن ســاختمان ســاخته می شــود 
و ۲3 میلیــارد ریــال اعتبــار هــم بــرای ایــن کار دریافــت کردیــم.

ســلیمی اظهــار داشــت: بــرای احــداث ســاختمان مرکــز خدمــات 
جامــع ســالمت شــهید مطهــری و آزمایشــگاه آن اعتبــاری بالــغ 
بــر 11 میلیــارد تومــان دریافــت کردیــم و در حــال حاضــر حــدود 

۵۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــتیم.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان خبر داد:

خرید 140میلیارد ریال تجهیزات پزشکی در سال 95
 کمبود پزشک متخصص و عمومی در سمیرم 

معضلی جدی است 

معاون توسعه مدیریت و منابع 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
بدهی بیمه ها به دانشگاه 
علوم پزشکی وصول شود 

معــاون توســعه مدیریت و منابع دانشــگاه 
درخصــوص  اصفهــان  پزشــکی  علــوم 
ــگاه ها  ــات دانش ــی و مطالب ــت مال وضعی
از بیمه هــا گفــت: بــه واســطه حجــم 
ــن  ــا و همچنی ــاد بدهــی بیمه ه بســیار زی
ــالمت  ــای س ــن یارانه ه ــص نیافت تخصی
در نیمــه اول ســال جــاری، دانشــگاه های 
علــوم پزشــکی در بدتریــن وضعیــت مالی 

ــد. ــرار  گرفته ان ــر ق ــال اخی ــار س در چه
ــزود: اغــراق نیســت   علیرضــا یوســفی اف
اگــر بگوییــم نــه هــر روز، بلکــه هــر 
و  مطالبــات  دریافــت  پیگیــر  ســاعت 

تخصیص هــای دانشــگاه از هــر منبــع 
ممکــن هســتیم و حتــی بــه عنــوان 
ــک کار غیرمعمــول درخواســت وام هــم  ی

کرده ایــم.
ــوم  ــگاه عل ــط در دانش ــه داد: فق وی ادام
ــارد  ــر 6۲۰ میلی ــغ ب ــان بال ــکی اصفه پزش
تومــان مطالبــه انباشــته از بیمه هــا داریــم 
وضــع  هــم  دولتــی  تخصیص هــای  و 

ــدارد. ــی ن ــم و مطلوب ــدان منظ چن
وی اظهــار امیــدواری کــرد: در روزهــای 
آینــده اخبــار خوشــی بــه همــه همــکاران 
بدهیــم و دربــاره کارانــه پزشــکان و پرســنل 
پرداخــت  بــه  موفــق  مهرمــاه  در  کــه 
نشــدیم، ظــرف چنــد روز آینــده ان شــاءهللا 
ــز خواهــد شــد. ــه حســاب ایشــان واری ب

 گفتنــی اســت در ایــن مــورد فرقــی 
ــق  ــن تعوی ــت و ای ــگاه ها نیس ــن دانش بی

سراســری اســت.

شهردار شهرضا مطرح کرد:
 سکونت یک پنجم 

 جمعیت شهرضا در 
سکونتگاه های غیررسمی

ــا یک پنجــم  شــهردار شــهرضا گفــت: تقریب
جمعیــت شــهرضا معــادل ۲6 هــزار و 6۵۴ 
نفــر در ســکونتگاه های غیررســمی ایــن 

شــهر ســکونت دارنــد.
بــه گــزارش معاونــت فرهنگی اجتماعــی 
شــهرداری شــهرضا، رحیم جافری در جلســه 
فرهنگی اجتماعــی  تخصصــی  کارگــروه 
ــهرضا  ــرد: ش ــوان ک ــهرضا عن ــتان ش شهرس
ایــران  شــهرهای  قدیمی تریــن  از  یکــی 
اســت کــه در دوران قبــل از پهلــوی اول دارای 

ــت. ــوده اس ــهرداری ب ش
بنــا بــر اســناد تاریخــی موجــود شــهرداری 

شــهرضا پیــش از شــهرداری های اصفهــان 
و فــارس تأســیس شــده اســت.

بافــت ســنتی شــهرضا  داد:  ادامــه  وی 
هماهنگــی زیــادی بــا معمــاری اصیــل 
ایرانــی و اســالمی دارد؛ از ســوی دیگــر 
ــیس  ــه تأس ــهر ب ــن ش ــردم ای ــام م اهتم
شــهرداری  همچــون  مدنــی  نهادهــای 
 در آن، نشــانه بلــوغ فکــری و اجتماعــی

آن هاست.
وی تصریــح کــرد: بازآفرینی ســکونتگاه های 
غیررســمی شــهری چنــد ســالی اســت کــه 
آغــاز شــده؛ در حــال حاضــر ۵ محــور اصلــی 
در هــر شــهر شــامل بافــت تاریخــی، بافــت 
ــمی،  ــکونتگاه غیررس ــی، س ــد میان ناکارآم
ناهمگــون  کاربــری  بــا  محدوده هــای 
کــه  دارد  وجــود  روســتایی  هســته  و 
 بازآفرینــی آن هــا در دســتورکار قــرار گرفتــه

است.

جافــری گفــت: در شــهرضا، مطالعــات 
ــر روی ســکونتگاه های غیررســمی  ــه ب اولی
از ســال 9۴ آغــاز شــد. شــهرضا بــه عنــوان 
یکــی از 1۲ شــهر کشــور اســت کــه در ســال 
گذشــته طــرح بازآفرینــی بافــت فرســوده 
 آن بــه تصویــب شــورای عالــی شهرســازی

 رسید.
ــرد:  ــح ک ــری تصری ــهرضا جاف ــهردار ش ش
یکــی از مهم تریــن اقدامــات در طرح هــای 
بازآفرینــی شــهری، جانمایــی بــرای اجــرای 
زمینــه  ایــن  در  نیازســنجی  و  پروژه هــا 

اســت.
شــهردار شــهرضا اظهــار کــرد: در حــال 
حاضــر یک پنجــم جمعیــت شــهرضا در 
ســکونتگاه های غیررســمی ســکونت دارنــد 
کــه جمعیتــی معــادل ۲6 هــزار 6۵۴ نفــر 
مســاحت  از  هکتــار   ۲63٫۲ در  و  بــوده 

ــتند. ــاکن هس ــهری س ش

#خبر_گردی

،،
آب   بــودن  نیتراتــه  میــزان  وقتــی   
ایــن  باشــد،   50 از  بیــش  چاه هــا 
مضــر  کارشناســان  توســط  آب 
تشــخیص داده شــده و اصــا مــورد 

نمی گیــرد قــرار  اســتفاده 

گزارش اختصاصی کیمیای وطن از ابهامات سامانه انتقال آب از چشمه لنگان به ۴ شهر استان اصفهان

 حاشیه نشینان زاینده رود 
حق بهره مندی از آب پایدار را دارند
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کوتاه اخبار 

بهره مندی6 هزار واحد صنعتی در 
یزد از نعمت گاز 

منوچهــر فــاح مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان یــزد گفــت: با 
ــت  ــانی و رعای ــبکه های گازرس ــت ش ــعه و تقوی ــدف توس ه
مســائل زیســت محیطــی تاکنــون بــه 6 هــزار و 375 واحــد 

صنعتــی و تولیــدی ایــن اســتان گازرســانی شــده اســت.
ــد  ــزار و 174 واح ــک ه ــاط ی ــن ارتب ــزود: در ای ــاح اف  ف
صنعتــی عمــده و پنــج هــزار و 201 واحــد صنعتــی کوچــک 
ــه  ــزی ب ــوره آجرپ ــه و 269 ک ــاب گلخان ــزار و 786 ب و 2 ه
شــبکه گاز طبیعــی متصــل شــد کــه ایــن امــر نشــانه 
ســودآوری شــرکت گاز یــزد در بحــث جایگزینــی گاز طبیعــی 

ــت. ــاک و ارزان اس ــوخت پ ــک س ــوان ی ــه عن ب
وی تأکیــد کــرد: بــا توجــه بــه تعــدد فعالیــت واحدهایــی از 
ــای  ــوالد، کوره ه ــی و ف ــای کاش ــروگاه، کارخانه ه ــه نی جمل
آجرپــزی، گلخانه هــا و ســایر صنایــع، ایــن اســتان یکــی از 

ــت . ــور اس ــی کش ــای صنعت ــن قطب ه مهم تری
ــع  ــت از صنای ــا هــدف حمای ــن شــرکت ب ــزود: ای ــاح اف ف
و نقــش آن در اشــتغال جوانــان و ایجــاد بســتر الزم 
ــی از  ــزان باالی ــر می ــوی دیگ ــرمایه گذاری و از س ــرای س ب
مصــرف گاز اســتان را بــه خــود اختصــاص داده کــه از جملــه 

ــت. ــرکت اس ــن ش ــای ای اولویت ه

برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی 
در بافق 

رضــا نارگانــی رئیــس اداره ورزش و جوانــان بافــق بــا بیــان 
اینکــه بیــش از 100 نفــر در جشــنواره فرهنگی ورزشــی 
حضــور داشــتند گفــت: شــرکت کنندگان در رشــته های 
ورزشــی مختلــف اعــم از دارت، تیرانــدازی بــا کمــان، 
ــت  ــه رقاب ــر ب ــا یکدیگ ــی و ... ب ــای رزم ــی، هنره طناب زن

ــد. پرداختن
نارگانــی هــدف از برگــزاری ایــن جشــنواره را ترغیــب 
ــزود: در  ــرد و اف ــوان ک ــه ورزش عن ــان ب ــان و جوان نوجوان
مســابقات دارت 33 نفــر شــرکت کردنــد کــه هانیــه افشــار، 
فاطمــه تقــی زاده و معصومــه قاســمی بــه ترتیــب بــه 

مقام هــای اول تــا ســوم دســت یافتنــد.

رتبه باالی یزد در مصرف 
فست فودها در کشور 

ــوم  ــگاه عل ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــری عض ــن مظف حس
ــزد گفــت: متأســفانه یزدی هــا  ــی ی پزشــکی شــهید صدوق
امــروزه عــاوه بــر خــوردن شــیرینی رو بــه مصــرف 
مصــرف  در  یــزد  به طوری کــه  آورده انــد؛  فســت فودها 

فســت فودها رتبــه باالیــی در کشــور دارد.
مظفــری  افــزود: غذاهــای ســنتی در یــزد خیلــی بــا 
ــن  ــن بی ــا در ای ــاوت نیســت؛ ام اســتان های همجــوار متف
ــت  ــی اس ــهره بین الملل ــه ش ــزد ک ــنتی ی ــیرینی های س ش
ــا  ــن یزدی ه ــاری بی ــان بیم ــی از متهم ــا یک ــن روزه و ای
محســوب می شــود، برنــدی بــرای ایــن اســتان شــده 

ــت. اس

افزایش ۳۰ درصدی گونه های 
جانوری حیات وحش 

ــه  ــت: منطق ــت گف ــتان تف ــت شهرس ــط زیس ــس محی رئی
ــا وســعت 50 هــزار هکتــار، بالــغ  شــکار ممنــوع شــیرکوه ب
بــر 600 گونــه گیاهــی و 100 گوتــه جانــوری، یکــی از مناطــق 

ــه شــمار مــی رود.  حســاس اســتان یــزد ب
ــت:  ــت گف ــط زیســت شهرســتان تف ــس محی خواجــه رئی
طــرح سرشــماری در شــیرکوه بــا حضــور کارشناســان 
و  همیــاران  محیط بانــان،  همــکاری  و  زیســت  محیــط 
قرقبانــان شهرســتان تفــت در قالــب 12 گــروه انجــام شــد.

اعزام اولین کاروان امکانات 
زیرساختی موکب به عراق 

ســید جعفــر موســوی مســئول دفتــر ســتاد بازســازی 
ــن  ــت: اولی ــاری گف ــات در چهارمحــال و بختی ــات عالی عتب
کاروان امکانــات زیرســاختی موکب هــای حضــرت قمــر بنی 
هاشــم )ع( در عمود هــای 285 و 1337 کربــای معلــی از 

طــرف مــردم مؤمــن اســتان اعــزام شــد.
وی افــزود: 40 نفــر از مــردم اســتان بــرای انجــام اقدامــات 
ــوی  ــدند. موس ــزام ش ــراق اع ــه ع ــب ب ــی موک ــه برپای اولی
ــزات و اقــام مــورد  ــن کاروان حامــل تجهی ــه کــرد: ای اضاف
ــن  ــکان زائری ــی و اس ــب، پذیرای ــی موک ــرای برپای ــاز ب نی

اســت.

 برگزاری اجالس سراسری نماز
در لردگان 

اجــاس سراســری نمــاز بــا عنــوان نمــاز و فضــای مجــازی 
بــه منظــور ترویــج و توســعه فرهنــگ نمــاز، ســاعت 9 صبــح 
ــردگان  ــر ل ــی اولی االم ــان 96 در مصل ــوم آب ــنبه س چهارش

ــود. ــزار می ش برگ
ــاری  ــه چهارمحــال و بختی ــردگان از شهرســتان های 9 گان ل
 160 فاصلــه  در  لــردگان(  آن)شــهر  مرکــز  اســت کــه 

کیلومتــری شــهرکرد مرکــز اســتان قــرار دارد.

 ایجاد امنیت زیستی
با رعایت اصول بهداشتی

ــاری عبدالمحمــد  مدیــرکل دامپزشــکی چهارمحــال و بختی
نجاتــی در بازدیــد از مــزارع پــرورش ماهــی شهرســتان کیار، 
رعایــت اصــول بهداشــتی را گوشــزد و اظهــار کــرد: بــا رعایــت 
ــت زیســتی و بیوســکیوریتی را  ــوان امنی ــن اصــول می ت ای
ایجــاد کــرد. وی بــا بیــان اینکــه بــا رعایــت اصــول بهداشــتی 
ــل  ــد غیرعام ــی، پدافن ــرورش ماه ــزارع پ دامپزشــکی در م
اجرایــی شــده اســت ادامــه داد: بــا رعایــت اصول بهداشــتی 
شــیوع بیماری هــا کاهــش و تولیــد نیــز افزایــش می یابــد.

مدیــرکل دامپزشــکی چهارمحــال و بختیــاری، احــداث 
چاهــک در حریــم رودخانــه و تجهیــز نمــودن مــزارع 
پــرورش ماهــی را مهــم برشــمرد و گفــت: بایــد بــا رعایــت 
ــه  ــی را ب ــادرات ماه ــه ص ــی زمین ــتانداردهای بین الملل اس

ــم. ــم کنی ــر فراه ــورهای دیگ کش

H.Babaie@eskimia.ir
حدیثباباییگروهاستانها

نصــرت هللا لطفــی روز گذشــته در نشســت خبــری 
ــه در  ــه اینک ــا اشــاره ب ــزد ب ــا اصحــاب رســانه ی ب
جمهــوری اســامی ایــران همان گونــه کــه از عنــوان 
ــی  ــه گاه اصل ــردم تکی ــت م ــخص اس ــز مش آن نی
نظــام و انقــاب هســتند،گفت: در ایــن مســیر 
ــردم  ــر م ــه  ب ــواره تکی ــت هم ــروع نهض ــاز ش از آغ
بوده انــد. مــردم  اصلــی  نقش آفریــن  و  بــوده 

ــی  ــا نظام ــه تنه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
شکســت ناپذیر اســت کــه مبتنــی بــر مــردم باشــد 
اظهــار داشــت: هــرگاه مردمــی نظامــی را بخواهنــد 
ــام خــود بایســتند،  ــای نظ ــه  پ و حاضــر باشــند ب
ایــن نظــام بــا وجــود هــر تهدیــدی ســقوط نخواهد 
کــرد و بــه دلیــل مردمــی بــودن هــرروز اســتوارتر 

ــه خواهــد داد. ــه راه خــود ادام ب
قائم مقــام  صحبت هــای  از  بخشــی  ادامــه  در 
شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی کشــور آمــده 

اســت:
نظــام مقــدس  بــودن  عینــی مردمــی  نمــود 
جمهــوری اســامی ایــران را مــا در دو عرصــه 
می توانیــم مشــاهده کنیــم کــه یکــی از آن هــا 
انتخابــات اســت کــه به نوعــی مــردم بــا مشــارکت 
ــر  ــدی ب ــر تأیی ــر مه ــار دیگ ــات ب ــود در انتخاب خ
نظــام می زننــد. در انتخابــات گذشــته همــگان 

دیدنــد کــه بیــش از 70 درصــد مــردم در انتخابــات 
شــرکت کردنــد کــه ایــن نمــود عینــی و بــارز 
جمهوریــت نظــام بــود و نقــش مــردم را بــه 

نمایــش گذاشــت.

ــی  ــارز مردم ــی و ب ــای عین ــر از نموده ــی دیگ یک
بــودن نظــام اســامی را می تــوان در حضــور پرشــور 
و باشــکوه مــردم در بزرگداشــت و گرامیداشــت 
ایــام هللا و مناســبت های ملــی و عمومــی مشــاهده 
کــرد کــه در آن مــردم بــار دیگــر بــا نظــام اســامی 
بیعــت مجــددی را انجــام می دهنــد. در ایــن 
مناســبت ها همــه ســایق سیاســی کــه دل درگــرو 
ــی و  ــگاه سیاس ــارغ از ن ــد ف ــام دارن ــاب و نظ انق
ــکوه در  ــور باش ــه حض ــردم را ب ــود م ــی خ جناح

ــوت  ــی دع ــی و عموم ــات مل ــی و تجمع راهپیمای
می کننــد و مــردم بــا حضــور خــود بــار دیگــر 
مردمــی بــودن نظــام اســامی را بــر همگان آشــکار 

می کننــد.
 پاسخ کوبنده ملت به فتنه گران در 

سال 88
ــت  ــده مل ــخ کوبن ــالروز پاس ــم دی س ــه نه حماس
بــود؛ همان گونــه  فتنه گــران در ســال 88  بــه 
کــه معمــار کبیــر انقــاب اســامی حضــرت امــام 
خمینــی )ره( مطــرح کردنــد، حفــظ نظــام اســامی 
ــال 88  ــا در س ــا م ــت؛ ام ــات اس ــب واجب از اوج
ــات  ــه حــوادث پــس از انتخاب ــم ک مشــاهده کردی
88 بــه  واقــع فتنــه بــود و مدیریــت آن را اســتکبار 
جهانــی بــر عهــده داشــت تــا از ایــن مســیر نظــام 

ــد. اســامی را ســاقط کن
 محدود کردن فتنه 88 به مباحث 

انتخاباتی جفا در حق نظام است
انتخاباتــی  موضوعــی   88 فتنــه  به هیچ عنــوان 
نبــود؛ اکنــون دیگــر بــرای همــگان عیــان شــده و 
ــه نقــش خــود در ایــن حــوادث  خــود دشــمنان ب
ــوادث  ــن ح ــرده ای ــس پ ــه در پ ــد ک ــان کردن اذع
حضــور داشــتند و قصــد برانــدازی نظام را داشــتند. 
ــی  ــه مباحــث انتخابات ــه 88 ب محــدود کــردن فتن
جفــا در حــق نظــام اســت. کســانی خــود ســال ها 
در مســئولیت های مختلــف حضــور داشــتند، خــود 

ــود  ــات وج ــب در انتخاب ــکان تقل ــتند ام می دانس
ــده  ــت را نادی ــن حقیق ــود ای ــا بااین وج ــدارد؛ ام ن

ــد. ــازی کردن ــازل دشــمن ب ــد و در پ گرفتن
 1۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار 

جهانی و روز دانش آموز 
استکبارســتیزی و مبــارزه بــا اســتکبار ویژگــی بــارز 
ــی اســت  ــن موضوع ــاب اســامی اســت و ای انق
ــز وجــود دارد کــه نمــود  ــی مــا نی ــاور دین کــه در ب
عینــی آن را می تــوان در آیــات متعــدد کام هللا 
یــک  استکبارســتیزی  مجیــد مشــاهده کــرد. 
وظیفــه مســلم دینــی اســت کــه هــر کــس خــود 
را مســلمان و انقابــی می دانــد بایــد بــه آن عمــل 
ــی«  ــرت انقاب ــان امســال »غی ــد. شــعار 13 آب کن
اعــام شــده اســت؛ هــر انقابــی غیرتمنــد در 
راهپیمایــی 13 آبــان بــا مشــت های گره کــرده 
ــدا خواهــد کــرد. متأســفانه در ســالیان  حضــور پی
ــه  ــده ک ــرح ش ــانه ها مط ــور در رس ــته آن ط گذش
ــد  ــا بای ــت؛ ام ــوز اس ــا روز دانش آم ــان تنه 13 آب
ــم،  ــن روز مه ــه ای ــود ک ــه ش ــه توج ــن نکت ــه ای ب
ــه  ــی اســت ک ــا اســتکبار جهان ــارزه ب ــی مب روز مل
بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی و شــورای 

ــبت  ــک مناس ــوان ی ــد به عن ــیده و بای ــان رس نگهب
ــرد. ــرار گی ــورد توجــه ق ــی م مل

 اروپایی ها نقش همان دستکش های 
مخملی دستان چدنی آمریکا را بازی 

می کنند
همــه مســئولین بایــد هوشــیار باشــند و بداننــد کــه 
ــان دســتکش های  ــش هم ــا نق ــروزه اروپایی ه ام
مخملــی دســتان چدنــی آمریــکا را بــازی می کننــد 
ــه مســاعدت و همراهــی  ــد ب و در ایــن راســتا نبای
ــواره  ــا هم ــرا این ه ــرد؛ زی ــا دل خــوش ک اروپایی ه
ــوده و هســتند. بیــش از 85  ــراه ب ــکا هم ــا آمری ب
ــاب  ــدای انق ــت کشــور حــوادث ابت درصــد جمعی
ــا  ــا ســن کمــی داشــتند و ی ــد کــه ی را درک نکردن
اینکــه پــس از انقــاب بــه دنیــا آمده انــد کــه ایــن 
می طلبــد کــه آرمان هــا، دســتاوردها و اهــداف 
انقــاب اســامی بــرای ایــن طیــف گســترده 
ــامی  ــاب اس ــد انق ــا بدانن ــا آن ه ــود ت ــن ش تبیی
عــاوه بــر دســتاوردهای بی نظیــری کــه در کشــور 
ــق  ــای دقی ــه معن ــرده، توانســته اســت ب ایجــاد ک
کلمــه اســتقال، آزادی و مقاومــت را در دنیــای 

پرتاطــم کنونــی معنــا کنــد.

ــه  ــدگان ب ــوچ زمســتانه پرن ــه ک ــا اشــاره ب ــدی ب شــهرام احم
ــور  ــاهد حض ــاله ش ــت: هرس ــار داش ــتان اظه ــای اس تاالب ه
ــتیم  ــتان هس ــای اس ــدگان در تاالب ه ــتری از پرن ــداد بیش تع
ــد  ــا 10 درص ــه تاالب ه ــدگان ب ــر ورود پرن ــال حاض ــه در ح ک

ــه اســت. ــش یافت افزای
وی بــا بیــان اینکــه هــر روز خبرهــای خوشــی در زمینــه محیــط 
زیســت اســتان بــه گــوش می رســد، افــزود: چنــد روز گذشــته 
بــرای نخســتین بــار گونــه بــه شــدت در معــرض انقــراض بــه 
نــام »خــروس کولی دشــتی« در تــاالب گندمــان چهارمحــال و 
بختیــاری مشــاهده شــد.مدیرکل محیــط  زیســت چهارمحــال 
ــدگان در تاالب هــای  ــن پرن ــان کــرد: حضــور ای ــاری بی و بختی
زیســتگاه های  کــه  اســت  ایــن  نشــان دهنده  اســتان 
ــه  ــیده اند ک ــا رس ــدی از احی ــه ح ــاری ب ــال و بختی چهارمح

می تواننــد میزبــان خوبــی بــرای پرنــدگان در معــرض انقراضــی 
باشــند کــه بــر اثــر تخریــب زیســتگاه های دیگــر جایــی بــرای 

ــد. ــا را انتخــاب می کنن ــد و اســتان م ــی ندارن زندگ
ــتان  ــش اس ــات وح ــماری حی ــه سرش ــاره ب ــا اش ــدی ب احم
ــار  ــش آم ــات وح ــماری حی ــج سرش ــرد: نتای ــان ک خاطرنش
امیدوار کننــده ای اســت و رشــد خوبــی را شــاهد هســتیم.

ــه  ــا ب ــه کارهــای پیشــگیری از ورود بیماری ه ــا اشــاره ب وی ب
حیــات وحــش اســتان گفــت: علی رغــم خشکســالی ها و 
بیماری هــای خطرناکــی کــه در ســال گذشــته بیــن دام هــای 
اهلــی و برخــی از زیســتگاه های طبیعــی در کشــور شــایع بــود 
خوشــبختانه بــا برنامه هــا و فعالیت هــای فشــرده ای کــه 
ــاری در  ــه بیم ــا همــکاری دامپزشــکی انجــام شــد هیچ گون ب

حیــات وحــش اســتان مشــاهده نشــد.

محمدعلــی حاتمــی زاده بــا بیــان اینکــه خریــد گنــدم نســبت 
بــه ســال قبــل 5 درصــد افزایــش دارد اظهــار داشــت: امســال 
ــال از  ــارد ری ــه ارزش 290 میلی ــدم  ، ب ــن گن ــزار و 467 ت 22 ه
کشــاورزان یــزد گنــدم خریــداری شــده کــه ایــن میــزان گنــدم 
ــتایی و  ــی روس ــرکت های تعاون ــد ش ــز خری ــط  13 مرک توس

بخــش خصوصــی اســتان یــزد خریــداری شــده اســت.
وی  بــا بیــان اینکــه بیشــترین گنــدم از شهرســتان های ابرکــوه 
ــا قیمــت هــر کیلوگــرم 13 هــزار ریــال از  و خاتــم بــوده کــه ب
کشــاورزان خریــداری شــده اســت، افــزود: دولــت تاکنــون 55 
ــز  ــاورزان واری ــاب کش ــه حس ــدم را ب ــد گن ــای خری ــد به درص
کــرده اســت. مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
ــداری  ــدم خری ــزان گن ــن می ــه از ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزد ب ی
ــن از کشــاورزان ابرکــوه  ــزد ، 15 هــزار و 720 ت شــده اســتان ی

خریــداری شــده اســت، افــزود: شهرســتان ابرکــوه در اســتان 
یــزد بــرای چهارمیــن ســال پیاپــی رتبــه نخســت خریــد گنــدم 

اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
ــی  ــار از اراض ــزار و 200 هکت ــه 11 ه ــان اینک ــا بی ــی زاده ب حاتم
اســتان یــزد بــه کاشــت گنــدم اختصــاص دارد تصریــح کــرد: 
ــا 4 هــزار کیلوگــرم  ــا احتســاب برداشــت ســه هــزار و 700 ت ب
گنــدم در هکتــار در مجمــوع بیــش از 41 هــزار تــن گنــدم در 

اســتان تولیــد شــده اســت.
ــزد ادامــه  ــاد کشــاورزی اســتان ی ــر زراعــت ســازمان جه مدی
داد: 33 درصــد ســطح زیــر کشــت اســتان  شــامل 38 هــزار 
هکتــار بــه محصــوالت زراعــی اختصــاص دارد کــه ســهم 
بخــش محصــوالت زراعــی از تولیــد 36 درصــد بــه میــزان 520 

هــزار تــن اســت.

علــی بابایــی در جمــع اعضــای ســتاد اربعیــن ماهــان با اشــاره 
بــه نزدیــک بــودن ایــام اربعیــن و عبــور تعــداد زیــادی از زائران 
ــزار  ــود 150 ه ــی می ش ــت: پیش بین ــان گف ــداری کرم از فرمان
ــان  ــیر کرم ــاری از مس ــی و میانم ــتانی، بنگادش ــر پاکس زائ

بــرای شــرکت در همایــش جهانــی اربعیــن عبــور کننــد.
ــی می شــود امســال حــدود 150  ــار داشــت: پیش بین وی اظه
هــزار زائــرِ غیرایرانــی از کرمــان و از مســیر ماهــان بــرای زیــارت 

اربعیــن عبــور کننــد.
وی بــا آمــاده دانســتن ادارات شهرســتان کرمــان بــرای 
همــکاری بــا هیئت هــای مذهبــی و موکب هــای پذیرایــی کــه 
در ایــن مســیر توســط مــردم راه انــدازی می شــوند خاطرنشــان 
ــا  ــئله م ــن مس ــت ای ــرورت و اهمی ــه ض ــه ب ــا توج ــرد: ب ک
ــته  ــود داش ــکلی وج ــه مش ــش ک ــر بخ ــم در ه ــی داری آمادگ

ــم. ــکاری می کنی ــد هم ــا باش ــک م ــه کم ــاز ب ــا نی ــد و ی باش
ــن  ــه در اربعی ــان اینک ــا بی ــان ب ــداری کرم ــت فرمان سرپرس
جمــع کثیــری از شــیعیان در یــک همایــش جهانــی شــرکت 
ــر  ــر چــه بهت ــزاری ه ــرای برگ ــم ب ــه داری ــا وظیف ــد، م می کنن
ــور 150  ــزود: عب ــم اف ــوی کمــک کنی ــزرگ معن ــن مراســم ب ای
هــزار نفــر از زائــران پاکســتانی، بنگادشــی و میانمــاری از ایــن 
مســیر ایجــاب می کنــد، مــا در حــد معقــول و مقــدور پذیرایــی 
از آن هــا داشــته باشــیم و خاطــره خوبــی از ایــن ســفر بــرای 

ایــن شــیعیان ایجــاد کنیــم.
ــر  ــه کار مردمی ت ــی هرچ ــای مذهب ــرد: در کاره ــوان ک وی عن
ــت  ــر دول ــود و اگ ــد ب ــتر خواه ــت کار بیش ــود موفقی ــرا ش اج
ــزار  ــودش برگ ــورا را خ ــوعا و عاش ــم تاس ــت مراس می خواس
کنــد، هیــچ وقــت ایــن کیفیــت و کمیــت بــه دســت نمی آمــد.

معــاون وزیــر ورزش و جوانــان گفــت: طرح ازدواج آســان در 
کشــور عملیاتــی نشــده اســت و اقدامــات نیــز تنهــا نقــش 

مشــاوره ای داشــته اســت. 
محمدمهــدی تندگویــان اظهــار داشــت: تنهــا نقــش معاونــت 
ــه طــرح ازدواج آســان نقــش مشــاوره ای  پیشــین در زمین
بــوده اســت. وی بــا اشــاره بــه فعالیــت 200 مرکــز مشــاوره 
در حــوزه ازدواج افــزود: بــا وجــود تشــکیل 200 مرکــز 
ــه  ــرح را ب ــن ط ــته ایم ای ــوز نتوانس ــور، هن ــاوره در کش مش

ــی اجــرا کنیــم. صــورت عملیات
معــاون امــور جوانــان وزیــر ورزش و جوانــان بیــان کــرد: بــا 
ایــن وجــود تشــکیل ایــن مراکــز مشــاوره از ابتــدای دولــت 

یازدهــم ســبب کاهــش 10 درصــدی طــاق شــده اســت.
ــد  ــرح نیازمن ــن ط ــق ای ــرد: تحق ــان ک ــان خاطرنش تندگوی

بانک هــا،  رفــاه،  و  کار  وزارت  بینابخشــی  همــکاری 
وزارت مســکن و نهادهــای مختلــف اســت، در صورتــی 
ــردد،  ــود بازگ ــگاه خ ــه جای ــان ب ــی جوان ــازمان مل ــه س ک
ــرح را  ــن ط ــا ای ــت و وزارتخانه ه ــک دول ــا کم ــوان ب می ت
عملیاتــی کــرد، در غیــر ایــن صــورت در حــوزه معاونــت، کار 

خیلــی ســخت می شــود.
ــت،  ــده اس ــخت ش ــی س ــه ازدواج خیل ــان اینک ــا بی وی ب
تصریــح کــرد: تأمیــن یــک ســقف و وســایل زندگــی خیلــی 
ســخت شــده و دولــت نیــز نمی توانــد کاری انجــام دهــد.

معــاون امــور جوانــان وزیــر ورزش و جوانــان بــا بیــان اینکه 
دولــت بــا رکــود اقتصــادی مواجــه اســت و تنهــا می توانــد 
کمک کننــده باشــد، بیــان کــرد: بایــد ظرفیت هــای بخــش 

خصوصــی ماننــد کمــک خیــران فعــال شــود.

استانها

مدیرکل محیط  زیست چهارمحال وبختیاری: 

افزایش10درصدیورودپرندگانبهتاالبها

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان یزد خبر داد: 

خریداری۲۲هزارو۴۶۷تنگندمتضمینی

فرماندار کرمان: 
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معاون وزیر ورزش و جوانان در شهرکرد: 

»ازدواجآسان«درسراسرکشورعملیاتینشدهاست

 پیش بینی اعزام 6 هزار زائر اربعین حسینی
 با ناوگان حمل و نقل عمومی

ــاری  ــال و بختی ــاده ای چهارمح ــل ج ــل  و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
ــینی  ــن حس ــاده روی اربعی ــم پی ــود در مراس ــی می ش ــت: پیش بین گف
ســال جــاری، 6 هــزار زائــر اســتان بــا نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی بــه 

مــرز  شــلمچه اعــزام شــوند.
احمــد جمشــیدی اظهــار کــرد: نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی چهارمحال 
و بختیــاری شــامل 274 دســتگاه اتوبــوس و یــک هــزار و 82 دســتگاه 
مینی بــوس آمادگــی جابه جایــی زائــران مراســم اربعیــن حســینی بــه 

مــرز شــلمچه را دارنــد.
وی بــا اشــاره بــه اعــزام اولیــن کاروان موکــب قمــر بنی هاشــم )ع( در 
قالــب 9 تریلــر، افــزود: 42 دســتگاه انــواع کامیــون طــی ســه مرحلــه 
ــن  ــان ای ــوس خادم ــتگاه اتوب ــتان و 8 دس ــای اس ــزات موکب ه تجهی

ــد. ــا می کنن ــگان جابه ج ــورت رای ــه ص ــا را ب موکب ه
ــاری  ــال و بختی ــاده ای چهارمح ــل ج ــل  و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
پیش بینــی کــرد: در مراســم پیــاده روی اربعیــن حســینی ســال جــاری، 
ــات  ــات عالی ــتاد عتب ــی از س ــان اعام ــق زم ــتان طب ــر اس ــزار زائ 6 ه

ــزام  ــلمچه اع ــرز  ش ــه م ــی ب ــل عموم ــل و نق ــاوگان حم ــا ن ــتان ب اس
می شــوند.

ــران،  ــامت زائ ــی و س ــظ ایمن ــور حف ــه منظ ــه داد: ب ــیدی ادام جمش
ــه  ــر اســاس مطالعــات میدانــی ناوگان هــای حمــل و نقــل اســتان ب ب

ــز شــدند. ــی مجه ــزات ایمن تجهی
ــیر  ــا در مس ــی و نمازخانه  ه ــات رفاه ــی مجتمع ــز و بازرس وی از تجهی
تــردد زائــران اربعیــن حســینی خبــر داد و اضافــه کــرد: راهدارخانه هــای 
ــافران در  ــتقرار مس ــرای اس ــل ب ــی کام ــیر آمادگ ــن مس ــود در ای موج

ــد. ــی  را دارن ــد آب و هوای حــوادث ترافیکــی و شــرایط ب
ــاری  ــال و بختی ــاده ای چهارمح ــل ج ــل  و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
ــته  ــال گذش ــینی)ع( س ــن حس ــاده روی اربعی ــم پی ــت: در مراس گف
3 هــزار و 775 نفــر بــا نــاوگان اتوبوســی و 585 نفــر بــا نــاوگان 
ــی  ــاوگان عموم ــا ن ــر ب ــزار و 360 نف ــی و در مجمــوع 4 ه مینی بوس

ــدند. ــا ش ــتان جابه ج ــل اس ــل و نق حم
ــن  ــران اربعی ــردد زائ ــرای ت ــلمچه ب ــرز ش ــال م ــت، امس ــی اس گفتن
ــاری انتخــاب شــده اســت و موکب هــای  حســینی چهارمحــال و بختی
ــانی  ــاده خدمت رس ــاری آم ــاه ج ــم آبان م ــتان از ده ــن اس ــی ای برپای

ــران هســتند. ــه زائ ب

#خبر_ویژه

کوتاه از استان ها
احداث مجتمع بزرگ احسان 

ماندگار در کرمان 
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان کرمــان گفــت: تاالر 
بــزرگ احســان مانــدگار یــک مجتمــع چند منظــوره بــرای 
مراســمات ملــی، مذهبــی، فرهنگــی و ســایر جشــن ها و 
ــر  ــزار مت ــر14 ه ــغ ب ــاحتی بال ــان در مس ــهر کرم ... در ش
مربــع توســط بنیــاد توســعه و عمــران موقوفــات در دســت 

ســاخت اســت.
ــزی  ــت و برنامه ری ــس ســازمان مدیری ــر رودری رئی جعف
کرمــان در حاشــیه بازدیــد از پــروژه تــاالر بــزرگ احســان 
مانــدگار اوقــاف در شــهر کرمــان، وقــف را یکــی از ابزارهــای 
دانســت. اســتان  در  اقتصــادی  ســاماندهی  بــزرگ 
ــت:  ــی گف ــارات دولت ــت اعتب ــه محدودی ــاره ب ــا اش وی ب
می توانــد  اوقــاف  جملــه  از  غیردولتــی  بخش هــای 
ظرفیــت بســیار خوبــی در راســتای خلــق ثــروت و ایجــاد 
اشــتغال داشــته باشــد کــه نمونــه بــارز آن احیــا و عمــران 

ــت. ــتان اس ــات اس موقوف

قهرمانی عالیی در مسابقات 
اسنوکر چهارمحال و بختیاری

ــه  ــاری ب ــی چهارمحــال و بختی مســابقات اســنوکر قهرمان
مناســبت هفتــه تربیــت  بدنــی و ورزش در فارســان برگــزار 
ــر صفــر  ــا نتیجــه ســه ب شــد و میــاد عایــی توانســت ب
ــام  ــد و مق ــروزی دســت یاب ــه پی ــی ب ــی غام ــل عل مقاب

ــد نخســت را از آن خــود کن
در ایــن مســابقات علــی غامــی، محمــد اســدی و لطف هللا 
اســامی بــه مقام هــای دوم تــا چهــارم رسیدند.مســابقات 
اســنوکر قهرمانــی چهارمحــال و بختیــاری بــا شــرکت 24 
ورزشــکار از شهرســتان های شــهرکرد، فارســان، بروجــن و 

کیــار در باشــگاه عصــر جدیــد فارســان برگــزار شــد.

صدور 199 گواهینامه صادراتی 
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رئیــس اداره اســتاندارد شهرســتان رفســنجان، ناهیــد 
ــورای  ــته و ش ــتاد پس ــترک س ــه مش ــربازپور در جلس س
ــال  ــت: س ــار داش ــتان اظه ــع آب شهرس ــت از مناب حفاظ
ــا وزن 36  ــی ب ــه صادرات ــزار و 286 گواهینام گذشــته 2 ه
هــزار تــن صــادر شــد کــه 10 درصــد ایــن گواهینامه هــا بــا 
عنــوان صادرکننــده برتــر و حــدود 5 درصــد بــرای گروهــی 
کــه صادرکننــده و دارای پروانــه کاربــرد عامــت اســتاندارد 

ــد، صــادر شــد. بودن
ــان  ــا بی ــنجان ب ــتان رفس ــتاندارد شهرس ــس اداره اس رئی
ــته 737  ــال گذش ــه س ــزار و 286 گواهینام ــه از 2 ه اینک
گواهینامــه مربــوط بــه نیمــه اول ســال و مابقــی مربــوط 
ــه اول امســال  ــه داد: نیم ــود، ادام ــه دوم ســال ب ــه نیم ب
ــه  ــاری ک ــاه ج ــم و در مهرم ــادر کردی ــه ص 372 گواهینام
وارد شــد، 199 گواهینامــه صادراتــی صــادر  پســته ها 

ــم. کردی

اجرای طرح کانون مدرسه در 
چهارمحال و بختیاری

ــون مدرســه  ــان اینکــه طــرح کان ــا بی فــرزاد رحیمــی ب
در چهارمحــال و بختیــاری اجــرا می شــود، اظهــار کــرد: 
ــان  ــودکان و نوجوان ــری ک ــرورش فک ــون پ ــز کان مراک
چهارمحــال و بختیــاری بــه منظــور برنامه ریــزی بــرای 
ــرورش  ــوزش و پ ــدگان آم ــان نماین ــرح میزب ــن ط ای

ــود. ــد ب خواهن
ــدف  ــا ه ــه ب ــون مدرس ــرح کان ــه ط ــان اینک ــا بی وی ب
تعامــل بیشــتر مــدارس و مراکــز کانــون اجــرا می شــود، 
ــای  ــا و قابلیت ه ــرح ظرفیت ه ــن ط ــه داد: در ای ادام
ــون در  ــز کان ــری مراک ــی و هن ــی، فرهنگ ــان ادب مربی
ــاز  ــی کــردن مفاهیــم آموزشــی مــورد نی راســتای درون
ترویــج کتاب خوانــی،  ابتدایــی،  دوره  دانش آمــوزان 
ــا  ــان آن ه ــد در می ــدرت نق ــر و ق ــوان تفک ــرورش ت پ
ــری  ــرورش فک ــون پ ــرکل کان ــود. مدی ــتفاده می ش اس
ــا بیــان  ــان چهارمحــال و بختیــاری ب کــودکان و نوجوان
ــاز  ــاه ســال جــاری آغ ــن طــرح از اول آبان م ــه ای اینک
و تــا نیمــه اردیبهشــت ماه 97 ادامــه دارد، افــزود: 
ــر نیازهــای دانش آمــوزان  ــد و مبتنــی ب اجــرای هدفمن
ایــن طــرح  مهم تریــن عنصــر مؤثــر در موفقیــت 

ــود. خواهــد ب

افتتاح المپیاد درون مدرسه ای ریگان 
مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان ریــگان گفــت: بــا 
ــه ای  ــاد درون مدرس ــوز المپی ــزار دانش آم ــور 11 ه حض

شهرســتان ریــگان افتتــاح شــد.
المپیــاد  افتتــاح  حاشــیه  در  رحیمــی  احمــد 
درون مدرســه ای اظهــار داشــت: ایــن المپیــاد بــا حضــور 
11 هــزار دانش آمــوز در 15 رشــته مختلــف در تمــام 
ــته  ــال گذش ــود، س ــزار می ش ــتان برگ ــدارس شهرس م
و کشــور  اســتان کرمــان  در  ریــگان  دانش آمــوزان 

را کســب کردنــد. دوم  و  اول  مقام هــای 
ــان  ــگان بی ــتان ری ــرورش شهرس ــوزش و پ ــر آم مدی
ــه ای  ــاد درون مدرس ــزاری المپی ــدف از برگ ــت: ه داش
ــوزان،  ــمانی دانش آم ــی جس ــطح آمادگ ــردن س ــاال ب ب
ــه  ــه مدرس ــان ب ــش آن ــش گرای ــزه، افزای ــاد انگی ایج
و مشــارکت پذیری، شــادابی و نشــاط بــا رویکــرد 

روان شــناختی و تربیتــی و ... اســت.

 اجرای طرح سنجش بینایی
در مهریز

از  پیشــگیری  آمبلیوپــی  طــرح  اجــرای  از  هــدف 
کم بینایــی، نابینایــی در کــودکان و پیشــگیری تنبلــی 
چشــم در کــودکان 3 تــا 6 ســال اســت. علیرضــا علیــزاده 
آمبلیوپــی  طــرح  اجــرای  از  هــدف  داشــت:  اظهــار 
و  کــودکان  در  نابینایــی  بینایــی،  کــم  از  پیشــگیری 
پیشــگیری تنبلــی چشــم در کــودکان 3 تــا 6 ســال 

اســت.
وی افــزود: 99 درصــد کــودکان مشــمول طــرح در ســال 
گذشــته از خدمــات ایــن طــرح اســتفاده نموده انــد 
ــه  ــم ب ــن رق ــاری ای ــال ج ــود در س ــی می ش پیش بین

صد در صــد برســد.
رئیــس اداره بهزیســتی مهریــز تأکیــد کــرد: امســال طرح 
ــت و  ــگاه ثاب ــا 6 ســال در 40 پای ــودکان 3 ت ســنجش ک
 E ــا ــده ب ــان آموزش دی ــط مربی ــت توس ــگاه موق 2 پای

ــام می شــود. ــک انج ــاس اپتی ــارت و دســتگاه پ چ

ــتقرار  ــه اس ــاره ب ــا اش ــفیع زاده ب ــا ش علیرض
بنگاه هــای صنفــی در بروجــن و جونقــان 
اظهــار داشــت: ایــن راهبــرد مبتنــی بــر 
کــه  مشــترک  همکاری هــای  تفاهم نامــه 
بیــن ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های 
صنعتــی ایــران، اتــاق اصنــاف ایــران و مرکــز 
ــه  ــران و دبیرخان ــان ای ــاف و بازرگان ــور اصن ام
ســازمان های  بــر  نظــارت  عالــی  هیئــت 
صنفــی انجــام شــد، یکــی از راهبردهــای 
ــرد،  ــای خ ــعه بنگاه  ه ــی توس ــروه اجرای کارگ

کوچــک و متوســط در اســتان اســت.
شــرکت  راســتا  همیــن  در  افــزود:  وی 
ــت های  ــتان نشس ــی اس ــهرک های صنعت ش

متعــددی بــا شــورای اســامی و اتــاق اصنــاف 
ــان  ــهر جونق ــورای ش ــن ش ــن و همچنی بروج
صنــوف  اســتقبال  مــورد  داد کــه  ترتیــب 
ــرای اســتقرار در  ــور ب ــف شــهرهای مذک مختل
شــهرک های صنعتــی بروجــن و جونقــان قــرار 

ــت. گرف
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی 
چهارمحــال و بختیــاری تصریــح کــرد: فراهــم 
بــودن زیرســاخت های الزم می توانــد یکــی 
از مهم تریــن انگیزه هــای اصنــاف مختلــف 

شــهرک های  بــه  انتقــال  بــرای  شــهرها 
ــد. ــتان باش ــی در اس صنعت

شــفیع زاده بیــان کــرد: ایجــاد زمینه هــای 
خــرد،  بنگاه هــای  برخــورداری  بــرای  الزم 
ــا و  ــی از حمایت ه ــط صنف ــک و متوس کوچ
معافیت هــای گوناگــون مشــابه واحدهــای 
ــازمان  ــه س ــل توج ــدات قاب ــی از تعه صنعت
صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایــران 
اســت کــه می توانــد مشــوق ارزشــمندی بــرای 
صنــوف مختلــف جهــت رونق بخشــی بــه 

ــود. ــوب ش ــب و کار محس ــای کس فض
وی گفــت: در حــال حاضــر 21 شــهرک و 
ناحیــه صنعتــی بــا کلیــه امکانات زیرســاختی 
در ســطح اســتان آمــاده واگــذاری زمیــن بــه 
ــرمایه گذاری در  ــرای س ــد ب ــان جدی متقاضی

ــت. ــدی اس ــف تولی ــای مختل حوزه ه
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی 
چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه بازدیــد 
واحدهــای منتخــب اســتان از نمایشــگاه های 
تخصصــی در تهــران خاطرنشــان کــرد: مدیران 

و کارشناســان واحدهــای منتخــب اســتان از 
ــت  ــی صنع ســیزدهمین نمایشــگاه بین الملل
آب و تأسیســات آب و فاضــاب ایــران در 

ــد.  تهــران بازدیــد کردن
نمایشــگاه  ایــن  داد:  ادامــه  شــفیع زاده 
بین المللــی بزرگتریــن رویــداد صنعتــی و 
بازرگانــی در صنایــع آب و تأسیســات آب 
و فاضــاب کشــور بــه شــمار مــی رود کــه 
ــی  ــهرک های صنعت ــرکت ش ــت ش ــا حمای ب
چهارمحــال و بختیــاری، واحدهــای فعــال 
اســتان در ایــن حــوزه در قالــب تــور یــک روزه 
بــا آخریــن دســتاوردهای صنایــع مذکور آشــنا 

ــدند. ش

استقراربنگاههایصنفیدرشهرکهایصنعتیچهارمحالوبختیاری

،،
قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات 
اســامی کشــور بــا اشــاره بــه ضــرورت 
گفــت:  دی  حماســه 9  بزرگداشــت 
ــه مباحــث  ــه 88 ب محــدود کــردن فتن
انتخاباتــی جفــا در حــق نظــام اســت.
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قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کشور در یزد:

شعار1۳آبانامسال
»غیرتانقالبی«تعیینشد

نباید به مساعدت و همراهی اروپایی ها دل خوش کرد



ســید حســن قاضــی زاده هاشــمی  در همایــش آموزشــی 
اورژانــس ویــژه روحانیــون مســاجد بــا تأکیــد بــر نقش مســاجد 
و روحانیــت در تهذیــب جامعــه و آشــنایی نســل جــوان بــا راه و 
ــای شــریفی  ــکان ه ــت: مســاجد م ــن، گف ــی و دی رســم زندگ
هســتند کــه محــل رشــد افرادنــد کــه ایــن افــراد می تواننــد در 
سالم ســازی محیــط، جامعــه و کشــور نقــش مهــم و به ســزایی 
داشــته باشــند. وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه ایــن کــه 80 درصــد 
ــه نامناســب  ــی و تغذی ــل ســبک زندگ ــه دلی ــان ب ــرگ ایرانی م
اســت، گفــت: بــا اصــاح ســبک زندگــی و سالم ســازی غــذای 
روح و جســم می تــوان از ایــن مرگ هــا پیشــگیری کــرد. 
ــگاه  ــه در کشــور، جای ــن ک ــر ای ــد ب ــا تأکی ــه ب هاشــمی در ادام
ــگاه روحانیــت  ــزود: مــا جای ــع اســت، اف روحانیــت بســیار رفی
را رفیع تــر از آن می دانیــم کــه روحانیــت وارد کســب و کار و 

تجــارت امــور پزشــکی و طــب ســنتی شــود؛ چــرا کــه جایــگاه 
ــی  ــه مال ــه رابط ــر گون ــه ه ــل اســت ک ــدر بی بدی ــت آنق روحانی
ــد و در طــول  ــه قداســت آن آســیب می زن ــازار و جامعــه ب ــا ب ب
ــتند  ــاطین خواس ــاهان و س ــت پادش ــر وق ــم ه ــخ دیده ای تاری
فاصلــه ای بیــن علمــای دیــن و مــردم ایجــاد کننــد بــه ایــن ابزار 
متوســل شــدند و اگــر گاهــی اوقــات معاونیــن و مشــاورین من 
ــزرگان  ــه ب ــع توصی ــد، در واق ــه ای می کنن ــا توصی ــی و ی صحبت

اســت.
ــا اعتقــاد وافــری  ــا بیــان ایــن کــه مــردم قلب وزیــر بهداشــت ب
بــه لبــاس روحانیــت دارنــد، افــزود: امیدواریــم کــه هــر یــک از 
روحانیــون یــک ســفیر ســامت باشــند و مــا ایــن هنر را داشــته 
باشــیم کــه از موقعیــت روحانیــون، بهتریــن بهــره را در راســتای 

ارتقــاء ســطح ســواد ســامت ببریــم.

دکتــر ســمیره صبــاح دربــاره فرآینــد تولیــد مــواد غذایــی 
و نظــارت بــر آن گفــت: در ابتــدا تولیدکننــدگان از ســازمان 
ــت  ــه ســاخت دریاف ــذا و دارو و وزارت بهداشــت پروان غ
ــود.  ــام می ش ــواد اع ــیون م ــام فرموالس ــد و تم می کنن
ــواد  ــام م ــق تم ــام دقی ــذا و دارو ن ــازمان غ ــن س بنابرای
افزودنــی و بــه کار رفتــه در تولیــد محصــوالت را در اختیــار 
ــام  ــد روی برچســب محصــوالت، ن ــز بای دارد و آن هــا نی

مــواد بــه ویــژه مــواد افزودنــی را دقیــق درج کننــد.
ــی  ــی در محصــوالت غذای ــد کــرد: مــواد افزودن وی تأکی
بایــد در حــد مجــاز اســتفاده شــود. در حقیقــت وظیفــه 
ــا در خــط  ــواد را دقیق ــن م ــه ای ــی اســت ک مســئول فن

تولیــد مشــخص کنــد.
معــاون اداره کل نظــارت و ارزیابــی مــواد غذایــی و 

آشــامیدنی وزارت بهداشــت کــه در یــک برنامــه رادیویــی 
صحبــت می کــرد، در خصــوص علــت درج مــواد افزودنی 
ــن  ــرد: بعضــی از ای ــار ک روی برچســب محصــوالت اظه
ــدگان  ــی از مصرف کنن ــرای بعض ــت ب ــن اس ــواد ممک م
حساســیت و آلــرژی ایجــاد کنــد. از ســوی دیگــر بــرای 
آگاهــی از میــزان و اســتاندارد بــودن مــواد افزودنــی، باید 
ــی روی برچســب محصــوالت درج شــوند. مــواد افزودن

وی بــه آبلیموهــا اشــاره کــرد و گفــت: عمومــا روی 
ــت  ــا در حقیق ــی؛ ام ــت طبیع ــده اس ــا درج ش آبلیموه
بیشــتر آن هــا شــیمیایی هســتند. البتــه ایــن بــدان معنــا 
نیســت کــه ایــن آبلیموهــا ســالم نیســتند و بــرای بــدن 
ــتفاده از  ــتانداردی در اس ــک اس ــرا ی ــتند؛ زی ــر هس مض

ــود دارد. ــو وج ــاخت آبلیم ــرای س ــیمیایی ب ــواد ش م

وزیر بهداشت:

روحانیت وارد کسب و کار و تجارت امور پزشکی نشود
معاون اداره کل نظارت و ارزیابی موادغذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو:

بیشتر آبلیموها شیمیایی هستند نه طبیعی

 توصیه های جالب طب سنتی
برای نوشیدن آب 

ــه  ــود دارد ک ــامیدن آب وج ــرای آش ــی ب ــد مهم ــنتی، قواع ــب س در ط
شــایان توجــه اســت. یکــی از آن هــا ایــن اســت کــه فــرد تنهــا زمانــی 
کــه واقعــا تشــنه می شــود بایــد آب بنوشــد، همچنیــن شــرایطی وجــود 

ــت. ــده اس ــوع ش ــا ممن ــیدن آب در آن زمان ه ــه نوش دارد ک
ــه آن  ــا ب ــدن واقع ــه ب ــتر از آنچ ــیدن آب بیش ــوب نوش ــرات نامطل اث
ــت،  ــده اس ــان ش ــنتی بی ــب س ــای ط ــوح در کتاب ه ــه وض ــاز دارد ب نی
پــف کــردن پلــک چشــم، ســوءهاضمه، ترشــحات بینــی و بســیاری از 

ــط اســت. ــاد آب مرتب ــا مصــرف زی ــه ب ــر هم ــاالت دیگ اخت
 نوشیدن آب در این زمان ها ممنوع

ــد از  ــت ناشــتا، بع ــذا، حال ــد از خــوردن غ ــا بع ــگام ی نوشــیدن آب هن
کار ســنگین یــا ورزش، بعــد از خــواب، بعــد از نزدیکــی، بعــد از خــوردن 
میــوه، بعــد از حمــام، بعــد از اســهال، همچنیــن خــوردن آب گــرم بعــد از 

غــذای شــور و آب ســرد بعــد از غــذای گــرم، ممنــوع اســت.
ــتی در  ــای بهداش ــه توصیه ه ــت ک ــن اس ــر ای ــه دیگ ــه جالب توج نکت
پزشــکی رایــج تقریبــا بــرای همــۀ مــردم در گروه هــای ســنی مختلــف 

یکســان داده می شــود، در صورتــی کــه قوانیــن نوشــیدن آب بــا توجــه 
ــاوت اســت. ــراد در طــب ســنتی متف ــف اف ــه مزاج هــای مختل ب

 مصرف آب سرد ناشتا ممنوع
نوشــیدن آب ســرد در حالــت ناشــتا بــه دلیــل اینکــه آب بــدون اینکــه 
ــب و  ــد قل ــدن مانن ــی ب ــه اعضــاء حیات مانعــی وجــود داشــته باشــد ب
ــدن  ــروز مشــکاتی در ب ــد و موجــب ب ــدا مــی کن ــوذ پی ــدن نف عمــق ب
خواهــد شــد، ضــرر دارد زیــرا معــده آب را بــدون توقــف بــه اعضــای بدن 
می رســاند و اگــر ســردی آب بــه قلــب برســد، بــه علــت کاهــش حــرارت 
غریــزی احتمــال ســکته وجــود دارد؛ همچنیــن اگــر ســردی آب بــه کبــد 

برســد موجــب بیمــاری استســقاء خواهــد شــد.
 آب را جرعه جرعه بنوشید

ســریع نوشــیدن آب، دمیــدن بــر آب، نوشــیدن آب هنــگام خــواب یــا 
ــد و بایــد دانســت  ــه بــدن ضــرر می زن بافاصلــه بعــد از بیــدار شــدن ب
ــد،  ــت کن ــس آن را رعای ــر ک ــه ه ــرایطی دارد ک ــیدن آب ش ــه نوش ک
ــس  ــه نف ــت کم در س ــد دس ــد، آب را بای ــه وی نمی رس ــای آن ب ضرره
ــت کم از  ــیدن آب، دس ــید و نوش ــس کش ــا نف ــان جرعه ه ــید و می نوش
یــک ســاعت پیــش تــا یــک ســاعت پــس از غــذا و همچنیــن در بیــن 

ــان آور اســت. ــزاج ســرد، زی ــا م ــراد ب ــژه در اف ــذا، به وی غ

ــرای داشــتن مو هایــی ســالم و صــاف به جــای  ب
ــا 8  ــد ب ــتفاده کنی ــیمیایی اس ــواد ش ــه از م اینک
مــاده غذایــی ســالم و در دســترس، بــه مو هایــی 
صــاف برســید. حــوزه کلینیــک در نظــر دارد 
مهم تریــن مســائل بهداشــتی و درمانــی کــه 
ــرار  ــا ق ــار آن ه ــد را در اختی ــد بدانن ــا بای خانم ه
ــا  ــرای خانم ه ــم ب ــوی ســر عضــوی مه ــد. م ده
بــه شــمار مــی رود، عضــوی حســاس کــه نیــاز بــه 
مراقبــت روزانــه و بســیار دارد. در ایــن گــزارش بــه 
معرفــی راهکار هــا و ماســک هایی می پردازیــم 
ــت ســامت  ــادی در جه ــد کمــک زی ــه می توان ک

ــد. ــته باش ــر داش ــای س مو ه

 مو هایی صاف و درخشان با نمک
بــرای داشــتن مو هایــی صــاف و درخشــان کافــی 
ــوری  ــق غذاخ ــتحمام ۱ قاش ــار اس ــت در هرب اس
نمــک بــه شــامپوی خــود اضافــه کنیــد و پــس از 
ــا  ــای خــود را بشــویید ت ــه مو ه گذشــت ۵ دقیق

تأثیــر مثبتــش را ببینیــد.
 چگونه رنگ مو را با لیمو روشن کنیم؟

 شــاید بــرای شــما هــم پیــش آمــده باشــد کــه 
از رنــگ مو هــای خــود راضــی نباشــید و دوســت 
ــد،  ــی روشــن تر کنی ــه آن را کم داشــته باشــید ک
ــد از روشــی کامــا  امــا در عیــن حــال می خواهی
ــه  ــد در اینجــا کافیســت ک ــی اســتفاده کنی طبیع

ــازه مرطــوب کنیــد و ســپس  ــا لیمــوی ت مــو را ب
مــو را بــه مــدت ۳0 دقیقــه در معــرض نــور 
خورشــید قــرار دهیــد. ایــن کار را ســه بــار در هفته 
ــث  ــو باع ــیدی لیم ــت اس ــد، ماهی ــام دهی انج

ــود. ــو می ش ــای م ــدن رنگدانه ه ــن ش روش
 صاف کردن مو ها

با ۸ ماده طبیعی و در دسترس
بــرای صــاف کــردن و خوش حالــت کــردن   
مو هــا بــه غیــر از روش هــای معمــول شــیمیایی، 
ــه بســیار  ــز وجــود دارد ک ــی نی ــای طبیع روش ه
ــن  ــه کمــک ای ــد. ب ــر عمــل می کنن ــر و مؤثرت بهت
مــواد طبیعــی از جملــه دم کــرده ســبوس، روغــِن 

تخم مــرغ،  شــیر،  نارگیــل،  شــیر  گرم شــده، 
و  ســیب  ســرکه  ورا،  آلوئــه  زیتــون،  روغــن 
روغــن کرچــک می توانیــد مو هایــی صــاف و 
ــد. ــان بیاوری ــه ارمغ ــود ب ــرای خ ــت ب خوش حال

 ماسک رشد سریع مو
 اگــر از کنــدی رشــد مو هــای خــود بســیار 
ــون  ــن معج ــتفاده از ای ــا اس ــتید، ب ــی هس ناراض
افزایــش  را  آن هــا  رشــد  ســرعت  می توانیــد 
ــا ۱ فنجــان شــیر،  ــد. ۱ فنجــان ماســت را ب دهی
ــدم  ــوری آرد گن ــق غذاخ ــک، ۱ قاش ــوز کوچ ۱ م
ســبوس دار، ۱ انبــه متوســط و ۱ قاشــق غذاخــوری 
وانیــل ترکیــب کنیــد و صبــح ناشــتا میــل کنیــد. 
ــه  ــرغ را ب ــدد زرده تخم م ــن عســل و ۱ ع همچنی
همــراه ۱ لیــوان آب ســیب زمینی مخلــوط کنیــد و 
بــه مــدت 2 ســاعت بــر روی ریشــه مــو بریزیــد 
و ســپس بشــویید. پــس از اســتفاده از ایــن 

ــان  ــه وضــوح رشــد موهایت ــد ب ماســک ها می توانی
ــد. را ببینی

 از سشوار کردن پرهیز کنید
 مــوی ســر عضــوی حســاس و شــکننده محســوب 
ــتن آن  ــه داش ــالم نگ ــرای س ــد ب ــه بای ــود ک می ش
دقــت زیــادی بــه خــرج داد بــرای ســامت مو هــای 
ــی  ــه جــای شــانه پاســتیکی از شــانه چوب خــود ب
اســتفاده کنیــد، از سشــوار کمتــر اســتفاده کنیــد و 
درصــورت ضــرورت، حــرارت آن را در درجــه کــم قــرار 
دهیــد. حــرارت دادن مــداوم بــه مــوی ســر باعــث 
ضعیــف شــدن و شــکننده شــدن آن خواهــد شــد.

 درمان ریزش مو با روغن زیتون
امــا شــاید اساســی ترین مشــکلی کــه همــه افــراد 
ــزش  ــتند ری ــه هس ــا آن مواج ــا ب ــا خانم ه خصوص
مو هــای ســر اســت کــه برایشــان بســیار  عــذاب آور 

اســت. 

#طب_سنتی

سالمت6

خانم ها بخوانند:

بهترين روش هاى درمانىِ خالص شدن از ريزش مو 

شایعاتپزشکی

باورهایی درباره سقط جنین
مشــکات ژنتیــک، بیماری هــای مزمــن ماننــد دیابــت 
کنترل نشــده، اختــاالت وراثتــی در انعقــاد خــون، نقص هــای 
ــا  ــفولیپید ی ــندرم آنتی فس ــخص)مانند س ــی مش خودایمن
لوپــوس(، داشــتن ناهنجاری هــای مشــخص رحمــی 
بیماری هــای  و  ســرخجه  ضعیــف،  رحــم  یــا گــردن 
 عفونــی از جملــه عوامــل مؤثــر در ســقط جنیــن محســوب

 می شوند. 
ــه  ــن زمین ــم در ای ــی ه ــت و غلط ــای درس ــه باوره البت

وجــود دارد کــه بــه مهم تریــن آن هــا می پردازیــم.
 مشکالت ژنتیک والدین باعث سقط جنین 

می شود؟
ــارداری  ــه در ســه ماهه اول ب ــر. بیشــتر ســقط  هایی ک خی
ــی در  ــای کروموزوم ــل ناهنجاری ه ــه دلی ــد، ب رخ می ده

جنیــن اســت و ربطــی هــم بــه ژنتیــک والدیــن نــدارد.
 استرس مادر می تواند موجب سقط جنین 

شود؟
ــقط  ــث س ــد باع ــدید می توان ــی ش ــترس روح ــه، اس بل
ــر  ــوم، ه ــه ماهه اول، دوم و س ــه س ــود. البت ــن ش جنی
ــر  ــود را دارد و ه ــاص خ ــم و خ ــات مه ــدام خصوصی ک
مرحلــه دارای عوامــل خــاص بــرای مــادر و جنیــن 
اســت کــه می توانــد تهدیدکننــده ســامت هــر دو باشــد. 
ــته اند،  ــن داش ــقط جنی ــار اول س ــرای ب ــه ب ــی ک مادران
زمانــی کــه بــرای بــار دوم بــاردار می شــوند، معمــوال 
ــی  ــد، در حال ــاره دارن ــقط دوب ــرای س ــدید ب ــترس ش اس
کــه همیــن اســترس، عامــل مهمــی بــرای ســقط جنیــن 

می شــود. محســوب 
 یک بار سقط کردن، خطر سقط جنین مجدد 

را افزایش می دهد
ــکلی در  ــود مش ــانه  وج ــن، نش ــقط جنی ــورد س ــک م ی
ــن  ــد از دو ســقط جنی ــا بع ــی نمی شــود؛ ام ــن تلق زوجی
ــا  ــال ی ــاالی ۳۵ س ــن ب ــر دارای س ــژه اگ ــی به وی متوال
شــرایط خــاص پزشــکی باشــید، پزشــک آزمایش هــای 

ــرد. ــد ک ــز خواه ــوص تجوی ــی مخص ــک و خون ژنتی
 سقط در ماه های آخر بارداری نیاز به پیگیری 

تخصصی دارد
در شــرایط به خصــوص، مثــا وقتــی در ســه ماهه  دوم 
ــه دلیــل ضعــف گــردن رحــم، زایمــان  ــا ب ــد ی ســقط کنی
باشــید،  داشــته  ســوم  ســه ماهه  اوایــل  در  زودرس 
احتمــاال بعــد از یــک ســقط شــما را بــه متخصــص زایمان 
ــما  ــی ش ــرایط حاملگ ــا ش ــد ت ــاع می دهن ــر ارج پرخط
بررســی شــود. اگــر خانمــی دوبــار پشــت ســر هــم ســابقه 
ســقط داشــته باشــد، بایــد از نظــر ژنتیــک و خونــی مــورد 
بررســی قــرار گیــرد چراکــه ایــن آزمایش هــا علــل دقیــق 

ســقط های او را مشــخص می کنــد.
 تا یک سال بعد از سقط جنین نباید باردار 

شد
طــی چهــار تــا شــش هفتــه بعــد از ســقط شــدن جنیــن 
همــه چیــز بــه روال عــادی برمی گــردد و عــادت ماهانــه 
منظــم خواهــد بــود. ایــن در حالــی اســت کــه بــه گفتــه 
ــد از  ــا بع ــی مث ــکاوری بدن ــک ری ــد از ی متخصصــان بع
ســه تــا شــش ماه)بســته بــه شــرایط جســمی و روانــی( 

ــرد. ــدام ک ــارداری مجــدد اق ــرای ب ــوان ب می ت

تغذیه

عالقه مند کردن کودک به هویج
یکــی از بهتریــن روش هــا بــرای بچه هایــی کــه تمایلــی 
ــت.  ــام آن اس ــرف خ ــد، مص ــج ندارن ــرف هوی ــه مص ب
از هویــج  بیشــتر  را  معمــوال کــودکان هویــج خــام 
پختــه دوســت دارنــد. ســایر راهکارهــا را در ایــن مقالــه 

ــد. بخوانی
هویــج سرشــار از مــواد مغــذی اســت، به خصــوص 
بتا کاروتــن کــه در کبــد تبدیــل بــه ویتامیــن A می شــود. 
هویــج فــراوان و خاصیــت ضــد باکتریایــی و ضــد 
ســرطانی دارد و نــه تنهــا خوش رنــگ بلکــه بســیار 
ــدان تمایلــی  خوش طعــم هــم هســت، امــا بچه هــا چن

بــه مصــرف آن از خــود نشــان نمی دهنــد.  
ــقاب  ــج را در بش ــه هوی ــم از اینک ــما ه ــودک ش ــر ک اگ
غذایــش ببینــد خوشــحال نمی شــود، بهتریــن راه بــرای 
ــد  ــه می خری ــی ک ــا هویج های ــه ب ــت ک ــن اس ــما ای ش

ــازی انجــام دهیــد. ــا ب ــرای آن هــا یــک فعالیــت ی ب
ترجیحــا روزی را مشــخص کنیــد و بــا بچه هــا بــه خریــد 
برویــد. بــه ســمت جعبــه هویج هــا حرکــت کنیــد و بــه 
ــاب  ــج را انتخ ــدادی هوی ــا تع ــد ت ــازه دهی ــودکان اج ک

کننــد. 
فراهــم  مناســبی کــه  موقعیــت  در  خریــد  از  بعــد 
می کنیــد از بچه هــا بخواهیــد در شســتن هویج هــا 
کمــک کننــد. بــه آن هــا بگوییــد برچسب هایشــان را 
بــرای بــازی بیاورنــد. مثــا روی هویج هــا برچســب 
چشــم بچســبانند، برایشــان دمــاغ و دهــان بکشــند و بــا 
اســتفاده از ســبزی های دیگــری کــه در خانــه داریــد یــا 
خریده ایــد مثــل شــوید یــا تــره، موهــای ســبزی بــرای 

ــد.  ــت کنن ــی درس ــای هویج آدمک ه
ــا را  ــی هویج ه ــرگرمی، وقت ــازی و س ــن روش ب ــا ای ب
در بشــقاب غــذای خــود می بیننــد دیگــر اعتــراض 

ــرد. ــد ک نخواهن
ــه  ــی ک ــرای بچه های ــا ب ــن روش ه ــر از بهتری ــی دیگ یک
ــام آن  ــرف خ ــد، مص ــج ندارن ــرف هوی ــه مص ــی ب تمایل
اســت. معمــوال کــودکان هویــج خــام را بیشــتر از پختــه 

ــد. دوســت دارن
اگــر کمــی بزرگ تــر هســتند می توانیــد پوســت گیر 
ــی از  ــای نازک ــا برش ه ــد ت ــا بدهی ــت آن ه ــه دس را ب
ــم  ــر ه ــد و اگ ــه کنن ــان تهی ــام را خودش ــای خ هویج ه
کوچــک هســتند خودتــان ایــن کار را انجــام دهیــد و بــه 

ــد. ــما را بگیرن ــت های ش ــا دس ــد ت ــا بگویی آن ه
در خــوردن برش هــای تــازه بــا آن هــا مســابقه بگذاریــد. 
ــا  ــل گل ب ــف مث ــای مختل ــی و طرح ه ــکال هندس اش

آن هــا درســت کنیــد.
ــد، آب  ــم می باش ــمزه ترین ه ــه خوش ــر ک ــک راه دیگ ی
ــا  ــری ب ــتفاده از آبمیوه گی ــه اس ــه ک ــت. البت ــج اس هوی
ــا  ــا در مراحــل آماده ســازی حتم خــود شــما اســت، ام

ــد. ــرکت دهی ــا را ش بچه ه
ــا دو عــدد پرتقــال  ــا دوعــدد ســیب ی دو عــدد هویــج ب
نوشــیدنی بســیار خوشــمزه و مقــوی بــرای بچه هــا 

ــود. ــد ب خواه
برش هــای نــازک هویــج را می توانیــد در ســاندویچ 
ــمزه  ــده ای خوش ــوان میان وع ــه عن ــوی ب ــوس مق هوم

ــد داد. ــه آن خواه ــی ب ــم خوب ــد. طع ــرار دهی ق

زیبایی

گونه های پُرتر و جذاب تر
ــر  ــد صــورت را ُپرت ــای چــاق و برجســته می توانن گونه ه
و جذاب تــر نشــان بدهنــد و زیبایی هــای صــورت را 

ــه چشــم دیگــران بکشــند.  بیشــتر ب
ــید،   ــته باش ــت داش ــی پوس ــکل افتادگ ــم مش ــر ه اگ
ــن مشــکل را برطــرف  ــد ای گونه هــای برجســته می توانن
کننــد و شــما را جوان تــر نشــان بدهنــد. صــورت به طــور 
طبیعــی در ســال های جوانــی جذاب تــر و ُپرتــر بــه نظــر 
می رســد، چــون چربــی زیــر گونه هــا هنــوز قــوام و 

ــد.  تازگــی ویــژه ای دارن
چربــی  ســن،  افزایــش  بــا  همــراه  این حــال،   بــا 
ــر  ــورت را پیرت ــی رود و ص ــل م ــم تحلی ــتی ه زیرپوس
را  چربــی گونه هــا  می خواهیــد کــه  اگــر  می کنــد. 
ــی را  ــور نیســتید کــه چرب افزایــش بدهیــد، لزومــًا مجب
بــه روش هــای مختلــف بــه بــدن و صــورت اضافــه کنید. 
پیــروی از روش هــای اثربخــش و تغذیــه براســاس 
ــرور  ــه  م ــای شــما را ب ــی اســتاندارد، گونه ه ــم غذای رژی
زمــان برجســته تر و شــاداب تر می کنــد. افــرادی کــه 
اضافــه کــردن چربــی بــه گونه هــا را بــدون جراحی هــای 
 )fillers(ــف ــای مختل ــتفاده از ُپرکننده ه ــی و اس زیبای
ــی و  ــیوه های طبیع ــد از ش ــد، می توانن ــح می دهن ترجی

ــد. نــکات راهنمــای زیــر کمــک بگیرن
 تغذیه سالم و استاندارد 

قبــل از اینکــه بــه ســراغ شــیوه های طبیعــی بــرای 
برجسته ســازی گونه هــا برویــم، بایــد تأکیــد کنیــم 
ــالم  ــای س ــار از کربوهیدرات ه ــی سرش ــم غذای ــه رژی ک
و مــواد مغــذی ضــروری می توانــد کمــک کنــد تــا 
ــر و  ــای ُپرت ــالم تر و گونه ه ــت س ــی پوس ــور طبیع به ط
ــی  ــم غذای ــع، رژی ــید. درواق ــته باش ــته تری داش برجس
ســالم و اســتاندارد، پیش شــرطی اســت کــه اثربخشــی 
همــه فرآیندهــای دیگــر بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف 
را تســریع می کنــد. خــودداری از ســیگار کشــیدن و 
مصــرف آب بــه مقــدار زیــاد هــم واقعــا مهــم هســتند.

 یوگا برای داشتن  گونه های برجسته تر و 
چاق تر 

یــوگای صــورت می توانــد از دو منظــر بــرای شــما 
ــردن  ــن ب ــا و از بی ــردن گونه ه ــر ک ــد: چاق ت ــد باش مفی
ــر  ــزی کــه صــورت را پیرت چین وچروک هــا و خطــوط ری

ــد.  ــان می دهن ــادی نش ــن ع از س
ــل  ــاس مراح ــر اس ــد ب ــورت می توانی ــوگای ص ــرای ی ب
زیــر اقــدام کنیــد: انگشــت اشــاره را روی نوک اســتخوان 
ــرکات  ــا ح ــه را ب ــن ناحی ــت ای ــد و پوس ــه بگذاری گون
دایــره وار و نــرم بــه  مــدت یــک دقیقــه ماســاژ بدهیــد. 
ــه ســمت داخــل حرکــت  حــاال انگشــتان دســت ها را ب
ــد.  ــی بگذاری ــار ســوراخ های بین ــد و آن هــا را در کن بدهی
ــا حــرکات  ــا آرام و ب ــن قســمت را کام ــد پوســت ای بع
دایــره وار و نــرم بــه  مــدت یــک دقیقــه ماســاژ بدهیــد. 
بعــد انگشــتان دســت ها را بــه ســمت مفصل هــای 
ــا کمــک نــوک  فــک بکشــید و پوســت ایــن ناحیــه را ب
انگشــتان خــود و بــا حــرکات دایــره ای آرام ماســاژ 

ــد.  بدهی
نکتــه: شــما بایــد یــوگای صــورت را حداقــل ۴ بــار در روز 

تکــرار کنیــد تــا ســریع تر نتیجــه بگیریــد.
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ــت  ــام منتشــر شــده حکای اینکــه آمــار و ارق
از افزایــش ۱00هــزار بیمــار ســرطانی بــه 
ــت   ــرطان اس ــه س ــا ب ــاران مبت ــداد بیم تع
از عمــق فاجعــه ای دردنــاک حکایــت دارد 
ــد راه چــاره ای بیندیشــند؛  ــه مســئوالن بای ک
ــازمان  ــابق س ــس کل س ــی، رئی ــا زال علیرض
نظــام پزشــکی ایــران ایــن آمــار را بیــان 
مــی دارد و می گویــد: ســاالنه حــدود ۱00 هــزار 
نفــر بــه تعــداد بیمــاران مبتــا بــه ســرطان در 

کشــورمان افــزوده می شــود. 
ــارزه  ــرکل جمعیــت مب ــر اینکــه دبی دردناک ت
بــا اســتعمال دخانیــات ایــران از مــرگ 
ســاالنه ۵0 تــا ۶0 هــزار نفــر در کشــور بــر اثــر 
ــا  ــان ام ــن می ــد؛ در ای ــر می ده ســرطان خب
ــی از  ــه یک ــت ک ــن اس ــر ای ــه تأمل پذی نکت
عوامــل اصلــی ایــن تــراژدی مــرگ و بیماری، 
اســت کــه  قلیــان  و  ســیگار  اســتعمال 

ــارد  ــزار میلی ــاالنه 7 ه ــود س ــب می ش موج
تومــان هزینــه درمــان ســرطان شــود. ســؤال 
اینجاســت کــه مســئوالن بهداشــت و درمــان 
و پیشــگیری کشــور و ســایر نهادهــای مرتبــط 
در ایــن راســتا چــه کرده انــد تــا مرحمــی بــر 

ــد؟ ــان باش ــن درد بی درم ای
در  قلیــان  کشــیدن  می گویــد  قانــون   
مکان هــای عمومــی ممنــوع اســت؛ امــا آیــا 
ــی  ــوق تفریح ــر پات ــه کمت ــت ک ــه اس چگون
وجــود دارد کــه بســاط قلیــان در کنــار ســفره 

ــد؟ ــا نباش ــش برپ ــزی و کباب دی
در  مســتقر  ســفره خانه های  و  پارک هــا  از 
باغــات و ویاهــا تــا رســتوران های خانوادگــی 
پاتوقــی بــرای قلیــان کشــیدن شــده و هر روز 
ــازه ای از میانه هــای شــهرها و  قلیان ســرای ت
ــی آورد و  ــر م ــر ب ــتاها س ــی روس ــی برخ حت
خانواده هــای ایرانــی پــدر و دختــر و خواهــر 
و... در کنــار یکدیگــر  بــرادر و دوســت  و 
ــان  ــل قلی ــه دود و قل ق ــینند و دل ب می نش

می دهنــد بی آنکــه حواسشــان باشــد بــا 
هــر پکــی کــه بــه نــی قلیــان می زننــد یــک 
قــدم بــه ســمت ســرطان پیــش می رونــد و 
هشــداری هــم نیســت کــه هیــچ؛ متأســفانه 
ــن قیمــت و ســهل و آســانترین  ــا ارزان تری ب

ــرد.  ــرار می گی ــترس ق راه در دس
ــه جایــی رســیده کــه دکتــر محمدرضــا  کار ب
مســجدی، دبیــر کل جمعیــت مبــارزه بــا 
اســتعمال دخانیــات ایــران می گویــد: زنــگ 
ــده و آن  ــدا درآم ــه ص ــور ب ــری در کش خط
ــان  گســترش مصــرف قلیــان در میــان جوان
ــان در  ــتعمال قلی ــد: اس ــت. وی می افزای اس
دختــران در برخــی از مراکــز بــه ۳۵ درصــد و 
در میــان پســران تــا ۴2 درصد رســیده اســت 
و ایــن آمــار مربــوط بــه ســنین دبیرســتان و 

دانشــگاهی اســت. 
حاضــر  حــال  در  می کنــد:  تصریــح  وی 
نزدیــک بــه ۳00 هــزار بیمــار مبتــا بــه 
ســرطان در کشــور وجــود دارنــد و ســاالنه 90 
هــزار بیمــار دیگــر نیــز بــه ایــن تعــداد اضافــه 

می شــود. 
ــاران  ــن بیم ــه داروی ای ــه وی هزین ــه گفت ب
ســاالنه بیــش از 2هــزار میلیــارد تومــان 
و هزینه هــای کلــی درمــان آنــان 7 هــزار 

میلیــارد تومــان اســت و اگــر راه حــل جــدی 
ــواد  ــا اســتعمال م ــارزه ب ــرل و مب ــرای کنت ب
دخانــی پیــدا نشــود، ایــن آمــار و ارقــام بــه 

ــید.  ــد رس ــی خواه ــه بحران مرحل

ممنوعیــت اســتعمال و عرضــه مــواد دخانــی 
ــه  ــوط ب ــد مرب ــر چن ــی ه ــن عموم در اماک
ســال 8۵ اســت، امــا حــاال قــرار اســت 
باألخــره از حصارهــای کاغــذی بیــرون بیایــد 

ــود. ــی ش ــتانی اجرای ــت دادس ــا دخال و ب
پایــان  می توانــد  اجرایــش   قانونــی کــه 
ــا  ــاالنه ۵0 ت ــرگ س ــراژدی م ــر ت ــی ب خوش
۶0 هــزار بیمــار ســرطانی و ابتــای ســالی 90 

تــا ۱00 هــزار نفــر بــه بیمــاری ســرطان باشــد، 
همچنــان کــه هزینــه 7 هــزار میلیــاردی 
بــرای  می توانــد  بیمــاران  ایــن  درمــان 
تکمیــل زیرســاخت های کشــور صــرف شــود. 
متأســفانه افزایــش گرایــش بــه مصــرف 
قلیــان و کاهــش ســن مصــرف بــه ویــژه در 
میــان دختــران و زنــان رو بــه افزایش اســت؛ 
بــا مصرف افزایشــی قلیــان در ســطح جامعه 
و در میــان زنــان و دختــران، شــاهد افزایــش 
و کاهــش  تنفســی  مزمــن  بیماری هــای 
وزن نــوزادان متولــد شــده از مــادران قلیانــی 

ــتیم. هس
ســازمان بهداشــت جهانــی)WHO( هــم 
خطــرات  و  مضــرات  برشــمردن  ضمــن 
اســت:  اعــام کــرده  قلیــان  از  اســتفاده 
قلیــان جایگزیــن ســالمی بــرای ســیگار 
ــورها  ــود، کش ــزارش خ ــت. WHO در گ نیس
در  دخانیــات  مصــرف  تحریــم  بــه  را 
ــرده  ــد ک ــب و تأکی مکان هــای عمومــی ترغی
اســت کــه برخــاف باورهــای باســتانی و 
اعتقــاد عمومــی، دودی کــه از قلیــان خــارج 
می شــود، حــاوی ســموم متعــددی از جملــه 
ســرطان،  ایجــاد  شناخته شــده  عوامــل 
بیمــاری قلبــی و امــراض دیگــر اســت. 

بین المللــی  در نشســت خبــری کنگــره  نیکومــرام  بابــک 
ــال  ــه س ــت:  در س ــار داش ــی اظه ــتیک و زیبای ــان پاس جراح
ــی  ــت ول ــه نداش ــتیک تعرف ــان پاس ــات جراح ــته خدم گذش

پــس از آن ایــن اقــدام صــورت گرفــت. 
وی افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه در بســیاری از کشــورهای 
ــن  ــازار تعیی ــتیک را ب ــی پاس ــزان  جراح ــه و می ــان هزین جه
می کنــد؛ چــرا کــه ضرورتــی بــرای انجــام جراحی هــای زیبایــی 
ــر ایــن قیمــت آن آزاد در نظــر گرفتــه می شــود. نیســت و بناب

ــان  ــا بی ــران ب ــی ای ــان پاســتیک و زیبای ــن جراح ــر انجم دبی
ــتیک و  ــی پاس ــات جراح ــز خدم ــورها نی ــن کش ــه در ای اینک
زیبایــی مشــمول بیمــه نیســت،  ادامــه داد: پیشــنهاد مــا نیــز 
ــوده؛ چــرا کــه قــرار نیســت  ــه وزارت بهداشــت ایــن چنیــن ب ب
ــی  ــی زیبای ــل جراح ــه عم ــم ک ــه دهی ــید ارائ ــه سوبس ــه هم ب

ــت و  ــی اس ــرش غلط ــوع نگ ــن موض ــد. ای ــام دهن ــی انج بین
بایــد تغییــر کنــد. نیکومــرام بــا تأکیــد بــر اینکــه قیمــت بــاالی 
ــع از رواج آن  ــی مان ــتیک و زیبای ــای پاس ــی از جراحی ه برخ
می شــود، گفــت:  ارزان ســازی ایــن جراحی هــا ســبب می شــود 
ــن  ــود؛ بنابر ای ــوض ش ــا ع ــره آن ه ــل چه ــک نس ــی ی ــه ط ک
پیشــنهاد دادیــم عمــل جراحــی زیبایــی جــزو گران تریــن 

ــال جراحــی باشــد. اعم
ــی  ــای زیبای ــر جراحی ه ــال حاض ــرد: در ح ــان ک وی خاطرنش
ــت. ــول اس ــه معم ــر تعرف ــه آن دو براب ــه تعرف ــه دارد البت تعرف

دبیــر انجمــن جراحــان پاســتیک و زیبایــی ایــران بــه برگــزاری 
کنگــره بین المللــی بــزرگان جراحــان پاســتیک و زیبایــی 
ــاری  ــاه ج ــان م ــا ۵ آب ــره 2 ت ــن کنگ ــت: ای ــرد و گف ــاره ک اش

برگــزار می شــود.

نویــد نیلفروشــان بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه بیمــاری 
گلوکــوم بــا تخریــب عصــب بینایــی ارتباطــی بــا مغــز منجــر 
بــه اختــال در بینایــی فــرد می شــود، تأکیــد کــرد: آب ســیاه 
ــد  ــد اطــراف خــود را خــوب ببین ــرد نتوان باعــث می شــود، ف
و بــا پیشــرفت عارضــه و درمــان نشــدن، منجــر بــه نابینایــی 
می شــود. مســئول گروه هــای گلوکــوم در بیســت و هفتمیــن 
کنگــره ســالیانه انجمــن چشم پزشــکی ایــران، از فشــار 
ــروز آب  ــت ب ــن عل ــوان مهم تری ــه عن ــاالی داخــل چشــم ب ب
ســیاه نــام بــرد و افــزود: گلوکــوم یــک بیمــاری مزمــن اســت 

ــج خــودش را نشــان می دهــد. ــه تدری ــه ب ک
ــا عنــوان ایــن مطلــب کــه آب ســیاه در افــراد  نیلفروشــان ب
بــاالی ۴0 ســال بیشــتر شــایع اســت، گفــت: در حــدود ۱.۵ 
ــیاه  ــه آب س ــا ب ــال، مبت ــاالی ۴0 س ــراد ب ــد اف ــا 2 درص ت

می شــوند. وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه آب ســیاه عامتــی 
نــدارد، ادامــه داد: متأســفانه ایــن بیمــاری زمانــی خــودش را 
ــرده و می بایســت مراحــل  ــه پیشــرفته ک نشــان می دهــد ک

درمــان را شــروع کــرد.
بــه گفتــه نیلفروشــان، درمان هــای دارویــی، جراحــی و لیــزر، 
بــر اســاس شــدت بیمــاری بــرای مبتایــان بــه آب ســیاه در 

نظــر گرفتــه می شــود.
دانشــیار دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران، در ارتبــاط بــا 
ــار  ــال، اظه ــر ۴0 س ــنین زی ــاری در س ــن بیم ــت ای وضعی
داشــت: ممکــن اســت ایــن بیمــاری در نــوزادان نیــز 
ــر  ــک نف ــوزاد ی ــه از هــر ۵000 ن مشــاهده شــود، به طــوری ک
ــه ایــن عارضــه دچــار می شــود کــه می بایســت درمــان در  ب

ــود. ــاز ش ــان آغ ــان زم هم

،،
هزینــه داروی ایــن بیمــاران ســاالنه 
و  تومــان  میلیــارد  از 2هــزار  بیــش 
هزینه هــای کلــی درمــان آنــان 7 هــزار 

میلیــارد تومــان اســت.

دبیر انجمن جراحان پالستیک و زیبایی ایران:

قیمت باالی جراحی های زیبایی مانع از رواج آن می شود
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران عنوان کرد:

آب سیاه دومین علت نابینایی
خانواده

اصول اساسى در تربیت فرزند 
 اصل يازدهم : كار بد 

در مقابل فرزند ممنوع 
S.Iravani@eskimia.ir

صدیقه ایروانیگروه خانواده

در ســری مطالــب گذشــته از اصــول مهــم و اساســی 
ــا  در تربیــت فرزنــد صحبــت کردیــم. در ادامــه نیــز ب

مــا همــراه باشــید.
»در برابــر او مرتكــب اعمــال احمقانــه و ناپســند 

نشــود.«؛ »و اليخــرق بــه«
پــدر و مــادر و مربــى بايــد در انجــام اعمالشــان خيلى 
مراقبــت ورزنــد كــه در حضــور كــودك و متربــى خــود 
ــا  ــاه محســوب مى شــود و ي ــى كــه گن مرتكــب اعمال
اعمالــى كــه گويــاى نادانــى و حماقــت اســت نشــوند؛ 
ــه  ــد هســتند. اينگون ــراى فرزن ــى ب ــا الگوي ــرا آن ه زي
اعمالشــان فرزنــد و متربــى را نيــز ترغيــب و تشــويق 
ــكاب  ــس از ارت ــر پ ــى اگ ــد، حت ــه انجــام آن مى كن ب
ــد.  ــودن عمــل نماين ــه اشــتباه و ناپســند ب ــراف ب اعت
ــد  ــتعمال كن ــات اس ــكى دخاني ــود پزش ــر مى ش مگ
ــود؟  ــق ش ــل موف ــن عم ــه اي ــران ب ــى ديگ و در نه
والديــن نيــز اينگونه انــد اگــر مرتكــب عملــى احمقانــه 
شــوند، هــر چنــد هــم بارهــا و بارهــا بــه فرزنــد خــود 
ناپســندى آن را گوشــزد كننــد؛ امــا فرزنــد نيــز از 
ارتــكاب بــه آن عمــل پرهيــز نخواهــد كــرد. چــرا كــه 
ــن  ــز چني ــر او ني ــن كــرده اســت و اگ الگــوى او چني

ــود. ــد مجــوز دارد و مســئله اى نخواهــد ب كن
 اصل دوازدهم:  برخورد مؤدبانه

و احترام آميز 
عــن نبــى صّلــى الّلــه عليــِه و آلــِه: َاْكرِمــوا َاوالدَُكــْم َو 

َاْحِســُنوا آداَبُكــم)۵(
رســول گرامــى اســام)ص( فرمودنــد: فرزنــدان خــود 
ــد.  ــورد کنی ــؤدب برخ ــان م ــا آن ــد و ب ــرام كني را احت
ــورد  ــت م ــر تربي ــرورت دارد در ام ــه ض ــورى ك از ام
توجــه قــرار گيــرد ايــن اســت كــه پــدر و مــادر بايــد 
فرزنــد خــود را احتــرام كننــد، ایــن مســئله هــم 
در امــور شــخصيه مطــرح اســت و هــم در امــور 
ــا و  ــد تنه ــا فرزن ــه ب ــى ك ــم زمان ــى ه ــه؛ يعن جمعي
ــم  ــرد و ه ــورت گي ــرام ص ــد احت ــم باي در خانواده اي
در حضــور جمــع و در جلســات و ميهمانى هــا و... 
ــرام  ــرام و اك ــت، احت ــم اس ــيار مه ــه بس ــن نكت . اي
فرزنــد باعــث عــزت و احســاس كرامــت او مى شــود 
و احســاس عــزت و كرامــت نفــس، احســاس لياقــت 
و شايســتگى را بــه دنبــال دارد و ايــن احســاس 
موجبــات شــكوفايى اســتعدادهاى فــرد را فراهــم مى 
آورد. وقتــى بــا كــودک بــا احتــرام و مؤدبانــه برخــورد 
ــه او آموخته ايــم كــه  کنیــم، درس احتــرام و ادب را ب
از وظايــف والديــن و مربيــان اســت و از جهتــى نيــز او 
را بــه دارا بــودن شــخصيت و ارزش و آبــرو و اهميــت 
رســانده ايم و ايــن هــر دو  از نيازهــاى فرزنــد ماســت. 

ساالنه 7 هزار میلیارد تومان هزینه درمان سرطان می شود

تراژدی دردناک سرطان
سرطان ساالنه جان 60هزار نفر را می گیرد
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آیت هللا مجتهدی:
به چراغ قرمز دین که رسیدید 

ترمز کنید
ــروردگارت  ــد: از پ ــار کردن ــدی اظه ــت هللا مجته آی
بتــرس. تقــوای  خــدا اختیــار کنیــد. پلیــس مخفی 

داشــته باشــید کــه گنــاه نکنیــد. 
چشــمتان، گوشــتان، زبانتــان، اعضــا و جوارحتان 
ــه چــراغ قرمــز  ــد. ب ــاه بکنی بترســد از اینکــه گن
دیــن کــه رســیدید )کارهــای حــرام( ترمــز کنید.

ــد:  ــاره تفکــر فرمودن امیرالمومنیــن علــی)ع( درب
ــدار و شــب پهلویــت را  ــا تفکــر بی اول قلبــت را ب
از رختخــواب جــدا کــن؛ بــرای اینکــه بتوانــی نماز 

ــرس. ــروردگارت بت ــی، از پ شــب بخوان
ایــن حدیــث  آیــت هللا مجتهــدی در شــرح   
می گوینــد: امــام صــادق)ع( فرمودنــد: امیــر 
ــاد ایــن حدیــث را تکــرار  المؤمنیــن علــی)ع( زی
ــدار و  ــر بی ــا تفک ــت را ب ــه: اول قلب ــد ک می کردن
ــرای  ــن؛ ب ــت را از رختخــواب جــدا ک شــب پهلوی
اینکــه بتوانــی نمــاز شــب بخوانــی، از پــروردگارت 
ــی  ــن؛ گاه ــدار ک ــر بی ــا تفک ــت را ب ــرس. قلب بت
اوقــات فکــر کــن از کجــا آمــده ای، بــه کجــا 

می خواهــی بــروی، فکــر کــن.
 در حدیــث دیگــری امیرالمؤمنیــن علــی)ع( 
ــه  ــی را ک ــد آن کس ــت کن ــدا رحم ــد: خ فرموده ان
بفهمــد کجــا بــوده و حــاال بــه کجــا مــی رود و بعــد 
ــه  ــت ک ــوب اس ــرود. خ ــد ب ــا می خواه ــه کج ب
ــه  ــد؛ ن ــردن آگاه کن ــر ک ــا فک ــش را ب انســان قلب
اینکــه دائــم در فکــر گنــاه باشــد کــه چطــور ســر 

ــذارد. ــردم کاله بگ م
ــی  ــت را از رختخــواب خال ــزود: شــب پهلوی او اف
ــا اول اذان. ــواب ت ــو نخ ــد ش ــحرها بلن ــن. س ک

بــد اســت. مــرغ بــه وقــت ســحر ذکــر بگویــد و 
مــا مثــل مــرده در رختخــواب خوابیــده باشــیم. 
پــس شــب ها از رختخــواب بیــرون بیاییــد. یــک 
مقــدار خــدا را صــدا بزنیــد. قــرآن بخوانیــد، دعــا 

ــد. ــد، نخوابی بخوانی
ــان  ــار انس ــه ب ــه س ــه مالئک ــم ک ــت داری  روای
را در طــول شــب بیــدار می کننــد: یــک بــار 
ســاعت دوازده، یــک بــار ســاعت دو و یــک 
ــوید،  ــد می ش ــم بلن ــما ه ــار، ش ــاعت چه ــار س ب
ــواب،  ــد: بخ ــیطان می گوی ــد و ش ــی می خوری آب
ــد.  ــم می  خوابی ــما ه ــده! ش ــا اذان مان ــی ت خیل
ــاگاه اذان صبــح را می گوینــد و شــما از خــواب  ن

بلنــد می شــوید.
پــروردگارت  از  می گویــد:  ادامــه  در  مجتهــدی 
بتــرس. تقوای خــدا اختیــار کنیــد. پلیــس مخفــی 

ــد. ــاه نکنی ــه گن داشــته باشــید ک
چشــمتان، گوشــتان، زبانتــان، اعضــا و جوارحتان 
ــز  ــه چــراغ قرم ــد. ب ــاه بکنی ــه گن بترســد از اینک
دیــن کــه رســیدید )کارهــای حــرام(، ترمــز 
ــن )مســائل حــالل(  ــه چــراغ ســبز دی ــد. ب کنی

ــد. ــیدید، بروی ــه رس ک

گردشگری

 اجرای ۵ طرح مرمتی
در مسجد جامع اصفهان

مدیــر پایــگاه ثبــت جهانــی مســجد جامــع اصفهــان 
از ادامــه پروژه هــای مرمتــی ایــن مجموعــه جهانــی 
ــا پایــان ســال جــاری خبــر داد و گفــت: در حــال  ت
حاضــر ۵ طــرح مرمتــی در ایــن مجموعــه جهانــی 

در حــال اجراســت.
حســین یزدانمهــر دربــاره اجــرای طرح هــای مرمتــی 
در مســجد جامــع اصفهــان اظهــار داشــت: در حــال 
حاضــر ۵ طــرح مرمتــی در ایــن مجموعــه جهانــی 
در حــال اجراســت کــه یکــی از پروژه هــای مرمتــی 
ایــن مجموعــه جهانــی، مرمــت ســنگفرش های 
حیــاط مرکــزی بــوده کــه از اهمیــت حفاظتــی 

بیشــتری برخــوردار اســت.
دلیــل  بــه  گذشــته  ســال های  در  افــزود:  وی 
مشــکالتی کــه ســنگفرش کــف حیــاط از نظــر 
ــکالتی را  ــته، مش ــطحی داش ــای س ــت آب ه هدای
ــز ایجــاد  ــی و شــمالی مســجد نی ــع غرب ــرای ضل ب

ــود. ــرده ب ک
مدیــر پایــگاه ثبــت جهانــی مســجد جامــع اصفهــان 
ــار  ــا اعتب ــف ب ــنگفرش ک ــت س ــرد: مرم ــح ک تصری
ــگاه  ــتورکار پای ــال در دس ــون ری ــر 1000 میلی ــغ ب بال
قــرار گرفــت و بــه دلیــل فصــل ابــالغ اعتبــارات ملــی 
و بــا در نظــر گرفتــن وضعیــت اقلیمــی اصفهــان، در 
ــت  ــکان اجــرای فعالی ــز ام فصــول تابســتان و پایی

فراهــم شــد.
وی بــا بیــان اینکــه کارگاه مرمــت ســنگفرش کــف، 
همــواره بــه صــورت حصــاری بــه مســاحت حــدود 
80 متــر مربــع گام بــه گام پیــش رفتــه، اضافــه کــرد: 
ســعی شــده کمتریــن مزاحمــت بــرای گردشــگران 
از نظــر بصــری، صوتــی و امنیتــی ایجــاد شــود؛ بــه 
ــن طــرح  طــوری کــه در حــال حاضــر 70 درصــد ای

پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت.
ــا اشــاره بــه مرمــت بــام جنــوب غربــی  یزدانمهــر ب
ــجد  ــی مس ــوب غرب ــام جن ــت: ب ــز گف ــجد نی مس
بــه وســعت حــدود 3000 متــر مربــع بــا اعتبــار 2000 
میلیــون ریــال بــه اتمــام رســیده و مرمــت مدرســه 
ــون  ــار 1600 میلی ــا اعتب ــع ب ــجد جام ــری مس مظف
ــوردار  ــد برخ ــی ۵0 درص ــرفت فیزیک ــال از پیش ری

اســت.
وی افــزود: مرمــت ســقاخانه صفــوی و کانــال 
ــال از  ــون ری ــار ۵00 میلی ــا اعتب ــی ب ــش جنوب ناک
پیشــرفت فیزیکــی 90 درصــد، مرمــت کاشــیکاری 
ــار  ــا اعتب ــا ب ــی مســجد و مناره ه ــای پیرامون بدنه ه
1000 میلیــون ریــال از پیشــرفت فیزیکــی 60 درصــد، 
ــا،  ــی، مناره ه ــی درب مجلس ــات چوب ــت تزئین مرم
ــا اعتبــار 1000 میلیــون ریــال از 30  موذنــه مســجد ب

ــوردار اســت. ــی برخ درصــد پیشــرفت فیزیک

ــکارم  ــت هللا م ــرت آی ــانی حض ــگاه اطالع رس پای
بــه  صفــر  مــاه  فرارســیدن  بــا  شــیرازی 
بیــان وقایــع و اعمــال ایــن مــاه حــزن و 
ــه  ــد پرداخت ــع تقلی ــن مرج ــر ای ــدوه از نظ  ان

است. 
آغــاز مــاه صفــر، ظرفیــت عظیمــی اســت کــه 
در ایــن زمــان می تــوان در مجالــس حســینی، 
ــدس  ــداف مق ــه اه ــا ب ــاجد و هیئت ه در مس

امــام حســین)ع( اشــاره کــرد.
ــان  ــن می ــا، در ای ــزاری رس ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــع مــاه صفــر   ــی آداب و اعمــال و وقای بازخوان
ــه  ــم ب ــور مه ــد از ام ــزاداری می توان ــار ع در کن

ــد.  شــمار آی
 آداب و اعمالِ ماهِ صفر

نماز روز سوم ماه صفر
نقــل کــرده اســت: در  »ســیدبن طاووس« 
روز ســوم مــاه صفــر، دو رکعــت نمــاز بخــوان 
ــوره  ــد« و س ــوره »حم ــت اول س ــه در رکع ک
ــا فتحنــا« )فتــح( و در رکعــت دوم ســوره  »اّن
ــود و  ــت ش ــد« قرائ ــوره »توحی ــد« و س »حم
پــس از ســالم نمــاز، صــد بــار صلوات بفرســت 
ــن و  ــت ک ــفیان را لعن ــى س ــار آل اب ــد ب و ص
ــت  ــگاه حاج ــا و آن ــتغفار نم ــه اس ــد مرتب ص
ــه  ــد بخــواه. )ان شــاء هللا ب خویــش را از خداون

اجابــت مى رســد(

 زیارت امام حسین علیه السالم
در روز اربعین

ــارت  ــر( زی ــاه صف ــتم م ــن )بیس در روز اربعی
امــام حســین علیه الســالم مســتحب بــوده و 
مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت؛ لذا از گذشــته 
ــیعیان  ــه ش ــان ک ــر زم ــا، ه ــان م ــا زم دور ت
اربعیــن  روز  مى کردنــد،  پیــدا  فرصتــى 
ــور  ــا ش ــد و ب ــال مى رفتن ــه کرب ــینى را ب حس
ــارت  ــرت را زی ــالص، آن حض ــان و اخ و هیج

مى نمودنــد. 
عاشــق  میلیون هــا  نیــز  ســال ها  ایــن  در 
و  بــه کربــال مى رونــد  اربعیــن  دلســوخته 

مى کننــد. زیــارت  را  شــهیدان کربــال 

 سنت زیارت اربعین 
اباعبدهللا الحسین )ع(

ــینى  ــن حس ــر و اربعی ــتم صف ــنن بیس از س
حســین  امــام  اربعیــن  زیــارت  خوانــدن 

اســت.  علیه الســالم 
در روایتــى از امــام حســن عســکرى)ع( آمــده 
اســت: »نشــانه هاى مؤمــن پنــج چیــز اســت: 
ــاز در  ــک رکعــت نم ــه جــا آوردن پنجــاه و ی ب
ــب و  ــاز واج ــت نم ــب و روز )17 رکع ــر ش ه
ــام  ــن )ام ــارت اربعی ــه( و زی ــت نافل 34 رکع
ــت  ــر دس ــتر ب ــالم( و انگش ــین علیه الس حس
راســت نهــادن و پیشــانى را بــه هنــگام ســجده 
بــر خــاک گــذاردن و بســم  الّلــه الرحمــن 

ــد گفتــن« ــم را در نمــاز بلن الرحی
همچنیــن بــراى ایــن روز زیــارت مخصوصى از 

امــام صــادق علیه الســالم نقــل شــده اســت.
ــده  ــل ش ــورت نق ــه دو ص ــن ب ــارت اربعی زی

ــت: اس
ــال«  ــوان جّم ــى« از »صف ــیخ طوس اول: »ش
روایــت مى کنــد کــه گفــت: موالیــم امــام 
ــه  ــن ب ــارت اربعی ــا زی ــاط ب صــادق)ع( در ارتب
ــد  ــاال آم ــه روز ب ــى ک ــد: هنگام ــن فرمودن م
خطــاب بــه امــام حســین)ع( مى گویــى: 
ــالُم  ــِه، السَّ ــِه َو َحبیِب ــىِّ اللَّ ــى َولِ ــالُم َعل »السَّ
ــى  ــالُم َعل ــِه، السَّ ــِه َو َنجیِب ــِل اللَّ ــى َخلی َعل

ــالُم َعلــَى  ــِه، السَّ ــِه َو اْبــِن َصِفیِّ َصِفــىِّ اللَّ
ــهیِد...«؛ اْلُحَســْیِن اْلَمْظُلــوِم الشَّ

»ســالم بــر ولــى خــدا و دوســتدارش، ســالم 
بــر خلیــل خــدا و محــرم اســرارش، ســالم بــر 
ــده اش، ســالم  ــد برگزی ــدا و فرزن ــده خ برگزی

بــر حســین مظلــوم شــهید در راه خــدا... .«
ــید  ــى« از »س ــه مجلس ــوم »عالم دوم: مرح
یکــى  کــه  مى کنــد  نقــل  بن طــاووس« 
از دوســتان جابربن عبــدهللا بــه نــام عطــا 
)عطیــه( مى گویــد: روز بیســتم مــاه صفــر 
ــه  ــودم. وقتــى ب ــا جابربن عبــدهللا انصــارى ب ب
»کربــال« رســیدیم، در آب فــرات غســل کــرد و 
پیراهــن پــاک و تمیــزى کــه بــا خــود داشــت 
پوشــید و بــه مــن گفــت: آیــا از بــوى خــوش 

ــراه دارى؟  ــه هم ــزى ب چی
گفتــم: آرى! قــدرى از آن بــر ســر و بــدن 
ــزار  ــه م ــا ب ــد ت ــه ش ــه روان ــید و پابرهن پاش
حضــرت رســید؛ نــزد ســر مبــارک امــام 

ــه  ــه مرتب ــتاد و س ــالم ایس ــین علیه الس حس
ه اکبــر گفــت و افتــاد و بىهــوش شــد. اللَّ

ــت:  ــه گف ــنیدم ک ــد، ش ــوش آم ــه ه ــى ب وقت
ــا  ــه عین ــه ...« ک ــا آَل اللَّ ــْم ی ــالُم َعَلْیکُ »السَّ

ــت. ــب اس ــه رج ــارت نیم ــان زی هم
 کوبیدن درب هفت مسجد در پایان 

ماه صفر، سنت یا بدعت؟
ــر  ــاه صف ــان م ــود در پای ــه می ش ــه گفت اینک
بایــد در ده یــا هفــت مســجد را بزننــد و 
ــاه  ــاز م ــالم)ص( آغ ــی اس ــر گرام ــه پیامب ب
یقیــن  بــه  بگوینــد،  تبریــک  را  ربیــع االول 
ــان  ــه در می ــات اســت ک ــب از خراف ــن مطل ای
عــده ای ترویــج شــده و اول مــاه ربیــع االول در 
مســاجد را می زننــد تــا بــا ایــن کار بــه پیامبــر 
اکــرم)ص( پایــان مــاه صفــر را بشــارت دهنــد؛ 
ایــن خرافــات اســت و مومنیــن و مومنــات از 

ــد.  ــد بپرهیزن ــن کار بای ای
ادامه دارد ...

 وقایع و اعمال ماه صفر
 از منظر آیت هللا مکارم شیرازی)1(

ســید علــی قریشــی، معــاون فرهنگــی و امــور اجتماعــی بنیــاد 
ــه  ــاره ب ــن اش ــان، ضم ــتان اصفه ــران اس ــور ایثارگ ــهید و ام ش
نزدیــک شــدن بــه اربعیــن حســینی اظهــار کــرد: اربعیــن امــام 
حســین)ع(، فرصــت مناســبی اســت کــه بــه برکــت امــام 
ــزرگ اربعیــن عنایتــی  حســین)ع( ایجــاد شــده و راهپیمایــی ب
ــان  ــار مســلمانان جه ــی در اختی ــه در شــرایط فعل ــوده ک ــی ب اله

ــه اســت. ــرار گرفت ق
وی افــزود: ملــت بزرگــوار ایــران بایــد از اربعیــن در ترویــج 
ــت  ــا عنای ــرد. ب ــت اســتفاده را بب ــار و شــهادت نهای ــگ ایث فرهن
ــهادت  ــل ش ــهیدان، مح ــهد ش ــن از مش ــران اربعی ــه زائ ــه اینک ب
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــد و ب ــور می کنن ــدس عب ــاع مق ــهدای دف ش
شــهدای گرانقــدر پیونــد ناگسســتنی بــا ســید و ســاالر شــهیدان 
ــورا  ــت عاش ــیر نهض ــد و در مس ــین)ع( دارن ــام حس ــرت ام حض

حرکــت کرده انــد، طــرح »نایــب شــهید« بــه صــورت داوطلبانــه در 
ــن امســال اجــرا خواهــد شــد. اربعی

معــاون فرهنگــی و امــور اجتماعــی بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران 
اســتان اصفهــان گفــت: طبــق ایــن طــرح هــر زائــر یــک شــهید را 
ــارت مرقــد مطهــر  ــاده روی و زی ــد و در مســیر پی انتخــاب می کن
حضــرت سیدالشــهدا)ع( بــا معرفــی حضــرت امــام حســین)ع( 
و یارانــش و حماســه آفرینان دفــاع مقــدس بــه عالــم، بــا تمــام 

همــت خویــش مــروج فرهنــگ ایثــار و شــهادت خواهــد بــود.
ــدگان  ــراق نماین ــران و ع ــی در ای ــان داشــت: در موکب های وی بی
جمهــوری اســالمی حضــور داشــته و فهرســت شــهدا را در اختیــار 
دارنــد؛ افــراد بــا مراجعــه بــه ایــن موکب هــا نــام یــک شــهید را 
انتخــاب می کننــد و بــه نیابــت از ایــن شــهید بــه ســفر اربعیــن 
ــری باشــند. ــگ ایثارگ ــروج فرهن ــد م ــد و ســعی می کنن می رون

بازســازی عتبــات  کاظــم مشــهدی بافان، جانشــین ســتاد 
ــهر  ــب ش ــزام کاروان موک ــیه اع ــزد، در حاش ــتان ی ــات اس عالی
مهردشــت ابرکــوه بــه عــراق اظهــار داشــت: 20 موکــب در کربــالی 
معلــی ، یــک موکــب در نجــف اشــرف، دو موکــب در شــهر مقدس 
کاظمیــن، دو موکــب در مســیر نجــف بــه کربــال و یــک موکــب در 
منطقــه چزابــه، ورودی زائــران اســتان یــزد بــه عتبــات عالیــات 

ــده اند. ــتقر ش ــراق، مس ع
ــا  ــه مــدت 1۵ روز از 10 ت ــن اســتان ب وی افــزود: موکب هــای ای
ــن حســینی )ع( در  ــران اربعی ــان زائ ــاه امســال، میزب 23 آبان م
کشــور عــراق هســتند و در ایــن روزهــا بــه زائــران خدمات رســانی 

می کننــد.
مشــهدی بافان بــا بیــان اینکــه بیــش از دو هــزار نفــر از خادمــان 
یــزدی در اربعیــن حســینی بــه زائــران خدمت رســانی می کننــد، 

ــر خــادم  ــزار و 100 نف ــش از یک ه ــرد: امســال بی خاطرنشــان ک
کــه از طــرف ایــن ســتاد ســازماندهی شــده، از قشــرهای بــازاری، 
ــه  ــا در زمین ــن موکب ه ــک در ای ــا پزش ــدی، ت ــری، کارمن کارگ
اســکان و تغذیــه زائــران اربعیــن حســینی همــکاری می کننــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه روزانــه از 1۵ هــزار زائــر تــا 30 هــزار زائــر 
ــده  ــر وع ــت: در ه ــوند، گف ــی می ش ــب داران پذیرای ــط موک توس

ــع می شــود. ــران توزی 30هــزار پــرس غــذای گــرم بیــن زائ
ــا  ــزد ب ــتان ی ــات اس ــات عالی ــازی عتب ــتاد بازس ــین س جانش
بیــان اینکــه اســتقرار موکب هــای اســتان یــزد در عــراق توســط 
کمک هــای مردمــی تامیــن شــده، افــزود: از خّیــران و نیکــوکاران 
دعــوت شــده کمک هــای خــود را بــرای پذیرایــی از زائــران 
اربعیــن حســینی بــه حســاب 104047070007 بانــک ملی شــعبه 

بــازار یــزد واریــز کننــد.

معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان:

اربعین امسال، نایب شهدا باشید 
 ۲۵ موکب مردمی استان یزد 

در مسیر زائران اربعین ایجاد می شود

دادنامه 
 96099703۵1100933 دادنامــه  شــماره 
شــماره    1396/6/21  : تنظیــم  تاریــخ 
شــماره   9۵099803۵1100۵۵۵  : پرونــده 
بایگانــی شــعبه :9۵0604خواهــان: آقــای 
ــد  ــد احم ــی فرزن ــی بن ــین غالم محمدحس
بــا وکالــت خانــم فریبــا وزیــری وزیرآبــادی 
فرزنــد نصرالــه بــه نشــانی اصفهــان- فلکــه 
ارتــش ســمت توپخانــه ۵۵-44 دبیرســتان 
شــیخ انصــاری ســاختمان معظــم واحــد 6 
همــراه091330۵۵421 خوانــدگان: 1. شــرکت 
ســایپا دیــزل بــه نشــانی اصفهــان- میــدان 
روبــروی  آزادگان-  اتوبــان   - اســتقالل 
ســایپا  نمایندگــی   - منتظــری  شــهرک 
ــاس  ــماره تم ــدی - ش ــای اس ــزل - آق دی
131196۵۵3 09 2. شــرکت لیزینــگ صنعت 
ــتان  ــان - بوس ــانی اصفه ــه نش ــدن ب و مع
ــروی  ــزی - روب ــل فل ــش پ ــعدی - نب س
صــدا و ســیما- شــرکت لیزینــگ صنعــت و 
معــدن 3. آقــای منصــور تبعــه ایــزدی فرزند 
ــکان  ــول الم ــانی مجه ــه نش ــرزا ب ــی می عل
خواســته ها: 1. الــزام بــه فــک رهــن 2. رفــع 
ــه  ــزام ب ــر از امــوال توقیفــی منقــول 3. ال اث
ــه خســارت  ــودرو 4. مطالب ــم ســند خ تنظی
ــه  ــت ب ــا عنای ــکار: دادگاه ب ــی گردش دادرس
محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم 
ــی  ــدور رأی م ــادرت بص ــر مب ــرح زی و بش
دعــوی  در خصــوص  دادگاه   رای  نمایــد. 
آقــای محمــد حســین غالمــی بنــی فرزنــد 
احمــد بــا وکالــت خانــم فریبــا وزیــری وزیــر 
آبــادی بــه طرفیــت 1- آقــای منصــور ایــزدی 
فرزنــد علــی میــرزا 2- شــرکت ســایپادیزل 
و معــدن  لیزینــگ صنعــت  3- شــرکت 
ــک  ــن ی ــک ره ــه ف ــزام ب ــته ال ــه خواس ب
ــوو  ــتم ول ــنده سیس ــون کش ــتگاه کامی دس
مــدل 1384 بــه شــماره انتظامــی 228ع 
2۵ ایــران 63 مقــوم بــه ســه میلیــون و 
ــوال  ــر از ام ــع اث ــال 2- رف ــزار ری ــد ه یکص
از یــک  توقیــف  توقیفــی منقــول )رفــع 
ــوو  ــتم ول ــنده سیس ــون کش ــتگاه کامی دس
مــدل 1384 بــه شــماره انتظامــی 228ع 2۵ 
ایــران 63 و الــزام بــه تنظیــم ســند خــودرو 
ــه دویســت میلیــون و یــک  مذکــور مقــوم ب
ــی،  ــارات دادرس ــه خس ــال و مطالب ــزار ری ه
ــده و  ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای دادگاه ب
ــرم  ــل محت ــه اینکــه خواهــان و وکی نظــر ب
ــالم  ــی را اع ــند رهن ــماره س ــان ش ایش

ننمــوده و از طرفــی دلیــل خــود را نیــز مبنــی 
ــوده و ایضــا  ــه ننم ــر پرداخــت اقســاط ارائ ب
بــا توجــه بــه مشــخص بــودن ثمــن معاملــه 
قانونــی  وجاهــت  منقــول  مــال  تقویــم 
ــه مراتــب مذکــور و  ــا توجــه ب ــذا ب نداشــته ل
ــای  ــن دادرســی دادگاهه ــون آیی ــاده 2 قان م
ــوب  ــی مص ــور مدن ــالب در ام ــی و انق عموم
را  ســال 1379 قــرار رد دعــوی خواهــان 
صــادر و اعــالم مــی نمایــد. رأی صــادره 
ظــرف بیســت روز از تاریــخ ابــالغ قابــل 
اعتــراض در محاکــم محتــرم تجدیدنظــر 
مرکــز اســتان مــی باشــد. م الــف 23837/ 
ــی  ــی حقوق ــعبه 11 دادگاه عموم ــس ش رئی

ــر زاده ــین جعف ــان- حس اصفه

دادنامه 
 96099703۵1100977 دادنامــه  شــماره 
شــماره    1396/6/29  : تنظیــم  تاریــخ 
شــماره   96099803۵1100062  : پرونــده 
آقــای  :960070خواهــان:  بایگانــی شــعبه 
صفــدر اکبــری فرزنــد محمدعلــی بــه نشــانی 
اســتان اصفهــان - شهرســتان نجــف آبــاد - 
شــهر نجــف آبــاد - یزدانشــهر-بلوار طالقانــی 
غربــی - پــالک ۵3 - منــزل محمدعلــی 
اکبــری خوانــدگان: 1. آقــای مظفــر باســتانی 
بــه نشــانی مجهــوا المکان 2. شــرکت دشــت 
شــایان توســعه بــه مدیــر عاملــی احمــد رضــا 
بهمــن پــور بــه نشــانی تهــران ســعادت آبــاد 
بلــوار فرهنــگ میــدان فرهنــگ خ پیوند 2 پ 
6 طبقــه ســوم خواســته: اعســار از پرداخــت 
محکــوم بــه رای دادگاه  در خصــوص دعــوی 
آقــای صفــدر اکبــری فرزنــد محمدعلــی 
ــتانی 2-  ــر باس ــای مظف ــت 1- آق ــه طرفی ب
ــر  ــه مدی ــعه ب ــایان توس ــت ش ــرکت دش ش
ــه خواســته  ــور ب ــن پ ــی احمدرضــا بهم عامل
اعســار از پرداخــت محکــوم بــه موضــوع 
 92099703۵11007۵2 شــماره  دادنامــه 
عنایــت  بــا  دادگاه  کــه  آن  تقســیط  و 
بــه  بــه محتویــات پرونــده و تحقیقــات 
مــودای گواهــی گواهــان  و  آمــده  عمــل 
ــده  ــه ش ــدا« پذیرفت ــان تعب ــت آن ــه عدال ک
ــخیص  ــت تش ــان را وارد و ثاب ــوی خواه دع
ــواد 6 و7و8و9 و  ــه م ــتندا« ب ــذا مس داده ل
ــای  ــون نحــوه اجــرای محکومیته 11و 13 قان
بــه  حکــم   1394 ســال  مصــوب  مالــی 
ــده  ــت دفعتا«واح ــان از پرداخ ــار خواه اعس
ــه  ــرار ماهیان ــیط آن از ق ــه و تقس ــوم ب محک
ده میلیــون ریــال صــادر و اعــالم مــی نمایــد 
ــان  ــط پای ــن قس ــید اولی ــخ سررس ــه تاری ک
ــود  ــیصد و ن ــزار و س ــال یکه ــهریورماه س ش
ــم  ــت حک ــی اس ــد. بدیه ــی باش ــش م و ش
صــادره منافاتــی بــا حــق و حقــوق خوانــدگان 
ــف  ــان کش ــه از خواه ــی ک ــه اموال ــبت ب نس
مــی نماینــد یــا خواهــان در آینــده تحصیــل 
مــی نمایــد نخواهــد داشــت و خوانــدگان هــر 

زمــان اموالــی از خواهــان کشــف نماینــد مــی 
تواننــد بــا رعایــت مقــررات قانونــی نســبت به 
توقیــف آن و اســتیفای حقــوق خــود اقــدام 
ــرف  ــوده و ظ ــی ب ــادره غیاب ــد. رای ص نمای
ــراض  ــل اعت ــالغ قاب ــخ اب ــت روز از تاری بیس
در محاکــم محتــرم تجدیدنظــر مرکــز اســتان 

ــی باشــد.  م
م الــف 23839 رئیــس شــعبه 11 دادگاه 
حســین   - اصفهــان  حقوقــی  عمومــی 

جعفــرزاده

دادنامه 
 9۵099703۵0200۵98 دادنامــه  شــماره 
تاریــخ تنظیــم : 139۵/4/10  شــماره پرونــده 
بایگانــی  شــماره   94099803۵0200890  :
شــعبه :941018 پرونــده کالســه 0890 3۵020 
9980 940 شــعبه 2 دادگاه عمومــی حقوقــی 
شهرســتان اصفهــان تصمیــم نهایــی شــماره

ــای  ــت آق ــه مدیری ــت ب ــک مل ــان: بان خواه
علــی رســتگار بــا وکالــت آقــای جــواد بهرامی 
ــان -  ــانی اصفه ــه نش ــر ب ــی اکب ــد عل فرزن
ــهید  ــان ش ــدای خیاب ــر ابت ــان بزرگمه خیاب
ــه  ــور طبق ــالد ن ــع می ــی، مجتم ــپهبد قرن س
چهــارم واحــد 404 دفتــر وکالــت خوانــدگان: 
فرزنــد  مینائــی  عظیــم  ســید  آقــای   .1
ســید رمضــان بــه نشــانی اصفهــان - خانــه 
اصفهــان- نگهبانــی - کــوی شــیرین نبــش 
کوچــه آفتــاب - پــالک 104 2. شــرکت 
ــانی  ــه نش ــان ب ــش جه ــازان نق ــان س آس
ــگاه  ــب باش ــاال- جن ــاغ ب ــان - چهارب اصفه
کارگــران - بــن بســت ابــن ســینا- مجتمــع 
ســینا- مجتمــع ســینا- طبقــه دوهــم - 
ــم  ــالغ دارد 3. خان ــابقه اب ــد 10 پ 1)س واح
معصومــه فتاحــی اردل فرزنــد کیــا مــرث بــه 
نشــانی اصفهــان - خ شــیخ صــدوق شــمالی 
- کــوی ارش - پــالک 20 4. آقــای ســامان 
ســعیدفر فرزنــد حســنعلی ۵. آقــای ســاناز 
ــه  ــی ب ــادر همگ ــد ن ــدری فرزن ــد حی بیدارون
 .1 المــکان خواســته ها:  نشــانی مجهــول 
ــه  ــه 2. مطالب ــر تادی ــارت تاخی ــه خس مطالب
وجــه بابــت ... 3. مطالبــه خســارت دادرســی 
4. مطالبــه خســارت رای دادگاه در خصــوص 
ــت  ــا وکال ــان ب ــت اصفه ــک مل ــوی بان دع
آقــای جــواد بهرامــی بــه طرفیــت خوانــدگان 
1- شــرکت آســان ســازان نقش جهــان و 2- 
ســید عظیــم مینائــی 3- معصومــه فتاحــی 
اردل و 4- ســامان ســعیدفر ۵- ســامان 
ســعید فــر ۵-  ســاناز بیدارونــد حیــدری بــه 
ــغ ســیصد و  ــی مبل ــه تضامن خواســته مطالب
ســیزده میلیــون و پنجــاه و نــه هزار و ســیصد 
و شــانزده ریــال بابــت اصــل بدهــی قــرارداد 
و تعهــد نامــه تــا تاریــخ تقدیــم دادخواســت 
بــه انضمــام مطالبــه خســارت تاخیــر و تادیــه 
بــر حســب قــراداد بانکــی و تعهــد نامــه 
ــت  ــه دویس ــرار روزان ــی از ق ــور تضامن ــه ط ب

و هشــت و هشــت هــزار ریــال از زمــان 
سررســید تــا تاریــخ تقدیــم دادخواســت بــه 
ــون و چهارصــد و  ــزان هفتادوشــش میلی می
ــار  ــزار و ششــصد و هشــتاد و چه بیســت ه
ریــال واز تاریــخ تقدیــم دادخواســت تــا 
ــال  ــه 288000 ری ــرار روزان اجــرای حکــم از ق
بــه انضمــام خســارات دادرســی و حــق 
ــده و  ــات پرون ــه محتوی ــه ب ــا توج ــه ب الوکال
ــر مصــدق قــرارداد اخــذ  ــه تصوی ــا توجــه ب ب
ــه  ــا توج ــه و ب ــد نام ــی و تعه ــت بانک ضمان
بــه اظهــارات وکیــل خواهــان مبنــی بــر ایــن 
کــه خوانــدگان مبالــغ خواســته را بــه مــوکل 
بدهــکار بــوده وبــا توجــه بــه مســوولیت 
تضامنــی ایشــان تاکنــون اقدامــی در جهــت 
پرداخــت بدهــی موصــوف بــه عمــل نیــاورده 
انــد و بــا توجــه بــه تعییــن وقــت رســیدگی و 
ابــالغ ان بــه خوانــدگان 3 و۵ و عــدم حضــور 
ایشــان در جلســه دادرســی مــورخ 9۵/4/9 
ــه  ــه دفاعی ــه الیح ــدم ارائ ــه ع ــه ب ــا توج وب
ــا  ــای خواهــان و ب وبالتعــرض گذاشــتن ادع
توجــه بــه اظهــارات خوانــدگان 1 و 2 و 4 
طــی صورتجلســه مــورخ 9۵/4/9 مبنــی بــر 
ایــن کــه مقــداری از بدهــی را پرداخــت کــرده 
ــت  ــده اس ــدی ش ــط بن ــددا قس ــد و مج ان
ــب  ــن مطل ــه اعــالم ای ــک حاضــر ب ــی بان ول
وصــدور گواهــی نشــده اســت و بــا توجــه بــه 
اظهــارات وکیــل خواهــان مبنــی بــر ایــن کــه 
ادعــای خوانــدگان مبنــی بــر ایــن کــه اعــداد 
وارقــام اعــالم شــده از جانــب بانــک را قبــول 
ــرده  ــت ک ــی را پرداخ ــه مبالغ ــدارد و اینک ن
ــدارد و  ــول ن ــده را قب ــدی ش ــط بن ــا قس و ی
حســب قــرارداد و تعهــد نامــه بــه ترتیــب در 
ــار  ــرف اظه ــده ص ــد ش ــد 2 قی ــاده 1 و بن م
بانــک در خصــوص اعــالم مبالــغ بدهــی 
مــورد قبــول متقاضــی مــی باشــد و حســب 
ــهیالت  ــای تس ــهیل اعط ــون تس ــاده 7 قان م
ــن مشــتریان  ــی مابی ــای ف ــی قرارداده بانک
ــک  ــذا بان ــت ول ــمی اس ــند رس ــا س و بانکه
ــر  ــی دیگ ــل و مدرک ــه دلی ــه اقام ــازی ب نی
ــاع  ــرش دف ــن پذی ــد دادگاه ضم ــی باش نم
ــًا  ــده 4 اصالت ــه خوان ــان واینک ــل خواه وکی
وبــه مدیــری از خوانــده اول در جلســه حاضر 
ــان را  ــوی خواه ــت دع ــوده اس ــاع نم و دف
محمــول بــر صحــت دانســته و مســتندًا 
ــن دادرســی  ــاده 198 و۵1۵ و ۵19 آئی ــه م ب
ــه پرداخــت  ــًا ب ــدگان را متضامن ــی خوان مدن
و  میلیــون  هشــتادونه  و  ســیصد  مبلــغ 
ششــصد و هشــتاد هــزار ریــال بابــت اصــل 
ــان  ــه از زم ــر و تأدی ــارت تأخی ــی و خس بده
تقدیــم دادخواســت تــا اجــرای حکــم از 
ــت  ــتاد و هش ــت و هش ــه دویس ــرار روزان ق
هــزار ریــال کــه از ســوی مدیــر اجــرای 
ــه  اجــکام مــور محاســبه قــرار مــی گیــرد وب
ــد  ــون و پانص ــیزده میلی ــغ س ــت مبل پرداخ
و چهــل و هشــت هــزار چهارصــد ریــال 

بابــت هزینــه دادرســی و شــصت درصــد 
حــق الوکالــه در مرحلــه بــدوی در حــق 
ــوص  ــد در خص ــی نمای ــوم م ــان محک خواه
خواســته مطالبــه خســارت تأخیــر تأدیــه بــا 
ــه  ــر تأدی ــارت تأخی ــه خس ــه مطالب ــه ب توج
ــدد  ــه مج ــی مطالب ــراداد بانک ــب ق ــر حس ب
ــردد ورای  ــی گ ــته و رد م ــی نداش آن وجاهت
ــی  ــدگان 3 و۵ غیاب ــه خوان صــادره نســبت ب
بــوده و ظــرف 20 روز از تاریــخ ابــالغ دادنامــه 
ــده  ــادر کنن ــه ص ــی در محکم ــل واخواه قاب
رای بــوده و پــس  از 20 روز دیگــر قابــل 
ــد  ــم تجدی ــی در محاک ــر خواه ــد نظ تجدی
ــد. ــی باش ــان  م ــتان اصفه ــز اس ــر مرک نظ

ودر خصــوص ســایر خوانــدگان حضــوری 
ــالغ  ــخ اب ــدت 20 روز از تاری ــرف م ــوده وظ ب
ــی در  ــر خواه ــد نظ ــل تجدی رای دادگاه قاب
 محاکــم تجدیــد نظــر مرکــز اســتان اصفهــان 

می باشد.
ــعبه دوم دادگاه  ــس ش ــف 23832 رئی م ال
عمومــی حقوقــی اصفهــان محمــد علــی 

ــی معقول

»آگهی مزایده اموال غیرمنقول«
-اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه 11 اصفهــان 
در نظــر دارد جلســه مزایــده ای در خصــوص 
ــه  ــه 960311ج / 11 ل ــی کالس ــده اجرای پرون
زهــره عباســی بــا وکالــت خانــم شــرکت قناد 
و علیــه حســن اکبــری راد مبنــی بــر مطالبــه 
مهریــه در تاریــخ 96/8/30 ســاعت 9/30 
صبــح در محــل اجــرای احــکام دادگســتری 
ــت  ــاق 1۵ جه ــن ات ــه زیرزمی ــان طبق اصفه
فــروش شــش دانــگ ملکــی بــا مشــخصات 
منــدرج در نظریــه کارشناســی کــه ذیــال درج 
شــده اســت ملکــی محکــوم علیــه و اکنــون 
در تصــرف مالکانــه مالــک مــی باشــد توســط 
ــرح  ــه ش ــتری ب ــمی دادگس ــناس رس کارش
ــون از  ــه وی مص ــده نظری ــی ش ــل ارزیاب ذی
تعــرض طرفیــن واقــع گردیــده برگــزار نمایــد. 
طالبیــن خریــد مــی تواننــد ظــرف ۵ روز قبل 
از جلســه مزایــده بــه نشــانی فــوق مراجعــه 
و از ملــک بازدیــد و بــا همــراه داشــتن 
ــک  ــا چ ــد ی ــورت نق ــه ص ــا ب ــد به 10 درص
تضمیــن شــده بانــک ملــی در وجــه اجــرای 
ــده شــرکت  احــکام حقوقــی در جلســه مزای
ــت  ــن قیم ــده باالتری ــد. پیشــنهاد دهن نماین
ــک  ــلیم مل ــود تس ــد ب ــده خواه ــده مزای برن
مــورد مزایــده پــس از پرداخــت تمــام بهــای 
هزینه هــای  خواهــد گرفــت.  صــورت  آن 
اجرایــی بــر عهــده محکــوم علیــه مــی 
باشــد.اوصاف ملــک مــورد مزایــده اصفهــان 
- خیابــان احمدآبــاد- جنــب آزمایشــگاه 
ــن بســت  ــای ب ــران انته ــه - کوچــه که مهدی
محــل   81۵49-18871 کمــال کدپســتی: 
بــاب  یــک   : از  بازدیــد عبارتســت  مــورد 
منــزل مســکونی دارای حــدود 138 متــر 

مربــع، اشــتراکات آب، بــرق، گاز، تلفــن و 
فاضــالب بــا قدمــت 80 ســال مــی باشــد. . 
بــا توجــه بــه مــوارد فــوق و موقعیــت محــل 
ــا و  ــوع بن ــان و ن ــه و اعی ــاحت عرص و مس
ــازات، ارزش  ــات و امتی ــترکات و متعلق مش
ــماره  ــه ش ــی ب ــالک ثبت ــگ از پ ــش دان ش
ملــک 37۵6 باقیمانــده بخــش چهــار دارای 
دو جلــد ســند مالکیــت ســه دانگــی جمعــًا 
ــارد و نهصــد  ــک میلی ــر ی ــگ براب شــش دان
و پنجــاه و شــش میلیــون ریــال معــادل 
ــصد  ــون و شش ــج میلی ــود و پن ــد و ن یکص
ــردد.  ــی گ ــی م ــان ارزیاب ــزار توم ــاد ه و هفت
ــل  ــی غیرقاب ــورد ارزیاب ــکونی م ــزل مس من
ســکونت و طبــق عــرف صــد در صــد کلنگــی 

ــل اســتفاده اســت. ــر قاب و غی
اجــرای  دادورز  و  مدیــر   23820 الــف  م 
احــکام حقوقــی اصفهــان- حســن منصــوری

دادنامه 
 96099703۵4001168 دادنامــه  شــماره 
شــماره    1396/7/16  : تنظیــم  تاریــخ 
: 96099803۵9900188 شــماره  پرونــده 
پرونــده   960703: شــعبه  بایگانــی 
شــعبه   96099803۵9900188 کالســه 
اصفهــان  شــهر  دو  دادگاه کیفــری   114
نهایــی  تصمیــم  ســابق(  جزایــی   114(
شــکات:   96099703۵4001168 شــماره 
ــه  ــح ال ــد ذبی ــی فرزن ــر اعراب ــای امی 1. آق
2. آقــای مجیدرضــا اعرابــی فرزنــد ذبیــح 
ــری  ــا اکب ــای غالمرض ــت آق ــا وکال ــه ب ال
ــانی  ــه نش ــف ب ــد یوس ــی فرزن چمکاکائ
کاشــانی  محتشــم  خیابــان  اصفهــان 
بعــد از کوچــه 31 ســاختمان امیــن 3 
ــک  ــای باب ــم: آق ــد 4 مته ــه اول واح طبق
ــه نشــانی  ــواز ب ــد شــاه ن مســعودی فرزن
المــکان  مجهــول   - اصفهان-اصفهــان 
مجعــول  اوراق  از  اســتفاده   .1 اتهام هــا: 
2. تحصیــل مــال از طریــق نامشــروع 
ــازات  ــب از امتی ــتفاده و تقل ــوء اس ــا س ی
ــر  ــل مه ــرداری ۵. جع ــل 4. کالهب 3. جع
شــرکت بلبرینــگ ســپاهان 6 جعــل امضاء 
مجیدرضــا اعرابــی گردشــکار : دادگاه ختــم 
رســیدگی را اعــالم و بشــرح زیــر مبــادرت 
ــد. در خصــوص  ــی نمای ــه صــدور رای م ب
اتهــام آقــای بابــک مســعودی فرزنــد 
ــر شــرکت  ــر جعــل مه ــی ب ــواز مبن شــاه ن
بلبرینــگ ســپاهان گســتر و جعــل امضــاء 
مجیدرضــا اعرابــی و اســتفاده از امضــاء و 
مهــر جعــل در ســند عــادی پرداخــت وجــه 
ــتر و  ــپاهان گس ــگ س ــرکت بلبرین ــه ش ب
کالهبــرداری مبلــغ ســی و هفــت میلیــون 
و دویســت و پنجــاه و شــش هــزار تومــان، 
ــعبه  ــادره .از ش ــت ص ــوع کیفرخواس موض
ــی و  ــرای عموم ــی دادس ــتم بازپرس بیس
ــه  ــت ب ــا عنای ــان ، دادگاه ب ــالب اصفه أنق

ــپاهان  ــگ س ــرکت بلبرین ــکایت ش ش
غالمرضــا  آقــای  وکالــت  بــا  گســتر 
اکبــری و نظریــه هیئــت کارشناســان ســه 
نفــره کــه مصــون از اعتــراض مؤثــر مانــده 
ــع  ــده از مراج ــام ش ــتعالم های انج و اس
ــن دادگاه  ــر ای ــم از نظ ــام مته ــط اته ذیرب
ــواد ۵23 و ۵36  ــه م محــرز و مســتندًا ب
ــادہ  ــوب 137۵ و م ــرات مص ــون تعزی قان
ــن  ــازات مرتکبی ــدید مج ــون تش ــک قان ی
ارتشــاء و اختــالس و کالهبــرداری متهم از 
لحــاظ بــز ه جعــل مهــر شــرکت بلبرینــگ 
ســپاهان و امضــاء مجیدرضــا اعرابــی بــه 
یــک ســال حبــس تعزیــری محکــوم 
فــوق  مبلــغ  کالهبــرداری  بابــت  از  و 
ــم خــود  ــه مته ــح ک ــن توضی ــا ای ــر ب الذک
ــپاهان  ــگ س ــر بلبرین ــوان مدی ــه عن را ب
ــا مــدارک جعلــی وجوهــی را  معرفــی و ب
کالهبــرداری نمــوده کــه در ایــن خصــوص 
نیــز بــه تحمــل ســه ســال حبــس تعزیری 
و رد مــال بــه شــاکی معــادل مبلــغ فــوق 
ــغ ســی  ــه مبل ــدی ب االشــاره و جــزای نق
ــاه و  ــت و پنج ــون و دویس ــت میلی و هف
شــش هــزار تومــان کــه جمــع مبلــغ چهــار 
ــماره های 244418 و  ــه ش ــک ب ــره چ فق
همگــی   47643 و   1۵374 و   133421
ــوده در حــق  ــک صــادرات ب ــده بان ــه عه ب
صنــدوق دولــت محکــوم مــی نمایــد. 
بیســت  ظــرف  و  غیابــی  صــادره  رأی 
ــی در  ــل واخواه ــی قاب ــالغ واقع روز از اب
ــت  ــرف بیس ــس از آن ظ ــن دادگاه و پ ای
تجدیدنظرخواهــی  اعتــراض  قابــل  روز 
در محاکــم محتــرم تجدیدنظــر اســتان 
ــه  ــت ک ــر اس ــد.قابل ذک ــان میباش اصفه
در اجــرای مــاده 134 قانــون مجــازات 
ــازات  ــط مج ــوب 1392 فق ــالمی مص اس
ــرا  ــل اج ــم قاب ــق مته ــد در ح ــرم اش ج
مــی باشــد. همچنیــن درخصــوص اتهــام 
ــر اســتفاده از ســند  ــی ب دیگــر متهــم مبن
مجعــول موضــوع کیفرخواســت صــادره از 
دادســرای عمومــی و انقــالب اصفهــان بــا 
توجــه بــه اینکــه بــزه مذکــور مقدمــه جــرم 
کالهبــرداری بــوده کــه نســبت بــه ان حکم 
محکومیــت صــادر شــده لــذا در خصــوص 
اتهــام اســتفاده از ســند مجعــول مســتندًا 
دادرســی  آییــن  قانــون   4 مــاده  بــه 
ــه  ــاس ب ــون اس ــل 37 قان ــری و اص کیف
لحــاظ عــدم احــراز بــزه در ایــن خصــوص 
ــالم  ــادر و اع ــم ص ــت مته ــر برائ ــم ب حک
میگــردد. کــه در ایــن خصــوص ظــرف 
بیســت روز از ابــالغ رای صــادره قابــل 
اعتــراض تجدیدنظرخواهــی در محاکــم 
اصفهــان  اســتان  تجدیدنظــر   محتــرم 

می باشد. 
 114 شــعبه  2383۵رئیــس  الــف  م 

دادگاه کیفــری 2 اصفهــان - دهقانــی

،،
در روز اربعیــن )بیســتم مــاه صفــر( 
علیه الســام  امــام حســین  زیــارت 
مســتحب بــوده و مــورد تأکیــد قــرار 

گرفتــه اســت

امروز دوشنبه 01 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 558 روزنامه

اعالم مفقودی 
بــرگ ســند اتومبیــل زانتیــا مــدل 1387 بــه 
شــماره موتــور 042238 و شــماره شناســایی      
vin s   1۵12287172629   بنــام مهــدی 
نوروزپــور مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ســاقط میباشــد.



اطالعرسانی8
آگهی فقدان سند مالکیت

بــرگ  دو  اســتناد  بــه  فرجــی  جــواد  آقــای 
استشــهادیه محلــی هویــت و امضــاء شــهود رســما 
گواهــی گردیــده مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت 
ششــدانگ یکبــاب انبــاری و ســاختمان و باغچــه 
ــه شــماره 8476  ــع ب ــه مســاحت 1475 مترمرب ب
ــان  ــش دو کاش ــع در بخ ــی واق ــی از 49 اصل فرع
ــه  ــه 424 ب ــر 351 صفح ــت 49206 دفت ــل ثب ذی
نــام جــواد فرجــی فرزنــد حبیــب الــه ثبــت و ســند 
ــه  ــه ب ــده اســت ک ــت صــادر و تســلیم گردی مالکی
علــت جابجایــی مفقــود گردیــده و اینــک تقاضــای 
ــق  ــذا طب ــد ل ــوده ان ــی را نم ــند المثن ــدور س ص
ــت  ــه ثب ــن نام ــی آیی ــاده 120 اصالح ــره 1 م تبص
مراتــب آگهــی تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه 
نســبت بــه ملــک مذکــور یــا وجــود ســند مالکیــت 
نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی 
ــراض  ــه و اعت ــن اداره مراجع ــه ای ــت 10 روز ب لغای
خــود را کتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و 
ــب صــورت  ــا مرات ــد ت ــه تســلیم نمای ســند معامل
ــترد  ــده مس ــه کنن ــه ارائ ــند ب ــل س ــس و اص مجل
گــردد. بدیهــی اســت چنانچــه ظــرف مهلــت مقــرر 
ــراض  ــا در صــورت اعت ــردد ی اعتراضــی واصــل نگ
ــت  ــی ســند مالکی ــه نشــود المثن اصــل ســند ارائ
مزبــور صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد.
ــت اســناد و  ــخ انتشــار:96/8/1رئیس اداره ثب تاری

ــف ــالک کاشــان-محمد ســلمانی 1415/ م ال ام

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1396  
اداره ثبت اسناد و امالک قمصر

بــه موجــب مــاده 11 قانــون ثبــت اســناد و امالک و 
مــاده 59 اصالحــی آئیــن نامــه مربــوط بــه امــالک 
در ســه ماهــه دوم ســال 1396 تقاضــای ثبــت آنهــا 
ــم  ــه شــده و همچنیــن شــماره هــای از قل پذیرفت
افتــاده و نیــز آنچــه طبــق آرا هیئــت نظــارت ثبــت 
آگهــی آنهــا بایــد تجدیــد شــود مربــوط بــه حــوزه 
ثبتــی قمصــر بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی نمایــد : 
الــف ( شــماره پــالک و مشــخصات مالــک و نــوع 
ملــک کــه اظهارنامــه آنهــا در ســه ماهــه مربوطــه 
ــور  ــف منظ ــی در ردی ــت انتشــار آگه ــم و جه تنظی

گردیــده اســت .
امالک و ابنیه بخش یک حوزه ثبتی قمصر

شــماره هــای فرعــی از 4 اصلــی واقــع در حســین 
آبــاد بخــش یــک حــوزه ثبتــی قمصــر

85 فرعــی از 66 – آقــای علــی اکبــر مومــن 
فرزنــد محمدعلــی – ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 

ــع  ــر مرب ــاحت 271 مت مس
شــماره هــای فرعــی از 25 اصلــی واقــع در بخــش 

یــک حــوزه ثبتــی قمصــر
ــد جــالل  ــی فرزن ــی یزدل ــی تقوای ــای عل 63 – آق
ــه مســاحت 109/40  ــه ب ــاب خان – ششــدانگ یکب

متــر مربــع
1582 – آقــای حســن ارکیــان فرزنــد علــی اکبــر 
– ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور بــه مســاحت 

335/63 متــر مربــع 
1583 – آقــای امیــر حســین لقمــان فرزنــد علــی 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــر – شش اصغ

ــع ــر مرب 506/40 مت
ــی  ــد ول ــم مرجــان نیــک قــدم فرزن 1584 – خان
الــه – ششــدانگ یــک بابخانــه بــه مســاحت 

578/96 متــر مربــع
شــماره هــای فرعــی از 36 اصلــی واقــع در بخــش 

یــک حــوزه ثبتــی قمصــر
باقیمانــده 1147 – آقــای محمــود کوشــافر فرزنــد 
ســیف الــه – دو  دانــگ مشــاع از ششــدانگ 

ــع ــر مرب ــاحت 1547 مت ــه مس ــه ب ــاب خان یکب
2186 فرعــی از 518 – آقــای عبــاس ســروی 
یــک  رحیــم  - ششــدانگ  فرزنــد  قمصــری 

بابخانــه بــه مســاحت 361/68 متــر مربــع
ــری  ــه ناص ــم معصوم ــی از 159 – خان 2187 فرع
ــد ســید رضــا – ششــدانگ قطعــه  قمصــری فرزن

ــع ــر مرب ــه مســاحت 233/95 مت ــن ب زمی
2188 فرعــی از 1013 – آقــای ســید حســین نخلی 
ــن  ــه زمی ــد ســید محمــد – ششــدانگ قطع فرزن

بــه مســاحت 405/36 متــر مربــع
ناهیــد مومنــی  از 518 – خانــم  2189 فرعــی 
ــاب  ــدانگ یکب ــین – شش ــد حس ــی فرزن رمضان

ــع ــر مرب ــاحت 512 مت ــه مس ــه ب خان
ــر زاده  ــا باق ــای غالمرض ــی از 1013 – آق 2190 فرع
ــان  ــل خ ــای ابوالفض ــین و آق ــد حس ــا فرزن صب
ــه –  ــه – بالمناصف ــد عبدال ــری فرزن ــی قمص دائ
ــاحت 405/36  ــه مس ــن ب ــه زمی ــدانگ قطع شش

ــع ــر مرب مت
شــماره هــای فرعــی از 49 اصلــی واقــع در بخــش 

یــک حــوزه ثبتــی قمصــر 
609 و 610 – آقــای میثــم گل کار قمصــری فرزنــد 
محمــود – ششــدانگ قســمتی از یکبــاب خانــه بــه 

مســاحت 51/99 متــر مربــع
ــماعیل  ــد اس ــی فرزن ــد رزاق ــای محم 2809 – آق
ــاس  ــد عب ــی فرزن ــلیمانیه فین ــا س ــم روی و خان
– بالمناصفــه – ششــدانگ قطعــه زمیــن بــه 

مســاحت 357/76 متــر مربــع
2823 فرعــی از 1740  - آقــای ســعید خیرخــواه 
ــم ســعیده شــاه  ــه و خان ــد رحمــت ال فینــی فرزن
فضلــی قمصــری فرزنــد ماشــااله و آقــای هــادی 
ــویه –  ــد – بالس ــد محم ــری فرزن ــعادتی قمص س
ــاحت 900/25  ــه مس ــن ب ــه زمی ــدانگ قطع شش

متــر مربــع 
شــماره هــای فرعــی از 201 اصلــی واقــع در زنجانبر 

بخــش یــک حــوزه ثبتــی قمصر
787-آقــای علــی اکبــر نماینــده فرزنــد عبــاس- 
ــمتی از  ــگ قس ــش دان ــاع از ش ــگ مش ــه دان س
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 81/80 متــر مربــع 
شــماره هــای فرعــی از 222 اصلــی واقــع در تتمــاج 

بخــش یــک حــوزه ثبتــی قمصر
463- آقــای محمدآقــا رزاقــی تتمــاج فرزنــد 
حســن و خانــم زهــرا غفــوری فرزنــد رمضانعلــی- 
بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  بالمناصفــه- 

مســاحت 492/61 متــر مربــع

ب( امالکــی کــه آگهــی نوبتــی آنهــا در وقــت مقــرر 
ــه  ــری ک ــتباه موث ــطه اش ــه واس ــن ب ــر ولک منتش
ــات  ــب آرا هی ــه موج ــا رخ داده و ب ــار آنه در انتش
ــارات  ــه اختی ــتند ب ــتور اداری مس ــا دس ــارت ی نظ
ــات نظــارت موضــوع بندهــای 385  تفویضــی هی
ــی  ــای ثبت ــنامه ه ــوع بخش و 386 و 387 مجم

ــد. ــد آگهــی شــده ان ــه تجدی منجــر ب
ــک  ــش ی ــع در بخ ــی واق ــی از 49 اصل 1043 فرع
محمدحســین  آقــای  قمصــر-  ثبتــی  حــوزه 
گلچهــرگان فرزنــد ابوالفضــل نســبت بــه 500 ســهم 
ــد  ــژاد فرزن ــری ن ــر مطه ــی اکب مشــاع و ســید عل
آقــا ســید حســین نســبت بــه 1326 ســهم مشــاع 
از 1826 ســهم ششــدانگ خریــداری مــع الواســطه 
از آقــای ســید محمــد یوســف زاده قمصــری- 
ششــدانگ قطعــه زمیــن دو جریــب و نیمــی 
مشــهور بــه کــوه ســیاه کــه در آگهــی هــای قبلــی 
ــود یوســف زاده  ــک اشــتباها ســید محم ــام مال ن

ــت. ــده اس ــی گردی ــری آگه قمص
بــه موجــب مــاده 16 قانــون ثبــت اســناد و امــالک 
ــدرج در  ــالک من ــه ام ــبت ب ــی نس ــه کس چنانچ
قســمت الــف ایــن آگهــی واخواهــی داشــته 
باشــد ظــرف مــدت 90 روز و نســبت بــه بنــد 
ب ظــرف مــدت 30 روز دادخواســت واخواهــی 
ــره 2  ــق تبص ــلیم و طب ــن اداره تس ــه ای ــود را ب خ
مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده هــای 
معترضــی ثبــت، معتــرض ظــرف مــدت یکمــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره بایســتی بــا 
تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن اداره 
تســلیم نمایــد و درصورتیکــه قبــل از انتشــار ایــن 
ــوا  ــرف دع ــد ط ــده باش ــه ش ــی اقام ــی دعوای آگه
ــوا  ــان دع ــه جری ــعر ب ــی دادگاه را مش ــد گواه بای
ظــرف مــدت مرقــوم تســلیم نمایــد. اعتراضــات یــا 
ــدت  ــای م ــد از انقض ــه بع ــوا ک ــرح دع ــی ط گواه
ــمت  ــق قس ــر و مطاب ــال اث ــود ب ــل ش ــوم واص مرق
ــت و  ــون ثب ــاده 17 قان ــره م ــاه 16 و تبص ــر م اخی
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــده قان ــاده واح ــره 2 م تبص
ــد  ــه خواه ــت پذیرفت ــی ثب ــای معترض ــده ه پرون
شــد. ایــن آگهــی در دونوبــت و بــه فاصلــه 30 روز 
ــای  ــه کیمی ــت اول در روزنام ــار نوب ــخ انتش از تاری

ــود.  ــر میش ــان درج و منتش ــاپ اصفه ــن چ وط
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رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالک قمصــر، رضــا 
ــف ــی 1374/ م ال طویل

  
آگهی فقدان سند مالکیت

طبــق تقاضــای وارده شــماره 467851- 96/6/22 
مصــدق  استشــهادیه  بــرگ  دو  اســتناد  بــه  و 
پیوســت کــه امضــاء شــهود رســما گواهــی گردیــده 
ــاس  ــد عب ــانی فرزن ــدم کاش ــی مق ــد ریاض محم
ــدانگ  ــت شش ــند مالکی ــه س ــتند ک ــی هس مدع
یــک بــاب دکان صباغــی بــه شــماره 3426 اصلــی 
واقــع در گــذر درب یــالن بخــش یــک حــوزه ثبتــی 
کاشــان و حــق جریــان آب بــاران بــام 3427 ببــام 
مــورد ثبــت ذیــل ثبــت 17802 دفتــر 121 صفحــه 
68 بــه نــام محمــد ریاضــی مقــدم کاشــانی فرزنــد 
ــلیم  ــادر و تس ــت ص ــند مالکی ــت و س ــاس ثب عب
ــود  ــی مفق ــت جابجای ــه عل ــه ب ــت ک ــده اس گردی
گردیــده. چــون درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
المثنــی نمــوده طبــق تبصــره 1 مــاده 120 اصالحــی 
ــه  ــود ک ــی ش ــی م ــت آگه ــون ثب ــه قان ــن نام آیی
هرکــس مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک 
ــزد خــود مــی  ــت ن ــا وجــود ســند مالکی ــور ی مزب
ــه  ــا 10 روز ب ــی ت ــن آگه ــخ انتشــار ای باشــد از تاری
ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن 
ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم 
نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند بــه 
ــت  ــرف مهل ــر ظ ــردد و اگ ــترد گ ــده مس ــه کنن ارائ
ــراض  ــورت اعت ــا در ص ــد ی ــی نرس ــرر اعتراض مق
ــت  ــی ســند مالکی ــه نشــود المثن اصــل ســند ارائ
مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد 

ــار:96/8/1 ــد.تاریخ انتش ش
ــد  ــان، محم ــالک کاش ــناد و ام ــت اس ــس ثب رئی

ســلمانی 1383/ م الــف

آگهی نوبتی سه ماهه
ــالک  ــناد و ام ــت اس ــون ثب ــاده 11 قان ــب م بموج
ــه  و مــاده 59 – اصالحــی و آئیــن نامــه مربــوط ب
ــال  1396  ــوم س ــه س ــه ماه ــه در س ــی ک امالک
تقاضــای ثبــت آنهــا پذیرفتــه شــده بــه شــرح ذیــل 

آگهــی مــی گــردد :
از شــماره یــک اصلــی  شــماره هــای فرعــی 

جوشــقان در  واقعــات 
ــر  ــد قیص ــدی فرزن ــینعلی امی ــای حس 2654 آق
الســتان  در  مشــجر  بــاغ  یکــدرب  ششــدانگ 

مترمربــع  696/22 بمســاحت 
ــاس  ــد عب ــا فرزن ــادری کی ــم ن ــم مری 4151 خان
تکیــه  در  محصــور  زمیــن  قطعــه  ششــدانگ 

مترمربــع  280/30 بمســاحت 
فرزنــد  صنعتــکار  الــه  رحمــت  آقــای   4243
کاهــدان  انبــار  یکبــاب  ششــدانگ  صفرعلــی 

مترمربــع   105/72 بمســاحت 
 شــماره هــای فرعــی از شــماره 21 اصلــی واقعــات 

در کامــو
143 آقــای علیرضــا آهنگــر فرزنــد رضــا ششــدانگ 

یکبابخانــه بمســاحت 61/37 متــر مربــع
ــد  ــد محم ــن فرزن ــن الدی ــرم زی ــای مح 149 آق
غالمرضــا  فرزنــد  رحیمیــان  کبــری  خانــم  و 
بالمناصفــه مشــاعا ششــدانگ یکبابخانــه در کامــو 

بمســاحت 448/09 متــر مربــع
ــینعلی  ــد حس ــر فرزن ــا بهدادف ــای علیرض 286 آق
ششــدانگ یکبابخانــه در کامــو بمســاحت 116/69 

متــر مربــع
فرزنــد  چوپانیــان  عباســعلی  آقــای   296
غالمحســین ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــر  ــاحت 103/43 مت ــه مس ــو ب ــه در کام یکبابخان

مربــع

301 آقــای عباســعلی چوپانیــان فرزند غالمحســین 
ششــدانگ یکبابخانــه در کامــو بمســاحت 67/95 

متــر مربــع 
1165 آقــای علــی احســانی فرزنــد محمــود تمامــی 
از 16 ســهم ششــدانگ  شــش ســهم مشــاع 
قطعــه زمیــن مزروعــی دشــت مالــون بمســاحت 

ــع ــر مرب 876/88 مت
ــی  ــه تراب ــم راحل ــی و خان ــی تراب ــای عل 1720 آق
فرزنــدان قنبرعلــی بالمناصفــه نســبت بــه دو دانگ 
مشــاع از  ششــدانگ و آقــای هوشــنگ نیــک 
ــی  ــه زارع ــیف ال ــای س ــاد و آق ــد فره ــد فرزن عه
ــه دو  ــبت ب ــاعا نس ــه مش ــا بالمناصف ــد رض فرزن
دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یکــدرب بــاغ مشــجر 

ــع ــر مرب ــاحت 2770 مت بمس
2118 آقــای احمــد عبدالهــی فرزنــد رضــا و خانــم 
صغــرا اربابــی فرزنــد غالمحســین بالمناصفــه 
مشــاعا ششــدانگ یکبابخانــه  بمســاحت 490/51 

متــر مربــع
شــماره هــای فرعــی از شــماره 22 اصلــی واقعــات 

در چــوگان
10 آقــای حســنعلی رعیــت فرزنــد آقارضــا تمامــی 
ــهم  ــاع از 2478/58 س ــهم مش ــد و ده س هفتص
ششــدانگ زمیــن مزروعــی بمســاحت 2478/58 

متــر مربــع
183  آقــای علــی حمامیــان فرزنــد غالمعلــی 
ــاحت 57/33  ــدان بمس ــاب کاه ــدانگ یکب شش

ــع ــر مرب مت
فرزنــد حســین  زارعیــان  علیرضــا  آقــای   590
ششــدانگ یکبابخانــه و باغچــه مشــجر متصــل بــه 

آن بمســاحت 1023/67 متــر مربــع
عباســعلی  فرزنــد  زمانــی  فاطمــه  591 خانــم 
 280/47 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 

مترمربــع
شــماره هــای فرعــی از شــماره 26 اصلــی واقعــات 

در همواریــه کامــو
310 آقــای مهــدی اربابیــان فرزنــد امامقلــی خــان 
ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور بمســاحت 300 

متــر مربــع
شــیرزاد  فرزنــد  گلســتان  زهــره  خانــم   311
ــر  ــاحت 334/07 مت ــه بمس ــدانگ یکبابخان شش

ــع مرب
ــه  ــم فاطم ــه آســتانه خان ــی مزرع شــماره 40 اصل
ــت  ــی هش ــین تمام ــد حس ــزاان فرزن ــتگار ق رس
ســاعت از جملــه 24 ســاعت نیــم دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ مزرعــه آســتانه کــه مشــتمل اســت بــه 
ــارهای  ــمه س ــی و چش ــات اختصاص ــته قن دو رش

تابعــه آن
شــماره هــای فرعــی از شــماره 30 اصلــی واقــع در 

مزرعــه چالــه بلــور کامــو
20 خانــم ام البنیــن عقیلــی فرزنــد قربــان نســبت 
بــه 300 ســهم مشــاع  و آقــای حجــت الــه عقیلــی 
ــه 1180/59 ســهم  ــی نســبت ب ــد یوســف عل فرزن
مشــاع از 2180/59 ســهم ششــدانگ یکــدرب بــاغ 

بمســاحت 2180/59 متــر مربــع
شــماره هــای فرعــی از شــماره 77 اصلــی واقعــات 

در روســتای آزران
2504  آقــای محمدرضــا معصومــی فرزنــد اشــرف 
علــی ششــدانگ یکبــاب بــوم کــن مشــهور بــه بغل 

ســرخه بمســاحت 1210/94 متــر مربــع
2505 آقایــان محمدرضــا معصومــی و علیرضــا 
ــرف  ــدان اش ــی فرزن ــدی معصوم ــی و مه معصوم
یکبــاب  ششــدانگ  مشــاعا  باالســویه  علــی 
ــاحت  ــرخه بمس ــل س ــه بغ ــهور ب ــن مش ــوم ک ب

2556/43 متــر مربــع
شــماره فرعــی از شــماره 147 اصلــی واقــع در 

روســتای آرنجــن
ــکراله  ــد ش ــکوری فرزن ــی ش ــای صفرعل 355 آق
ششــدانگ قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت 

998/96 متــر مربــع
ــت چنانچــه کســی  ــون ثب ــاده 16 قان ــق م ــذا طب ل
آگهــی  ایــن  در  منــدرج  امــالک  بــه  نســبت 
ــت  ــن نوب ــخ اولی ــد از تاری ــته باش ــی داش اعتراض
انتشــار آگهــی بمــدت 90 روز دادخواســت واخواهی 
خــود را کتبــا بــه ایــن اداره تســلیم و ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاربــخ تســلیم معتــرض در دادگاه 
ــم  ــی تقدی ــد و گواه ــوی نمای ــه دع ــه اقام صالح
دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد 
در صورتــی کــه قبــل از انتشــار آگهــی دعــوی اقامــه 
ــی دادگاه  ــد گواه ــوی بای ــرف دع ــد ط ــده باش ش
مشــعر بــر جریــان دعــوی را ظــرف مــدت مذکــور 
تســلیم نمایــد اعتــراض یــا گواهــی طــرف دعــوی 
ــردد  ــل گ ــوم واص ــدت مرق ــا م ــس از انقض ــه پ ک
ــاده  ــر م ــمت اخی ــر قس ــد و براب ــی باش ــر م بالاث
ــار خواهــد  ــون ثبــت رفت 16 و تبصــره مــاده 17 قان
ــون  ــه قان ــن نام ــاده 56 آئی ــق م ــا طب شــد . ضمن
ثبــت حقــوق ارتفاعــی در موقــع تحدید حــدود و در 
صورتمجلــس تحدیــدی قیــد و واخواهــی صاحبان 
امــالک نســبت بــه حقــوق ارتفاعــی مطابــق مــاده 

ــه خواهــد شــد. ــت پذیرفت ــون ثب 20 قان
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه 1396/08/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1396/09/01
ــقان ،  ــالک جوش ــناد و ام ــت اس ــس اداره ثب رئی

ــف ــوروز 1408 م/ال ــین ن حس

اجرائیه
شــماره اجرائیــه: 9610426794500034 شــماره 
ــی  ــماره بایگان ــده: 9509986794500906  ش پرون

ــم: 96/7/26  ــخ  تنظی ــعبه : 950907 تاری ش
مشــخصات محکــوم لــه ردیــف 1 نــام ســید جــالل 
مظفری نیســیانی فرزند ســید حســن      نشــانی: 
خ پرویــن  خ معــراج  خ زریــن کــوب نویــد آرامش  
پــارس  طبقــه زیــر یــن تبحررایانــه    مشــخصات 
محکــوم علیــه شــهرام نجفــی     نشــانی: مجهــول 
المــکان  مشــخصات نماینــده یا قائم مقــام قانونی 
محکــوم لــه / محکــوم علیــه  محکــوم بــه: بموجب 
ــماره  ــه ش ــه ب ــم  مربوط ــرای حک ــت  اج درخواس
و شــماره دادنامــه  مربوطــه 9609976794500515 
محکــوم علیــه محکــوم اســت  بــه پرداخــت مبلــغ 

78000000 ریــال  بابــت اصــل خواســته وجــه 2فقره 
ــورخ 95/8/26  ــماره 27/ 521191  م ــه ش ــک ب چ
ــغ  ــت مبل ــورخ 95/9/17 و پرداخ و 521192/13 م
2980000 ریــال هزینــه دادرســی وخســارت تاخیــر 
تاریــخ سررســید چکهــای موصــوف   از  تادیــه 
لغایــت زمــان وصــول محکــوم بــه در حــق محکــوم 
لــه وپرداخــت نیــم عشــر هزینــه هــای حــق االجــرا   
ــالغ  ــخ اب ــت از تاری ــف اس ــه مکل ــوم علی .   محک
اجرائیــه : 1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا 
گــذارد ) مــاده34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی( 
ــه بدهــد .  ــرای پرداخــت محکــوم ب .2- ترتیبــی ب
3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
ــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را  محکــوم ب
قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف 
ــا  ــداد ی ــوال خــود را شــامل تع ــه ام ســی روز کلی
مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول 
ــوه  ــزان وج ــر می ــتمل ب ــروح مش ــور مش ــه ط ، ب
نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات 
مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه 
ــور و  ــابهای مذک ــق حس ــخصات دقی ــراه مش هم
ــزد اشــخاص  ــه هــر نحــو ن ــی کــه او ب ــه اموال کلی
ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث 
ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر 
دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل 
ــه ضمیمــه دادخواســت  از طــرح دعــوای اعســار ب
ــه در  ــد واال ب ــه نمای ــی ارائ ــه مقــام قضائ اعســار ب
ــود)  ــی ش ــت م ــاز داش ــه ب ــوم ل ــت محک خواس
مــواد 8و3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
ــالم  ــه از اع ــوم علی ــودداری محک 1394(  .4- خ
ــرای  ــرار از اج ــور ف ــه منظ ــوال ب ــورت ام ــل ص کام
حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در پــی 
ــی و  ــون اجــرای احــکام مدن دارد. ) مــاده 34 قان
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 16 قان ــاده 20 ق.م.ا و م م
ــه  ــال ب ــال م ــی 1394( 5- انتق ــت مال محکومی
دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن 
ــرای پرداخــت  ــوال ب ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ب
ــری  ــازات تعزی ــب مج ــد موج ــی نباش ــون کاف دی
ــف  ــادل نص ــدی مع ــزای نق ــا ج ــش ی ــه ش درج
محکــوم بــه یــا هــردو مجــازات مــی شــود. ) مــاده 
21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیت مالــی 1394(. 
6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی 
روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان 
منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه 
یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 3 قان ــره 1 م ــود.) تبص ب

ــی 1394( ــت مال محکومی
م الف 23856 شعبه 15حقوقی اصفهان 

اجرائیه
شــماره اجرائیــه: 9610426794500035 شــماره 
ــی  ــماره بایگان ــده: 9609986794500208  ش پرون

ــم: 96/7/26  ــخ  تنظی ــعبه : 960208 تاری ش
مشــخصات محکــوم لــه ردیــف 1 نــام حمیــد 
جوانــی جونــی فرزنــد حســین      نشــانی: اســتان 
اصفهــان شهرســتان اصفهــان  خ مشــتاق دوم بلوار 
ــاد بــن بســت امیــد ســمت چــپ پــالک 7  مهرآب
منــزل جوانــی    مشــخصات محکــوم علیــه اکــرم 
آقائــی فرزنــد اصغــر     نشــانی: مجهــول المــکان  
مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی 
محکــوم لــه / محکــوم علیــه  محکــوم بــه: بموجب 
درخواســت  اجــرای حکــم  مربوطــه بــه شــماره و 
ــه 9609976794500635  ــه مربوط ــماره دادنام ش
حضــور  بــه  اســت   محکــم  علیــه  محکــوم 
دردفترخانــه و نتقــال  رســمی ســند یــک دســتگاه 
ــی  638ل54  ــماره انتظام ــه ش ــا  ب ــودرو زانتی خ
ایــران 68 مــدل 1384 و پرداخــت مبلــغ 407500 
ریــال هزینــه دادرســی  در حــق محکــوم لــه 
ــرا   .    ــل االج ــه حق ــر هزین ــم عش ــت نی وپرداخ
محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــالغ 
اجرائیــه : 1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا 
گــذارد ) مــاده34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی( 
ــه بدهــد .  ــرای پرداخــت محکــوم ب .2- ترتیبــی ب
3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
ــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را  محکــوم ب
قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف 
ــا  ــداد ی ــوال خــود را شــامل تع ــه ام ســی روز کلی
مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول 
ــوه  ــزان وج ــر می ــتمل ب ــروح مش ــور مش ــه ط ، ب
نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات 
مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه 
ــور و  ــابهای مذک ــق حس ــخصات دقی ــراه مش هم
ــزد اشــخاص  ــه هــر نحــو ن ــی کــه او ب ــه اموال کلی
ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث 
ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر 
دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل 
ــه ضمیمــه دادخواســت  از طــرح دعــوای اعســار ب
ــه در  ــد واال ب ــه نمای ــی ارائ ــه مقــام قضائ اعســار ب
ــود)  ــی ش ــت م ــاز داش ــه ب ــوم ل ــت محک خواس
مــواد 8و3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
ــالم  ــه از اع ــوم علی ــودداری محک 1394(  .4- خ
ــرای  ــرار از اج ــور ف ــه منظ ــوال ب ــورت ام ــل ص کام
حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در پــی 
ــی و  ــون اجــرای احــکام مدن دارد. ) مــاده 34 قان
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 16 قان ــاده 20 ق.م.ا و م م
ــه  ــال ب ــال م ــی 1394( 5- انتق ــت مال محکومی
دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن 
ــرای پرداخــت  ــوال ب ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ب
ــری  ــازات تعزی ــب مج ــد موج ــی نباش ــون کاف دی
ــف  ــادل نص ــدی مع ــزای نق ــا ج ــش ی ــه ش درج
محکــوم بــه یــا هــردو مجــازات مــی شــود. ) مــاده 
21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیت مالــی 1394(. 
6- چنانچــه صــورت امــوال پس از مهلت ســی روز 
ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط به 
موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی 
کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد بــود.) تبصره 
1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 

)1394
م الف 23860 شعبه 15حقوقی اصفهان

اجرائیه
اجرائیــه: 9610420352200262 شــماره  شــماره 
ــی  ــماره بایگان ــده: 9509980352200643  ش پرون
  96/7/25 تنظیــم:  تاریــخ    950658  : شــعبه 
مشــخصات محکــوم لــه ردیــف 1 نــام ســید 
محمــد   بحــق فرزنــد ســید مصطفــی      نشــانی: 
ــی  ــارو فروش ــوار ب ــرا  خ ــب دادس ــدژ  جن خ کهن
ــراه 09133141016   ــتی 8165654141 هم ــد پس ک
مشــخصات محکــوم علیــه محســن صفایــی 
نــژاد  فرزنــد احمــد      نشــانی: مجهــول المــکان  
مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی 
محکــوم لــه / محکــوم علیــه  داود محســنی 
هماگرانــی فرزندقاســم نشــانی اصفهــان چهاربــاغ 
بــاال ســاختمان مــاکان 2 طبقــه اول واحــد 1 همراه 
وکیــل ســید محمــد بحــق  محکــوم بــه:  بموجــب 
ــماره و  ــه ش ــه ب ــم مربوط ــرای حک ــت اج درخواس
شــماره دادنامــه مربوطــه 9609970352200273 
محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 
ــت  ــال باب ــون ری ــت  میلی ــارد و دویس ــک میلی ی
اصــل خواســته و مبلــغ 44004000 ریــال بابــت 
ــت  ــل باب ــغ 29360000 ری ــی و مبل ــه دادرس هزین
حــق الوکالــه وکیــل  و همچنیــن  خســارت تاخیــر 
ــت 1395/7/1  ــم  دادخواس ــخ تقدی ــه  از تاری تادی
لغایــت وصــول محکــوم بــه طبــق شــاخص بانــک 
ــه محاســبه  ــران ک ــوری اســالمی ای ــزی جمه مرک
ثمــن بــه عهــده اجــرای احــکام دادگســتری 
اصفهــان  مــی باشــد در حــق و نیــم عشــر اجرایــی 
ــت   ــدوق دول ــال در حــق صن ــغ 60000000 ری ــه مبل ب
ــالغ  ــخ اب ــت از تاری ــف اس ــه مکل ــوم علی    محک
اجرائیــه : 1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا 
گــذارد ) مــاده34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی( 
ــه بدهــد .  ــرای پرداخــت محکــوم ب .2- ترتیبــی ب
3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
ــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را  محکــوم ب
قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف 
ــا  ــداد ی ــوال خــود را شــامل تع ــه ام ســی روز کلی
مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول 
ــوه  ــزان وج ــر می ــتمل ب ــروح مش ــور مش ــه ط ، ب
نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات 
مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه 
ــور و  ــابهای مذک ــق حس ــخصات دقی ــراه مش هم
ــزد اشــخاص  ــه هــر نحــو ن ــی کــه او ب ــه اموال کلی
ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث 
ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر 
دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل 
ــه ضمیمــه دادخواســت  از طــرح دعــوای اعســار ب
ــه در  ــد واال ب ــه نمای ــی ارائ ــه مقــام قضائ اعســار ب
ــود)  ــی ش ــت م ــاز داش ــه ب ــوم ل ــت محک خواس
مــواد 8و3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
ــالم  ــه از اع ــوم علی ــودداری محک 1394(  .4- خ
ــرای  ــرار از اج ــور ف ــه منظ ــوال ب ــورت ام ــل ص کام
حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در پــی 
ــی و  ــون اجــرای احــکام مدن دارد. ) مــاده 34 قان
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 16 قان ــاده 20 ق.م.ا و م م
ــه  ــال ب ــال م ــی 1394( 5- انتق ــت مال محکومی
دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن 
ــرای پرداخــت  ــوال ب ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ب
ــری  ــازات تعزی ــب مج ــد موج ــی نباش ــون کاف دی
ــف  ــادل نص ــدی مع ــزای نق ــا ج ــش ی ــه ش درج
ــود. )  ــی ش ــازات م ــردو مج ــا ه ــه ی ــوم ب محک
مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
1394(. 6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلت 
ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان 
منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه 
یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 3 قان ــره 1 م ــود.) تبص ب

ــی 1394( ــت مال محکومی
عمومــی  دادگاه   22 شــعبه   23845 الــف  م 

اصفهــان  حقوقــی 

اجرائیه
شــماره اجرائیــه: 9610420352200263 شــماره 
ــی  ــماره بایگان ــده: 9509980352200894  ش پرون
  96/7/25 تنظیــم:  تاریــخ    950922  : شــعبه 
ــرکت  ــام : ش ــف 1 ن ــه ردی ــوم ل ــخصات محک مش
اعتبــاری کوثــر  مرکــزی ســهامی عــام بــه مدیریت 
مصطفــی جاللــی      نشــانی: اصفهــان خ هشــت 
بهشــت  غربــی حدفاصــل چهــارراه گلــزار و چهــارراه 
ــر پــالک 1 همــراه  ملــک ســاختمان  مرکــزی کوث
علیــه  09132884612    مشــخصات محکــوم 
ــز      ــد پروی ــی فرزن ــارا مکران ــی و س ــز مکران پروی
ــده  ــخصات نماین ــکان  مش ــول الم ــانی: مجه نش
ــوم  ــه / محک ــوم ل ــی محک ــام قانون ــم مق ــا قائ ی
علیــه  ســعید جاللــی فرزنــد حســن نشــانی 
اصفهــان خ طیــب پمــپ بنزیــن ســاختمان مهتاب 
9 ط 4 واحــد 27 همــراه 09132884612 وکیــل 
شــرکت اعتبــاری کوثــر مرکــزی ســهامی عــام بــه 
مدیریــت مصطفــی جاللــی  محکــوم بــه: بموجــب 
ــماره و  ــه ش ــه ب ــم مربوط ــرای حک ــت اج درخواس
شــماره دادنامــه مربوطــه 9609970352200137  
محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 
ــت اصــل خواســته و پرداخــت  ــال باب 210000000 ری
مبلــغ 7461000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و 
پرداخــت 6800000 ریــال بابــت حــق الوکالــه  وکیــل 
و همچنیــن خســارت تاخیــر تادیــه  از تاریــخ ســر 
رســید تاتاریــخ وصــول کــه محاســبه آن  براســاس 
نــرخ اعالمــی  از ســوی بانــک مرکــزی بــر عهــده 
اجــرای احــکام مــی باشــد  در حــق خواهــان و نیم 
ــق  ــال در ح ــغ 10500000 ری ــه مبل ــی ب ــر اجرای عش
صنــدوق دولــت    .   محکــوم علیــه مکلــف اســت 
ــاد  ــرف ده روز مف ــه : 1- ظ ــالغ اجرائی ــخ اب از تاری
آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده34 قانــون اجــرای 
پرداخــت  بــرای  ترتیبــی   -2. احــکام مدنــی( 
ــد کــه  ــه بدهــد . 3- مالــی معرفــی کن محکــوم ب
ــر  ــه از آن میس ــوم ب ــتیفا محک ــم و اس ــرا حک اج
ــاد  ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــد. چنانچ باش
اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال 
ــه  ــدار و قیمــت هم ــا مق ــداد ی خــود را شــامل تع

امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح 
ــر  ــه ه ــه ب ــدی ک ــوه نق ــزان وج ــر می ــتمل ب مش
عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری 
ــخصات  ــراه مش ــه هم ــی دارد ب ــا خارج ــی ی ایران
ــه او  ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــابهای مذک ــق حس دقی
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ــه ه ب
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال 
مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای 
اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام 
قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت محکــوم 
لــه بــاز داشــت مــی شــود) مــواد 8و3 قانــون نحوه 
اجــرای محکومیــت مالــی 1394(  .4- خــودداری 
ــه  محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال ب
ــری  ــس تعزی ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ــور ف منظ
ــون  ــاده 34 قان ــی دارد. ) م ــت را در پ ــه هف در ج
ــاده  ــاده 20 ق.م.ا و م ــی و م ــکام مدن ــرای اح اج
16 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 
ــا  ــو ب ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ــال ب ــال م 5- انتق
انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده 
امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجب 
مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی 
معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــردو مجــازات می 
شــود. ) مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
مالــی 1394(. 6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از 
مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیه از 
زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع 
ــه  ــوم علی ــل توســط محک ــی کفی ــا معرف ــه ی وثیق
ــوه  ــون نح ــاده 3 قان ــره 1 م ــود.) تبص ــد ب خواه

ــی 1394( ــت مال ــرای محکومی اج
عمومــی  دادگاه   22 شــعبه   23844 الــف  م 

اصفهــان  شهرســتان  حقوقــی 

اجرائیه
شــماره   9610420351200291 اجرائیــه:  شــماره 
ــی  ــماره بایگان ــده: 9409980351201258  ش پرون
  96/7/25 تنظیــم:  تاریــخ    941409  : شــعبه 
ــام اســماعیل   ــف 1 ن ــه ردی مشــخصات محکــوم ل
ــان  ــم اصفه ــد ابراهی ــمندگانی  فرزن ــه دادی س ال
ر1-   1 پ  رســول  حــاج  پاییــن  ک  چهاربــاغ 
کدپســتی 8137675831 همــراه 09133697137      
ــد  ــر  فرزن ــی کیامه ــه عل مشــخصات محکــوم علی
حســین    نشــانی: مجهــول المــکان  مشــخصات 
ــه /  ــوم ل ــی محک ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی نماین
ــد قــدرت  ــی فرزن محکــوم علیــه  فاطمــه گلپایگان
بعــداز  نیکبخــت  خ  اصفهــان    : نشــانی  الــه 
شــاهین  امــالک  مشــاور  جنــب  دادگســتری 
ــه دادری  بیمــه طبقــه زیریــن وکیــل اســماعیل ال
ــت  ــب درخواس ــه: بمئوج ــوم ب ــمندگانی  محک س
اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره و شــماره 
علیــه  محکــوم   9509970351201520 دادنامــه 
محکــوم اســت بــه پرداخــت 659000000 ریــال 
ــه  ــه نســبت ب ــر تادی ــا احتســاب خســارت تاخی ب
بــه  ونســبت  از 94/11/27  ریــال  میلیــون   500
ــت  ــا پرداخ ــی ت ــخ گواه ــک از تاری ــره چ ــه فق س
ــوم  ــزی در حــق محک ــک مرک ــورم بان براســاس ت
ــت  ــه باب ــا پرداخــت 5 درصــد محکــوم ب ــه ضمن ل
ــد .    ــه میباش ــوم علی ــده محک ــر عه ــرا ب ــق االج ح
ــالغ  ــخ اب ــت از تاری ــف اس ــه مکل ــوم علی .   محک
اجرائیــه : 1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا 
گــذارد ) مــاده34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی( 
ــه بدهــد .  ــرای پرداخــت محکــوم ب .2- ترتیبــی ب
3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
ــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را  محکــوم ب
قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف 
ــا  ــداد ی ــوال خــود را شــامل تع ــه ام ســی روز کلی
مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول 
ــوه  ــزان وج ــر می ــتمل ب ــروح مش ــور مش ــه ط ، ب
نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات 
مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه 
ــور و  ــابهای مذک ــق حس ــخصات دقی ــراه مش هم
ــزد اشــخاص  ــه هــر نحــو ن ــی کــه او ب ــه اموال کلی
ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث 
ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر 
دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل 
ــه ضمیمــه دادخواســت  از طــرح دعــوای اعســار ب
ــه در  ــد واال ب ــه نمای ــی ارائ ــه مقــام قضائ اعســار ب
ــود)  ــی ش ــت م ــاز داش ــه ب ــوم ل ــت محک خواس
مــواد 8و3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
ــالم  ــه از اع ــوم علی ــودداری محک 1394(  .4- خ
ــرای  ــرار از اج ــور ف ــه منظ ــوال ب ــورت ام ــل ص کام
حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در پــی 
ــی و  ــون اجــرای احــکام مدن دارد. ) مــاده 34 قان
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 16 قان ــاده 20 ق.م.ا و م م
ــه  ــال ب ــال م ــی 1394( 5- انتق ــت مال محکومی
دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن 
ــرای پرداخــت  ــوال ب ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ب
ــری  ــازات تعزی ــب مج ــد موج ــی نباش ــون کاف دی
ــف  ــادل نص ــدی مع ــزای نق ــا ج ــش ی ــه ش درج
ــود. )  ــی ش ــازات م ــردو مج ــا ه ــه ی ــوم ب محک
مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
1394(. 6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلت 
ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان 
منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه 
یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 3 قان ــره 1 م ــود.) تبص ب

ــی 1394( ــت مال محکومی
ــی  ــعبه 12 دادگاه عموم ــر ش ــف 23822 دفت م ال

ــان  ــتان اصفه ــی شهرس حقوق

اجرائیه
شــماره   9610420351200289 اجرائیــه:  شــماره 
پرونــده: 9509980351201165  شــماره بایگانــی 
  96/7/24 تنظیــم:  تاریــخ    951360  : شــعبه 
مشــخصات محکــوم لــه ردیــف 1 نــام حمیــد علــی 
ــتان  ــان شهرس ــان  اصفه ــی فرزندرحم زاده ارداج
اصفهــان  خوراســگان خیابان ســلمان  9 ک شــهید 
اکبــر علیــزاده پ 52      مشــخصات محکــوم علیه

نشــانی:  فرزندعبــاس      قنبریــان   حســین 
ــم  ــا قائ ــده ی ــکان  مشــخصات نماین ــول الم مجه

ــه  ــوم علی ــه / محک ــوم ل ــی محک ــام قانون مق
محمــد رضــا رنــگ رز فرزند تقــی  اصفهــان خیابان 
جــی نرســیده بــه ســه راه شــریعتی نبــش کوچــه 
احمــد ربانــی وکیــل حمیــد علیــز اده ارداجــی  
ــم  ــه: بموجــب درخواســت اجــرای حک ــوم ب محک
مربوطــه بــه شــماره دادنامــه 9609970351200596 
محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 
611000000 ریــال بابــت اصل خواســته و نیزخســارت 
ــا )  ــه چکه ــخ ســر رســید نســبت ب ــر از تاری تاخی
بــه مبلــغ 122000000ریــال از تاریــخ مطالبــه ) مــورخ 
ــخ  ــال تاتاری ــه 489000000 ری ــبت ب 95/12/22 نس
وصــول بــر اســاس نــرخ اعالمــی  از ســوی بانــک 
ــوان  ــه عن ــال ب ــت 34450000 ری ــزی و پرداخ مرک
خســارات دادرســی در حــق محکــوم لــه ضمنــا 5 
درصــد محکــوم بــه بابــت حــق االجــرا  بــر اســاس  
نــرخ اعالمــی ازســوی بانــک مرکــزی و بابــت 
حــق االجــرا  نیــز برعهــده محکــم علیــه میباشــد 
.   .   محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــالغ 
اجرائیــه : 1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا 
گــذارد ) مــاده34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی( 
ــه بدهــد .  ــرای پرداخــت محکــوم ب .2- ترتیبــی ب
3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
ــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را  محکــوم ب
قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف 
ــا  ــداد ی ــوال خــود را شــامل تع ــه ام ســی روز کلی
مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول 
ــوه  ــزان وج ــر می ــتمل ب ــروح مش ــور مش ــه ط ، ب
نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات 
مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه 
ــور و  ــابهای مذک ــق حس ــخصات دقی ــراه مش هم
ــزد اشــخاص  ــه هــر نحــو ن ــی کــه او ب ــه اموال کلی
ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث 
ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر 
دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل 
ــه ضمیمــه دادخواســت  از طــرح دعــوای اعســار ب
ــه در  ــد واال ب ــه نمای ــی ارائ ــه مقــام قضائ اعســار ب
ــود)  ــی ش ــت م ــاز داش ــه ب ــوم ل ــت محک خواس
مــواد 8و3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
ــالم  ــه از اع ــوم علی ــودداری محک 1394(  .4- خ
ــرای  ــرار از اج ــور ف ــه منظ ــوال ب ــورت ام ــل ص کام
حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در پــی 
ــی و  ــون اجــرای احــکام مدن دارد. ) مــاده 34 قان
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 16 قان ــاده 20 ق.م.ا و م م
ــه  ــال ب ــال م ــی 1394( 5- انتق ــت مال محکومی
دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن 
ــرای پرداخــت  ــوال ب ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ب
ــری  ــازات تعزی ــب مج ــد موج ــی نباش ــون کاف دی
ــف  ــادل نص ــدی مع ــزای نق ــا ج ــش ی ــه ش درج
محکــوم بــه یــا هــردو مجــازات مــی شــود. ) مــاده 
21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیت مالــی 1394(. 
6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی 
روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان 
منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه 
یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 3 قان ــره 1 م ــود.) تبص ب

ــی 1394( ــت مال محکومی
دادگاه   12 دفترشــعبه  مدیــر   23823 الــف  م 
ــان – ســید  ــی شــهر ســتان اصفه ــی حقوق عموم

مجتبــی طباطبائــی 

دادنامه 
ــه  ــماره دادنام ــده : 960145 ش ــه پرون کالس
:9609976794500654  تاریــخ رســیدگی: 
 15 شــعبه   : رســیدگی  مرجــع   96/5/29
ــان:  ــان خواه ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش
ــف-  ــه نشــانی : اص خ هات ــکاری ب ــی م عل
ــوی مشــیر- ســاختمان پالســکو واحــد7  ک
دشــتکی  محمــدی  1-ســحر  خوانــدگان: 
2- محمــد شــریعتی 3- روح هللا فلســفین 
نشــانی : مجهــول المــکان خواســته: مطالبــه 
مبلــغ 132/000/000 ریــال بــه انضمــام مطلــق 
خســارات قانونــی موضــوع چکهــای581393 
مــورخ 95/6/25 و 581396 مورخ 95/7/15 
عهــده بانــک ســپه گردشــکار: پــس از ارجــاع 
پرونــده بــه ایــن شــعبه و ثبــت آن بــه کالســه 
فــوق و طــی تشــریفاتی قانونــی و اخــذ 
نظریــه مشــورتی اعضــاء، قاضــی شــورا ختــم 
ــادرت  ــی مب ــرح آت ــالم و بش ــیدگی را اع رس
بــه صــدور رای مــی نمایــد: رأی قاضــی 
ــی  ــی مکارم ــوی عل ــوص دع ــورا در خص ش
بــه طرفیــت 1- ســحر محمــدی دشــتکی 2- 
محمــد شــریعتی بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 
ــای  ــوع چکه ــت موض ــال باب 132/000/000ری
بانضمــام مطلــق خســارات  الذکــر  فــوق 
ــده  ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــی، ب قانون
ــان  ــط خواه ــده توس ــه ش ــتندات ارائ و مس
ــر  ــد و نظ ــی باش ــراض م ــون از اعت ــه مص ک
بــه اینکــه خوانــدگان دعــوی بــا وصــف ابــالغ 
قانونــی در جلســه رســیدگی حضور نداشــته و 
هیــچ گونــه الیحــه و دلیــل و مــدرک محکمــه 
پســند و موثــر قانونــی مبنــی بــر برائــت ذمــه 
خواســته  شــورا  ننمــوده،  ارائــه  خویــش 
ــرز و  ــوع مح ــث المجم ــن حی ــان را م خواه
ــواد 198  ــت تشــخیص داده و مســتندًا م ثاب
ــی  ــن دادرســی مدن ــون آئی و 519 و 522 قان
ــدگان  ــی خوان ــت تضامن ــر محکومی ــم ب حک
ریــال   132/000/000 مبلــغ  پرداخــت  بــه 
بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 1/880/000 
ــارت  ــی  و خس ــه دادرس ــت هزین ــال باب ری
ــای  ــخ ســر رســید چکه ــه از تاری ــر تأدی تأخی
موصــوف لغایــت زمــان اجــرای حکــم صــادر 
و اعــالم میــدارد. رأی صــادره غیابــی و ظــرف 
مــدت بیســت روز  از ابــالغ قابــل واخواهــی 
در همیــن شــعبه و پــس از انقضــای مــدت 
ــخ  ــت روز از تاری ــت بیس ــرف مهل ــور ظ مذک
ــد نظرخواهــی در محاکــم   ــل تجدی ــالغ قاب اب
ــی  ــان م ــی شهرســتان اصفه ــی حقوق عموم

باشــد. 
شــماره  :23875/ م الــف قاضــی شــعبه 15 
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9 توپ و تور
 مشکل تیم ملی بسکتبال 

دختران نوجوان حل شد
مشــکل تیــم ملــی دختــران نوجــوان کشــورمان 
بــرای حضــور در مســابقات آســیایی هنــد حــل شــد. 
ــی فدراســیون بســکتبال،  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــکتبال  ــیون بس ــس فدراس ــحون، رئی ــود مش محم
جمهــوری اســامی ایــران، اعــام کــرد: بــا پیگیری های 
ــر ســلطانی فر  ــت دکت فدراســیون بســکتبال و حمای
وزیــر محتــرم ورزش و جوانــان و بــا تاش هــا 
و پیگیری هــا و حمایــت ســفیر محتــرم نظــام 
جمهــوری اســامی ایــران در بیــروت، مشــکل بانــوان 
بــه کلــی برطــرف شــد و آن هــا در مســابقات در گــروه 
ــر  ــنبه بعدازظه ــه از دوش ــد ک ــرار گرفتن ــی ق 4 تیم

ــد. ــد ش ــاز خواه ــان آغ بازی هایش

چرا ساسان گل نمی زند؟
ــگ  ــی لی ــوم ابتدای ــه در یک س ــاری ک ــان انص ساس
شــانزدهم پنــج گل بــه ثمــر رســانده بــود، بــا گذشــت 
ــه گلزنــی  ۱۰ هفتــه از لیــگ هفدهــم هنــوز موفــق ب

بــرای ســپاهان نشــده اســت. 
ساســان انصــاری، یکــی از بهتریــن خریدهــای 
ــه حســاب می آمــد؛  ســپاهان در نقــل و انتقــاالت ب
زیــرا فصــل گذشــته ۱۶ گل بــرای فــوالد زد و از 
ــر محســوب  ــی لیــگ برت ــان کســب آقــای گل مدعی
ــم  ــگ هفده ــوم از لی ــت یک س ــا گذش ــد. ب می ش
امــا انصــاری، هنــوز هیــچ گلــی بــرای ســپاهان بــه 
ثمــر نرســانده تــا برخــاف فصــل پیــش در کــورس 
ــی از  ــم یک ــپاهان ه ــرد و س ــرار نگی ــی ق ــای گل آق
ضعیف تریــن خطــوط حملــه لیــگ را داشــته باشــد. 
ــز  ــته نی ــل گذش ــاله فص ــم ۲۶ س ــن مهاج ــه ای البت
رونــد گلزنــی را تقریبــا دیــر آغــاز کــرد و تــازه در هفته 
پنجــم اولیــن گلــش را بــه ثمــر رســاند. انصــاری در 
فاصلــه هفته هــای پنجــم تــا دهــم پنــج گل زد. بــه 
عبــارت دیگــر، او در قیــاس بــا مقطــع مشــابه فصــل 
ــر رســانده اســت. الزم  ــه ثم ــر ب ــج گل کمت ــل، پن قب
بــه ذکــر اســت کــه گل اول ســپاهان بــه ذوب آهــن 
در هفتــه چهــارم لیــگ برتــر از ســوی ســازمان لیــگ 
بــه نــام مهــرداد محمــدی بــه ثبــت رســیده اســت.

 رجب زاده دو هفته دیگر 
بازمی گردد

کاپیتــان تیــم فوتبــال ذوب آهــن پــس از طــی دوران 
مصدومیــت از ۲ هفتــه دیگــر تمریناتــش را بــا تیــم 

فوتبــال ذوب آهــن آغــاز خواهــد کــرد. 
ــو  ــه زان ــی پیــش از ناحی مهــدی رجــب زاده کــه مدت
مصــدوم شــد، پــس از پشــت ســر گذاشــتن دوران 
نقاهــت و بهبــودی، از ۲ هفتــه دیگــر می توانــد 

ــد.  ــاز کن ــان آغ ــا سبزپوش ــش را ب تمرینات
ــی  ــرادی و گروه ــات انف ــاز تمرین ــا آغ ــب زاده ت رج
ــد  ــی خواه ــای درمان ــایر کاره ــی و س ــه فیزیوتراپ ب
تیــم  پزشــک  شــریفیان پور،  دکتــر  پرداخــت. 

ــرد. ــد ک ــر را تأیی ــن خب ــن، ای ذوب آه

کوتاه اخبار 

یوزهای جوان از پس اسپانیا 
برنیامدند

ــام  ــای ج ــی از پدیده ه ــه یک ــان ک ــاس چمنی ــاگردان عب ش
جهانــی لقــب گرفتنــد، نتوانســتند از ســد اســپانیای پرســتاره 

بگذرنــد. 
ــانی را  ــای درخش ــه بازی ه ــران ک ــان ای ــوب نوجوان ــم خ تی
ارائــه داده بــود، در یک چهــارم نهایــی جــام جهانــی نوجوانــان 

بــا نتیجــه 3 بــر ۱ مغلــوب اســپانیا شــد. 
ــر  ــه ثم ــی ب ــعید کریم ــدار را س ــن دی ــران در ای ــک گل ای ت
ــزاده،  ــی غام ــب عل ــا ترکی ــران ب ــازی ای ــن ب ــاند. در ای رس
طاهــا شــریعتی، امیرحســین اســماعیل زاده، علــی ســتاوی، 
احمدرصــا جالــی )7۰ امیــر خدامــرادی(، محمــد غبیشــاوی، 
محمــد شــریفی، امیرحســین حســین زاده )۶5 محمــد 
ــد  ــی(، وحی ــعید کریم ــادری )۶۲ س ــد ق ــرداری(، محم س

ــت.  ــن گذاش ــه زمی ــا ب ــش پ ــار صیادمن ــداری و هللا ی نام
اســپانیایی ها نیــز بــا ترکیــب آلــوارو فرنانــدز، متئــو ژوامــی، 
ــو  ــت، آنتونی ــو چس ــون، ویکت ــو گیام ــدا، هوگ ــوان میران خ
بانکــو )۶9 خــوزه الرا(، فــران تــورس، محمــد مخلــص، آبــل 
ــرت  ــوارو گارســیا(، ســزار گیلب ــز )۶5 آل ــز، ســرجیو گوم روی
ــا وجــود  ــه میــدان گذاشــتند. ایــران در ایــن دیــدار ب قــدم ب
ــتاره  ــم پرس ــد تی ــق نش ــود موف ــوان خ ــان ج ــاش بازیکن ت
اســپانیا را کــه ترکیبــی از بازیکنــان رئــال و بارســا بــود، 
ــوان  ــای ج ــال درخشــش یوزه ــن ح ــا ای ــد. ب شکســت ده
ــی  ــات خوب ــه اتفاق ــر ب ــد منج ــدار می توان ــن دی ــران در ای ای

ــود. ــدان دور ش ــده ای نه چن ــران در آین ــال ای ــرای فوتب ب

 درهای ورزشگاه برای 
دربی ساعت 12 باز می شود

درخصــوص  تهــران  اســتان  تأمیــن  شــورای  جلســه 
برگــزاری بــازی پرســپولیس و اســتقال برگــزار و قــرار شــد 

ــود.  ــاز ش ــاعت ۱۲ ب ــگاه س ــای ورزش دره
ســعید فتاحــی، مســئول کمیتــه مســابقات ســازمان لیگ، 
ــرای برگــزاری ایــن  ــاره گفــت: همــه تدابیــر الزم ب در این ب
مســابقه لحــاظ شــده و اتوبــوس و متــرو در روز بــازی در 
اختیــار هــواداران خواهــد بــود. بــا توجــه بــه اینکــه بــازی 
ســاعت ۱۶:4۰ برگــزار می شــود، انتظــار مــی رود تماشــاگران 
آمــدن بــه ورزشــگاه را بــه لحظه هــای آخــر موکــول نکننــد. 
وی بــا اعــام ایــن خبــر کــه درهــای ورزشــگاه از ســاعت 
ــا  ــرد: بن ــح ک ــود، تصری ــاز می ش ــواداران ب ــه روی ه ۱۲ ب
ــه  ــپولیس و ب ــگاه پرس ــط باش ــی توس ــده بلیت فروش ش

ــد، انجــام شــود.  ــه آن هــا مشــخص می کنن نحــوی ک
ــه  ــع ب ــا راج ــرف و حدیث ه ــه ح ــش ب ــی در واکن فتاح
ــگاه  ــط باش ــی توس ــِی درب ــزار تومان ــت 3۰ ه ــروش بلی ف
پرســپولیس گفــت: مــن چنیــن چیــزی نشــنیده ام. 
ــد  ــام خواه ــپولیس اع ــگاه پرس ــا را باش ــت بلیت ه قیم
کــرد؛ امــا طبــق معمــول بهــای بلیــت بــازی بایــد هماننــد 

ــد. ــابقات باش ــایر مس س
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در آســتانه دیــدار مهم اســتقال و پرســپولیس 
ــال، محســن  ــه اخــاق فدراســیون فوتب کمیت
مســلمان و وریــا غفــوری را بــه دلیــل قلیــان 
ــازی محــروم  ــا اطــاع ثانــوی از ب کشــیدن ت

کــرد.
ماجــرای قلیــان کشــیدن ســتاره های فوتبــال 
ــروف  ــم مع ــت« ه ــه »قلیان گی ــه ب ــران ک ای
ــدا  ــری پی ــاد تازه ت ــر روز ابع ــت، ه ــده اس ش

می کنــد. 
پــس از انتشــار عکســی از چنــد بازیکــن 
و  قلیــان کشــیدن  حــال  در  پرســپولیس 
نتایــج تلــخ ایــن تیــم برابــر الهــال عربســتان 
ــه  بســیاری از تماشــاگران ایــن شکســت را ب
ماجــرای قلیــان کشــیدن ســتاره های قرمزهــا 
ربــط دادنــد؛ بــا ایــن حــال کمیتــه انضباطــی 
ــق در  ــای تحقی ــه ج ــپولیس ب ــگاه پرس باش
ــن  ــه ای ــی ب ــچ واکنش ــا هی ــه عم ــن رابط ای
ــداد و در بعضــی اظهارنظرهــا  اتفــاق نشــان ن
ــرد. ــد ک ــا تاکی ــودن عکس ه ــر فتوشــاپی ب ب

 محسن مسلمان
ــی از  ــرا، فیلم ــن ماج ــس از ای ــه پ بافاصل
ــان کشــیدن  محســن مســلمان در حــال قلی
ــاع  ــرای دف ــی ب ــر جای ــه دیگ منتشــر شــد ک
باقــی نگذاشــت؛ بــا ایــن حــال واکنــش 

ــق نظــر هــواداران  باشــگاه پرســپولیس مطاب
نبــود و ایــن باشــگاه سیاســت ســکوت را 
در پیــش گرفــت. امــا برانکــو کــه از عملکــرد 
ضعیــف مســلمان در چنــد بــازی اخیــر 
ناراحــت بــود، ایــن بازیکــن را از ترکیــب تیــم 
ــاط  ــار گذاشــت. ایــن عمــل برانکــو بی ارتب کن
ــه  ــلمان ب ــیدن مس ــان کش ــرای قلی ــا ماج ب
ــی  ــم مرب ــا در تصمی ــد و قطع ــر نمی رس نظ

ــت. ــوده اس ــذار ب ــا تاثیرگ قرمزه

حــاال هــم بــا اعــام محرومیــت ایــن بازیکــن 
برانکــو  را  واکنش هــا  ســردترین  از  یکــی 
نشــان داده کــه عنــوان کــرده نظــری در رابطــه 
بــا محرومیــت مســلمان نــدارد و در تصمیــم 
ــه  ــد؛ این گون ــت نمی کن ــاق دخال ــه اخ کمیت

ــار  ــه از رفت ــو ک ــه برانک ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــن  ــه ای ــال تنبی مســئوالن پرســپولیس در قب
بازیکنــان ناامیــد شــده، چنــدان هــم بی میــل 
ــن را  ــن بازیک ــاق ای ــه اخ ــه کمیت ــت ک نیس
ــی  ــط میان ــتاره خ ــاید س ــا ش ــد ت ــه کن تنبی
ــد و  ــود بیای ــه خ ــل ب ــه فص ــش در ادام تیم

ــذارد. ــار بگ ــان را کن قلی
 وریا غفوری

دربــاره وریــا غفــوری تــا حــدی متفــاوت 
اســت. عکــس وریــا درســت پــس از ماجــرای 
هــواداران  ســوی  از  مســلمان  محســن 
ایــن عکــس  پرســپولیس منتشــر شــد. 
ابهامــات زیــادی دارد؛ بــه حــدی کــه بــا 
ــوان متوجــه شــد کــه  ــگاه ســاده می ت یــک ن

عکــس دســتکاری شــده اســت. 
در کنــار ایــن وریــا غفــوری برعکــس محســن 
مســلمان، بازیکنــی ملی پــوش اســت و همــه 
ــا چــه  ــی روش ت ــه ک ــم ک ــا خــوب می دانی م

انــدازه ســختگیر اســت. 
ــی  ــان، یک ــیاری از کارشناس ــده بس ــه عقی ب
از دالیــل دعوت نشــدن برخــی از بازیکنــان 
باکیفیــت ماننــد محســن مســلمان بــه تیــم 
قلیــان کشــیدن  ملــی، همیــن ماجــرای 
اســت. در کنــار ایــن وریــا غفــوری، بازیکنــی 
بســیار بی حاشــیه اســت و تاکنــون هیــچ 
ــا خــارج  ــال ی ــن فوتب حاشــیه ای از او در زمی

از آن دیــده نشــده اســت. وریــا بــه حــدی از 
حاشــیه دور بــوده کــه حتــی در حــد شــایعات 
هــم چیــزی دربــاره او منتشــر نشــده اســت. 
ــا  ــا محســن مســلمان ب ــل ام در طــرف مقاب
مســائل  در  بی نظیــرش  اســتعداد  وجــود 
حاشــیه ای یــد طوالیــی دارد و بارهــا پــای او 

ــت. ــده اس ــاز ش ــی ب ــائل غیرفوتبال ــه مس ب
بــا ایــن حــال محــروم شــدن ایــن دو بازیکن 
قبــل از دربــی هــم در نــوع خــود جالــب 
اســت. اگــر کمیتــه اخــاق قصــد داشــت بــه 
ایــن موضــوع رســیدگی کنــد، بهتــر بــود خیلی 
پیــش از ایــن بــه ایــن موضــوع می پرداخــت؛ 
همچنیــن در ایــن ماجــرای »قلیان گیــت«، تنها 
ایــن دو بازیکــن نبوده انــد کــه در معــرض اتهــام 
ــن ســتاره مطــرح  هســتند و دســت کم چندی
فوتبــال کشــور، ماجراهایــی شــبیه بــه ایــن را 
داشــته اند کــه خواســته یــا ناخواســته کمیتــه 
اخــاق هیــچ واکنشــی بــه آن نداشــته اســت. 

نکتــه دیگــر اینکــه کشــیدن قلیــان از ســوی 
ــا دوپینــگ تلقــی نمی شــود و  ــا، جــرم ی فیف
قانونــا فدراســیون فوتبــال مــا نمی توانــد ایــن 
ــرا  ــات ماج ــود اثب ــا وج ــی ب ــان را حت بازیکن

جریمــه کنــد.
ــان  ــن بازیکن ــاع از کار ای ــا دف ــه قصــد م البت
ــوع از  ــن موض ــت ای ــر اس ــا بهت ــت؛ ام نیس
ســوی خــود باشــگاه ها پیگیــری شــود و 
ــن  ــرای بازیک ــگاه ب ــا باش ــه دنی ــد هم مانن
خاطــی جریمــه تعییــن کنــد؛ زیــرا ایــن خطــا 
ــه خــود بازیکــن آســیب می رســاند،  نه تنهــا ب
ــگاه وارد  ــه باش ــیب را ب ــترین آس ــه بیش بلک

می کنــد. 
ــم  ــرا خت ــن ماج ــم ای ــر روی امیدواری ــه ه ب
ــه اخــاق فدراســیون  ــر شــود و کمیت ــه خی ب
ــی  ــد فعل ــر و ببن ــه جــای بگی ــال هــم ب فوتب
ــه  ــکل ب ــن مش ــه ای ای ــاح ریش ــرای اص ب

دنبــال فرهنگ ســازی باشــد.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

»قلیان گیت« قربانی گرفت

ــه شــایعه اســتعفای خــود  ــرداری ب رئیــس فدراســیون وزنه ب
کــه امــروز مطــرح شــده، واکنــش نشــان داد. 

علــی مــرادی دربــاره شــایعه اســتعفای او کــه از وزیــر ورزش 
هــم ســؤال شــده، اظهــار داشــت: مــن هــم از رســانه ها ایــن 
ــود. افتخــارات  ــب ب ــم عجی ــا برای ــه واقع شــایعه را شــنیدم ک
ــا  ــت؛ م ــایند نیس ــه خوش ــراد ک ــی اف ــرای برخ ــرداری ب وزنه ب
کارهــای زیــادی داریــم و در آســتانه مســابقات قهرمانــی 
بیشــتری  موفقیت هــای  دنبــال  بــه  جهــان  بزرگســاالن 

ــتیم.  هس
ــینی  ــعید علی حس ــرادی و س ــهراب م ــال س ــزود: امث وی اف
دور  ملــی  تیــم  از  محرومیــت  دلیــل  بــه  مدت هــا  کــه 
بودنــد، ایــن روزهــا بــه وزنه بــرداری بازگشــته اند و بــرای 
کشورشــان افتخارآفرینــی می کننــد. ایــن نفــرات قبــا هــم بــا 
ــد و االن بازگشتشــان هــم  ــه رو شــده بودن ــی روب کم لطفی های

ــراد شــده اســت.  ــی برخــی اف ــث ناراحت باع
ــراد  ــن اف ــرد: ای ــح ک ــرداری تصری ــیون وزنه ب ــس فدراس رئی
ــد.  ــایعاتی را راه می اندازن ــن ش ــه چنی ــتند ک ــی هس همان های
فدراســیون مســیر خوبــی را مــی رود و بــه ایــن قطــار در 
ــا  ــود. م ــنگ اندازی ش ــه س ــت ک ــی اس ــت، طبیع ــال حرک ح
ــایری  ــی عش ــان و حت ــان و جوان ــوان،  نوجوان ــش بان در بخ
و روســتایی کارهایــی داریــم کــه در حــال انجــام اســت. 
ــاره آخریــن وضعیــت اردوی تیــم ملــی  ــان درب مــرادی در پای
بزرگســاالن در بابلســر گفــت: ایــن هفتــه رکوردگیــری نهایــی 
ــردار  ــر، ۱۰ وزنه ب ــک نف ــوردن ی ــا خط خ ــود و ب ــام می ش انج
در لیســت نهایــی بــرای اعــام بــه فدراســیون جهانــی در اردو 
می ماننــد. مــا تــا روز آخــر می توانیــم لیســت ۸ نفــره را تغییــر 
دهیــم و احتمــاال ۲ نفــر بعــد در روزهــای آخــر از اردوی تیــم 

ــد. ــار می رون ــی کن مل

ــی  ــا از قطع ــال پانام ــیون فوتب ــه فدراس ــس از اینک پ
ــر  ــش خب ــران در اتری ــا ای ــتانه ب ــدار دوس ــدن دی ش
داد حــاال دومیــن بــازی تدارکاتــی ملی پوشــان در 

ــد. ــی ش ــم قطع ــر ۲۰۱7 ه ــادی نوامب فیف
کــه  شــرایطی  در  ســه«،  »ورزش  گــزارش  بــه 
انتقــادات از مشــخص نشــدن حریفــان تدارکاتــی 
ــه اوج  ــر ب ــاه نوامب ــتانه م ــای دوس ــران در بازی ه ای
ــایر  ــه س ــرایطی ک ــم در ش ــود، آن ه ــیده ب ــود رس خ
رقبــای آســیایی صعودکــرده بــه جــام جهانــی روســیه 
ــد،  بازی هــای بزرگــی بــرای خــود تــدارک دیــده بودن
بــه یکبــاره اعــام شــد پانامــا بــه عنــوان اولیــن حریف 
ــاف  ــه مص ــی ب ــی در اردوی اروپای ــم مل ــی تی تدارکات

ــت. ــد رف ــی روش خواه ــاگردان ک ش
پیــرو ایــن خبــر، نزدیــکان فدراســیون فوتبــال از 

مذاکــره بــا چنــد تیــم مطــرح اروپایــی بــرای دومیــن 
بــازی هــم پــرده برداشــتند کــه در ابتــدا از صربســتان، 
بوســنی هرزگویــن و یکــی، دو کشــور دیگــر بــه 
 عنــوان گزینه هــای اصلــی صحبــت شــد؛ امــا در گیــر 
و دار همیــن گمانه زنی هــا مشــخص شــد حریــف 
اروپایــی تیــم ملــی ایــران در نوامبــر، کشــور اوکرایــن 
ــن  ــی در آخری ــام جهان ــه ج ــی ب ــه از راهیاب ــت ک اس

ــد. گام بازمان
ــاس  ــر اس ــری ب ــل خب ــی محاف ــام بعض ــر اع ــا ب بن
فوتبــال  فدراســیون  میــان  انجام شــده  مذاکــرات 
ــاری  ــاه ج ــم روز ۲3 آبان م ــن، دو تی ــران و اوکرای ای
در شــهر کیــف بــه مصــاف هــم می رونــد تــا بــه ایــن 
ــبتا  ــی و نس ــی اروپای ــا حریف ــان ب ــب ملی پوش ترتی

ــوند. ــه رو ش ــم روب ــناس ه سرش

ورزش
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علیــه بابــک عمــادی     نشــانی: مجهــول المکان 
ــی  ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی ــخصات نماین مش
محکــوم لــه / محکــوم علیــه  محکــوم بــه: 
بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه 
مربوطــه  دادنامــه  شــماره  و  شــماره  بــه 
ــوم  ــه محک ــوم علی 9۶۰997۶7945۰۰393 محک
ــودروی  ــتگاه خ ــک دس ــترداد ی ــه اس ــت ب اس
ســواری اپتیمــا  مــدل ۲۰۱3 بــه شــماره انتظامــی 
لــه  محکــوم  حــق  در   77 ایــران  و۶۲   533
و پرداخــت نیــم عشــر هزینــه دادرســی    .   
ــاغ  ــخ اب ــت از تاری ــف اس ــه مکل ــوم علی محک
ــع  ــرا بموق ــاد آن ــرف ده روز مف ــه : ۱- ظ اجرائی
ــون اجــرای احــکام  ــاده34 قان ــذارد ) م اجــرا گ
ــوم  ــت محک ــرای پرداخ ــی ب ــی( .۲- ترتیب مدن
ــرا  ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــد . 3- مال ــه بده ب
حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر باشــد. 
چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه 
ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خــود را 
ــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال  شــامل تعــداد ی
منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح 
ــه هــر  ــه ب ــدی ک ــزان وجــوه نق ــر می مشــتمل ب
عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتباری 
ــه همــراه مشــخصات  ــا خارجــی دارد ب ایرانــی ی
دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او 
ــه  ــث دارد و کلی ــزد اشــخاص ثال ــه هــر نحــو ن ب
ــت  ــز فهرس ــث ونی ــخاص ثال ــات او از اش مطالب
ــر در  ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه ــل و انتق نق
امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل از 
ــه ضمیمــه دادخواســت  ــوای اعســار ب طــرح دع
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در 
ــی شــود)  ــاز داشــت م ــه ب ــوم ل خواســت محک
مــواد ۸و3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
مالــی ۱394(  .4- خــودداری محکــوم علیــه از 
ــرار از  ــه منظــور ف اعــام کامــل صــورت امــوال ب
اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را 
در پــی دارد. ) مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام 
مدنــی و مــاده ۲۰ ق.م.ا و مــاده ۱۶ قانــون نحــوه 
ــال  ــی ۱394( 5- انتق ــت مال ــرای محکومی اج
ــا انگیــزه فــرار  مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ــن ب از ادای دی
ــب  ــد موج ــی نباش ــون کاف ــت دی ــرای پرداخ ب
مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای 
ــردو  ــا ه ــه ی ــوم ب ــف محک ــادل نص ــدی مع نق
ــوه  ــون نح ــاده ۲۱ قان ــود. ) م ــی ش ــازات م مج
اجــرای محکومیــت مالــی ۱394(. ۶- چنانچــه 
ــه  ــت ســی روز ارائ ــوال پــس از مهل صــورت ام
شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط 

ــا  ــه ی ــع وثیق ــا تودی ــه ی ــوم ل ــه موافقــت محک ب
ــد  ــه خواه ــوم علی ــط محک ــل توس ــی کفی معرف
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 3 قان ــره ۱ م ــود.) تبص ب

محکومیــت مالــی ۱394(
م الف ۲3۸۰۶ شعبه ۱5 حقوقی اصفهان 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده ۱3 آئیــن 
ــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
برابــر آرای شــماره های ذیــل هیــات موضــوع 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی  قان
ــد ســند رســمی مســتقر در  و ســاختمانهای فاق
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک دولــت آبــاد برخوار 
بخــش ۱۶ ثبــت اصفهان بااســتناد اســناد رســمی 
ــلیمی  ــادی تس ــناد ع ــاعی  و اس ــت مش مالکی
بامعــارض  و  مالکانــه  و  مفــروزی  تصرفــات 
متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده اســت لــذا 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ــق مــاده 3 قان طب
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــت  ــب در دونوب ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ و ب
ــه ۱5 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی  ــه فاصل ب
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور اســناد مالکیــت 
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند  مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صورت 
انقضــای  مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 
ــد  ــادر خواه ــت ص ــناد مالکی ــررات اس ــق مق طب
ــه  ــع از مراجع ــت مان ــند مالکی ــدور س ــد. ص ش

ــه دادگاه نیســت. متضــرر ب
 ۱39۶۶۰3۰۲۰۱۸۰۰۰59۱ شــماره  رای  ۱-برابــر 
ــم  ــده ۱39۱۱۱44۰۲۰35۰۰۱59۱ خان ــه پرون کاس
مریــم کیوانــی پــور فرزنــد حســین بشــماره 
شناســنامه ۱۶7۰ صــادره از اصفهــان  نســبت بــه 
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب کارگاه 
ــر  ــی ب ــع احداث ــر مرب ــه مســاحت  ۱۰۸.75 مت ب
روی قســمتی از پــاک ۲۸  اصلــی واقــع در 
شــهرک ولــی عصــر بخــش ۱۶ ثبــت اصفهــان در 

ــه ــاعی اولی ــت مش ازای مالکی
 ۱39۶۶۰3۰۲۰۱۸۰۰۰59۰ شــماره  رای  برابــر   -۲
ــای  ــده ۱39۱۱۱44۰۲۰35۰۰۱59۰ آق ــه پرون کاس
اصغــر اختریــان فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 
۲79۲ صــادره از اصفهــان  نســبت بــه ســه 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب کارگاه بــه 
مســاحت  ۱۰۸.75 متــر مربــع احداثــی بــر روی 
ــی واقــع در شــهرک  قســمتی از پــاک ۲۸  اصل
ــان در ازای  ــت اصفه ــش ۱۶ ثب ــر بخ ــی عص ول

ــه ــاعی اولی ــت مش مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱39۶/۰۸/۰۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱39۶/۰۸/۱۶
ــماره:  ــوار   ش ــاک برخ ــناد و ام ــت اس اداره ثب
755 /37/۰5/الــف/م بــه تاریــخ 9۶/۰7/۲7

دادنامه
پرونــده کاســه : 9۶/۱73 شــماره دادنامــه 547-

9۶/۰7/۰۲ شــعبه دوم شــورای حــل اختــاف 
خواهــان : علیرضــا داوری بــه نشــانی دولــت آبــاد 
خیابــان آیــت الــه نجفــی طبقــه فوقانــی طباخــی 
ــه نشــانی  ــی ب ــده: حســین صادق ســعدی خوان
مجهــول المــکان خواســته مطالبــه شــورا بــا توجه 
بــه محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــام و 
بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی نماید 
رای شــورا در خصــوص دعــوی علیرضــا داوری بــه 
طرفیــت حســین صادقــی بــه خواســته مطالبــه 
ــه  ــک ب ــره چ ــه دو فق ــال وج ــغ 3۲۰۰۰۰۰ ری مبل
 75۰۰۰۰ و   ۸5/۱۲/۱۲ ریــال   ۲45۰۰۰۰ شــماره 
ریــال ۸5/۱۱/۱۰ بــا احتســاب هزینــه دادرســی و 
تاخیــر تادیــه در خصــوص اصــل دعــوی نظــر بــه 
مفــاد دادخواســت تقدیمــی خواهــان و ماحظــه 
تصویــر مصــدق چک هامســتند دعــوی و گواهــی 
ــم  ــده علیرغ ــه خوان ــن ک ــدم پرداخــت آن و ای ع
ــر  ــورا حاض ــی در ش ــار کاف ــی و انتظ ــاغ قانون اب
ــراد  ــه خواســته خواهــان ای ــده و نســبت ب نگردی
ــه  ــت ذم ــر برائ ــی ب ــوده و دلیل ــی ننم و اعتراض
ــان را  ــای خواه ــذا ادع ــوده ل ــه ننم ــش ارائ خوی
وارد و ثابــت تشــخیص داده و مســتندا بــه مــواد 
۲49 قانــون تجــارت و ۱۲9۱ و ۱3۰۱ قانــون مدنــی 
دادرســی  آئیــن  قانــون  و 5۲۲  و 5۱9  و ۱9۸ 
ــغ 3۲۰۰۰۰۰  ــت مبل ــه پرداخ ــده را ب ــی خوان مدن
ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ ۱95۰۰۰ ریــال 
بابــت هزینــه دادرســی و نیــز پرداخــت خســارت 
تاخیــر تادیــه از تاریــخ صــدور چک هــا تــا تاریــخ 
اجــرای حکــم بــر مبنــای نــرخ تــورم بــر اســاس 
ــه  ــزی ک ــک مرک ــوی بان ــی از س ــاخص اعام ش
توســط اجــرای احــکام محاســبه خواهــد شــد در 
حــق خواهــان محکــوم مــی نمایــد . رای صــادره 
غیابــی اســت و ظــرف بیســت روز پــس از ابــاغ 
قابــل واخواهــی در همیــن شــورا و ســپس ظــرف 
بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه 
ــاد برخــوار مــی باشــد. دفتــر  عمومــی دولــت آب
ــتان  ــک  شهرس ــماره ی ــع ش ــعبه دوم مجتم ش

برخــوار 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش

5/37/757/م الــف بــه تاریــخ 9۶/۰7/۰۲

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای مصطفــی مایــی فرزنــد بشــیر بــا وکالــت 
ــته  ــه خواس ــتی ب ــر  دادخواس ــروزان مه ــا ف رض
ــه  ــر ب ــان ف ــت علیرضــا حاجی ــه طرفی ــه ب مطالب
ایــن شــورا تســلیم کــه بــه کاســه 9۶/3۶۰  ثبــت 
و بــرای 9۶/۰9/۰۸ ســاعت ۰4:3۰  وقت رســیدگی 
ــده  ــه خوان ــه اینک ــر ب ــت نظ ــده اس ــن ش تعیی

ــاده  ــب م ــذا حس ــد ل ــکان میباش ــول الم مجه
ــب یــک  ــی مرات ــون آئیــن دادرســی مدن 73 قان
ــار  ــر االنتش ــای کثی ــی از روزنامه ه ــت در یک نوب
طبــع و نشــر میشــود و از خوانــده مذکــور دعــوت 
بــه عمــل مــی آیــد جهــت دریافــت نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر شــورا مراجعــه و 
در وقــت مقــرر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر 
شــود. در صــورت عــدم حضــور دادخواســت ابــاغ 
شــده محســوب و شــورا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 
نمود.چنانچــه بعــدا نیــازی بــه آگهــی باشــد فقط 

ــت درج و مــدت آن ده روز اســت. یــک نوب
دفتــر شــعبه پنجــم مجتمــع شــماره یــک 

برخــوار شهرســتان  
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش

5/37/7۱5/م الــف بــه تاریــخ 9۶/۰7/۲9
 داوری -برخوار

دادنامه 
کاســه پرونــده : 9۶۰۶۲5 شــماره دادنامــه : 
ــع  ــورخ 9۶/7/۲4 مرج 9۶۰997۶794۱۰۲9۲۸ م
: شــعبه ۱۱شــورای حــل اختــاف   رســیدگی 
ــوی  ــاط ک ــت خ نش ــراز بخ ــا ف ــان علیرض خواه
ــا  ــده مهــدی عارفــی نی ــان پ ۱۲   خوان محمودی
ــا  ــول المــکان  شــورا ب ــزاد ســیانی  مجه ۲- به
ــه  ــذ نظری ــده و اخ ــات پرون ــه محتوی ــت ب عنای
ــم رســیدگی را اعــام  مشــورتی اعضــا شــورا خت
بــه صــدور رای  آتــی مبــادرت  بــه شــرح  و 
ــاف  ــد رای قاضــی شــورای حــل اخت مــی  نمای
ــه  ــت ب ــراز بخ ــا ف ــوی علیرض ــوص دع در خص
بهــزاد   -۲ نیــا  عارفــی  مهــدی   -۱ طرفیــت 
ســیانی  بــه خواســته ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال  وجــه 
ــه  ــپه   ب ــک س ــماره59۸545 بان ــه ش ــک ب چ
ــا توجــه بــه  انضمــام مطلــق خســارات قانونــی ب
ــک و  ــدق چ ــر مص ــی تصوی ــت تقدیم دادخواس
ــال  ــک مح ــط بان ــت توس ــدم پرداخ ــی ع گواه
علیــه کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده و 
اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد 
ــی در  ــاغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل ــه خوان و اینک
ــه  ــته و هیچگون ــور نداش ــیدگی حض ــه رس جلس
ــات مســتند و محکمــه پســندی  الیحــه و دفاعی
ــان از  ــوی خواه ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف در مق
ــوی  ــذا دع ــت ل ــوده اس ــه ننم ــراز و ارای ــود اب خ
ــه نظــر میرســد  ــت ب ــده ثاب ــه خوان خواهــان علی
ــون تجــارت  ــه اســتناد مــواد 3۱۰و3۱3 قان ــه ب ک
و ۱9۸و5۱5و5۱9و5۲۲ قانــون آئیــن دادرســی 
ــو  ــده بهنح ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک مدن
تضامنــی  بــه پرداخــت مبلــغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال  
ــت  ــال باب ــته و ۲33۰۰۰۰ ری ــل خواس ــت اص باب
و   آگهــی  نشــر  هزینــه   و  دادرســی  هزینــه 
خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک 
ــم در  ــرای حک ــخ اج ــا تاری ــوف 95/7/۲۰ت موص
ــد رای  ــی نمای ــام م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ح
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس 
از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس 
از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت روز 

قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 
اصفهــان مــی باشــد .م الــف ۲3۸7۲قاضــی 
ــان  ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ــازده  ش ــعبه ی ش

دادنامه 
کاســه پرونــده : 95۱57۲ شــماره دادنامــه : 
ــع  ــورخ 9۶/5/۲۲ مرج 9۶۰997۶7944۰۰97۶ م
رســیدگی : شــعبه ۱4شــورای حــل اختــاف  
خواهــان علیرضــا کبیــری رنانــی  نشــانی اصفهان 
خ امــام خمینــی خ شــریف شــرقی روبــروی ک 
بســیج نمایشــگاه مبــل پــارس    وکیــل  خانــم 
ــوی  ــی ک ــرو جنوب ــی نی ــی خ ج ــه شیاس فاطم
مولویــزاده کوچــه حبیبــی پ ۱  خوانــده : مرتضــی 
کماجیــان مجهــول المــکان  شــورا بــا عنایــت بــه 
محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضا 
شــورا ختــم رســیدگی را اعــام و بــه شــرح آتــی 
مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای قاضــی 
شــورای حــل اختــاف در خصــوص دعــوی 
ــی  ــت مرتض ــه طرفی ــی ب ــری رنان ــا کلبی علیرض
ــه  ــال  وج ــته ۲۰۰۰۰۰۰۰ ری ــه خواس ــان  ب کماجی
بــه شــماره ۱۶3۲/53۲۲۱۲/۱3 عهــده  چــک 
بانــک ملــت   بــه انضمــام مطلــق خســارات 
قانونــی بــا توجــه بــه دادخواســت تقدیمــی 
تصویــر مصــدق چــک و گواهــی عــدم پرداخــت 
توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در اشــتغال 
ــه  ــان در مطالب ــتحقاق خواه ــده و اس ــه خوان ذم
وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــاغ 
ــته و  ــور نداش ــیدگی حض ــه رس ــی در جلس قانون
هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه 
پســندی در مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی 
خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا 
ــر  ــه نظ ــت ب ــده ثاب ــه خوان ــان علی ــوی خواه دع
ــون  ــواد 3۱۰و3۱3 قان ــه اســتناد م ــه ب میرســد ک
آئیــن  قانــون  ۱9۸و5۱5و5۱9و5۲۲  و  تجــارت 
ــده  ــه محکومیــت خوان ــی حکــم ب دادرســی مدن
ــال  بابــت اصــل  ــغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ری ــه پرداخــت مبل ب
خواســته و ۱4۶5۰۰۰ ریــال یــک میلیــون و چهــار 
صــد و شــصت و پنــج هــزار ریــال  بابــت هزینــه 
دادرســی و هزینــه نشــر آگهــی و  خســارت 
تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف 
حــق  در  حکــم  اجــرای  تاریــخ  95/5/3۰تــا 
خواهــان صــادر و اعــام مــی نمایــد رای صــادره 
غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ 
قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام 
مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل تجدید 
نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی 

باشــد 
ــل  ــورای ح ــعبه ۱4 ش ــی ش ــف ۲3۸۱۲قاض م ال

ــان  ــاف اصفه اخت

دادنامه 
ــه :  ــماره دادنام ــده :    9۶۰۲۸5 ش ــه پرون کاس
9۶۰997۶793۸۰3۱5۶ مــورخ 9۶/5/3۱  مرجــع 
اختــاف   : شــعبه ۸شــورای حــل  رســیدگی 
ورنــو ســفادرانی  بلــوری  خواهــان غامعلــی 

ــهرک  ــان ش ــانی اصفه ــا نش ــد رض ــد محم فرزن
صنعتــی محمودآبــاد  خ ۲4 ســنگبری پوریــا 
وکیــل مســرور گیتــی فــر فرزنــد مهــدی نشــانی 
اصفهــان خ حکیــم نظامــی نرســیده بــه چهــارراه 
امیــن جنــب بانــک انصــار پــاک 7۸۱ خوانــده : 

ــکان ــول الم ــور مجه ــش پ ــد دروی مجی
ــده و اخــذ  ــات پرون ــه محتوی ــا عنایــت ب شــورا ب
نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را 
اعــام و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای 
مــی  نمایــد رای قاضــی شــورای حــل اختــاف در 
خصــوص دعــوی غامعلی بلــوری ورنوســفادرانی 
ــه خواســته  ــور ب ــش پ ــد دروی ــت مجی ــه طرفی ب
ــماره  ــه ش ــک ب ــه چ ــال  وج ــون  ری ــل میلی چه
5۲5393/5۲539۶/5۲5397/5۲539۱  عهــده 
بانــک ملــی   بــه انضمــام مطلــق خســارات 
قانونــی بــا توجــه بــه دادخواســت تقدیمــی 
تصویــر مصــدق چــک و گواهــی عــدم پرداخــت 
توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در اشــتغال 
ــه  ــان در مطالب ــتحقاق خواه ــده و اس ــه خوان ذم
وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــاغ 
ــته و  ــور نداش ــیدگی حض ــه رس ــی در جلس قانون
هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه 
پســندی در مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی 
خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا 
ــر  ــه نظ ــت ب ــده ثاب ــه خوان ــان علی ــوی خواه دع
ــون  ــواد 3۱۰و3۱3 قان ــه اســتناد م ــه ب میرســد ک
آئیــن  قانــون  ۱9۸و5۱5و5۱9و5۲۲  و  تجــارت 
ــده  ــه محکومیــت خوان ــی حکــم ب دادرســی مدن
بــه پرداخــت مبلــغ چهــل میلیــون  ریــال  بابــت 
اصــل خواســته و 9۰۰۰۰۰ ریــال بابــت هزینــه 
دادرســی و هزینــه  نشــر آگهــی و  خســارت 
تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف 
95/5/۲7 و 95/۱۱/۲7و95/۱۰/۲7و95/7/۲7 تــا 
ــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و  تاری
ــرف  ــی و ظ ــادره غیاب ــد رای ص ــی نمای ــام م اع
مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی 
در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم 

ــان مــی باشــد . عمومــی حقوقــی اصفه
ــف ۲3۸5۰ قاضــی شــعبه ۸ شــورای حــل  م ال

ــان  ــاف اصفه اخت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــاهی  ــین ش ــان امیرحس ــه خواه ــه اینک ــر ب نظ
زاده  خــراط  وکالــت محمدرضــا  بــه  راونــدی 
دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه وجــه بــه 
ــه  ــک ب ــره چ ــار فق ــی چه ــغ ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ مل مبل
طرفیــت مجتبــی نگهبــان بــه مجتمــع شــوراهای 
حــل اختــاف کاشــان تقدیــم کــه پــس از ارجــاع 
بــه شــعبه ۱۱ حقوقــی شــورای حــل اختــاف بــه 
کاســه ۲53/95 ثبــت و بــرا تاریــخ 9۶/۱۰/۱۰ 
ــن  ــت رســیدگی تعیی ــر وق ــد از ظه ســاعت ۶ بع
گردیــده از آنجــا کــه خوانــده فــوق الذکــر مجهــول 
ــون  ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ــذا ب ــوده ل المــکان ب
آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در 

امــور مدنــی مراتــب بــه نامبــرده ابــاغ مــی 
ــرر در جلســه دادرســی  ــت مق ــه در وق ــردد ک گ

ــا  ــد ت ــی توان ــرده م ــا نامب ــوند. ضمن ــر ش حاض
قبــل از جلســه رســیدگی جهــت دریافــت نســخه 
ثانــی دادخواســت و ضمائــم آن بــه دفتــر شــورا 
مراجعــه نماینــد. انتشــار ایــن آگهــی بــه منزلــه 
ــاغ محســوب شــده در صــورت عــدم حضــور  اب
ــود. ــد نم ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض ــورا تصمی ش

مســئول دفتــر شــعبه ۱۱ شــورای حــل اختــاف 
ــف ــان ۱43۰/ م ال کاش

دادنامه 
کاســه پرونــده : 9۶۰33۱ شــماره دادنامــه : 
9۶۰997۶7937۰۲5۸۲ مــورخ 9۶/۶/۲3 مرجــع 
رســیدگی : شــعبه 7شــورای حــل اختــاف 
اصفهــان   خواهــان عالمــه شــجاعی جشــوقانی  
فرزنــد فضــل  الــه نشــانی اصفهــان  خ پرویــن 
نبــش خ حکیــم شــفائی دوم ســاختمان ســایا    
خوانــده بتــول اســماعیلی ده  ســوخته  مجهــول 
المــکان  شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده 
و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم 
رســیدگی را اعــام و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه 
صــدور رای مــی  نمایــد رای قاضــی شــورای حــل 
ــجاعی  ــه ش ــوی عالم ــوص دع ــاف در خص اخت
جشــوقانی فرزنــد فضــل الــه بــه طرفیــت 
بتــول اســماعیلی  ده ســوخته  بــه خواســته 
ــه شــماره  ــال  وجــه چــک ب بیســت میلیــون ری
۲3۶5۲۸55 مــورخ 94/۱۲/۲۰  عهــده پســت 
ــارات  ــق خس ــام مطل ــه انضم ــران   ب ــک ای بان
قانونــی بــا توجــه بــه دادخواســت تقدیمــی 
تصویــر مصــدق چــک و گواهــی عــدم پرداخــت 
توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در اشــتغال 
ــه  ــان در مطالب ــده و اســتحقاق خواه ــه خوان ذم
وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــاغ 
ــته و  ــور نداش ــیدگی حض ــه رس ــی در جلس قانون
هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه 
پســندی در مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی 
خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا 
ــه نظــر  ــت ب ــده ثاب ــه خوان ــان علی ــوی خواه دع
ــون  ــه اســتناد مــواد 3۱۰و3۱3 قان میرســد کــه ب
آئیــن  قانــون  و ۱9۸و5۱5و5۱9و5۲۲  تجــارت 
ــده  ــه محکومیــت خوان دادرســی مدنــی حکــم ب
بــه پرداخــت مبلــغ بیســت میلیــون  ریــال  بابــت 
اصــل خواســته و یکمیلیــون و چهــار صــد و نــود 
ــه  ــی و هزین ــه دادرس ــت هزین ــال باب ــزار  ری ه
نشــر آگهــی و  خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
ســر رســید چــک موصــوف 94/۱۲/۲۰تــا تاریــخ 
اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــام 
ــت  ــی و ظــرف مهل ــد رای صــادره غیاب مــی نمای
ــی در  ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
ــت واخواهــی  ــن شــعبه و پــس از اتمــام مهل ای
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم 

ــی باشــد . ــان م ــی اصفه ــی حقوق عموم
م الــف ۲3۸49 قاضــی شــعبه 7 شــورای حــل 

اختــاف اصفهــان 

،،
در آســتانه دیــدار مهــم اســتقالل و 
پرسپولیس کمیته اخالق فدراسیون 
فوتبــال، محســن مســلمان و وریــا 
غفــوری را بــه دلیــل قلیــان کشــیدن 
تــا اطــالع ثانــوی از بــازی محــروم کــرد
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پیشهناد فیلم

طبقه حساس

کارگردان: کمال تبریزی
نویسنده: پیمان قاسم خانی

بازیگــران: رضــا عطــاران، پانتــه آ بهــرام، محمدرضــا 
ــان،  ــا، آزاده صمــدی، ســوگل قالتی ــاره رهنم ــن، به فروت
ــم خانی،  ــان قاس ــکیبا، پیم ــن ش ــی، هوت ــر عرفان ناص
ــم  ــی، کاظ ــادر مالک ــودی، به ــی، رضــا بهب ــد بحران محم
ســیاحی، لیلــی فرهادپــور، حســین افشــار، اصغــر 
قاســم خانی، بهــرام ابراهیمــی، رضــا کریمــی، نــادر 

ــو ــاهرخ دولک ــالح، ش ف
 خالصه داستان فیلم

مــردی پــس از مــرگ همســرش، او را در یــک قبــر دو 
طبقــه دفــن می کنــد؛ امــا پــس از مدتــی کــه ســر مــزار 
مــی رود، متوجــه می شــود مــردی غریبــه در طبقــه دوم 

دفــن شــده اســت.
فیلــم »طبقــه حســاس« بــه کارگردانــی کمــال تبریــزی 
در ســی ودومین جشــنواره فیلــم فجــر حضــور داشــت و 
ــژه بصــری،  ــای وی ــای جلوه ه ــزد بخش ه توانســت نام
ــود و  ــه ش ــن فیلمنام ــن، بهتری ــیقی مت ــن موس بهتری
ــازی  ــرای ب ــرد را ب ــر م ــن بازیگ ــن بهتری ــیمرغ بلوری س

رضــا عطــاران دریافــت کنــد. 
»طبقــه حســاس« کمــال تبریــزی را شــاید بتــوان یــک 
ــدی  ــر کم ــرا در ژان ــم ظاه ــد. فیل ــی نامی ــز اجتماع طن
ــه  ــودن ب ــدی ب ــن کم ــا ای ــت؛ ام ــده اس ــدی ش طبقه بن
معنــای آن نیســت کــه مخاطــب بــه تمامــی بخش هــای 
ــوه  ــده دار جل ــم را خن ــه فیل ــه آنچ ــدد؛ بلک ــم بخن فیل

ــت.  ــتان آن اس ــت داس ــد، کلی می ده
ــی  ــاس«، فیلم ــه حس ــانه »طبق ــر نشانه شناس از منظ
ــو از نشــانه هایی  اســت  ــم ممل ــل بحــث اســت. فیل قاب
کــه بــا ظرافــت در آن جــای گرفته انــد؛ نشــانه هایی کــه 
ــا قــرار اســت  ــد و تنه ــاد نمی زنن ــه یقیــن خــود را فری ب
بــه تأثیرگذارتــر شــدن هرچــه بیشــتر فیلــم بینجامنــد. 
عنصــر تکرارشــونده پاییــن افتــادن شــبانه مــرد از 
ــانه ای  ــواب نش ــرش در خ ــدن همس ــس از دی ــت پ تخ
زیباســت. مــرد بــا هــر بــار بیــداری بــه ســمت آگاهــی 
بیشــتر پیــش مــی رود. بــه عبارتــی، او بــا هــر بــار زمیــن 
خــوردن قــرار اســت کمــی بیشــتر بــه خــودش بیایــد کــه 
تکــرار ایــن اتفــاق منتــج بــه پایانــی زیبــا بــرای روایــت 

می شــود.

حرف و نقل

 نمایــش »گربــه ای در حوالــی ایــن خانــه« بــه 
ــاالر  ــاه در ت ــا 12 آبان م ــکری از 1 ت ــادی عس ــی  ه کارگردان

هنــر روی صحنــه مــی رود.
 ســید صــادق موســوی، مدیــر عامــل انجمن ســینمای 
ــم  ــنواره فیل ــی وچهارمین جش ــر س ــران و دبی ــان ای جوان
ــه اینکــه بعضــی دســتگاه های  ــا اشــاره ب ــران، ب ــاه ته کوت
دیگــر هــم می خواســتند در ایــن رویــداد ســینمایی 
ــا  ــا ب ــح داد: م ــد، توضی ــازان بدهن ــه فیلمس ــزی ب جوای
ــر  ــرا دیگ ــم؛ زی ــت نکردی ــت موافق ــن دس ــزی از ای جوای
ــم  ــه را مدیریــت کــرد. مــا دوســت داری نمی شــد اختتامی
مراســم اختتامیــه درنهایــت یــک ســاعت و نیــم بــه 
طــول بینجامــد تــا مخاطبــان خســته نشــوند؛ ولــی اگــر 1۰ 
دســتگاه بخواهنــد در اختتامیــه جوایــزی را از منظــر خــود 

ــزد. ــم می ری ــه ه ــه ب ــم اختتامی ــد، ریت بدهن
ــود در  ــدن حاضــر ب ــک لن ــه در المپی  آرزو حکیمــی ک
ــک  ــال، ی ــدال ط ــک م ــه ی ــیا ب ــی آس ــای قهرمان رقابت ه
نقــره و دو برنــز رســید و بــه خوبــی درخشــید. او در پایــان 
ــام  ــور، تم ــه کش ــت ب ــس از بازگش ــابقات و پ ــن مس ای
ــه اســتاد محمدرضــا شــجریان، خســرو  مدال هایــش را ب

ــرد. ــم ک ــران، تقدی آواز ای
 نــادره ترکمانــی، کارگــردان ســینمای کودک، از ســاخت 
ــتان  ــای داس ــن کچل« و ویژگی ه ــینمایی »حس ــم س فیل

ایــن فیلــم ســینمایی خبــر داد.
 فهرســت نامزدهــای بخــش رقابتی بیســت وپنجمین 
جشــنواره بین المللــی فیلــم »کمراایمــج« لهســتان، 
مهم تریــن رویــداد ســینمایی در عرصــه فیلمبــرداری 

اعــالم شــد.
ــی  ــه کارگردان ــدن« ب ــد ش ــینمایی »ناپدی ــم س  فیل
ــی  ــدی و عل ــوش صم ــندگی فرن ــکری، نویس ــی عس عل
عســکری، تهیه کنندگــی پوریــا حیــدری اوره و علــی 
صدرایــی در بخــش مســابقه فیلم هــای بلنــد ششــمین 
دوره جشــنواره »بــوردو« فرانســه بــه روی پــرده مــی رود.

 »روزگاری  هامــون« بــه نویســندگی، کارگردانــی و 
تهیه کنندگــی محمــد احســانی در ششــمین حضــور 
بین المللــی خــود، در بخــش فیلم هــای کوتــاه فســتیوال 
ســینه اکــو پذیرفتــه شــد و شنبه شــب در مراســم پایانــی 

جایــزه بهتریــن فیلــم ایــن بخــش را از آن خــود کــرد.
 ژرار دوپاردیــو، بازیگــر سرشــناس ســینمای فرانســه 
مهاجــران را تنهــا شــانس اروپــا دانســت کــه بــه بــاور او 

دیگــر هیــچ درکــی از فرهنــگ ندارنــد.
 فهرســت نامزدهــای بخــش رقابتی بیســت وپنجمین 
جشــنواره بین المللــی فیلــم »کمراایمــج« لهســتان، 
مهم تریــن رویــداد ســینمایی در عرصــه فیلمبــرداری 

اعــالم شــد.
ــارت  ــیابی و نظ ــاون ارزش ــه زاده، مع ــم داروغ  ابراهی
ســازمان ســینمایی، بــا بیــان اینکــه تــالش خواهــد شــد 
تعامــل بــا فیلمســازان در راســتای اعتمادســازی دوطرفــه 
بــه گونــه ای پیــش رود کــه مرحلــه  صــدور پروانه ســاخت 
ــاره تعییــن تکلیــف دیگــر  ــه تدریــج حــذف شــود، درب ب

ــرد. ــدون مجــوز اظهارنظــر ک فیلم هــای مســئله دار ب
ــی  ــم اول ــم »لیــدی مکبــث«، یکــی از پنــج فیل  فیل
اســت کــه نامــزد دریافــت یکــی از جوایــز فیلــم اروپایــی 

2۰1۷ شــده اســت.

کوتاه اخبار 

 کتاب »سینما در اصفهان« 
به چاپ می رسد

کتــاب »ســینما در اصفهــان« بــه همــت  کیمیای وطن
دفتــر تخصصــی ســینمای ســازمان فرهنگی تفریحــی 
تاریــخ  آن  در  و  اصفهــان گــردآوری  شــده  شــهرداری 

صدساله سینمای اصفهان ثبت می شود. 
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شــهرداری اصفهــان، رئیــس دفتــر تخصصــی ســینما، بــا 
اعــالم ایــن خبــر اظهــار داشــت: کتــاب ســینما در اصفهــان، 
ــور  ــی حض ــه بررس ــه ب ــت ک ــی اس ــی تحلیلی تاریخ کتاب
ســینما در اصفهــان می پــردازد؛ در ایــن کتــاب بــه موضــوع 
ورود ســینما بــه اصفهــان، نمایــش اولیــن فیلم هــا در ایــن 
شــهر، میــزان فــروش فیلم هــا و ســینماهای اصفهــان در 

ــه می شــود.  ــخ پرداخت ــول تاری ط
مصطفــی حیــدری بــا بیــان ایــن موضــوع کــه پژوهشــی 
جامــع و کامــل در ایــن کتــاب گــرد آمــده، اذعــان داشــت: 
می تــوان ایــن کتــاب را تاریــخ شــفاهی ســینمای اصفهــان 
دانســت. ایــن کتــاب در ادامــه کتاب هــای پژوهشــی 
تاریخــی اســت کــه بــه همــت دفتــر تخصصــی ســینمای 
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان آمــاده 
شــده و اولیــن بــار اســت کــه در اصفهــان بــه ایــن موضــوع 

ــود.  ــه می ش ــت پرداخت ــن جامعی ــا ای ب
وی دربــاره شــکل گیری ایــده ایــن کتــاب گفت: نویســندگان 
کتــاب پژمــان نظــرزاد و نفیســه باقــری هســتند کــه ایــده 
اولیــه نیــز از طــرف ایــن دو پژوهشــگر ســه ماه پیــش ارائه 
شــد؛ ایــن ایــده در چندیــن جلســه شــورای علمــی دفتــر 
ــر  ــد دکت ــا حضــور کارشناســانی مانن تخصصــی ســینما ب
ــه   حســین مســجدی اصفهان پــژوه و غالمرضــا مهیمــن ب
عنــوان یــک مستندســاز بررســی شــد. نمونه هــای مشــابه 
کــه در کشــور چــاپ رســیده بــود، بررســی و ســعی شــد تــا 
کتــاب جامع تــر و رویکــرد تحلیــل و مباحــث تاریخــی بــا 

اســناد و عکــس همــراه باشــد.

 »یک شاخه گل سرخ« را 
در فرشچیان ببینید

نویســندگی  بــه  نمایــش »یــک شــاخه گل ســرخ« 
ســیروس همتــی بــا طراحــی و کارگردانــی مســعود 
در ســالن  آبان مــاه  تــا ســیزدهم  از دوم  یزدانبخــش 

مــی رود.  روی صحنــه  اصفهــان  نمایــش 
کارگــردان ایــن نمایــش دربــاره جزئیــات آن گفــت: 
»یــک شــاخه گل ســرخ«، دیدگاهــی اســت بــه کالم »کل 
ــرای  ــال« و چالشــی اســت ب ــوم عاشــورا و کل ارض کرب ی
تماشــاگر کــه بایــد بیــن یــک دوراهــی، مســیری را بــرای 

ــد.  ــا رفتــن انتخــاب کن ــدن ی مان
مســعود یزدانبخــش ادامــه داد: بازیگرانــی چــون محمــد 
خســروی، پریــا انصــار، محمــد نــادری، شــیال خزایــی، بهار 
پرویــن و مهــدی نجــدی در ایــن نمایــش ایفــای نقــش 

می کننــد.
 عالقه منــدان بــرای دیــدن »یــک شــاخه گل ســرخ« 
ــاعت  ــب رأس س ــر ش ــاه ه ــا 1۳ آبان م ــد از 2 ت می توانن
2۰:۰۰ بــه ســالن نمایــش اصفهــان واقــع در مجتمــع 

فرهنگی هنــری فرشــچیان مراجعــه کننــد.

ــم  ــتر فیل ــد پوس ــنیده می ش ــا ش ــن روزه ــه ای ــی ک در حال
ــی  ــی کپ ــم خارج ــک فیل ــتر ی ــرواز« از روی پوس »کارت پ
شــده، ولــی طــراح پوســتر تاکیــد کــرد ماجــرا برعکس اســت 
ــرده اســت.  ــی ک ــر طراحــی و رونمای و او پوســترش را زودت
ــش از  ــال ۹۵ و پی ــت: س ــتر، گف ــراح پوس ــر، ط ــا ذاک طاه
جشــنواره ملــی فیلــم فجــر، پوســتری بــرای فیلــم ســینمایی 
بــه  فیلــم  ایــن  ولــی  پــرواز« طراحــی کــردم؛  »کارت 
جشــنواره راه پیــدا نکــرد تــا پوســترش در جشــنواره رونمایــی                                                                                  

شــود. 
وی ادامــه داد: درنهایــت پوســتر مدنظــر در قالــب روی جلــد 
DVD بــرای جشــنواره هایی ماننــد برلیــن، کــن و ونیــز 
ــازار کــن شــرکت  ــن پوســتر در ب ــا ای ــم ب ارســال شــد و فیل

ــت.  ــوم گرف ــد عم ــرض دی ــرد و در مع ک
طــراح پوســتر فیلــم »کوپــال« بیــان کــرد: در تاریــخ 1۳ مــاه 

ژوئــن ســال 2۰1۷، پوســتر و تریلــر فیلمــی بــه نــام »فلــت 
ــد از  ــاه بع ــن م ــا چندی ــه تحقیق ــد ک ــی ش ــرز« رونمای الین
ــم کــن  ــازار فیل ــرواز« در ب ــی پوســتر »کارت پ اولیــن رونمای

ــه اســت.  صــورت گرفت
ذاکــر در پایــان گفــت: مســئله مدنظــر و کپــی از روی پوســتر 
فیلــم »کارت پــرواز« پیگیــری شــد و بــا یکی از وکالی کشــور 
ــباهت  ــم ش ــات کنی ــم اثب ــر بتوانی ــه اگ ــرده ام ک ــورت ک مش
پوســتر فیلــم »فلت الینــرز« بــه پوســتر »کارت پــرواز«، 
ــی اســت.  ــا شــباهت اتفاق ــرداری ی ــش از گرته ب ــزی بی چی
ــم و  ــی »ســونی پیکچــرز« شــکایت کن ــم از کمپان می خواه
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن کمپانی هــا تحــت حمایــت حقــوق 
ــم؛  ــش ببری ــئله را پی ــن مس ــم ای ــتند، می توانی ــف هس مؤل
ــن دو  ــه شــباهت ای ــه آن دارد ک ــر بســتگی ب ــن ام ــه ای البت
پوســتر از ســوی کارشــناس مربوطــه در آمریــکا تأییــد شــود.

ــه ای  ــاره فیلمنام ــال« درب ــای کم ــاب »حکایت ه ــنده کت نویس
کــه از روی کتابــش در حــال نــگارش اســت، این گونــه توضیــح 

داد: ایــن ســریال در 1۵۰ قســمت ســاخته می شــود. 
ــرار  ــه ق ــاب ک ــن کت ــای ای ــاره قصه ه ــی درب ــد میرکیان محم
ــد  ــح داد: پیش تولی ــود، توضی ــل ش ــریال تبدی ــه س ــت ب اس
ایــن ســریال شــروع شــده و مجموعــه »حکایت هــای کمــال« 
قــرار اســت در 1۵۰ قســمت ســاخته شــود کــه البتــه ابتــدا در 
۳۰ قســمت تولیــد می شــود و ادامــه آن بســتگی بــه موافقــت 
مدیــران ارشــد ســازمان و توفیــق ســریال در مخاطب پذیــری 

دارد.
ــک  ــورت اپیزودی ــه ص ــریال ب ــن س ــد ای ــه داد: تولی  وی ادام
ــز  ــان مرک ــن می ــه در ای ــود ک ــام می ش ــودک انج ــبکه ک در ش
ــر  ــی دارد و در ه ــازنده و حیات ــر، س ــی مؤث ــیمافیلم نقش س
ــت  ــن اس ــه ممک ــم؛ البت ــل داری ــتان کام ــک داس ــمت ی قس

ــد.  ــمتی باش ــد قس ــم چن ــا ه ــی از اپیزوده بعض
ــت:  ــود گف ــتان های خ ــای داس ــه فض ــاره ب ــا اش ــی ب میرکیان
ــت  ــم اس ــران قدی ــه ۴۰ ته ــه ده ــوط ب ــاب مرب ــای کت قصه ه
مردم شناســی  نوعــی  و  دارد  طنــز  و  شــاد  فضایــی   کــه 
و ســبک زندگــی اســت. در ایــن کتــاب تحــوالت اجتماعــی آن 
ــک  ــال ی ــا کم ــن قصه ه ــان ای ــود و قهرم ــرح می ش دوره مط

نوجــوان حــدودا 12 ســاله اســت. 
ــرد:  ــار ک ــن ســریال اظه ــات دیگــر ای ــه جزئی ــا اشــاره ب وی ب
قــدرت هللا صلح میرزایــی کارگردانــی ایــن پــروژه و علــی 

اشــکان تهیه کنندگــی آن را بــر عهــده دارنــد. 
صلح میرزایــی بــرای ایــن کار انتخــاب شــد، چــون ســریال های 
ــم  ــا ه ــی از آن ه ــه بخش ــرده ک ــه کار ک ــن زمین ــادی در ای زی
آموزشــی و تربیتــی بوده انــد و خــودش هــم در دهــه ۶۰ بــرای 

کــودکان کتــاب نوشــته اســت.
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ــر  ــه همــت دفت ــه« ب »شــب های شــعر حوضخان
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــی س ــان و ادب فارس زب
مرکــز  حوضخانــه  در  اصفهــان  شــهرداری 
آفرینش هــای ادبــی قلمســتان و بــا حضــور 
ــد. ــزار ش ــور برگ ــته کش ــرداز برجس ــاعر رباعی پ ش

شــعر از دیربــاز مرکــز توجــه اهــل ادب بــوده و هــر 
ــده  ــب او تابی ــر قل ــور احســاس ب ــوی از ن ــه پرت ک
از ایــن هنــر لــذت می بــرد. ایــن هنــر کــه پیونــد 
مســتقیم بــا ادبیــات دارد، یکــی از ناب تریــن 
ــر  ــه بش ــت ک ــزی اس ــان آن چی ــمه های بی چش
بــه آن می اندیشــد. ترکیــب هنــر و تفکــر در خلــق 
ــدا  ــی پی ــر تجل ــن هن ــان در ای ــاس آن چن احس
می کنــد کــه هیچ کــس تــوان کشــیدن خــط 

ــدارد. ــر آن را ن ــالن ب بط
ــبب  ــی س ــات فارس ــعر در ادبی ــع ش ــگاه رفی جای
شــده تــا همنشــینی شــاعران مجلــس ادب 
باشــد و گردهمایــی ایــن هنرمنــدان ســرلوحه 
هنردوســتان. آنچــه ایــن مجالــس را از دیگــر 
ــتی  ــد، دوس ــز می کن ــری متمای ــت های هن نشس
بــه وجــود آمــده بــر پایــه ادبیــات اســت که ســبب 
می شــود نقــد و گفت وگوهــای مؤثــر در آینــده 

هنــری شــاعران در آن شــکل بگیــرد؛ آنچــه کمتــر 
ــتیم. ــاهد آن هس ــا ش ــر هنره ــه دیگ در حلق

دفتــر تخصصــی زبــان و ادبیــات فارســی ســازمان 
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان از برگــزاری 
ــب های  ــده و »ش ــی دور نمان ــل ادب ــن محاف چنی
حوضخانــه  تنهــا  در  کــه  حوضخانــه«  شــعر 
اصفهــان واقــع در مرکــز آفرینش هــای ادبــی 
ــن  ــا می شــود، یکــی از محبوب تری قلمســتان برپ

گردهمایی هــای شــاعران در اصفهــان اســت.
ــه«  ــت »شــب های شــعر حوضخان ــل محبوبی دلی
حضــور اســتادان و نــام آوران عرصــه ادبیــات اســت 
ــن برنامــه شــرکت  ــوان میهمــان در ای ــه  عن کــه ب
می کننــد؛ ایــن هفتــه میهمــان »شــب های شــعر 
رباعی ســرای  و  ترانه ســرا  حوضخانــه« شــاعر، 
ــود. ــور ب ــالد عرفان پ ــه، می ــوان و خوش قریح ج

 جایگاه رباعی در شعر پارسی
میــالد عرفان پــور کــه خــود یکــی از رباعی ســرایان 
بنــام ایــران اســت، رباعــی را یکــی از ممتازتریــن 
ــت و  ــی دانس ــان فارس ــعری در زب ــای ش قالب ه
اظهــار داشــت: می شــود در رابطــه بــا ایــن قالــب 
ســال ها صحبــت کــرد و تاریــخ رباعــی را ورق 
ــه رباعــی مهــر  زد؛ ایــن امــر کــه چــرا شــاعران ب
ــای  ــزل دارای توانایی ه ــه غ ــد، در حالی ک می ورزن

ــوده کــه  بســیاری اســت، خــود بحثــی مفصــل ب
ــت. ــه آن پرداخ ــود ب می ش

ــاره  ــه« درب ــعر حوضخان ــب های ش ــان »ش میهم
و  مهم تریــن  گفــت:  رباعــی  جذابیت هــای 
ــیقی  ــی، وزن و موس ــت رباع ــتین خصوصی نخس
ــی از دو  ــی، یک ــت. رباع ــعری اس ــب ش ــن قال ای
قالــب شــعری بــه شــمار مــی رود کــه دارای وزن 
ــر  ــی تغیی ــر وزن رباع ــت و اگ ــرد اس منحصربه ف
کنــد، دیگــر نمی شــود آن را رباعــی دانســت. 
ــت وارد وادی  ــی اس ــدت کم ــه م ــراد ک ــی اف برخ
ــی  ــراع را رباع ــار مص ــر چه ــده اند، ه ــات ش ادبی

می داننــد کــه این گونــه نیســت.
وی بــار دیگــر وزن آهنگیــن رباعــی را یــادآور شــد 
ــع«  ــزود: »مســتفعل مســتفعل مســتفعل ف و اف
َة اِالّ  ــوَّ ــوَل و ال ُق ــروف »ال َح ــه مع ــم وزن جمل ه
ِباللــه«، وزن رباعــی اســت. ایــن وزن ابــداع 
ــعار  ــپس در اش ــوده و س ــی زبان ب ــاعران فارس ش

ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــی اس عرب
دربــاره شــیوه بــه وجــود آمــدن ایــن وزن روایــات 
مختلفــی اســت کــه یکــی از معروف تریــن آن هــا 
ــی  ــده رباع ــی را آفرینن ــه رودک ــت ک ــی اس روایت
صــدای  روایــت  ایــن  اســاس  بــر  می دانــد؛ 
ــازی،  ــگام گردوب ــودکان در هن ــازی ک ــادی و ب ش
ــارت کــه  ــا ایــن عب ــا کالم آهنگینــی از رودکــی ب ب
ــراه               ــو« هم ــن گ ــا ب ــی رود ت ــان هم ــان غلت »غلت

می شــود.
عرفان پــور در ادامــه بــه موضــوع تنوع پذیــری 
وزن رباعــی اشــاره کــرد و ادامــه داد: رباعــی 
دارای ظرفیتــی بی نظیــر اســت؛ در دیگــر اوزان 
ــن  ــه ای ــود ک ــدا می ش ــی پی ــر قالب ــی کمت عروض

ــر را داشــته باشــد؛  ــری و تغیی ــزان انعطاف پذی می
اختیــارات وزنــی در مباحــث عروضــی کمتــر 
امــکان تحقــق دارد، در حالی کــه رباعــی بــه 18 یــا 

2۴ شــعبه تقســیم می شــود.

ــی  ــی و دوبیت ــه ای در رباع ــباهت قافی ــه ش وی ب
اشــاره کــرد و افــزود: بــا وجــود ایــن شــباهت ایــن 
ــی  ــی وزن ــد؛ دوبیت ــاوت دارن ــیار تف ــب بس دو قال
دارد کــه بیشــتر مضامیــن عاشــقانه را شــامل 
درمی یابیــم  تاریــخ  مــرور  بــا  امــا  می شــود، 
ــده در  ــم استفاده ش ــادی در مفاهی ــوع زی ــه تن ک
رباعــی وجــود دارد کــه امــروز نیــز بــر تعــدد ایــن 

ــت. ــده اس ــزوده ش ــن اف مضامی
 دلیل توجه به آثار کوتاه در دنیای 

کنونی
میهمــان »شــب های شــعر حوضخانــه«، مشــغله 
ــای  ــاه در دنی ــار کوت ــه آث ــه ب ــل توج ــاد را دلی زی
امــروز قالب هایــی  کنونــی دانســت و گفــت: 
ــن  ــد؛ ای ــتری دارن ــت بیش ــی محبوبی ــد رباع مانن

در حالــی اســت کــه هنــوز شــاهنامه خوانی و آثــار 
بلنــد دارای طرفــداران ویــژه خــود هســتند؛ روزگار 

ــدار و تشــنه رباعــی اســت. ــا طرف م
وی کشــف را خصوصیــت بــارز قالــب رباعــی 
ــته  ــف شایس ــر کش ــی اگ ــت: رباع ــت و گف دانس
ــد و  ــام می ده ــزل را انج ــد، کار 1۰ غ ــته باش داش
رباعــی خــوب گفتــن ســخت اســت. برخــی فکــر 
می کننــد چــون رباعــی دارای دو بیــت اســت 
ــی  کــه  ــق آن آســان اســت؛ در صورت گفتــن و خل
شــاعر بایــد در چهــار مصــرع، تمــام حــرف خــود 
را بیــان کــرده و بــا اســتفاده از تمــام کلمــات 
بکوشــد یــک رباعــی نــاب را بــه مخاطــب تقدیــم                

ــد. کن
در ســومین نشســت »شــب های شــعر حوضخانه« 
شــاعران جــوان در حضــور هنرمنــدان و عالقه منــدان 

بــه شــعر و ادبیــات اشــعار خــود را خواندنــد.
 اولیــن شــاعر ایــن برنامــه »عفــت نظــری« بــود 
کــه رباعــی خــود را بــه شــهید محســن حججــی و 
دیگــر شــهدای بی ســر مدافــع حــرم تقدیــم کــرد:

هر نیزه که در نبرد سر خاسته است
از مرد خداوند هنر خاسته است

با اینکه غروب است، ولیکن در شام
خورشید به احترام برخاسته است

رباعــی  »شــب  در  حاضــر  شــاعران  دیگــر  از 
حوضخانــه« می تــوان بــه ســید حســن  هاشــمی، 
زهــرا ســپهکار، آناهیتــا حاجی لــو، حمیدرضــا 
فاضلــی، ســید مجیــد موســوی، صــادق شــهبازی 
ــه میرســعیدی اشــاره کــرد کــه هــر یــک  و عاطف
بــا خوانــدن اشــعار خــود، خطــی مانــدگار در دفتــر 

ــد. ــت کردن ــتان ثب ــه قلمس حوضخان

،،
رباعــی  ماننــد  قالب هایــی  امــروز 
محبوبیــت بیشــتری دارنــد؛ ایــن در 
حالی است که هنوز شاهنامه خوانی 
و آثــار بلنــد دارای طرفــداران ویــژه خود 
هســتند؛ روزگار مــا طرفــدار و تشــنه 

رباعــی اســت

 آشنایی با رباعی
 در شب های  شعر حوضخانه

بخشی از وصیت نامه 
شهید علی اصغر فتاحی

اکنــون کــه ایــن وصیت نامــه را می نویســم 
ــزرگ  ــات ب ــه عملی ــتر ب ــاعتی بیش ــد س چن

والفجــر باقــی نمانــده اســت. 
انقــاب  پاســداران  صــدای  ایــن  آری، 
ــا  ــم ت ــه برآنی ــا صادقان ــت. م ــامی اس اس
آنچــه را بــا خــدای خویــش عهــد بســته ایم 
وفــا نماییــم و هــر لحظــه در انتظــار شــهادت 
و دیــدار پروردگارمــان هســتیم. ایــن پیــام 

تمامــی شــهیدان اســت کــه می گوینــد: 
امــام را تنهــا نگذاریــد و رزمنــدگان را یــاری 
ــه  ــده هم ــما نجات دهن ــه ش ــرا ک ــد؛ چ کنی
مســتضعفان عالــم هســتید و تمــام مــردم 
ــت  ــما مل ــر ش ــم ب ــا چش ــتضعف دنی مس

شــهیدپرور دوخته انــد. 
آری، مــا عاشــقان می رویــم تــا راه کربــای 
خــدا  شــاید  بگشــاییم؛  را  حســین)ع( 
گناهــان مــا را ببخشــد و مــا را بــه مهمانــی 
ــه  ــورت ب ــن ص ــه در ای ــد ک ــوت کن ــور دع ن

آرزوی دیرینــه خــود رســیده ایم. 

ــد  ــش عه ــدای خوی ــا خ ــداران ب ــا پاس م
ــم از  ــدن داری ــان در ب ــا ج ــه ت ــته ایم ک بس
یــاری کــردن اســام و امــام عزیــز کوتاهــی 
نکنیــم. آری، ایــن لبــاس کــه در بــدن 
ماســت، کفــن ماســت. بعــد از شهیدشــدنم 
از خــدا می خواهــم کــه همچــون همرزمانــم 
ــدون جســم باشــم.  ــات رمضــان ب در عملی
ــید  ــتتان رس ــه دس ــازه ام ب ــر جن ــا اگ احیان
در کنــار 72 شــهید جاویداالثــر عملیــات 

ــد. ــن کنی ــان دف رمض
عالــم  منجــی  آخریــن  بــر  درود  بــا 

بشــریت حضــرت حجــت بــن الحســن 
ــا درود  العســکری)عج( مهــدی موعــود و ب
و ســام بــه رهبــر کبیــر انقــاب اســامی و 
ــر او  ــوری اســامی، ســام ب ــذار جمه بنیانگ
ــه مــا آموخــت، او کــه تنهــا  کــه اســام را ب
بــر دیــن پــاک رســول خــدا)ص( تکیــه کرد 
ــد.  ــر نیندیش ــزی دیگ ــه چی ــام ب ــز اس و ج
خدایــا! تــو شــاهدی کــه مــن بــرای رضــای 
تــو گام برداشــتم و جــز ایــن چیــز دیگــری 
نبــود و امــا شــما ای کــوردالن! بدانیــد 
ــد  ــته خواه ــان برداش ــاب از چهره ت ــه نق ک

شــد و امــت قهرمانمــان بــه حیله هــا و 
نیرنگ هــای شــما پــی خواهــد بــرد. بیاییــد 
ــه صــف اســام  ــا فرصتــی باقــی اســت ب ت
کــه همانــا خــط امــام)ره( اســت، بپیوندیــد 
و از خداونــد منــان بخواهیــد تــا همــه مــا را 
بــه راه حقیقــی اســام هدایــت کنــد تــا بــا 
ــود  ــائل موج ــه مس ــام ب ــت اس درک درس
ــد شــخصی و گروهــی.  ــا دی ــه ب ــم، ن بنگری
بــه امیــد روزی کــه همــه مســلمین در 
گزارنــد.  نمــاز  قــدس  در  واحــد  صفــی 

1362/02/13 علـی اصغـــر فتاحـــی

سینما

دو جایزه جشنواره ایتالیایی برای سینمای ایران
ــی  ــنواره بین الملل ــزه جش ــتند »A1۵۷«، دو جای ــویوق« و مس ــم »س فیل

»مذهــب امــروز« را در کشــور ایتالیــا کســب کردنــد. 
ــم  ــی فیل ــنواره بین الملل ــه در جش ــرادران آرک ک ــاخته ب ــویوق« س »س
ــردم  ــزه »م ــب جای ــه کس ــق ب ــت، موف ــور داش ــروز« حض ــب ام »مذه
ــش  ــه پخ ــم ک ــن فیل ــد. ای ــینمایی ش ــداد س ــن روی ــب« از ای و مذاه
ــون در  ــت، تاکن ــی اس ــینمایی فاراب ــاد س ــده بنی ــه عه ــی آن ب بین الملل
ــادا،  ــودکان کان ــتانبول، ک ــم اس ــودکان فیل ــی ک ــنواره های بین الملل جش
جوانــان ســئول و... حضــور پیــدا کــرده و ســه نامــزدی جوایز اســتعدادهای 
ــزه دیگــر  ــف شــانگ های و ســه جای ــد آســیایی از جشــنواره رده ال جدی
از جشــنواره های کاســا آســیا و تامیــل نــادو را در کارنامــه داشــته اســت. 
ــه کارگردانــی بهــروز نورانی پــور و از تولیــدات مرکــز  همچنیــن »A1۵۷« ب
ــه در  ــری ک ــوزه هن ــینمایی ح ــازمان س ــه س ــته ب ــوره وابس ــتند س مس
بیســتمین جشــنواره بین المللــی فیلــم »مذاهــب امــروز« کشــور ایتالیــا 
شــرکت کــرده بــود نیــز، بــه عنــوان بهترین مســتند این جشــنواره شــناخته 
ــر،  ــم فج ــنواره های فیل ــزی را در جش ــون جوای ــتند تاکن ــن مس ــد. ای ش
ــزه  ــن جای ــش از ای ــرده و پی ــب ک ــت و … کس ــینما حقیق ــت، س مقاوم
اصلــی جشــنواره بین المللــی فیلــم »Zeichen der Nach« آلمــان، 
 »Chambery« ــنواره ــاگران جش ــگاه تماش ــب از ن ــم منتخ ــزه فیل جای
فرانســه، جایــزه بهتریــن مســتند جشــنواره »واچ داکــز« لهســتان و جایزه 
ویــژه هیئــت داوران جشــنواره فیلــم »ســینیه دو نویــی« فرانســه را نیــز از 

آن خــود کــرده اســت. 
بیســتمین جشــنواره بین المللــی »مذاهــب امــروز« از 22 تــا ۳۰ مهرمــاه 
ــو  ــاه ایرانــی »ت در شــهر ِتِرنتــو کشــور ایتالیــا برگــزار شــد و دو فیلــم کوت
فقــط مــادر مــن بــاش« ســاخته رقیــه توکلــی و »ســایه های ســفید« از 

مهــدی امینــی نیــز در ایــن جشــنواره حضــور داشــتند.

موسیقی

»کافه های تهران« آماده انتشار می شود
ــوم  ــن آلب ــار تازه تری ــخ انتش ــالم تاری ــن اع ــری ضم ــن خلعتب فردی
موســیقایی خــود بــه خوانندگــی همایــون شــجریان از مراحــل 

صحبــت کــرد.  تهــران«  »کافه هــای  پــروژه  آماده ســازی 
فردیــن خلعتبــری، آهنگســاز، دربــاره تازه تریــن آلبــوم خــود بــه 
ــه  ــوم ب ــی آلب ــون شــجریان توضیــح داد: کارهــای فن خوانندگــی همای

ــود.  ــر می ش ــال منتش ــان س ــا پای ــیده و ت ــام رس اتم
وی دربــاره تاریــخ انتشــار آلبــوم »کافه هــای تهــران« هــم بیــان کــرد: 
ــران« انجــام شــده  ــروژه »کافه هــای ته ــی پ تمامــی بخش هــای اصل
ــه  ــرار دارد ک ــترینگ ق ــس و مس ــه میک ــز کار در مرحل ــون نی و هم اکن
ــوم  ــن آلب ــه می شــود. در ای ــک ارائ ــده ای نزدی ــز در آین ــوم نی ــن آلب ای
ــی  ــم و نوازندگان ــام ابوالقاس ــتی بهن ــه سرپرس ــتا« ب ــامبل »ذاس آنس
چــون پــدرام فریوســفی، آتنــا اشــتیاقی، شــقایق صادقیــان و ســایوری 
شــفیعی بــه کارگردانــی هنــری رضــا موســوی آثــار مدنظــر را در چنــد 
کافــه شــهر تهــران ضبــط کرده انــد کــه هــر یــک از موســیقی ها بنــا بــه 

فضــای موجــود کافه هــا ســاخته شــده اســت. 
فردیــن خلعتبــری و همایــون شــجریان کــه چنــدی پیــش تازه تریــن 
اثــر مشــترک خــود را بــه اتمــام رســانده اند، قطعــه »بــار دیگــر 

ــد.  ــر کردن ــازی منتش ــای مج ــی« را در فض فراموش
ــام  ــه اتم ــی آن ب ــه مراحــل فن ــدی ک ــوم جدی ــد در آلب ــن دو هنرمن ای
ــرای  ــه را ب ــن قطع ــتا« چندی ــامبل »ذاس ــی آنس ــا همراه ــیده، ب رس
ــه  ــه گفت ــر ب ــن اث ــد. ای ــاده کرده ان ــی آم ــیقی ایران ــدان موس عالقه من
ســازندگانش در فضایــی مینی مــال تولیــد شــده و بــا توجــه بــه اینکــه 
ارکســتر در نظــر گرفتــه شــده یــک کوارتــت زهــی اســت، می توانــد بــه 
ــوزه  ــجریان در ح ــون ش ــای همای ــن آلبوم ه ــی متفاوت تری ــوان یک عن

خوانندگــی بــه حســاب آیــد.

نقاشی

از سالم ماندن اثرم متعجب شدم
ــه  ــر »حــوض روغــن« ک ــق اث ــی و خال ــد ژاپن نوریوکــی  هاراگوچــی، هنرمن
در مــوزه هنرهــای معاصــر تهــران نصــب شــده، دربــاره حضــورش در ایــران 
گفــت: چنــدی پیــش خانــم هنرمنــدی از ایــران در ژاپــن، نمایشــگاهی برپــا 
کــرد و بــه دیــدن مــن آمــد و دربــاره ایــن اثــر صحبــت کــرد و گفــت اثــرم 
در مــوزه هنرهــای معاصــر پابرجاســت و وقتــی او کوچــک بــوده، بــه همــراه 
ــدن او  ــر در هنرمندش ــن اث ــدن ای ــت و دی ــده اس ــر را دی ــن اث ــادرش ای م
ــوده اســت. همیــن مکالمــه، زمینه ســاز حضــور امــروز مــن در  تاثیرگــذار ب

ایــران و مرمــت ایــن اثــر شــد. 
ــرم  ــدن اث ــا دی ــدم و ب ــران آم ــه ای ــر ب ــار دیگ ــه داد: خوشــحالم ب وی ادام
بســیار تعجــب کــردم از اینکــه پــس از ۴۰ ســال ایــن اثــر هنوز پابرجاســت و 
کامــال ســالم مانــده اســت. مــن از مســئوالن مــوزه بســیار تشــکر می کنــم؛ 
درواقــع احســاس کــردم مــوزه طــی ایــن ســال ها در زمــان ســاکن بــوده و 

ایــن مــن بــودم کــه پیــر شــده ام. 
ــی در  ــه این چنین ــر تجرب ــرای او ه ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ب ــد ژاپن ــن هنرمن ای
ــران و  ــرد: ای ــار ک ــف می شــود، اظه ــان انســان ها تعری حــوزه ارتباطــات می
ژاپــن ســابقه طوالنــی ارتباطــی و فرهنگــی دارنــد. مــن خوشــحال می شــوم 
ــوی و فرهنگــی از طریــق کار مــن هــم کارکــردی داشــته  ــاط معن ایــن ارتب

باشــد و ادامــه پیــدا کنــد.
ــر  ــک اث ــن ی ــر م ــت: اث ــز گف ــر خــود نی ــح بیشــتر اث  هاراگوچــی در توضی
انتزاعــی اســت. مــن تــالش نمی کنــم تــا خــودم را در آثــارم منعکــس کنــم؛ 
ــرای مــن فــرم  ــد. ب ــرم ببین بلکــه دوســت دارم مخاطــب خــودش را در اث
ــری  ــدارم اث ــت ن ــت دارد و دوس ــوم اهمی ــتر از مفه ــی بیش و زیبایی شناس
را توضیــح بدهــم. نکتــه دیگــری کــه برایــم اهمیــت دارد ایــن اســت کــه 
ــرا باشــم و دســت  ــم، تجربه گ ــری بمان بیشــتر از اینکــه در نظریه هــای هن

بــه عمــل بزنــم؛ ضمــن اینکــه عنصــر زمــان برایــم بســیار اهمیــت دارد.
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خفگی
کارگردان فریدون جیرانی

بازیگران نوید محمدزاده، الناز 
شاکردوست، پوالد کیمیایی، ماهایا 

پطروسیان، پردیس احمدیه 
سینما فلسطین

ایتالیا ایتالیا
کارگردان کاوه صباغ زاده

بازیگران حامد کمیلی، سارا 
بهرامی، رضا سخایی، جهانگیر 

میرشکاری، فرید سجادی حسینی
سینما چهارباغ

خانه دختر
کارگردان شهرام شاه حسینی

بازیگران حامد بهداد، رعنا 
آزادی ور، باران کوثری، پگاه آهنگرانی، 

بابک کریمی، رؤیا تیموریان
سینما قدس



11 و حوادث اجتماعی  کوتاه اخبار 
 25 درصد سالمندان 

نیازمند هستند
رئیــس دبیرخانــه شــورای عالی ســالمندان گفت: مســئله ای 
کــه عمــوم ســالمندان بــا آن درگیــر هســتند مطابقــت 
میــزان  بــا  بازنشســتگی  و حقــوق  دریافتــی  نداشــتن 
ــوق  ــا وجــود افزایــش هــر ســاله حق ــرا ب هزینه هاســت؛ زی
بازنشســتگان، درآمدهــا بــه حــدی نیســت کــه کفایــت کنــد. 
دکتــر محســن ســلمان نژاد بــا اشــاره بــه تعــداد ســالمندانی 
بــر  افــزود:  می شــوند  نگهــداری  آسایشــگاه ها  در  کــه 
اســاس آمارهــای مرکــز آمــار در ســال ۹۵، 7 میلیــون و ۵۰۰ 
هــزار ســالمند در کشــور داریــم کــه از ایــن تعــداد حــدود ۲۵ 
هــزار ســالمند در مراکــز ســالمندی و آسایشــگاه ها نگهــداری 
می شــوند. البتــه کل ســالمندانی کــه از ســازمان بهزیســتی 

ــر ۶۰۰ هــزار نفــر اســت. ــغ ب ــد، بال ســرویس می گیرن
 وی افــزود: البتــه نبایــد ایــن موضــوع را فرامــوش کــرد کــه 
ــر از ســالمندان تحــت  ــون و ۵۰۰ هــزار نف ــک میلی حــدود ی
ــر ۲۵  ــغ ب ــی بال ــد؛ یعن ــرار دارن ــداد ق ــه ام ــش کمیت پوش

ــد هســتند.  درصــد از ســالمندان کشــور، نیازمن
ــرد:  ــار ک ــز اظه ــور نی ــتگان کش ــر بازنشس ــاره دیگ وی درب
ــتند  ــر هس ــا آن درگی ــالمندان ب ــوم س ــه عم ــئله ای ک مس
مطابقــت نداشــتن دریافتــی و حقــوق بازنشســتگی بــا 
ــش هــر ســاله  ــا وجــود افزای ــرا ب ــزان هزینه هاســت؛ زی می
ــه  ــت ک ــدی نیس ــه ح ــا ب ــتگان، در آمده ــوق بازنشس حق

ــد. ــت کن کفای

فراخوان سازمان انتقال خون 
برای اهدای »پالکت«

مدیــر عامــل ســازمان انتقــال خــون بــا اشــاره بــه افزایــش 
ــزوم  ــر ل ــان، ب ــران و جه درخواســت و مصــرف پالکــت در ای
افزایــش اهــدای مســتقیم پالکــت بــه روش فرزیــس تاکیــد 
ــرای  کــرد و گفــت: میــزان تقاضــای مراکــز درمانــی کشــور ب
مصــرف پالکــت بــه یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار واحــد در ســال 

رســیده اســت.
 دکتــر علی اکبــر پورفتــح هللا بــا بیــان اینکــه رونــد درخواســت 
ــال  ــدت در ح ــه ش ــان ب ــران و جه ــت در ای ــرف پالک و مص
ــته  ــال گذش ــی ۱۲ س ــران ط ــت: در ای ــت، گف ــش اس افزای
تقاضــای مراکــز درمانــی کشــور بــرای مصــرف پالکــت از ۴۰۰ 
هــزار واحــد در ســال بــه یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار واحــد در 

ســال رســیده اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر تأمیــن پالکــت در 
ــل  ــدای خــون کام ــا از اه ــا جداســازی آن ه ــا ب ــران عمدت ای
ــه  ــت ک ــه پالک ــن روش تهی ــزود: در ای ــود، اف ــم می ش فراه
ــزان  ــود، می ــده می ش ــدم« خوان ــت ران ــالح »پالک ــه اصط ب
ــه هــر شــش  ــه طــوری ک ــم اســت؛ ب جداســازی پالکــت ک
واحــد پالکتــی، یــک دوز درمانــی را ایجــاد می کنــد و بیمــار 
در معــرض پالســمای اهداکننــدگان متفاوتــی قــرار می گیــرد. 
ــا اهــدای  پورفتــح هللا ادامــه داد: ایــن در حالــی اســت کــه ب
ــزای  ــازی اج ــس )جداس ــا روش فرزی ــت ب ــتقیم پالک مس
ــت  ــد پالک ــش واح ــادل ش ــی و مع ــک دوز درمان ــون( ی خ
و  می شــود  اهــدا  خــون  اهداکننــدگان  توســط  رانــدم، 
محصــول بــا کیفیــت زیــاد بیمــاران چشــم انتظار  را امیــدوار 

می کنــد.

جامعه
ورود تجهیزات جدید به ناجا

تجهیــزات جدیــد  ورود  از  انتظامــی  نیــروی  فرمانــده 
ــال  ــن ح ــر داد و در عی ــور خب ــس کش ــه پلی ــه مجموع ب
خواســتار حــل مشــکالت اعتبــاری ناجــا از ســوی دولــت 

ــد.  ــس ش و مجل
ســردار حســین اشــتری دربــاره اینکــه آیــا ناجــا از 
تجهیــزات و امکانــات جدیــدی اســتفاده خواهــد کــرد یــا 
خیــر، گفــت: نیــروی انتظامــی هــر ســال تجهیزاتــی را بــه 
ــای  ــزو برنامه ه ــن ج ــد و ای ــه وارد می کن ــل مجموع داخ
آینــده  ســال  به ویــژه  و  امســال  بــرای  ماســت کــه 
تجهیــرات جدیــدی را وارد پلیــس می کنیــم تــا بتوانیــم از 
ایــن تجهیــزات بــرای انجــام بهتــر وظایــف خــود و خدمات 

ــم.  ــه مــردم اســتفاده کنی ب
ــا اشــاره بــه مشــکالت اعتبــاری در ناجــا  فرمانــده ناجــا ب
افــزود:  در هــر صــورت مــا مشــکالت اعتبــاری داریــم کــه 
ــم و  ــه داده ای ــه ارائ ــئوالن مربوط ــه مس ــم آن را ب ــال ه قب
ــا همــکاری دولــت و مجلــس اعتبــارات الزم  امیدواریــم ب

بــرای تهیــه ایــن تجهیــرات تأمیــن شــود. 
ــه  ــا ب ــن نیازمندی ه ــا ای ــه آی ــاره اینک ســردار اشــتری درب
مســئوالن منتقــل شــده یــا خیــر نیــز، بــه ایســنا گفــت: مــا 
نیازمندی هــا را مشــخص و اعــالم کرده ایــم و اگــر تأمیــن 

شــود، حتمــا تجهیــرات جدیــد را تهیــه خواهیــم کــرد.

وزارت کشور مسئول تعیین 
هزینه های عتبات است

مدیــر کل عتبــات عالیــات ســازمان حــج و زیــارت گفــت: 
ســتاد مرکــزی اربعیــن وزارت کشــور مســئول رصــد و 
ــران  ــزای زائ ــدور وی ــه ص ــوط ب ــای مرب ــن هزینه ه تعیی
ــات اســت و ســازمان حــج فقــط مســئولیت اجــرای  عتب

ــده دارد.  ــر عه ــات را ب مصوب
ــامانه  ــام در س ــدای ثبت ن ــت: از ابت ــی گف ــن نظافت محس
ســماح کــه از اواخــر شــهریورماه آغــاز شــده تاکنــون ۵۰۰ 
ــوم  ــدود یک س ــرای ح ــه ب ــد ک ــام کرده ان ــر ثبت ن ــزار نف ه
آن هــا ویــزا صــادر شــده اســت و هیــچ افزایــش هزینــه ای 
در ایــن ســامانه وجــود نداشــته و از ابتــدا هزینــه دریافتــی 

در ســایت ۱۹۹ هــزار و ۵۰۰ تومــان ثبــت شــده اســت. 
فــردی هنــگام  از  اینکــه  امــکان  داشــت:  اظهــار  وی 
ثبت نــام بیــش از ۱۹۹ هــزار و ۵۰۰ تومــان دریافــت شــود، 
وجــود نداشــته اســت؛ چــرا کــه ایــن ســامانه سیســتمی 
اســت و دســتی نیســت کــه بتــوان هزینه هــای آن را هــر 

ــاد کــرد.  ــا زی روز کــم ی
وی در پاســخ بــه اینکــه در هنــگام ثبت نــام هزینــه 
ــا ۲۰۸ هــزار تومــان رســیده  ــه ۲۰۵ ت اخذشــده از زائــران ب
گفــت: چنیــن موضوعــی اتفــاق نیفتــاده و نمی افتــد؛ زیــرا 

ــم.  ــد می کنی ــم رص ــور دائ ــه ط ــا ب م
بــه گفتــه نظافتــی طــی چنــد روز گذشــته، ایــن ســامانه بــا 
اختــالل مواجــه بــود کــه از صبــح روز شــنبه، ایــن مشــکل 

برطــرف شــد.

حوادث

دختر اصفهانی، اولین قربانی 
»نهنگ آبی« در ایران

فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان از ســقوط دو دانش آموز 
ــان  ــر از آن ــک نف ــوت ی ــذر و ف ــل روگ ــی از پ ــر اصفهان دخت
ــازی  ــر ب ــت تأثی ــر تح ــوز دیگ ــدن دانش آم ــروح ش و مج
»نهنــگ آبــی« خبــر داد. ســردار مهــدی معصوم بیگــی 
گفــت: در پــی اعــالم مرکــز فوریت هــای پلیســی ۱۱۰ 
مبنــی بــر ســقوط دو دختــر نوجــوان از پــل روگــذر در شــهر 
ــه محــل  ــه ب ــای پلیســی بالفاصل ــم فوریت ه ــان، تی اصفه

اعــزام شــد. 
وی افــزود: متاســفانه در اثــر ایــن حادثــه، یکــی از دختــران 
کــه ۱۵ ســاله بــود در دم فــوت کــرد و دیگــری کــه ۱۶ ســاله 

بــود، بــه شــدت مجــروح و بــه بیمارســتان منتقــل شــد. 
ــح  ــن تصری ــان همچنی ــتان اصفه ــی اس ــده انتظام فرمان
ــوز  ــای موجــود حــال دانش آم ــر اســاس گزارش ه ــرد: ب ک

ــالم شــده اســت.  ــم اع ــز وخی مجــروح نی
ایــن مقــام ارشــد انتظامــی بیــان داشــت: ایــن دو نوجــوان 
ــط  ــرت کــردن خــود توســط یــک دســتگاه ضب پیــش از پ
صــوت، بــا خانــواده خــود خداحافظــی کــرده و علــت ایــن 
کار را انجــام بــازی آنالیــن نهنــگ آبــی در فضــای مجــازی 
اعــالم کرده انــد. ســردار معصوم بیگــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
نوجــوان مجروح شــده نیــز بیــان داشــته کــه تحــت تأثیــر 
بــازی دســت بــه ایــن اقــدام زده، خاطرنشــان کــرد: 
ــی هشــدارهایی داده  ــگ آب ــازی نهن پلیــس درخصــوص ب
ــازی در کشــورهای مختلــف قربانــی گرفتــه و  ــود؛ ایــن ب ب
تأثیــر بســیاری بــر ذهــن دارد و افــراد را وادار بــه رفتارهــای 

ــد.  ــی می کن ــی و خودکش ــون خودزن ــری همچ پرخط
وی تاکیــد کــرد: پــدر و مادرهــا می بایــد همــواره بــر رفتــار 

فرزنــدان خــود نظــارت داشــته باشــند.
همچنیــن مدیــر روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اصفهــان پیرامــون وضعیــت ســالمت دختــر بازمانــده ایــن 
حادثــه گفــت: در حــال حاضر ســطح هوشــیاری ایــن دختر 
باالتــر آمــده و بــه ســبب آســیب ها و شکســتگی های 
ــال  ــرای او درح ــاز ب ــورد نی ــی م ــات درمان ــدد، اقدام متع
ــاال  ــا ب ــون ب ــزود: اکن ــور اف ــوش جهانپ ــام اســت. کیان انج
آمــدن ســطح هوشــیاری ایــن دختــر وضعیــت عمومــی او 
بهبــود یافتــه و بــد نیســت امــا از وضعیــت بعــد او نمی تــوان 
ــن  ــه ای ــیب های وارده ب ــه آس ــاره ب ــا اش ــی زد. وی ب حرف
ــتخوان  ــدد اس ــتگی های متع ــت: شکس ــار داش ــر اظه دخت
ــد  ــر دی ــن دخت ــه ای ــود ک ــیبی ب ــترین آس ــا بیش و اندام ه
هرچنــد ایــن مــوارد آســیب عمومــی محســوب می شــوند 
لیکــن درحــال انجــام اقدامــات پزشــکی هســتیم و بــا بــاال 
رفتــن ســطح هوشــیاری او احتمــال بهبــودی هرچه بیشــتر 
فــرد وجــود دارد کــه بــه ســرانجام دوســتش دچــار نشــود.

جهانپــور بــا اشــاره بــه وضعیــت دختــر فــوت شــده، گفــت: 
دختــر فــوت شــده نیــز در زمــان رســیدن اورژانــس و انتقال 
بــه بیمارســتان زنــده بــود امــا هوشــیاری نداشــت و زمانــی 
کــه اقــدام بــه خودکشــی کردنــد همانجــا بــه کمــای عمیــق 
ــه بیمارســتان غرضــی  ــت ب ــن وضعی ــا همی ــود و ب ــه ب رفت
منتقــل شــد امــا بــه دلیــل نداشــتن هوشــیاری در ســاعات 

اولیــه فــوت کــرد.

ــاون توســعه روســتایی و مناطــق محــروم کشــور ریاســت  مع
جمهــوری گفــت: در پرداخــت تســهیالت بــه روســتاییان و 
عشــایر بــه منظــور اجــرای عدالــت ســعی شــده تــا پــول بــدون 
ــا  ــبک ب ــان و س ــای آس ــا وثیقه ه ــود؛ ام ــت نش ــه پرداخ وثیق

ــن قشــر اخــذ خواهــد شــد.    شــرایط خــاص از ای
ــای  ــوع ضمانت ه ــاره موض ــوی درب ــل رض ــید ابوالفض ــر س دکت
در نظــر گرفته شــده بــرای اشــتغال روســتاییان اظهــار داشــت: 
دادیــم،  انجــام  خصــوص  ایــن  در  مهم تریــن کاری کــه 
ــود کــه چــرا وام هــای اشــتغال  آسیب شناســی ایــن مســئله ب
)کــه از ســال ۱۳7۰ آغــاز شــد( کمتریــن نتیجــه را داده اســت؟ 
ــع  ــه درواق ــه مشــخص شــد ک و طــی بررســی های انجام گرفت
سیســتم اجرایــی و آیین نامــه ای ایــن کار نقــص داشــته اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه در نحــوه پرداخــت وام هــا نیــز نقصــی وجود 
داشــت، خاطرنشــان کــرد: در ایــن خصــوص مشــاغل تعریــف  

نشــده بودنــد و موضــوع ضمانــت نیــز مــورد غفلــت واقــع شــده 
 . د بو

رضــوی تصریــح کــرد: بــه منظــور اجــرای عدالــت بــرای اعطــای 
وام بــه روســتاییان و عشــایر، اخــذ وثیقه هــای آســان در نظــر 
گرفتــه شــده اســت؛ بدیــن ترتیــب کــه اگــر زمیــن محــل اجرای 
پــروژه ای ســند نداشــته باشــد )حتــی اگر داشــته باشــد( دهیار 
یــا بخشــدار آن روســتا می توانــد بــا ارســال نامــه ای بــه بانــک 
اطــالع دهــد کــه فــالن زمیــن از آن فــردی اســت کــه در حــال 
اجــرای پــروژه اســت؛ بنابرایــن آن زمیــن و ماشــین آالتی کــه در 
آن نصــب می شــود، بــه عنــوان وثیقــه محســوب خواهــد شــد. 
ــی  ــغلی خدمات ــر ش ــغل مدنظ ــر ش ــرد: اگ ــان ک وی خاطرنش
باشــد کــه نیــازی بــه ماشــین آالت نداشــته باشــد، آن شــخص 
ــوان  ــه عن ــود را ب ــت خ ــهام عدال ــا س ــه ی ــد کارت یاران می توان

ــه دهــد. وثیقــه ارائ

ــازمان  ــس س ــور مجل ــی و ام ــت، حقوق ــعه مدیری ــاون توس مع
ــت  ــن وضعی ــه آخری ــاره ب ــن اش ــت ضم ــط زیس ــت محی حفاظ
ــس شــورای  ــان در مجل ــان و جنگلبان ــت از محیط بان الیحــه حمای
اســالمی گفــت: اولیــن جلســه کمیســیون اقتصــادی بــرای بررســی 
ایــن الیحــه برگــزار می شــود. در اردیبهشــت ماه ســال جــاری 
ــس از بررســی  ــان«، پ ــان و جنگلبان ــت از محیط بان الیحــه »حمای
و تصویــب در هیئــت دولــت، بــه مجلــس شــورای اســالمی ارســال 

شــد. 
کریــم شــافعی دربــاره آخریــن وضعیــت الیحــه حمایــت از 
ــه  ــه کمیســیون قضایــی ب ــار کــرد: ایــن الیحــه ب ــان اظه محیط بان
عنــوان کمیســیون اصلــی و کمیســیون های اقتصــادی، کشــاورزی، 
ــی  ــای فرع ــوان کمیته ه ــه عن ــی، ب ــت مل ــه و امنی ــران، بودج عم

ــت.  ــده اس ــاع داده ش ارج
ــه  ــه کمیت ــن جلس ــاه( اولی ــنبه )۳ آبان م ــزود: روز چهارش وی اف

ــان  ــان و جنگلبان ــت از محیط بان ــه الیحــه حمای اقتصــادی در زمین
برگــزار خواهــد شــد. فعــال کلیــات آن در دســت بررســی اســت تــا 

بــه صحــن علنــی مجلــس بــرای تصویــب بــرود. 
ــت  ــازمان حفاظ ــری س ــاره پیگی ــی درب ــه پرسش ــخ ب وی در پاس
محیــط زیســت بــرای بررســی اولویــت دار و ســریع الیحــه حمایــت 
از محیط بانــان و جنگلبانــان اظهــار کــرد: همیــن کــه در کمیســیون 
اقتصــادی بررســی می شــود، نتیجــه پیگیری هــای ســازمان 

حفاظــت محیــط زیســت اســت. 
عیســی کالنتــری، رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، در 
ــان ســاوجی  ــرودی محیط ب ــی لنگ ــا ســید عل ــات ب حاشــیه مالق
کــه در برخــورد بــا شــکارچیان متخلــف زخمــی شــده بــود، تاکیــد 
کــرد کــه بــا تصویــب الیحــه حمایــت از محیط بانــان، محیط بانــان 
از امتیــازات نیروهــای مســلح برخــوردار می شــوند و شــرایط 
ــد. ــاره حمایت هــای قضایــی بهبــود می یاب ــان به ویــژه درب محیط بان

الیحه حمایت از محیط بانان همچنان در انتظار بررسیاعطای وام به روستاییان با اخذ وثیقه آسان
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ــاال  ــید؛ ح ــود رس ــان راه خ ــه پای ــم ب ــر ه ــاه مه م
وارد  جــدی  صــورت  بــه  دیگــر  دانش آمــوزان 
دنیــای درس و مشــق شــده اند و روزهــای خوشــی 
اتفاقــی  ایــن ماجــرا  امــا  را ســپری می کننــد؛ 
همه گیــر نیســت و هســتند کودکانــی کــه تنهــا 

دارنــد. را  مدرســه  و  آرزوی درس 
 بــرای کــودکان کار، مــاه مهــر بــا مــاه تیــر و مــرداد 
ــد از  ــا مجبورن ــدارد؛ آن ه ــی ن ــچ فرق ــهریور هی و ش
ــب  ــی ش ــاعات پایان ــا س ــح ت ــاعات صب ــن س اولی
مشــغول کار باشــند. تعریــف کار بــرای ایــن کــودکان 
ــاوت  ــیار متف ــیم بس ــا می شناس ــه م ــا آنچ ــم ب ه
اســت. کار بــرای ایــن کــودکان یعنــی گدایــی، 
زباله گــردی، کار در کارگاه بــا شــرایط ســخت یــا 
در بهتریــن حالــت فروختــن آدامــس و جــوراب در 

خیابان هــا.
کــودکان کار دیگــر یــک پدیــده نــادر در کالن شــهرها 
ــر در  ــی فراگی ــه واقعیت ــل ب ــم تبدی ــت و کم ک نیس
ــم  ــی ه ــران شــده اســت. فرق بیشــتر شــهرهای ای
نمی کنــد کــه ایــن کــودکان وطنــی باشــند یــا 
ــرا  ــه یکســان اســت؛ زی ــرای هم مهاجــر، شــرایط ب
ــی  ــه طبقات ــر و فاصل ــا، فق ــرما و گرم ــکالت، س مش

وطنــی و مهاجــر نمی شناســد.
بــر اســاس آمارهــای موجــود ۳۰.۹ درصــد کــودکان 
خیابانــی ۶ تــا ۱۱ ســاله و ۹ درصــد نیــز زیــر ۶ ســاله 

ــی در  ــی غیرایران ــودکان خیابان ــداد ک ــتند و تع هس
رضــوی،  فــارس، خراســان  تهــران،  اســتان های 
بوشــهر و اصفهــان بیشــتر از اســتان های دیگــر 

ــت. اس

 آسیب ها
ــر آمــده  در مطالعــات انجام شــده در ســال های اخی
ــی را  ــودکان خیابان ــداد ک ــترین تع ــه بیش ــت ک اس
پســران تشــکیل می دهنــد و همچنیــن بررســی 
اولیــه وضعیــت تابعیــت مراجعــان نشــان می دهــد 
ــودکان  ــد ک ــدود 7۵.۱ درص ــی ح ــودکان ایران ــه ک ک
ــد و حــدود ۳۰ درصــد  ــی را تشــکیل می دهن خیابان
ــه  ــاع بیگان ــودکان اتب ــودکان کار، ک ــده از ک باقی مان

هســتند.
بیشــتر ایــن کــودکان از ســوء تغذیه رنــج می برنــد و 

بســیاری از آن هــا مــورد سوء اســتفاده جنســی قــرار 
گرفته انــد. وضعیــت بهداشــتی ایــن کــودکان بســیار 
ناگــوار اســت و معمــوال تمــام درآمدهایــی را کــه بــه 
دســت می آورنــد یــا بــه باندهــای مافیایــی تحویــل 
ــدر و  ــاد پ ــرج اعتی ــا خ ــن پول ه ــا ای ــد ی می دهن

ــادر معتادشــان می شــود. م
ــواع و  ــرض ان ــودکان در مع ــن ک ــا ای ــار این ه در کن
اقســام آســیب های اجتماعــی و بزهــکاری قــرار 

ــیاری دارد. ــی بس ــای نگران ــود ج ــه خ ــد ک دارن
در حــال حاضــر در حاشــیه بیشــتر شــهرهای بــزرگ 
ــرده  ــدا ک ــترش پی ــدی گس ــه ح ــینی ب حاشیه نش
ــن  ــده ای ــال آین ــا ۲۰ س ــت ت ــد نیس ــچ بعی ــه هی ک
حاشــیه ها از خــود شــهر هــم بزرگ تــر شــوند؛ 
درســت ماننــد آنچــه اکنــون در ریــو دوژانیــرو برزیــل 

ــتیم.  ــاهد آن هس ش
ــگاه  ــم جوالن ــاال ه ــن ح ــق همی ــن مناط ــود ای وج
بیشــتر خالفــکاران اســت و بســیاری از جنایــات 
فجیــع ســال های اخیــر هــم درســت در همیــن 
مناطــق رخ داده اســت. شــاید بهتریــن مثــال بــرای 
ایــن ماجــرا تهــران باشــد؛ در حــال حاضــر حاشــیه 
ــت؛  ــران اس ــه ای ــن منطق ــران جرم خیزتری ــهر ته ش
بــه گونــه ای کــه آمــار تنهــا بخــش کوچکــی از ایــن 
مناطــق تهــران از آمــار جنایــات کل ایــران در ۱۰ ســال 
اخیــر هــم بیشــتر اســت. در ایــن وضعیــت وجــود 
کــودکان کار بســیار در ایــن مناطــق باعــث می شــود 
مــا در آینــده بــا مشــکالت فراوانــی روبــه رو باشــیم؛ 

مشــکالتی کــه حاصــل فقــر اســت.
این هــا تنهــا بخشــی از واقعیــت کــودکان کار اســت؛ 
امــا ســؤال مهــم ایــن اســت کــه چــه کاری می تــوان 

بــرای ایــن کــودکان انجــام داد.
 راهکارها

بســیاری از کارشناســان اعتقــاد دارنــد فراهــم کــردن 
ــن  ــد ای ــادی می توان ــد زی ــا ح ــل ت ــرایط تحصی ش
کــودکان را از آســیب های احتمالــی آینــده دور کنــد؛ 
ــا داشــتن  ــل تنه ــردن شــرایط تحصی ــم ک ــا فراه ام
مدرســه و معلــم نیســت؛ ایــن کــودکان ابتــدا بایــد 
ــرایط  ــردن در ش ــت کم از کار ک ــا دس ــردن ی از کار ک

غیرانســانی دور شــوند. 
ــخص  ــف مش ــه تکلی ــی ک ــای مافیای ــاره بانده درب
ــد  ــالش می کنن اســت و پلیــس و دیگــر ارگان هــا ت
بــا آن هــا برخــورد کننــد؛ امــا بــرای کــودکان دارای پدر 
ــی  ــن قدیم ــت. قوانی ــر اس ــاع بغرنج ت ــادر اوض و م
ــر و خأل هــای موجــود باعــث شــده  ــا گی دســت و پ

نهادهــای حمایتــی دولتــی و خصوصــی نتواننــد 
بــرای نجــات ایــن کــودکان کار خاصــی انجــام دهند. 
ــودکان  ــوق ک ــت از حق ــن حمای ــن حــال قوانی ــا ای ب
ــر  ــورد و ه ــاک می خ ــس خ ــت در مجل مدت هاس
بــار بــه بهانه هــای مختلــف از دســتورکار خــارج 

می شــود. 
ــی را  ــن محکم ــا قوانی ــا حتم ــول داده ت ــس ق مجل
ــز  ــا نی ــد. م ــب کن ــودکان تصوی ــت از ک ــرای حمای ب
امیدواریــم ایــن قوانیــن خیلــی زود اجرایــی شــوند؛ 
امــا تــا آن زمــان کمتریــن کاری کــه می تــوان 
انجــام داد، حمایــت از ایــن کــودکان اســت؛ حمایــت 
ــی نیســت و حمایــت  ــه معنــی حمایــت مال ــا ب تنه
ــد  ــه می توان ــت ک ــزاری اس ــن اب ــی، مهم تری عاطف
ایــن کــودکان را از معــرض بســیاری از آســیب ها دور 
ــی  ــی کمک ــر مال ــد از نظ ــر نمی توانی ــس اگ ــد؛ پ کن
ــا  ــد، دســت کم در برخــورد ب ــودکان بکنی ــن ک ــه ای ب

ــان باشــید. آن هــا مهرب

کودکان کار از نگاهی دیگر

قربانیان کوچک فقر

،،
بســیاری از کارشناســان اعتقــاد دارنــد 
فراهــم کــردن شــرایط تحصیــل تــا حــد 
از  را  کــودکان  ایــن  می توانــد  زیــادی 
آســیب های احتمالــی آینــده دور کنــد؛ 
اما فراهم کردن شــرایط تحصیل تنها 

داشــتن مدرســه و معلــم نیســت

ــای  ــه پ ــش را ب ــه دســترنج ســال ها زحمت ــدری ک پ
پســرش ریختــه و او را بــرای ادامــه تحصیــل بــه اروپــا 
فرســتاده بــود، تصــور نمی کــرد پســر جراحــش پــس 
از بازگشــت بــه ایــران و بــه دلیــل حرف هــای همســر 

صیغــه ای اش جانــش را خواهــد گرفــت.
بــه گــزارش شــفاآنالین و بــر اســاس محتویــات 
از  یکــی  اهالــی  امســال،  خــرداد   ۱۹ پرونــده، 
محله هــای خیابــان ونــک، بــا شــنیدن ســروصداهایی 
از خانــه همسایه شــان سراســیمه خــود را بــه آپارتمــان 

ــاندند.  ــر رس مدنظ
مــرد  خونیــن  چهــره  بــا  بعــد  لحظاتــی  آن هــا 
ســالخورده ای روبــه رو شــدند کــه پــدر صاحبخانــه بود. 
ــه بیمارســتان  ــی ســریع مقدمــات انتقــال وی ب خیل

ــا شــد. مهی
ــم  ــای تی ــتان، تالش ه ــه بیمارس ــن ب ــال بهم ــا انتق ب
پزشــکی بــرای نجاتــش آغــاز شــد؛ امــا او ۲۴ ســاعت 
بعــد بــه کمــا رفــت. از ســوی دیگــر دختــر بهمــن نیــز 

بــا مراجعــه بــه کالنتــری از بــرادرش شــکایت کــرد.
از  همســایه ها  تمــاس  در  حادثــه  »روز  او گفــت: 
ــه  ــریع ب ــی س ــود را خیل ــدم و خ ــر ش ــان باخب جری

بیمارســتان رســاندم. 
ــه مــن گفــت  ــی داشــت، ب ــوز نیمه جان ــه هن ــدرم ک پ
کــه کامــران – بــرادرم - او را بــا بطــری زده اســت؛ این 
در حالــی بــود کــه پــدرم تمــام اموالــش را بــه بــرادرم 
ــور  ــارج از کش ــه خ ــل ب ــرای تحصی ــی او را ب داد. حت
ــای  ــی از محبت ه ــای قدردان ــه ج ــا او ب ــتاد؛ ام فرس

ــش را داد.  ــور جواب ــدرم، این ط پ
بــرادرم مدتــی قبــل بــا زن جوانــی عقــد موقــت 
ــش را در  ــه اموال ــدرم هم ــه پ ــا ک ــود. از آنج ــرده ب ک
اختیــار کامــران قــرار داده بــود، بــه ناچــار بــا او زندگــی 
ــه  ــود ک ــه ب ــرادرم گفت ــر ب ــگار همس ــا ان ــرد؛ ام می ک
ــد و از  ــه تحمــل کن ــدرم را در خان ــد حضــور پ نمی توان

ــد.  ــرون کن ــدرم را بی ــود پ ــته ب کاوه خواس
ــدرم  ــه پ ــش ب ــت از همســر موقت ــه تبعی ــم ب کاوه ه
ــام  ــه تم ــا اینک ــد ی ــرک کن ــه را ت ــا خان ــود ی ــه ب گفت

ســکه ها و پول هــای نقــدش را در اختیــار او قــرار 
دهــد تــا اجــازه مانــدن در خانــه را داشــته باشــد؛ امــا 
پــدرم نپذیرفتــه بــود و ســر همیــن موضــوع بــا هــم 
ــدرم را  ــا بطــری پ ــران ب ــه کام ــد ک ــر شــده بودن درگی

ــود.« ــرار داده ب ــدف ق ه
ــده ای در دادســرای  ــارات زن جــوان، پرون ــی اظه در پ
ــه  ــاره ادام ــات در این ب ــد. تحقیق ــکیل ش ــک تش ون
داشــت تــا اینکــه حــدود ســه مــاه بعــد از ایــن واقعــه 
هولنــاک و بــا وجــود تالش هــای تیــم درمانــی، بهمــن 
روی تخــت بیمارســتان تســلیم مــرگ شــد. بــا مــرگ 
ــرای  ــه دادس ــک ب ــرای ون ــده از دادس ــرد، پرون پیرم

ویــژه قتــل پایتخــت ارجــاع داده شــد.
ــه ماجــرا،  ــی ب ــرس جنای ــا ورود بازپ ــن ترتیــب ب بدی
تحقیقــات در ایــن خصــوص وارد مرحلــه تازه ای شــد. 
ــت  ــه  دس ــی ب ــه اطالعات ــی های صورت گرفت در بررس
ــرای  ــل ب ــم ســال ها قب ــه نشــان مــی داد مته ــد ک آم
ــدی  ــته ارتوپ ــه و در رش ــکاتلند رفت ــه اس ــل ب تحصی

ــت. ــده اس ــه ش ــرده و دانش آموخت ــل ک تحصی
ــده و شــکایت  ــه مــدارک موجــود در پرون ــا توجــه ب ب
زن جــوان، کامــران بــه  عنــوان مظنــون بــه قتــل 
بازداشــت شــد؛ امــا مــرد ۴۶ ســاله منکــر جنایت شــد 
ــم جــر و بحــث  ــا ه ــط ب ــدرم فق ــن و پ ــت: »م  و گف

کردیم. 
ضربــه ای هــم کــه بــه ســر پــدرم خــورده بــود، مربــوط 
بــه روز حادثــه نبــود؛ بلکــه مربوط بــه ۱۰ روز قبــل از آن 
بــود؛ آن موقــع مــن و پــدرم بــرای تفریــح بــه شــمال 
رفتــه بودیــم کــه پــای پــدرم ســر خــورد و همــان جــا 
ــه  ســرش آســیب دیــد کــه خیلــی ســریع پــدرم را ب
ــی  ــده بالین ــی پرون ــردم و حت ــل ک ــتان منتق بیمارس

پــدرم نیــز موجــود اســت. 
بعــد از درمــان نیــز پــدرم ترخیــص شــد و ۱۰ روز بعــد 

ایــن اتفــاق برایــش افتــاد.«
بــا توجــه به اظهــارات مــرد میانســال، بازپــرس جنایی 
دســتور تحقیقــات تکمیلــی را در ایــن خصــوص صــادر 

. کرد

قتل در قصابی

ــدرش  ــی پ ــرد را در قصاب ــک م ــه ی ــوان ک ــر نوج پس
کشــته بــود، روز شــنبه در حالــی پــای میــز محاکمــه 
ایســتاد کــه وکیــل مدافــع وی از قضــات دادگاه 
خواســت تــا طبــق مــاده ۹۱ قانــون مجــازات اســالمی 
ــر ۱۸  ــرای محکومــان زی ــژه ب ــد کــه امتیــازی وی جدی
ســال قائــل شــده اســت، بــا وی برخــورد و از قصــاص 

معــاف شــود.
یکــم شــهریور ۹۴ یــک مــرد ناشــناس بــا پلیــس ۱۱۰ 
تمــاس گرفــت و از پیــدا شــدن پیکــر نیمه جــان یــک 
ــر  ــزک خب ــای کهری ــی از خیابان ه ــوان در یک ــرد ج م

داد. 
پلیــس وقتــی بــه محــل رفــت بــا جنــازه مــرد جوانــی 
روبــه رو شــد کــه مــدارک شناســایی همراهــش نشــان 
ــه  ــا دو ضرب ــت و ب ــاله اس ــا ۲۰ س ــی داد محمدرض م

چاقــو بــه گردنــش از پــا درآمــده اســت. 
ــا  ــی پرداخــت کــه ب ــی شــماره تلفن ــه ردیاب پلیــس ب
مرکــز ۱۱۰ تمــاس گرفتــه بــود؛ امــا روشــن شــد ایــن 

تمــاس از موبایــل قربانــی گرفتــه شــده اســت.
ــرای افشــای راز جنایــت شــبانه آغــاز شــده  تــالش ب
ــام  ــه ن ــی ب ــه پلیــس یکــی از دوســتان قربان ــود ک ب
ــت  ــون بازداش ــوان مظن ــه عن ــاله را ب ــان ۱7 س  عرف

کرد. 
شــواهد نشــان مــی داد قربانــی و عرفــان آخریــن بــار 
در پــارک بــا هــم در حــال صحبــت بودنــد. زخم هــای 
روی دســت پســر نوجــوان شــک پلیــس را دو چنــدان 

کــرد و وی بــه قتــل اعتــراف کــرد.
ــتم. در  ــا را کش ــن محمدرض ــت: م ــوان گف ــر نوج پس
ــرا را  ــی ماج ــودم و حت ــرگردان ب ــد روز س ــن چن ای
ــن  ــا دیگــر تحمــل ای ــم؛ ام ــواده ام هــم نگفت ــه خان ب
ــم. ــت را بگوی ــم حقیق ــدارم و می خواه ــت را ن وضعی

وی گفــت: سال هاســت کــه درســم را رهــا کــرده ام و 
ــم. ــدرم کار می کن ــی پ در قصاب

ــود  ــده ب ــی آم ــه قصاب ــاله ام ب ــرادر ۱۳ س ــب ب آن ش
کــه بــا هــم بــه پــارک روبــه روی مغــازه رفتیــم و آنجــا 

محمدرضــا را دیدیــم. 
آخــر شــب بــود کــه تصمیــم گرفتــم در مغــازه را 

ببنــدم؛ بــه همیــن دلیــل تنهایــی بــه قصابی برگشــتم 
کــه یکبــاره یــک نفــر از پشــت ســر وارد مغــازه شــد. 
ــا  ــا محمدرض ــتم و ب ــودم، برگش ــیده ب ــه ترس ــن ک م
ــودم او  ــنیده ب ــل ش ــای مح ــدم. از بچه ه ــه رو ش روب

ــت.  ــر را آزار داده اس ــال دو نف قب
او بــه نزدیکــی دخــل آمــد و مــن فکــر کــردم قصــد 
ــالخی  ــل کارد س ــن دلی ــه همی ــرا دارد؛ ب آزار دادن م
ــه  ــه ب ــودم دو ضرب ــاع از خ ــرای دف ــتم و ب را برداش

گردنــش زدم. 
ــرون  ــازه بی ــازه را از مغ ــودم، جن ــیده ب ــه ترس ــن ک م
بــردم و بــا موبایــل محمدرضــا بــا پلیــس و اورژانــس 
ــا قصــد نجــات دادن او را  ــم. مــن واقع تمــاس گرفت

داشــتم؛ امــا از تــرس فــرار کــردم.
بــه دنبــال اعترافــات پســر جــوان و بازســازی صحنــه 
جــرم، وی روز شــنبه در شــعبه هفتــم دادگاه کیفــری 

یــک اســتان تهــران پــای میــز محاکمــه ایســتاد.
ــاص را  ــت قص ــای دم درخواس ــه اولی ــن جلس در ای

ــد.  ــرح کردن مط
ــه  ــت ب ــالح و تربی ــون اص ــه از کان ــان ک ــپس عرف س
ــی  ــی در قصاب ــت: وقت ــود، گف ــل شــده ب دادگاه منتق
تنهــا بــودم، محمدرضــا یکبــاره از پشــت یخچــال 

ــد.  ــن ش ــرس م ــب ت ــارج و موج ــازه خ مغ
ــو کشــید کــه دســتم زخمــی شــد.  ــم چاق ــه روی او ب
هــوا تاریــک بــود و جایــی را نمی دیــدم کــه کارد 
قصابــی را بــه ســمت او گرفتــم. بــاور کنیــد نمی دانــم 

ــه گــردن او برخــورد کــرد. ــو چطــور ب چاق
ســپس وکیــل مدافــع ایــن متهــم نوجــوان بــه دفــاع 
ــی  ــه دادگاه حرف ــم در جلس ــت: موکل ــت و گف پرداخ
ــزد؛  ــته ن ــد آزار وی را داش ــول قص ــه مقت ــاره اینک درب
امــا چــون موکلــم هنــگام ارتــکاب جــرم زیــر ۱۸ ســال 
ســن داشــته، تقاضــا دارم طبــق مــاده ۹۱ قانــون 
ــرای محکومــان زیــر  مجــازات اســالمی جدیــد کــه ب
۱۸ ســال امتیــازی ویــژه قائــل شــده، بــا وی برخــورد 

ــاف شــود.  و از قصــاص مع
در پایــان ایــن جلســه هیئــت قضایــی وارد شــور شــد 

تــا رأی نهایــی را صــادر کنــد.

کنش    وا

رئیس انجمن داروسازان ایران   
بازار دارویی کشور در تمام ابعاد آن اعم از تولید، 

واردات، توزیع و عرضه در عطش نقدینگی به حال 
احتضار افتاده و به نظر می رسد هیاهوهای سیاسی 

سبب شده سیاستگذاران اقتصادی، پرداخت 
مطالبات این حوزه را فراموش کنند. 

هر روز چالش جدیدی پیش روی جامعه 
داروسازی قرار می گیرد و فعاالن این حوزه را با 
فرسایش بیشتر مواجه می کند و امروز باید با 

جمع بندی کلیه شرایط و با تکیه بر تجربیات قبلی، 
اذعان کنیم که وضعیت به گونه ای است که ما برای 

منافع ملی و دستاوردهای ملی در حوزه دارویی 
احساس خطر می کنیم. واقعیت این است که 

تولید، توزیع و عرضه دارو عالوه بر اینکه متکی به 
دانش است، وابسته به حمایت های پولی و مالی 

و جریان داشتن نقدینگی در این حوزه نیز هست و 
متاسفانه به نظر می رسد برخی، توسعه حوزه های 
مختلف داروسازی را بدون تأمین هزینه های آن 

جست وجو می کنند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی   

کتاب درسی، یک کتاب برای همیشه نیست و 
عمر مفید آن پنج سال است و مولفان با توجه به 

نیازسنجی هایی که انجام می دهند دست به اصالح 
می زنند. در گذشته بازبینی و بازتالیف کتب درسی 

و ورود کتب جدید به انگشتان یک دست می رسید 
و البته وقفه هایی طوالنی هم در آن ایجاد می شد و 
به عنوان مثال کتب ریاضی و علوم تجربی پس از 

حدود ۲۰ سال تغییر کردند. 
حذف یک تصویر یا مطلب در کتاب ها به معنای 

حذف یک مفهوم نیست؛ بلکه به معنای بهسازی 
کتب درسی است. اگر فشارهای بیرونی بخواهد 

بر چیزی اصرار کند که مهلت آن گذشته است، 
نمی توان کتب را به روزرسانی کرد.

معاون بیمه ای سازمان تأمین 
اجتماعی   

در تهیه سند برنامه راهبردی سازمان تأمین 
اجتماعی، حرکت به سمت سازمانی چابک و 

سرآمد در پاسخگویی با فرآیندهای هوشمند به 
عنوان اولویت های مهم گنجانده شده است که از آن 

جمله می توان به ایجاد شعب تمام مکانیزه و ارائه 
خدمات الکترونیک به ذی نفعان اشاره کرد. 

۱۳۰ برنامه عملیاتی این سازمان برای سال ۹۶ 
تهیه و تدوین شده است. از مجموع این برنامه های 

عملیاتی بیش از ۵۰ برنامه مربوط به امور بیمه ای 
است و تاکنون نیز اقدامات اساسی و مهمی در 

ارائه خدمات و سهولت دسترسی برای بیمه شدگان، 
مستمری بگیران و کارفرمایان به این خدمات صورت 

گرفته است که از جمله می توان به بهره مندی از 
سیستم حیات و ممات و رخداد ازدواج و طالق بر 

خط اشاره کرد.
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عاطفه قلع ریزکیمیای وطن

کشــاورزی روزی یکــی از صنایــع پردرآمــد و درآمــدزا 
بــرای اصفهــان بــود. از ســال ها پیــش بــا گرفتــن آب 
از اصفهــان و تبدیــل نصــف جهــان بــه بیابــان برهــوت 
و بــا برچیــده شــدن ســفره برنــج از اصفهــان، تیشــه 

بــه ریشــه ایــن صنعــت در اصفهــان زده شــد.
ــه  ــی ک ــاورزی زمان ــن، کش ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــان و  ــردم اصفه ــادی م ــد اقتص ــود در رون ــت ب صنع
خودکفایــی مــردم ایــن اســتان نقــش به ســزایی 
داشــت و امــروز کــه صحبــت از خودکفایــی و اقتصــاد 
مقاومتــی اســت، کشــاورزی بــه خاطــر بی تدبیری هــا 
صنعــت  دیگــر  نه تنهــا  ضعیــف  مدیریت هــای  و 
و  خشــک  زمین هــای  تنهــا  آن  از  بلکــه  نیســت؛ 
بی رمــق در جای جــای اصفهــان مانــده اســت کــه 
ــر ســر زمین هــای خشــک حاضــر می شــوی  وقتــی ب
بــوده  زمیــن کشــاورزی  روزی  این جــا  می گوینــد 

ــت. اس

ــام  ــود نداشــت تم ــی وج ــچ صنعت ــه هی ــی ک زمان
ــه از  ــک جامع ــاد ی ــی و اقتص ــک زندگ ــارج ی مخ
ــروز  ــد و ام ــن می ش ــداری تأمی ــاورزی و دام کش
مســئوالن بی تدبیــر تیشــه بــه ریشــه ایــن صنعــت 
ــد  ــه حاشــیه برده ان ــد و کشــاورزی را آنقــدر ب زده ان
کــه کشــاورزان کــه روزی مخــارج چندیــن خانــواده 
ــردم  ــر م ــود کارگ ــروز خ ــد، ام ــن می کردن را تأمی

شــده اند.
ــان  ــیم آب اصفه ــا تقس ــش ب ــال پی از ۱۶ ، ۱۷ س
ــده رود،  ــردن زاین ــک ک ــتان ها و خش ــر اس ــه دیگ ب
کشــاورزی بــه نابــودی کشــیده شــد و اســتانی کــه 
تمــام محصــوالت مــورد نیــاز مــردم خــود را تأمیــن 
می کــرد حــال واردکننــده محصــوالت شــده اســت.

اصفهــان کــه بیشــترین زمین هــای کشــاورزی 
را در حاشــیه زاینــده رود داشــته اســت و انــواع 
محصــوالت ســبزی و صیفــی و انــواع میوه هــا، 
جــو، ذرت و گنــدم و برنــج و زعفــران، گل هــا و 
ــره  ــی و غی ــواع گیاهــان داروی گیاهــان زینتــی و ان

ــد  ــر از ۳۰ درص ــروز کمت ــت، ام ــرده اس ــد ک را تولی
ــر کشــت مــی رود. از زمین هــای کشــاورزی اش زی

ــن  ــاماندهی در ای ــدم س ــر ع ــه خاط ــاورزی ب کش
ســال ها آســیب های بســیاری دیــده اســت و 
هرســاله محصــوالت زیــادی بــه خاطــر بی تدبیــری 
و نبــود صنعــت تبدیلــی در اصفهــان نیســت و نابــود 

می شــود.
کشــاورزی در اصفهــان روزی بــا تولیــد برنــج 
لنجــان نــام و جایگاهــی در ســطح کشــور و حتــی 
کشــورهای اطــراف بــرای خــود کســب کــرد و 
ــه  ــرد ب ــن می ک ــاز اســتان را تأمی ــه نی ــن اینک ضم
ــز صــادرات داشــت، امــا امــروز  دیگــر کشــورها نی
از ۲۳ هــزار هکتــار کاشــت برنــج، از ایــن ســرمایه 
تنهــا ۳ هــزار هکتــار محصــول برنــج برایــش باقــی 

ــده اســت. مان
ــا  ــده، ب ــده ش ــان برچی ــج کاری از اصفه ــفره برن س
ایــن عنــوان کــه اگــر اصفهــان بــا بحــران آب مواجه 
اســت نــه فقــط بــه دلیــل برداشــت های غیرمجــاز 

ــت و  ــج کاری اس ــر برن ــه خاط ــه ب ــت بلک آب اس
امــروز تنهــا و تنهــا بــا ایــن حــرف جهــاد کشــاورزی 
ــه جــای  ــه ب ــع کــرد ک بخشــی از برنجــکاران را قان
کاشــت برنــج روی بــه ســوی محصوالتــی بیاورنــد 
کــه بــا کمتریــن میــزان آب ســوددهی باالیــی 
ــج از  ــت برن ــار کش ــزار هکت ــد و ۲۰ ه ــته باش داش
اصفهــان گرفتــه شــد، در حالــی کــه خشک ســالی 
ــان  ــان پابرجاســت و خــود متولی ــده رود همچن زاین
ــن حــرف یــک ســخن  کشــاورزی می دانســتند ای

ــت. ــق اس بی منط
 کشت برنج در لنجان 

سابقه پیش از اسالم دارد
ــو  ــان در گفت و گ ــاورزی اصفه ــرگان کش ــو خب عض
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــای وطــن ب ــگار کیمی ــا خبرن ب
در حــوزه مســئله برنــج مغلطــه شــده اســت، ادامــه 
داد: کشــت برنــج در لنجــان ســابقه ای طوالنــی دارد 
ــک  ــذا ی ــد و ل ــام می رس ــل از اس ــه قب ــی ب و حت
ــه محســوب می شــود. محصــول ســنتی در منطق

بصیــری بــا بیــان اینکــه چــون اراضــی کشــاورزی 
در لنجــان بســیار کوچــک اســت، برنــج نســبت بــه 
ــرای  ــول ب ــب ترین محص ــر مناس ــوالت دیگ محص
اقتصــاد خانواده هــا اســت، افــزود: برنــج کاری 
ــت،  ــده رود اس ــوزه زاین ــنتی ح ــول س ــک محص ی
ــه آب  ــر ب ــوالت دیگ ــش از محص ــارتی بی ــه خس ن
می زنــد نــه امــکان حــذف آن بــه لحــاظ اقتصــادی 

ــود دارد. ــی آن وج ــابقه تاریخ و س
وی بــا بیــان اینکــه در گذشــته کــه رودخانــه 
ــج در  ــار برن ــود، ۲۳ هــزار هکت ــر آب ب ــده رود پ زاین
اســتان اصفهــان کشــت می شــد و ایــن در حالــی 
اســت کــه اکنــون کشــت برنــج بــه ۳ هــزار هکتــار 
ــت  ــی اس ــن در حال ــه داد: ای ــت، ادام ــیده اس رس
ــاد نتوانســته مشــکل  ــن کاهــش بســیار زی کــه ای

ــد. ــل کن ــل و فص ــده رود را ح ــالی زاین خشک س
ــرد:  ــام ک ــان اع ــاورزی اصفه ــرگان کش ــو خب عض
اثبــات شــده کــه نقــش برنجــکاری در حــوزه 
و  لنجــان  شهرســتان  در  به ویــژه  و  زاینــده رود 
فاورجــان در خشــکی زاینــده رود در حــد صفــر 

ــت. ــوده اس ب

وی بــا بیــان اینکــه خشــکی رودخانــه منشــأ 
ــوزه  ــاورزی در ح ــه کش ــی ب ــی دارد و ارتباط بیرون
ــکار  ــراف اف ــرد: انح ــح ک ــدارد، تصری ــده رود ن زاین
عمومــی از عوامــل خشــکی زاینــده رود بــا مطــرح 
کــردن کشــت برنــج و غیــره کار درســتی نیســت، 
هرچنــد در ایــن ســال ها تنهــا بــا ایــن ابــزار، 

ــد. ــف کردن ــاورزی را ضعی ــوای کش ق
مختصــری کــه  افــزود: کشــاورزی  بصیــری 
اســتان  در  زاینــده رود  حــوزه  در  هم اکنــون 
ــاورزان  ــاش کش ــا ت ــود ب ــام می ش ــان انج اصفه
ــه  ــود ادام ــه کار خ ــرف آب ب ــازی مص و بهینه س
اقتصــاد  جوابگــوی  به هیچ وجــه  و  می دهــد 

نیســت. خانوارهــای کشــاورزان 
ــت  ــای دوردس ــج در جاه ــت برن ــت: کش وی گف
ــیه  ــا در حاش ــد؛ ام ــاالی آب می خواه ــرف ب مص
زاینــده رود و در جایــی کــه آب هــای زیرزمینــی بــا 
عمــق کــم را شــاهدیم، وقتــی برنــج کاری صــورت 
گیــرد بــا تبخیــر و تعریقــی کــه از ســطح داریــم، 

ــن می شــود. ــج تأمی ــی برن ــاز آب نی
عضــو خبــرگان کشــاورزی اصفهــان بیــان داشــت: 
ــج هســت  ــه برن ــا ۸۰ روز آب در مزرع ــن ۷۵ ت بی
ــب در  ــر مکع ــزار مت ــدود ۷ ه ــر ح ــدار تبخی و مق

هکتــار اســت.
 جهاد کشاورزی نمی تواند کشاورز را 

مجبور به تغییر کشت کند
ــان  ــاورزان اصفه ــت از کش ــن حمای ــس انجم رئی
نیــز بــه خبرنــگار کیمیــای وطــن گفــت: ممنوعیت 
کشــت برنــج بــه دلیــل کمبــود آب تنهــا بهانــه ای 
اســت کــه مطــرح شــده، زیــرا کشــت برنــج 
می گیــرد کــه  انجــام  زمین هایــی  در  لنجــان 
نــوع  از  منطقــه  آن  زیرزمینــی  ســنگ های 
»شــیت« اســت؛ یعنــی ســنگ ها مانــع نفــوذ آب 
بــه عمــق می شــود و پــرت آب بســیار کــم اســت 
ــل  ــه دلی ــن ب ــه زمی ــده ب ــوذ ش ــاره آب نف و دوب
ــردد  ــده رود برمی گ ــه زاین ــنگ ها ب ــن س ــود ای وج

و وارد عمــق زمیــن نمی شــود.
وی اعــام کــرد: تمــام برنــج کاران اصفهــان خــرده 
مالکــی هســتند؛ به طــوری کــه عمــده برنــج کاران 

ــن  ــه همی ــد و ب ــن دارن ــر زمی ــزار مت ــا ۵ ه ۵۰۰ ت
دلیــل اســت کــه برنــج کاری در اصفهــان یکــی از 

علــل کمبــود آب نیســت.
ــت  ــه ممنوعی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــد رضای محم
ــی صــورت می گرفــت  ــد در حال ــج بای کشــت برن
ــاورزان  ــاش کش ــرار مع ــرای ام ــی ب ــه جایگزین ک
بــه یک بــاره  اینکــه  نــه  نظــر می گرفتنــد،  در 
ــه  ــد، ادام ــع کنن ــج من کشــاورزان را از کشــت برن
داد: در صورتــی کــه کشــاورزان بــه همــان روال قبل 
خــود ادامــه دهنــد از ســوی جهــاد کشــاورزی در 
ــه  ــی ب ــه پول صــورت خســارت دیــدن محصــول ن
ــا  ــول آن ه ــه محص ــد، ن ــص می یاب ــا تخصی آن ه
ــاورز را  ــاظ کش ــن لح ــه همی ــود و ب ــه می ش بیم

ــد. ــود می کنن ــت خ ــر کش ــه تغیی ــور ب مجب
اصفهــان  در  آب  اینکــه کمبــود  بیــان  بــا  وی 
بــه دلیــل کشــت برنــج ســخن چهارمحــال 
ــیه  ــته در حاش ــت: در گذش ــود، گف ــا ب بختیاری ه
زاینــده رود اصفهــان ۲۲ هــزار هکتــار کشــت برنــج 
انجــام می شــد و امــروزه بــه ۳ هــزار هکتــار 
ــه  ــدر چشــمگیر نیســت ک ــه آنق رســیده اســت ک
بتوانــد ســبب کمبــود آب در اســتان شــود؛ هرچنــد 
ــان  ــه هم ــًا ب ــود عم ــه ذرت کاری ش ــرار ب ــر ق اگ

میــزان یــا بیشــتر آب اســتفاده می شــود.
 کاشت برنج در اصفهان

مسئله ای سیاسی است
ســخنگوی جهــاد کشــاورزی اصفهــان نیــز در 
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــزان آب م ــت: می ــه گف ــن رابط ای
کشــت برنــج کمتــر از کشــت پیــاز اســت و تعییــن 
اصفهــان  در  برنــج  بــرای کشــت  محدودیــت 

ــت. ــی اس ــئله ای سیاس مس
ــا توجــه  ــار داشــت: ب ســید محمــد موســوی اظه
ــاه برنــج  ــر گی ــج، زی ــرای کاشــت برن ــه اینکــه ب ب
ــا گل و خــاک از تــه می بندیــم بنابرایــن یــک  را ب
ــد و  ــی می مان ــج باق ــت روی برن ــزان آب ثاب می
ــرف  ــی در مص ــه جوی ــث صرف ــئله باع ــن مس ای
ــن  ــن ای ــج می شــود؛ بنابرای ــرای کشــت برن آب ب
ــران آب  ــل بح ــج عام ــت برن ــه کاش ــت ک صحب

ــی اســت. ــک حــرف غیرعلم اســت، ی
ــرای  ــت ب ــن محدودی ــه تعیی ــان اینک ــا بی وی ب
ــی و  ــئله ای سیاس ــان مس ــج در اصفه ــت برن کش
صرفــًا بــه خاطــر ایــن ســخن کــه »اگــر اصفهــان 
ــود«  ــت می ش ــج کش ــرا برن ــران آب دارد، چ بح
بــوده اســت، افــزود: هیــچ کشــاورزی را مجبــور به 
جایگزینــی محصولــی بــه غیــر از برنــج نکردیــم.

در  اصفهــان  جهــاد کشــاورزی  ســخنگوی 
پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه جهــاد کشــاورزی بــه 
ــد  ــام می دهن ــج انج ــت برن ــه کش ــاورزانی ک کش
ــار  ــان اجب ــن هم ــع ای ــداده، و در واق تســهیات ن
ــت،  ــج اس ــت برن ــدم کش ــه ع ــاورز ب ــردن کش ک
بیــان داشــت: ایــن عــدم تخصیــص بــه گونــه ای 
ــار  ــا را دچ ــاورزی آن ه ــت و کش ــه کش ــت ک نیس

ــد. مشــکل کن
جهــاد کشــاورزی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــت  ــر کش ــه تغیی ــور ب ــاورز را مجب ــد کش نمی توان
کنــد؛ چراکــه نــه از نظــر قانونــی ابــزار آن را داریــم 
و نــه ایــن کار اصولــی اســت؛ مگــر اینکــه فرمانــدار 
آن شهرســتان از کشــاورزان بخواهــد، ادامه داد: در 
چنــد ســال اخیــر بــه دنبــال تغییــر الگــوی کشــت 
ــدم کاشــت  ــرای ع ــردن کشــاورزان ب و مجــاب ک
برنــج، ســطح کاشــت برنــج از ۱۸ هــزار هکتــار بــه 

ســه هــزار هکتــار رســیده اســت.
معــاون فنــی اجرایــی شهرســتان فاورجــان 
ــته در  ــج در گذش ــت برن ــت: کش ــان داش ــز بی نی
فاورجــان بــه ۶ هــزار هکتــار می رســید کــه امــروز 
بــه ۷۰۰ هکتــار رســیده اســت و ایــن در صورتــی که 
ــج در فاورجــان مثــل شــمال نیســت  کشــت برن
کــه نیــاز بــه آب فــراوان داشــته باشــد، بلکــه یــک 
الیــه در ســطح ۲۵ ســانت خــاک ریختــه می شــود 

ــود. ــاری می ش ــگ آبی ــل پادلین ــه روش عم و ب
ــان  ــاورزی فاورج ــای کش ــت: زمین ه ــوی گف رض
ــه از  ــید ک ــار می رس ــزار هکت ــه ۱۸ ه ــته ب در گذش
ــه  ــا ب ــن زمین ه ــار ای ــزار هکت ــزان ۱۰ ه ــن می ای
ــن در  ــت و ای ــده اس ــا ش ــران آب ره ــل بح دلی
ــار در  ــا ۵ هــزار از ده هــزار هکت حالیســت کــه تنه
ــر  ــاز می شــود زی ــده رود ب ــه آب زاین ــی ک زمان های
ــال های  ــار آن س ــزار هکت ــی رود و ۵ ه ــت م کش
ــتی  ــچ کش ــود آب هی ــر نب ــه خاط ــت ب ــال اس س
ــدل  ــر مب ــای بای ــه زمین ه ــرد و ب ــورت نمی گی ص

شــده اســت.
از ۱۸ هــزار هکتــار زمیــن  بیــان داشــت:  وی 
ــار  ــا هشــت هــزار هکت کشــاورزی در گذشــته تنه
ــگام  ــه هن ــه از ب ــی ک ــای آب ــل چاه ه ــه دلی آن ب
ــام  ــود، در تم ــه می ش ــده رود تغذی ــدن زاین ــاز ش ب

ــی رود. ــت م ــر کش ــال زی ــول س فص
برنــج لنجــان یکــی از برندهــای مهــم در اصفهــان 
بــود، کــه امــروز بــه خاطــر بی تدبیــری مســئوالن و 
عــدم حمایــت جهــاد کشــاورزی از کشــاورزان ایــن 

جایــگاه اقتصــادی از اصفهــان گرفتــه شــد.
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