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گردشگر   اصفهان در جذب 
از شهرهای مشابه خارجی 

عقب تر است
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 ۵7 موکب از اصفهان 
برای حضور در عراق مجوز گرفتند
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 کاپیتوالسیون 
جنایت بزرگ آمریکا  
است  مصادف  آبان   4 امروز 
با سالروز اعتراض و افشاگری 
خمینی)ره(  امام  حضرت 
کاپیتوالسیون؛  پذیرش   علیه 
اشاره ای  مناسبت  همین  به 
الیحه  این  به  کوتاه  هرچند 
ننگین - که البته به شکست 
انجامید و زمینه ساز قیام امام و 
انقالب اسالمی شد - می کنیم. 
کشور  تاریخ  به  نگاهی  با 
عزیزمان درمی یابیم که این مرز 
و بوم به دلیل منابع و معادن و 
ذخایر و نیز مردم غیور و شجاعی 
استراتژیک  شرایط  و  دارد  که 
در طول  و  و مهمش، همواره 
قدرت های  طمع  مورد  تاریخ 
بزرگ و ظالمان بوده است؛ به 
طوری که نزدیک به یک قرن در 
دوران مغول و قاجار، متاسفانه 
به علت بی کفایتی، حاکمان آن 
امتیازات زیادی را به کشورهای 
اروپایی و روسیه تزاری داده اند و 
درواقع کاپیتوالسیون و قرارداد 
اجرا  ایران  در  و...  ترکمنچای 
در  آن ها  جاسوسان  و  شده 
ایران با عناوین مختلف از جمله 

مستشار و...

سرمقاله

به قلم مدیرمسئول
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رهبر معظم انقالب در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش:

اقتصاد وابسته به نفت، ناامن است
|صفحه 2قدرت دفاعی کشور به هیچ وجه قابل مذاکره و معامله نیست

اقتصاد باید امن شود

آگهی فراخوان دعوت به مجمع عمومی موسسین 

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع دستی استان اصفهان

به استناد موافقت اصولی شماره 43/4768/ص به تاریخ 1396/05/31 اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به اطالع می رساند مجمع عمومی 
مؤسسین انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع دستی استان اصفهان 
در ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 1396/8/24 به آدرس اصفهان - میدان 

فیض - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار می شود. 
بدینوسیله از کلیه فعالین حوزه تولید و صادرات صنایع دستی که دارای کارت 
عضویت و یا بازرگانی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان و 
نیز اسناد و مدارک مثبته که گویای حوزه فعالیت آن ها می باشد دعوت می 

نماید در این جلسه شرکت نمایند. 
دستور جلسه: 

1. بررسی و تصویب اساسنامه
2. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان

3. تعیین روزنامه کثیر االنتشار
4. تعیین ورودیه و حق عضویت سالیانه

5. سایر موارد
عالقه مندان می توانند تا تاریخ 96/8/20 جهت ثبت نام به دبیرخانه مشترک 
میدان  در  واقع  اصفهان  بازرگانی  اتاق  اقتصادی  تشکل های  و  کمیسیون ها 
اصفهان  و کشاورزی  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  جدید  ساختمان  فیض 
مراجعه کنند و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با دبیرخانه انجمن به شماره 

تماس 8-36651636 داخلی 1815 تماس حاصل نمایند. 
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وزیر امور خارجه آمریکا:

اختالفات ما 
با نظام انقالبی ایران است

تحریـم های  که  است  کـرده  ادعا  تیلرسـون  رکس 
واشنگتن علیه ایران، رفتارهای بدخواهانه تهران را 

هدف قرار می دهد...

والیتی در جمع خبرنگاران:

 آمریکا به دنبال
 تجزیه سوریه است

در حاشیه  نظام  عضو مجمع تشخیص مصلحت 
دیدار با فیصل المقداد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 

مالقات امروز بسیار سازنده بود...



کوتاه از سیاست
 توضیح پلیس درباره 

دو حمله اخیر به روحانیون 
رئیــس پلیــس تهــران بــزرگ دربــاره حمله هایــی کــه 
بــه دو تــن از روحانیــون در شــهر تهــران انجــام شــده 
کــه متاســفانه بــه فــوت یکــی از روحانیــون انجامیــد، 
گفــت: ایــن دو مــورد هیــچ ارتباطــی بــا یکدیگــر 
نداشــتند و در مــورد اول اختالفــات همســایگی باعــث 
بــروز ضرب وجــرح شــد؛ در مــورد دوم نیــز فــرد ضــارب 
ــرم  ــدان و 8 ج ــورد زن ــا 3 م ــابقه دار ب ــرد س ــک ف ی
ــن مــوارد ارتباطــی  ــود کــه هیــچ یــک از ای ــف ب مختل

ــا هــم نداشــتند. ب

دروغ جدید آمدنیوز 
علیه الریجانی

ــواده  ــاره خان ــود درب ــی خ ــار جعل ــه اخب ــوز در ادام آمدنی
ــک  ــار ی ــا انتش ــش ب ــدی پی ــه، چن ــوه قضائی ــس ق رئی
شماره حســاب مدعــی شــد کــه ایــن شماره حســاب 
متعلــق بــه زهــرا الریجانــی در  هالــک بانــک ترکیــه اســت. 
ــاب  ــن شماره حس ــودن ای ــر جعلی ب ــد ب ــا تأکی ــارف ب ع
عکســی را منتشــر کــرد کــه نشــان می دهــد چنیــن 
شماره حســابی اساســا مربــوط بــه  هالــک بانــک نیســت؛ 
ــاز  ــا 32 آغ ــک ب ــک بان ــاب های  هال ــه شماره حس ــرا ک چ

نمی شــوند. 
ــا  عــارف کــه پیــش از ایــن از ارتبــاط نزدیــک روح هللا زم ب
ســرویس اطالعــات و امنیــت ملــی ترکیــه )میــت( خبــر 
داده بــود، معتقــد اســت بــا نزدیــک شــدن روابــط ایــران و 
ترکیــه، رئیــس میــت قصــد دارد بــا دادن اطالعــات جعلــی 
بــه زم، از شــر ایــن کارگــزار پردردســر خــود خــالص شــود؛ 
ــوز و روح هللا زم  ــال آمدنی ــه قب ــتنداتی ک ــه مس ــژه ک به وی
ــه حــدی  ــد، ب ــرده بودن ــی منتشــر ک ــاره زهــرا الریجان درب
ناشــیانه جعــل شــده بــود کــه محتــوای طنــز شــبکه های 

اجتماعــی را بــرای چندیــن روز مهیــا کــرد.

اقلیم کردستان عراق نتیجه 
همه پرسی استقالل را تعلیق کرد

روز  بامــداد  عــراق  اقلیــم کردســتان  محلــی  دولــت 
چهارشــنبه بــه وقــت تهــران، در بیانیــه ای رســمی، تعلیــق 
همه پرســی و پایــان درگیــری نظامــی را بــا دولــت مرکــزی 

ــرد. ــنهاد ک ــراق پیش ع
ــه  ــه ای ک ــراق در بیانی ــتان ع ــم کردس ــی اقلی ــت محل دول
ــت:  ــرد، آورده اس ــر ک ــر منتش ــی توئیت ــبکه اجتماع در ش
ــراق  ــم کردســتان و کشــور ع ــه اقلی ــی ک شــرایط و خطرات
را تهدیــد می کنــد، همــگان را بــرآن داشــت تــا بــه 
ــه  ــرایط را ب ــد و ش ــل کنن ــود عم ــی خ ــئولیت تاریخ مس
ــمرگه  ــی و پیش ــای عراق ــان نیروه ــی می ــوی برادرکش س

ــانند. نکش
ــه  ــی ک ــالت و درگیری های ــد دارد: حم ــه تاکی ــن بیانی ای
از تاریــخ 16 اکتبــر 2017 )24 مهرمــاه( تاکنــون میــان 
ــه اســت،  ــرد درگرفت نیروهــای عراقــی و پیشــمرگه های کُ
منجــر بــه تلفــات بیــن نیروهــای دو طــرف شــده و ایــن 
امــر ممکــن اســت بــه جنــگ فرسایشــی و تخریــب بافــت 

ــود. ــر ش ــی منج ــای عراق ــن گروه ه ــی بی اجتماع
ــرف،  ــن دو ط ــگ بی ــه آورد: جن ــتان در ادام ــم کردس اقلی
ــک  ــار ی ــور را دچ ــه کش ــت؛ بلک ــد داش ــروزی نخواه پی
ویرانــی گســترده و همه جانبــه می کنــد. بنابرایــن بــر 
اســاس مســئولیتی کــه در قبــال مــردم کردســتان و عــراق 
داریــم، طــرح پیشــنهادی خــود را بــه شــرح زیــر بــه دولت 
ــه  مرکــزی، افــکار عمومــی عــراق و کشــورهای جهــان ارائ

می کنیــم:
تمامــی  توقــف  و  آتش بــس  فــوری  برقــراری   .1
)عــراق(. اقلیــم کردســتان  در  نظامــی  عملیات هــای 

2. تعلیــق نتایــج حاصــل از همه پرســی کــه در کردســتان 
عــراق صــورت گرفــت.

ــت  ــم و دول ــت اقلی ــان دول ــوی آزاد می ــاز گفت وگ 3. آغ
ــراق. ــون اساســی ع ــر اســاس قان ــدرال ب ف

 دولت سوئیس رسما حافظ 
منافع ایران و عربستان شد

دولــت ســوئیس رســما حافــظ منافــع ایــران و عربســتان 
ــن  ــا ای ــما ب ــروز رس ــوئیس دی ــدرال س ــورای ف ــد. ش ش
اقــدام موافقــت کــرد و ســفارت های ســوئیس در ریــاض 
و تهــران دیــروز 25 اکتبــر )3 آبان مــاه( توافقــی را امضــا 
ــع  ــظ مناف ــق آن ســوئیس رســما حاف ــر طب ــه ب ــد ک کردن

ــران و عربســتان شــد. ای
بــا امضــای ایــن توافق نامه هــا از ایــن پــس، امــور 
ــوئیس  ــفارت س ــتان در س ــه عربس ــوط ب ــولی مرب کنس
ــوی  ــران، از س ــه ای ــوط ب ــولی مرب ــور کنس ــران و ام در ته

ســفارت ســوئیس در عربســتان انجــام می شــود.
ــال 2016،  ــتان در س ــران و عربس ــط ای ــع رواب ــی قط در پ
ــع دو  ــوان کشــور حافــظ مناف ــه عن ــرار شــد ســوئیس ب ق

ــد. ــت کن کشــور فعالی

 عادل الجبیر: بحران قطر 
موضوع کوچکی است

بــه نقــل از النشــره، عادل الجبیــر، وزیــر خارجــه عربســتان، 
اعــالم کــرد: بحــران قطــر، موضــوع کوچکــی اســت. قطــر 
موضــوع مهمــی نیســت، بلکــه قضیــه کوچکــی اســت؛ زیرا 
مــا موضوعــات مهم تــری داریــم کــه بایــد بــر آن هــا تمرکــز 

 . کنیم
ــا  ــاره آن ه ــد درب ــه بای ــی ک ــات بزرگ ــت: موضوع وی گف

ــت.  ــن اس ــوریه و یم ــران، س ــم، ای ــل کنی تعام
ــزی  ــر چی ــش از ه ــد پی ــر بای ــرد: قط ــالم ک ــر اع الجبی
اعتــراف کنــد کــه مشــکل دارد و ســپس آن را حــل کنــد.

هنیه: اجازه تبدیل اردن به 
»وطن جایگزین« را نخواهیم داد

هنیــه، رئیــس دفتــر سیاســی جنبــش مقاومــت اســالمی 
ــا پادشــاه اردن گفــت: دوره  ــی ب حمــاس، در تمــاس تلفن
ــه،  ــن مرحل ــه ای ــژه ک ــام شــده؛ به وی ــر تم ــات دیگ اختالف
طرح هــای  و  توطئه هــا  تمامــی  می طلبــد.  »آشــتی« 
اســت؛  »مــردود«  مــا  نظــر  از  جایگزیــن  ســرزمین 
فلســطین، فلســطین و اردن، اردن اســت؛ مــا اجــازه 
اجرایی شــدن هیــچ ایــده ای را در اردن بــرای تبدیــل 
ــطینی ها(  ــرای فلس ــن )ب ــن جایگزی ــه وط ــور ب ــن کش ای

نمی دهیــم؛ امنیــت اردن، امنیــت ماســت.

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

 کاپیتوالسیون 
جنایت بزرگ آمریکا                                                   
ــته اند  ــی داش ــت قضای ــته و مصونی ــور داش ... حض
ــزاری و  ــت روســیه ت ــا اینکــه پــس از ســقوط دول ت
ــان مشــروطیت، کاپیتوالســیون صــد ســاله  در جری
لغــو شــد؛ لیکــن و بــا کمــال تأســف رژیــم وابســته 
ــود،  ــاب خ ــتور ارب ــه دس ــال 1343، ب ــوی در س پهل
ــار دیگــر قانــون کاپیتوالســیون را برقــرار و  آمریــکا، ب
ــه  ــا ب ــرد؛ ام ــکا اجــرا ک ــزرگ را آمری ــت ب ــن جنای ای
لطــف خــدا، امــام)ره( در مقــام ذخیــره ای الهــی، در 
حالــی کــه ســکوت همــه را فراگرفتــه بــود و کســی 
در مقابــل ایــن جنایــت ســخنی بــه میــان نمــی آورد، 
بــا روز والدت  آبــان 43 کــه مصــادف  در روز 4 
ــه و  ــه فیضی ــود، در مدرس ــه)س( ب ــرت فاطم حض
در جمــع زیــاد مردمــی و علمــا حضــور یافتنــد و در 
ــل  ــه در مقاب ــد و قاطعان ــاد برآوردن اوج ســکوت فری
ایــن قــرارداد ننگیــن موضعگیــری کردنــد. ایــن 
موضعگیــری قاطــع و افشــاگرانه، نقطــه عطفــی شــد 
در نهضــت اســالمی ایــران در مبــارزه بــا رژیــم پهلوی 
کــه بــه تبعیــد امــام و جدایــی افتــادن میــان ایشــان 

ــد. ــارده ســال انجامی ــه مــدت چه و امــت ب
خمینــی کبیــر)ره( ســخنان روشــنگرانه خــود را 
این گونــه آغــاز فرمودنــد: »ِإّنــا لِّلــِه َو ِإّنــا ِإَلْیــِه 
راِجُعــوَن. مــن تأثــر قلبــی خــودم را نمی توانــم انــکار 
کنــم. قلــب مــن در فشــار اســت. ایــران دیگــر عیــد 
ــد،  ــا را فروختن ــد، م ــزا کردن ــران را ع ــد ای ــدارد. عی ن
ــوب  ــا پایک ــزت م ــد، ع ــران را فروختن ــتقالل ای اس
ــش  ــت ارت ــت، عظم ــن رف ــران از بی ــت ای ــد، عظم ش
 ایــران را پایکــوب کردنــد، قانونــی بــه مجلــس بردنــد... ؛ 
مستشــاران نظامی )خارجــی( را... با خانواده هایشــان، 
ــا  ــه آن ه ــر کــس ب ــا ه ــدان اداری شــان، ب ــا کارمن ب
ــران  ــه در ای ــی ک ــر جنایت ــا از ه بســتگی دارد، این ه
بکننــد، مصــون هســتند. اگــر یــک خــادم آمریکایــی 
ــما را  ــد ش ــع تقلی ــی، مرج ــپز آمریکای ــک آش ــا ی ی
ــدارد  ــران حــق ن ــس ای ــد، پلی ــرور کن ــازار ت وســط ب
جلــو او را بگیــرد؛ دادگاه هــای ایــران حــق ندارنــد او را 
محاکمــه کننــد، بایــد بــرود آمریــکا؛ آنجــا ارباب هــا، 
ــه در  ــون را ک ــن قان ــا ای ــد. م ــن کنن ــف را معی تکلی
ــن  ــا ای ــم. م ــون نمی دانی ــد، قان ــع ش ــس واق مجل
ــت  ــن دول ــا ای ــم، م ــس نمی دانی ــس را مجل مجل
ــت  ــه مملک ــد ب ــا خائنن ــم، این ه ــت نمی دانی را دول

ــد.« ــران، خائنن ای
رســانه های  شــدید  سانســور  بــا  شــاه  رژیــم 
دربــاره  خبــری  هیچ گونــه  می کوشــید  گروهــی 
ــی  ــد؛ ول ــرون راه نیاب ــه بی ــیون ب ــه کاپیتوالس الیح
ســخنرانی های امــام)ره( نقشــه آن هــا را برمــال کــرد. 
ــا طنیــن افکنــدن آوای انقالبــی و انتشــار اعالمیــه  ب
افشــاگرانه امــام در میــان مــردم، مــوج جدیــدی از 
خشــم و نفــرت ضــد رژیــم شــاه، سراســر ایــران را 
ــران از  فراگرفــت؛ بدیــن ترتیــب، ملــت مســلمان ای
ــان  ــا و روحانی ــت و علم ــی یاف ــت آگاه ــن خیان ای
و  نامه هــا  در  مــردم  همراهــی  و  پشــتیبانی  بــا 
خواســتار  را  الغــای کاپیتوالســیون  طومارهایــی، 

ــدند.  ش
ــرای  ــه ب ــت ک ــکا دریاف ــت آمری ــه دول ــد ک ــن ش ای
حفــظ نفــوذ خــود بایــد روابــط میــان امــام و مــردم  
ــان 1343،  ــب روز 13 آب ــن ترتی ــرد؛ بدی ــن بب را از بی
امــام خمینــی)ره( بــه ترکیــه تبعیــد شــدند. صبــح 
ــاه  ــان ش ــغال نظامی ــه اش ــم ب ــهر ق ــان روز، ش هم
درآمــد تــا از هرگونــه قیــام مردمــی ضــد تبعیــد امام 

جلوگیــری شــود. 
تبعیــد امــام چهــارده ســال بــه طــول انجامیــد. البتــه 
ــد؛  ــوش نش ــارزه خام ــعل مب ــام، مش ــد ام ــا تبعی ب
بلکــه روزبــه روز شــعله ورتر شــد تــا در22 بهمــن 57 

درخــت انقــالب بــه ثمــر نشســت. 
و امــا چــرا امــام)ره( کاپیتوالســیون را نفــی کردنــد: 
ــد در  ــی دارد. خداون ــی قرآن ــام)ره( مبنای ــدام ام اق
ــَل  ــن َیْجَع ــد: »َو َل ــاء می فرمای ــوره نس ــه 141 س آی

ــبیاًل« ــَن َس ــى اْلُمْؤِمِنی ــَن َعَل ــُه لِْلکاِفِری الّل
ــلط  ــروی و تس ــرای پی ــی ب ــد راه ــچ گاه خداون »هی

ــت.«  ــداده اس ــرار ن ــلمانان ق ــر مس ــران ب کاف
ایــن آیــه کــه بــه آیــه »نفــی ســبیل« معروف اســت، 
ــرده  ــوع ک ــلمان ممن ــر مس ــلمان را ب ــلطه غیرمس س
اســت. همــه علمــای اســالم معتقدنــد دیــن مقدس 
اســالم، هرگــز پذیــرای هیچ گونــه از ســلطه اســتعمار 
خارجــی بــر مســلمانان، اعــم از ســلطه نظامــی 
اقتصــادی، امنیتــی و فرهنگــی نیســت. اســالم، 
ــرد.  ــت را نمی پذی ــن عــزت و افتخــار اســت و ذل دی
خداونــد انســان های مؤمــن را افــراد بــزرگ و بزرگوار 
ــد: »َوالَ  ــا می فرمای ــه آن ه ــاب ب ــد و در خط می دان
َتِهُنــوا َوالَ َتْحَزُنــوا َوَأْنُتــُم اْلَْعَلــْوَن ِإْن کُْنُتــْم ُمْؤِمِنیــَن«

»سســت نشــوید و حــزن و انــدوه بــه دل راه ندهیــد. 
شــما برتریــد، اگــر مؤمن باشــید.« 

معلــوم می شــود اســالم، دیــن بزرگــی و عزتمنــدی 
ــزت باشــند و  ــز و باع ــد عزی اســت و مســلمانان بای
ارزش خویــش را بــا میــدان دادن بــه خواهش هــای 
از  زیــر ســیطره کافــران  قرارگرفتــن  و  نفســانی 
دســت ندهنــد؛ بنابرایــن دادن هــر نــوع امتیــاز 
سیاســی، اقتصــادی، نظامــی، قضایــی و اجتماعــی بــه 
غیرمســلمانان کــه بــه ســیادت اســالم و مســلمانان 
ــود؛ از  ــار خواهــد ب ــی ارزش و بی اعتب ــد، ب ــه بزن ضرب
ایــن رو کاپیتوالســیون، خــالف اســالم و قــرآن اســت 
ــالم  ــزت اس ــا ع ــتادند ت ــل آن ایس ــام در مقاب و ام
و مســلمانان مخــدوش نشــود و امــروز نیــز در 
پســابرجام بایــد مراقــب بــود دشــمن بــا شــیوه های 
خــاص خــود از روزنه هــای ناپیــدا نفــوذ نکنــد و بــر 
مــا تســلط نیابــد. قطعــا الزاماتــی کــه رهبــری معظم 
بــرای برجــام معیــن فرمودنــد و تذکــرات بیــن راهــی 
ــوذ  ــه خطــر نف ــه ای ب ــرات و اشــاره 70 مرتب در مذاک
ــز،  ــام نی ــی برج ــت 100 روزه بررس ــکا در فرص آمری
ــکا و شــیطان  ــرای بســتن راه نفــوذ و ســلطه آمری ب
بــزرگ بــوده اســت کــه اکنــون مترصــد ورودی دیگــر 
ــا  ــات ِمنَّ ــل و َهْیه ــال باط ــی خی ــه زه ــت و البت اس

ــة. لَّ الذِّ

ادامه از صفحه اول
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عضو پارلمان عراق:
تا لغو نهایی نتایج 

همه پرسی هیچ مذاکره ای 
صورت نمی گیرد

یکــی از اعضــای پارلمــان عــراق گفــت: 
نتیجــه  کــه  زمانــی  تــا  عــراق  دولــت 
ــود،  ــو نش ــی لغ ــور نهای ــه  ط ــی ب همه پرس
هیــچ گفت وگویــی بــا اقلیــم کردســتان 

عــراق نخواهــد داشــت.
ــگاه خبــری المســله، علــی  ــه گــزارش پای ب
العــالق از اعضــای ارشــد فراکســیون دولــت 

فــاش کــرد  عــراق،  پارلمــان  در  قانــون 
ــه  ــه نتیج ــی ک ــا زمان ــراق ت ــت ع ــه دول ک
ــود،  ــو نش ــی لغ ــور نهای ــه  ط ــی ب همه پرس
هیــچ گفت وگویــی بــا اقلیــم کردســتان 

ــت. ــد داش ــراق نخواه ع
از  کــردن  صحبــت  کــرد:  تصریــح  وی 
ــا  ــا ت ــت، ام ــی اس ــوع مثبت ــو موض گفت وگ
زمانــی کــه همه پرســی پذیرفتــه اســت، 
هیــچ گفت وگویــی نخواهــد شــد؛ زیــرا 
تعلیــق همه پرســی ایــن شــک و تردیــد 
را در دولــت ایجــاد می کنــد کــه اقلیــم 
ــرد آن را  ــد ک ــد خواه کردســتان روزی تهدی

بــه اجــرا درآورد.
وی عقبگــرد مواضــع اقلیــم کردســتان را 
ناشــی از مشــکالتی دانســت کــه خــود پس 

ــد. ــار آورده ان ــه ب ــی ب ــرای همه پرس از اج
از ســوی دیگــر حیــدر الفــؤادی، عضــو 
پارلمــان  در  الوطنــی  االصــالح  جریــان 
ــودداری  ــه خ ــراق را ب ــت ع ــز دول ــراق، نی ع
ــی  ــعود بارزان ــا مس ــو ب ــه گفت وگ از هرگون
ــان  ــا زم ــراق ت ــتان ع ــم کردس ــس اقلی رئی
لغــو نهایــی نتایــج همه پرســی و نــه تعلیــق 

آن فراخوانــد.
ایــن در حالــی اســت کــه اقلیــم کردســتان 

عــراق در چنــد روز گذشــته صحنــه تحــوالت 
کــه   به گونــه ای  بــود؛  مهمــی  سیاســی 
بعضــی گروه هــای کــرد بــا صــدور بیانیــه ای 
و  بارزانــی  مســعود  برکنــاری  مشــترک 
تشــکیل دولــت موقــت را خواســتار شــدند.

هفتــه  چنــد  در  منابــع کــرد  همچنیــن 
اخیــر از تمایــل مخالفــان کــرد بــه انتخــاب 
ســلیمانیه بــه  منزلــه پایتخــت اقلیــم خبــر 
دادنــد تــا بــه ایــن ترتیــب زیــر پــای بارزانــی 
موضع گیــری  شــدت  و  خالــی کــرده  را 
حــزب او را در قبــال دولــت بغــداد کــم  

ــد. کنن

بین الملل

غالمحســین اســماعیلی دربــاره آخریــن وضعیــت 
پرونــده شــرکای بابــک زنجانــی گفــت: حکــم دو 
همدســت بابــک زنجانــی صــادر شــده و پــس از 
فرآینــد تایــپ دادنامــه بــه متهمــان و وکالی آنــان 
ــت  ــرد: در مهل ــه ک ــد.  وی اضاف ــد ش ــالغ خواه اب
مقــرر قانونــی حکــم انشــا شــده اســت؛ امــا 
ایــن متــن طوالنــی اســت و در فرآینــد تایــپ 
دادنامــه قــرار دارد. رئیــس کل دادگســتری تهــران 
خاطرنشــان کــرد: دســت نویس حکــم و تصمیــم 
ــن  ــم ای ــی می کنی دادگاه انجــام شــده و پیش بین

ــه اتمــام برســد و  ــده ب ــه آین ــا هفت بخــش هــم ت
ــد  ــالغ خواه ــان اب ــان و وکالی آن ــه متهم ــم ب حک
ــات رای  ــان جزئی ــون از بی ــب قان ــه موج ــد. ب ش

ــتم.  ــذور هس ــده مع صادرش
ــده مهــدی شــمس و حمیــد  پــس از اینکــه پرون
ــعبه  ــه ش ــور ب ــی کش ــوان عال ــروی از دی فالح ه
هم عــرض ارجــاع داده شــد، ایــن افــراد در شــعبه 
ــه  ــی مقیس ــت قاض ــه ریاس ــالب ب 28 دادگاه انق
محاکمــه شــدند و 24 مهرماه رئیــس دادگاه گفت: 
پــس از اعــالم ختم رســیدگی به پرونده و مشــورت 

بــا قضــات پرونــده ظــرف یک هفتــه مطابــق قانون 
حکــم صــادر می شــود و حکــم صادرشــده ظــرف 
ــن  ــت. ای ــی اس ــل فرجام خواه ــدت 20 روز قاب م
ــعبه 15 دادگاه  ــوی ش ــن از س ــش از ای ــر پی دو نف

انقــالب بــه اعــدام محکــوم شــده بودنــد.
دی مــاه ســال 93 بــود کــه ســخنگوی قــوه قضائیه 
در نشســت خبــری خــود بــا خبرنــگاران از صــدور 
قــرار مجرمیــت بابــک زنجانــی خبــر داد و گفــت: 
قــرار مجرمیــت بابــک زنجانــی2000 صفحــه اســت 
و بایــد هــر صفحــه مطالعــه شــود و زمــان می بــرد 
تــا تأییــد شــود و پرونــده بســیار ســنگین و شــامل 

ــد  ــر جل ــات آن ه ــا ملزوم ــه ب ــد اســت ک 209 جل
200 صفحــه دارد.

بررســی پرونــده بابــک زنجانــی ادامــه داشــت تــا 
ــه  ــات محاکم ــال 94 جلس ــاه س ــه 11 مهرم اینک
ــده فســاد  ــم دیگــر پرون ــی و دو مته ــک زنجان باب
ــر اســاس کیفرخواســت 237 صفحــه ای  ــی ب نفت
بــه صــورت علنــی و بــه ریاســت قاضــی صلواتــی 
ــاز شــد و دادگاه در بیســت و شــش جلســه و  آغ
بــا حضــور خبرنــگاران بــه اتهامــات ایــن ســه نفــر 
رســیدگی کــرد. درنهایــت 16 اســفندماه ســال 94 
حکــم ایــن پرونــده صــادر و بابــک زنجانــی متهــم 

ــف دوم و  ــم ردی ــدی شــمس مته ــف اول، مه ردی
حمیــد فــالح هــروی متهــم ردیــف ســوم پرونــده 
فســاد نفتــی بــه اعــدام، رد مــال و جــزای نقــدی 
ــدند.  ــوم ش ــویی محک ــارم پولش ــادل یک چه مع
ایــن حکــم 16 فروردین مــاه ســال گذشــته در 
وکیــل  رســول کوهپایــه زاده  بــه  318 صفحــه 
بابــک زنجانــی ابــالغ و یادداشــت برداری از آن 
آغــاز شــد.وی تصریــح کــرد: حکــم اعــدام مهــدی 
شــمس و حمیــد فالح هــروی متهمــان ردیف دوم 
و ســوم پرونــده فســاد نفتــی نقــض و بــه شــعبه 

ــد. ــاع ش ــرض ارج هم ع

حکم همدستان بابک زنجانی صادر شد

ــالمی،  ــورای اس ــس ش ــده مجل ــی، نماین ــواد جمال محمدج
گفــت: تشــکیل ســتاد تکریــم اربــاب رجوع اقــدام ارزشــمندی 
از ســوی وزارت کشــور بــرای تحقــق حقــوق شــهروندان در 

ــت.  ــی اس ــتگاه های دولت دس
بــه گــزارش ایســنا، محمدجــواد جمالــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
اصــل تشــکیل ایــن ســتاد خــوب و الزم اســت، اظهــار داشــت: 
ــب  ــت و موج ــر اس ــایان تقدی ــور ش ــر کش ــدام وزی ــن اق ای
افزایــش رضایــت مــردم از عملکــرد وزارت کشــور، اســتانداری ها، 

ــود. ــور می ش ــر کش ــداری های سراس ــا و بخش فرمانداری ه
ــتاد  ــل س ــت کام ــرای موفقی ــد ب ــزود: بای ــه اف وی در ادام
تکریــم اربــاب رجــوع نکاتــی در نظــر گرفتــه شــود؛ اول اینکــه 
ایــن ســتاد بــه یــک اداره دیگــر تبدیــل نشــود کــه نیــاز باشــد 
ــام  ــتاد انج ــن س ــکایتی از همی ــا ش ــود ی ــارت ش ــر آن نظ ب

شــود. 
همچنیــن از افــراد آگاه، پــاک، امیــن، چابــک، خوش برخــورد، 
باحوصلــه و خوش ســخن اســتفاده شــود کــه حوصلــه توجیــه 

اربــاب رجــوع را داشــته باشــند. 
از ســویی ایــن افــراد بایــد بی طــرف باشــند تــا اربــاب رجــوع 
احســاس نکنــد کــه ایــن ســتاد بــه دنبــال توجیــه اقدامــات 
اســتانداران، فرمانــدارن و بخشــداران اســت. همچنین آموزش 

ــن موضــوع  ــه ای ــد ب ــه بای ــم اســت ک ــراد بســیار مه ــن اف ای
هــم توجــه شــود. البتــه بــا شــناختی کــه از مجموعــه وزارت 
ــه اهــداف  ــر کشــور دارم معتقــدم ایــن ســتاد ب کشــور و وزی

ــد. ــت می یاب ــود دس ــده خ تعیین ش
ــی  ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــو کمیس ــن عض ای
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن ب ــالمی همچنی ــورای اس ــس ش مجل
اطالعــات بــه دســت آمــده توســط ســتاد تکریــم اربــاب رجوع 
ــر  ــد ب ــح کــرد:  ایــن اطالعــات نبای ــد پایــش شــود، تصری بای
زمیــن بمانــد یــا فقــط در همایش هــا بیــان شــود؛ بلکــه بایــد 
پایــش شــود کــه شــکایات مــردم از چــه دســتگاه ها یــا در چه 
ــزی  ــاس آن برنامه ری ــر اس ــا ب ــوده ت ــتر ب ــتان هایی بیش اس
ــکایات  ــردن ش ــرف ک ــکالت و برط ــل مش ــرای ح ــبی ب مناس

انجــام شــود.
نماینــده مــردم فســا در پایــان گفــت: اعضــای ســتاد تکریــم 
اربــاب رجــوع درواقــع چشــم و گــوش وزیــر هســتند. اقــدام 
ــوب و  ــیار خ ــتادی، بس ــن س ــکیل چنی ــور در تش ــر کش وزی
ــه اشــاره شــد توجــه  ــی ک ــه نکات ــد ب ــا بای ــده اســت؛ ام ارزن
شــود تــا موفقیــت ســتاد تکریــم اربــاب رجــوع را کــه 
ــتگاه های  ــردم از دس ــت م ــش رضای ــب افزای ــد موج می توان

ــد. ــن کن ــود، تضمی ــی ش اجرای

ــام،  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم ــی، عض ــر والیت علی اکب
ــگاران  ــع خبرن ــداد در جم ــل المق ــا فیص ــدار ب ــیه دی در حاش
اظهــار کــرد: ایــن مالقــات بســیار ســازنده بــود و در ایــن دیــدار 
گفت وگوهــای مختلفــی دربــاره روابــط دوجانبــه و همکاری هــای 

ــد. ــرح ش ــی مط ــه ای و بین الملل منطق
وی افــزود: مــا بــر یکپارچگــی تأکیــد داریــم و خــط مقاومــت در 
ایســتادگی در برابــر صهیونیســت ها، آمریــکا و مفاســد شــیطانی 
آن هــا در جهــت تجزیــه و تضعیــف کشــورهای منطقــه خواهــد 
ــاد و همبســتگی  ــت، اتح ایســتاد. سیاســت های محــور مقاوم

میــان کشــورهای منطقــه اســت.
ــور  ــرد: مح ــان ک ــام بی ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم عض
ــد و  ــور می کن ــران شــروع می شــود، از بغــداد عب مقاومــت از ته
از دمشــق بــه بیــروت و فلســطین می رســد؛ همچنیــن در طــی 
روزهــای اخیــر هیئــت بلندپایــه ای از حمــاس در تهــران حضــور 
یافــت و اکنــون هیئتــی از ســوریه در ایــران حضــور دارد و قــرار بر 
ایــن اســت کــه العبــادی، نخســت وزیر عــراق، ســفری بــه ایــران 
ــن دیدارهــا در راســتای  ــد کــرد: ای ــی تأکی داشــته باشــد. والیت
سیاســت های اصلــی کشــورهای منطقــه کــه در حمایــت از 
ــتمرار  ــت، اس ــم اس ــا تروریس ــه ب ــی و مقابل ــای قانون دولت ه
ــه طــور قطــع هــر روز شــاهد پیروزی هــای  خواهــد داشــت و ب

ــود. ــم ب ــه خواهی ــی در منطق پی درپ
وی اذعــان کــرد: دولــت و ملــت عــراق موفــق شــدند در 
توطئــه عظیمــی کــه آمریکایی هــا و صهیونیســت ها ایجــاد 
کــرده بودنــد، پیــروز شــوند؛ همچنیــن دولــت و مــردم ســوریه 
توانســتند در »دیرالــزور« پیروز ی هایــی بــه دســت آورنــد 
ــه  ــرد ک ــد ک ــت خواهن ــه حرک ــمت رق ــه س ــز ب ــس از آن نی و پ
درنهایــت هــدف آن هــا، اخــراج آمریکایی هــا از ســوریه اســت.

عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ادامــه داد: ســؤال مــا 
ــی را در  ــی نظام ــا 12 پایگاه ــرا آمریکایی ه ــه چ ــت ک ــن اس ای
خــاک ســوریه بــدون اجــازه دولــت ایــن کشــور ایجــاد کرده انــد 
و مشــخص اســت کــه هــدف آن هــا تجزیــه ایــن کشــور اســت؛ 
ــوریه  ــد، در س ــت خورده ان ــراق شکس ــه در ع ــور ک ــا همان ط ام

نیــز محکــوم بــه شکســت هســتند.
والیتــی اظهــار کــرد: بیشــتر مــردم عــراق و کردهــای ایــن منطقه 
ــظ  ــراق هســتند و حف ــت ع ــاد و همبســتگی دول ــان اتح خواه

تمامیــت ارضــی کشــور هــدف نهایــی آن هاســت.
وی تأکیــد کــرد: دیدیــم کــه مــردم کــرد عــراق بــدون خونریــزی، 
کرکــوک و ســایر مناطــق را تحویــل ارتــش قانونــی عــراق دادند و 
بــا کمــک ارتــش و حشدالشــعبی و نیروهــای مردمــی تمامیــت 

ارضــی عــراق بــار دیگــر بــه تثبیــت رســید.

والیتی در جمع خبرنگاران:

آمریکا به دنبال تجزیه سوریه است 
تشکیل ستاد تکریم ارباب رجوع در وزارت کشور 

اقدام ارزشمندی است

ــای  ــه تحریم ه ــت ک ــرده اس ــا ک ــکا ادع ــه آمری ــر خارج وزی
واشــنگتن علیــه ایــران، رفتارهــای بدخواهانــه تهــران را هــدف 
قــرار می دهــد. رکــس تیلرســون، وزیــر خارجــه آمریــکا، روز 
گذشــته در ســخنانی مدعــی شــد: تحریم هــای آمریــکا 
علیــه ایــران، رفتارهــای بدخواهانــه ایــن کشــور را هــدف قــرار 
می دهــد و ایــن تحریم هــا بــا هــدف کمــک بــه مــردم ایــران 
اســت تــا دولتشــان را کنتــرل کننــد. وی در کنفرانــس خبــری 
ــد افــزود:  ــر خارجــه هن ــا وزی ــدار ب ــو پــس از دی ــی  ن در دهل
ــی  ــروع و قانون ــاری مش ــای تج ــده فعالیت ه ــاالت متح ای
ــدود  ــران را مس ــا ای ــکا ب ــر آمری ــد دیگ ــر متح ــا ه ــد ی هن

نخواهــد کــرد.
ــا هــدف محدودکــردن  ــکا ب تیلرســون گفــت: اقدامــات آمری
ایــران در خاورمیانــه  ســایر فعالیت هــای بی ثبات کننــده 
ــه توســعه موشــک های بالســتیک، صــادرات  اســت؛ از جمل
تســلیحات بــرای ســازمان های تروریســتی و دخالــت در 

ــگ ســوریه و یمــن. جن
وی ادعــا کــرد: مبــارزه مــا بــا مــردم ایــران نیســت؛ اختالفات 
ــی را اتخــاذ  ــران اســت. مــا اقدامات ــی ای ــا نظــام انقالب مــا ب
ــژه  ــران و به وی ــام ای ــه نظ ــی را علی ــا تحریم های ــم ت می کنی
ــا  ــت ت ــدف ماس ــن ه ــم؛ ای ــال کنی ــداران اعم ــپاه پاس س
ــه  ــوط ب ــای مرب ــرده و فعالیت ه ــو ک ــی را لغ ــت مال ظرفی

ــم. ــل کنی ــران را مخت ــه ای ــای بدخواهان ــه رفتاره این گون
وزیــر خارجــه آمریــکا بــه  طور شــفاف اعــالم کرد که واشــنگتن 
بــه  دنبــال حمایــت از صداهــای مــدرن در داخــل ایــران اســت 
ــران  ــت ای ــی در دول ــری احتمال ــا تغیی ــد ت ــالش می کن و ت
ــود  ــه خ ــارات مداخله جویان ــه اظه ــد. وی در ادام ــاد کن ایج
ــوی در  ــای ق ــات و ارزش ه ــه احساس ــم ک ــت: می دانی گف
داخــل ایــران وجــود دارد کــه مــا خواســتار ترویــج و حمایــت 
ــرل  ــد روزی کنت ــران می خواهن ــردم ای ــا هســتیم و م از آن ه

دولتشــان را بــار دیگــر در دســت بگیرنــد.

جزئیــات  چهارشــنبه  روز  بامــداد  رویتــرز  خبرگــزاری 
ــرد  ــر ک ــکا منتش ــنای آمری ــی را در س ــس طرح پیش نوی
ــدن تحریم هــا  ــد بازگردان ــب می توان ــه در صــورت تصوی ک
ــس  ــن پیش نوی ــد. ای ــان کنـ ــف آس ــوارد مختل را در م
در واکنــش بــه اقــدام اخیــر ترامــپ در خــودداری از 
ــناتور  ــط دو س ــام توس ــه برج ــران ب ــدی ای ــد پایبن تایی
تهیــه  ترامــپ  دولــت  بــا حمایــت  و  جمهوری خــواه 

می شــود. 
ــس شــرایط  ــن پیش نوی ــرز ای ــزارش رویت ــر اســاس گ ب
محدودیت هــا  جملــه  از  می کنــد؛  مطــرح  را  تــازه ای 
ــت  ــا قابلی ــتیک ب ــک های بالس ــش  موش ــاره آزمای درب
حمــل کالهــک هســته ای یــا خواســت صــدور اجــازه برای 
بازدیــد بازرســان آژانــس انــرژی اتمــی از هــر مرکــزی کــه 

ــه بازدیــد از آن باشــند.  مایــل ب
خبرگــزاری  ادعــای  عمــال  رویتــرز  گــزارش  ایــن 

آسوشــیتدپرس را کــه چنــدی پیــش منتشــر شــد، تاییــد 
 . می کنــد

رویتــرز مدعــی شــد بــر اســاس ایــن طــرح اگــر معلــوم 
ــران ظــرف یــک ســال توانایــی ســاخت ســالح  شــود ای
ــن  ــد. ای ــد ش ــا خواه ــورا ابق ــا ف ــی را دارد، تحریم ه اتم
ــه قانــون مصــوب ســال 2015  ــا هــدف الحــاق ب طــرح ب
کنگــره آمریــکا از ســوی ســناتورها »بــاب کورکــر« و »تــام 

کاتــن« ارائــه شــده اســت. 
گفتنــی اســت ســناتور کورکــر از زمــان ارائــه پیش نویــس 
ــرات  ــناتورهای دموک ــماری از س ــا ش ــده، ب ــرح یادش ط
دیــدار کــرده و برخــی از ســناتورها ممکــن اســت در 
تصویــب طــرح همراهــی کننــد. بــا ایــن حــال چشــم انداز 
ــی روشــن نیســت؛ چــون  ــن طرحــی خیل ــب چنی تصوی
نیازمنــد حمایــت بعضــی از ســناتورهای دموکــرات اســت 

ــه برجــام مخالــف هســتند. ــا دســت زدن ب کــه ب

هم صدایی کنگره و مجلس  سنای آمریکا علیه برجاماختالفات ما با نظام انقالبی ایران است 

،،
رهبــر معظــم انقــاب بــا بیــان اینکــه 
امــروز یکــی از مســائل مهــم کشــور 
اســت  مــردم  معیشــت  و  اقتصــاد 
فرمودنــد: وقتــی همه چیــز بــر محــور 
نفت می چرخد، اقتصاد ناامن است؛ 

اقتصــاد هــم بایــد امــن شــود

بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از 
ــم  ــام معظ ــر مق ــانی دفت ــگاه اطالع رس پای
رهبــری، مراســم مشــترک دانش آموختگــی، 
ــجویان  ــی دانش ــای سردوش ــف و اعط تحلی
دانشــگاه های افســری ارتــش، صبــح دیــروز 
بــا حضــور حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، 
دانشــگاه  در  قــوا،  کل  معظــم  فرمانــده 

ــد. ــزار ش ــی)ع( برگ ــام عل ــری ام افس
ــدای  ــالمی در ابت ــالب اس ــم انق ــر معظ رهب
ــان شــهدا  ــدان، در محــل یادم ــه می ورود ب
ــاد  ــه، ی ــت فاتح ــا قرائ ــد و ب ــور یافتن حض

ــتند. ــی داش ــد را گرام ــهیدان مجاه ش
یگان هــای  از  قــوا ســپس  فرمانــده کل 

حاضــر در میــدان ســان دیدنــد. 
ایشــان همچنیــن جانبــازان ســرافراز حاضــر 

در میــدان را مــورد تفقــد قــرار دادنــد.
در ایــن مراســم حضــرت آیــت هللا خامنــه ای 
ــن  ــخنانی، مهم تری ــوا، در س ــده کل ق فرمان
نیروهــای مســلح  وظیفــه و مســئولیت 
را تأمیــن امنیــت کشــور خواندنــد و بــا 
ــای  ــه پیشــرفت در عرصه ه ــر اینک ــد ب تاکی
و  و صنعتــی  علمــی  از جملــه  مختلــف 
اقتصــادی منــوط بــه وجــود امنیــت اســت، 
گفتنــد: امنیــت، بســتری بــرای رشــد همــه 
عناصــر قــدرت و پیشــرفت اســت؛ زیــرا 
در فضــای ناامنــی، آرمان هــای بــزرگ و 
ــوش می شــوند. ــا فرام درخشــان از ذهن ه

رهبــر معظــم انقــالب اســالمی بــا اشــاره بــه 
اینکــه در شــرایط کنونــی مهم تریــن مســئله 
کشــور، موضــوع اقتصــاد و معیشــت مــردم 

اســت، افزودنــد: بنــای اقتصــاد کشــور نیــز 
بایــد یــک بنیــان امنــی باشــد.

بــه  را  اقتصــادی کشــور  بنیــان  ایشــان 
ــت،  ــد نف ــه درآم ــودن ب ــته ب ــل وابس دلی
ناامــن خواندنــد و تاکیــد کردنــد: وابســتگی 
ــک مشــکل تاریخــی  ــت، ی ــه نف اقتصــاد ب
ــالب  ــل از انق ــده از دوران قب ــا مان ــه ج و ب
اســت و همیــن موضــوع موجــب شــده کــه 
مــا در دوران  مختلــف در زمینــه فــروش 
دغدغــه  آن،  از  حاصــل  درآمــد  و  نفــت 

ــیم. ــته باش داش

ــد  ــا تاکی ــالمی ب ــالب اس ــم انق ــر معظ رهب
بــر اینکــه تــا وقتــی اقتصــاد کشــور از نفــت 
فاصلــه نگیــرد، بنیــان صحیــح و امنــی بــه  
ــد:  ــد، خاطرنشــان کردن ــد آم وجــود نخواه
بیــان ایــن موضــوع اقتصــادی در ایــن 
محیــط نظامــی، بــرای نشــان دادن اهمیــت 

امنیــت در همــه بخش هاســت.

ــردم  ــه م ــه ای هم ــت هللا خامن ــرت آی حض
به ویــژه جوانــان را بــه دانســتن قــدر امنیــِت 
موجــود و عــزت و آرامــش و ســربلندی 
کشــور کــه بــه برکــت نظــام جمهــوری 
ــد  ــه کردن ــده، توصی ــه وجــود آم اســالمی ب
و گفتنــد: روزگاری، ایــران عزیــز بــا گذشــته 
تاریخــی و درخشــان خود و با اســتعدادهای 
بی پایــان، زیــر پــای مستشــاران آمریکایــی 
و صهیونیســتی و انگلیســی بــود و به  دســت 
حاکمــان وابســته و ضعیــف و َپســت، تحقیر 
می شــد؛ امــا اســالم، ایــن کشــور را نجــات 
ــز و  ــران را عزی داد و جمهــوری اســالمی، ای

مقتــدر کــرد.
ایشــان بــا اشــاره بــه ناراحتــی و عصبانیــت 
قدرت هــای اســتکباری از اقتــدار منطقــه ای 
ــد: دشــمنان نظــام اســالمی  ــران، افزودن ای
عناصــر اقتــدار ملــی کشــور را عامــل مزاحــم 
خــود می داننــد و بــا آن هــا مقابلــه می کننــد 
ــدار  ــش اقت ــا افزای ــاس ب ــن اس ــر همی و ب
ــا، در  ــان ملت ه ــالمی در می ــوری اس جمه
منطقــه و فراتــر از منطقــه، مخالف هســتند؛ 
ــام  ــردی نظ ــق راهب ــدار، عم ــن اقت ــرا ای زی

اســالمی اســت.
ــت  ــالمی مخالف ــالب اس ــم انق ــر معظ رهب
ــوان دفاعــی  ــا ت قدرت هــای اســتکباری را ب
ــی  ــوب ارزیاب ــن چارچ ــز در همی ــور نی کش
ایــن  بــا  مقابلــه  راه  تاکیــد کردنــد:  و 
برخــالف  اســت کــه  ایــن  مخالفت هــا، 
ــی،  ــدار مل ــر اقت ــر عناص ــا، ب ــته آن ه خواس

تکیــه و ایســتادگی کنیــم.

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در این بــاره 
ــالم  ــا اع ــال باره ــه قب ــور ک ــد: همان ط گفتن
می کنیــم،  اعــالم  هــم  بــاز  و  کرده ایــم 
امکانــات و قــدرت دفاعــی کشــور قابــل 
دربــاره  و  نیســت  چانه زنــی  و  مذاکــره 
ابزارهــای دفاعــی کشــور و هــر آنچــه اقتــدار 
ملــی را تأمیــن یــا پشــتیبانی می کنــد، 
بــا  معاملــه ای  و  چانه زنــی  هیچ گونــه 
ــوت  ــا ق ــدار را ب ــم و راه اقت ــمن نداری دش

ــرد. ــم ب ــش خواهی پی
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی خطــاب بــه 
ــه  ــق ب ــور متعل ــن کش ــد: ای ــان گفتن جوان
ــاِن  ــه جوان ــه ک ــد همان گون ــت و بای شماس

دیــروز بــه وظیفــه خــود عمــل کردنــد، 
ــز در ســایه اســالم و در چارچــوب  شــما نی
ــه  ــالب اســالمی، کشــور را ب ــای انق آرمان ه

ــانید. ــزت برس اوج ع
ــا  ــن ب ــه ای همچنی ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــان و اســتادان دانشــگاه  تشــکر از فرمانده
ــن دانشــگاه را  ــی)ع(، ای افســری امــام عل
ــره  ــاد و خاط ــد و ی ــش خواندن ــه ارت فیضی
شــهدای ارتــش، به ویــژه شــهدای دانشــگاه 

افســری امــام علــی)ع( را گرامــی داشــتند.
ــر در  ــای حاض ــم، یگان ه ــن مراس ــان ای در پای
میــدان ضمــن اجــرای عملیــات اعتمادبه نفس، 

از مقابــل جایــگاه رژه رفتنــد.

رهبر معظم انقالب در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش:

قدرت دفاعی کشور به هیچ وجه قابل مذاکره نیست



کوتاه اخبار 

اجرایسلیقهای
»کاهشساعتکار«بانوان

ــاعت  ــش س ــون »کاه ــاغ قان ــال از اب ــک س ــه ی اگرچ
ــن  ــا ای ــذرد؛ ام ــاص« می گ ــرایط خ ــوان دارای ش کار بان
مصوبــه در شــرکت های خصوصــی، اجــرا نمی شــود. 
آذرمــاه ســال گذشــته بــود کــه »قانــون کاهــش ســاعات 
کار بانــوان شــاغل دارای شــرایط خــاص« از ســوی 
رئیس جمهــور ابــاغ شــد. قانونــی کــه بــر اســاس 
ــوان شــاغل»دارای شــرایط  ــی بان آن، ســاعات کار هفتگ
خــاص« اعــم از رســمی، پیمانــی و قــراردادی از ۴۴ 
ــه  ــت ک ــش یاف ــاعت کاه ــه ۳۶ س ــه ب ــاعت در هفت س
ــب  ــد متناس ــوان بای ــن بان ــای ای ــوق و مزای ــه حق البت
ــر اســاس  ــه، پرداخــت شــود. ب ــا ۴۴ ســاعت در هفت ب
آنچــه کــه در قانــون آمــده، بانــوان شــاغل دارای شــرایط 
ــد  ــوان دارای معلولیــت شــدید، فرزن خــاص، شــامل بان
زیــر شــش ســال تمــام، دارای همســر یــا فرزنــد معلــول 
شــدید، بانــوان مبتــا بــه بیمــاری صعب العــاج و زنــان 
سرپرســت خانــوار شــاغل در دســتگاه های اجرایــی، 

ــود.  ــی می ش ــی و غیردولت ــش دولت بخ
ــی  ــده، برخ ــت آم ــه دس ــات ب ــاس اطاع ــر اس ــا ب ام
ــاع  ــون امتن ــن قان ــرای ای ــی از اج شــرکت های غیردولت
ایــن  در  قانــون  ایــن  مشــمول  بانــوان  و  می کننــد 
ــد.  ــاعت کار، بی بهره ان ــش س ــای کاه ــرکت ها از مزای ش
ــوان  در همیــن زمینــه ســمیه گلپــور، رئیــس کمیتــه بان
کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی کارگــران کشــور گفــت: 
ــرکت های  ــا و ش ــادی از واحده ــکایات زی ــفانه ش متأس
خصوصــی دریافــت شــده کــه کارفرمایــان از اجــرای ایــن 
قانــون بــرای بانــوان شــاغل مشــمول، امتنــاع می کننــد. 
ــه دلیــل هــراس از دســت  ــوان ب ــن بان ضمــن اینکــه ای
دادن شــغل خــود، نمی تواننــد نســبت بــه عــدم اجــرای 

ایــن قانــون بــه کارفرمایــان خــود اعتــراض کننــد.

مشتری،محورخدمات
بانکملیایراناست

مدیرعامــل بانــک ملــی ایــران گفــت: در بانکــداری نوین، 
ــزارش  ــه گ ــد. ب ــتری باش ــال مش ــه دنب ــد ب ــدار بای بانک
ــا  ــر محمدرض ــران، دکت ــی ای ــک مل ــی بان ــط عموم رواب
حســین زاده روز چهارشــنبه در جریــان بازدیــد از اداره امور 
شــعب شــرق تهــران و شــعبه میــدان امــام حســین)ع( 
ــا،  ــداری در دنی ــد بانک ــام جدی ــه نظ ــر اینک ــد ب ــا تأکی ب
مشــتری محور طراحــی شــده اســت، افــزود: دیگــر 
دوره اینکــه بانکــدار در شــعبه بنشــیند و مشــتری بــه آن 

مراجعــه کنــد، تمــام شــده اســت. 
ــتراتژی  ــز در اس ــران نی ــی ای ــک مل ــرد: بان ــار ک وی اظه
بــه  و  داده  قــرار  را ســرلوحه  مشــتری مداری  خــود 
دنبــال معرفــی محصــوالت و خدمــات نویــن خــود 
ــر اینکــه  ــا تأکیــد ب ــه مشــتریان اســت. حســین زاده ب ب
خدمــات ارزی، اعتبــارات اســنادی و ضمانت نامه هــا 
بایــد بــه درســتی بــرای مشــتریان بــزرگ تشــریح شــود، 
افــزود: رونــق اقتصــادی بــازار بایــد اثــر خــود را در نظــام 
بانکــداری نمایــان کنــد و یکــی از ایــن نمودهــا می توانــد 

ــی باشــد.  در حــوزه ال ســی داخل
وی بــا اشــاره بــه اینکــه خریــد دیــن یکــی از خدمــات 
مهــم و موردنیــاز بازاریــان اســت، ادامــه داد: بانــک ملــی 
ایــران دســتورالعمل ویــژه ای بــه ایــن منظــور تهیــه کــرده 
کــه شــعب بایــد بــه دنبــال پیاده ســازی آن باشــند. بــه 
گفتــه حســین زاده، مشــتریان بــزرگ بانــک ملــی ایــران 
ــظ  ــد حف ــک بای ــان بان ــاش کارکن ــد و ت ــون زیادن اکن

آن هــا باشــد.

اخبار اقتصادی
افزایش۷میلیونیقیمتخودرو

طبیعینیست
رئیــس شــورای رقابــت خاطرنشــان کــرد: از درب 
کارخانــه تــا بــازار مصــرف، افزایــش ۴۰۰ هــزار تومانــی 
طبیعــی اســت، افزایــش هفــت میلیــون تومانــی 
چارچــوب  در  رنوســاندرو  مثــل  خودروهــا  برخــی 
و  نیســت  مــا  تنظیمــی  دســتورالعمل  و  مقــررات 

ــت.  ــا نیس ــر آن ه ــی ب نظارت
رضــا شــیوا گفــت: در ایــران ســه نــوع خــودرو داریــم: 
ــاژی و ســاخت داخــل. آنچــه حاشــیه  ــی، مونت واردات
ــواده  ــای خان ــت خودروه ــد داش ــی نخواه ــازار داخل ب
پرایــد و پــژو هســتند و شــورای رقابــت دســتورالعمل 

ــه کــرده اســت.  تنظیــم قیمــت آن هــا را ارائ
ــبب  ــا س ــش تقاض ــع، افزای ــتر مواق ــت: بیش وی گف
افزایــش قیمــت می شــود و ایــن کامــا معمولــی 
اســت. مــا فقــط در مــورد خودروهــای زیــر ۴۵ 

میلیــون تومــان اجــازه ورود داریــم. 
شــیوا در ادامــه عنــوان کــرد: اگــر خــودرو بــرای ارائــه 
ــد. در کشــور  داشــته باشــیم، تقاضــا افزایــش نمی یاب
مــا هــر وقــت عرضــه کــم می شــود، تقاضــا افزایــش 

ــد.  ــدا می کن پی
رئیــس شــورای رقابــت گفــت: در علــم اقتصــاد وقتــی 
ــه  ــرخ منطقــی هــم ب ــر نباشــد ن عرضــه و تقاضــا براب
ــه ای  ــه گون وجــود نمی آیــد. در حــال حاضــر شــرایط ب
ــاص،  ــای خ ــش واردات خودروه ــا کاه ــه ب ــت ک اس
هرکــس پولــی دارد دلــش می خواهــد اقــدام بــه 

ــری بفروشــد. ــا رقــم باالت ــا ب ــد ت ــد کن خری

توپرجیستریاززمین
وزارتصنعتخارجشد

بعــد از قطعــی شــدن اجــرای طــرح رجیســتری 
تلفن هــای همــراه، رئیــس مرکــز توســعه تجــارت 
ــن  ــوپ طــرح رجیســتری از زمی الکترونیــک گفــت: ت
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت خــارج شــده و 
ــات و  ــرک و وزارت ارتباط ــرح گم ــی ط ــان اصل مجری

فنــاوری اطاعــات هســتند. 
رمضانعلــی صــادق زاده بــا بیــان اینکــه بعــد از دو 
ــت،  ــده اس ــرا ش ــاده اج ــتری آم ــرح رجیس ــال ط س
اظهــار کــرد: بعــد از جلســات متعــدد و فعالیــت 
مشــترک میــان متصدیــان اجــرای طــرح رجیســتری، 
ــراه و  ــن هم ــازار تلف ــاماندهی ب ــرای س ــرح ب ــن ط ای
جلوگیــری از قاچــاق اجــرا می شــود کــه متصــدی 
اصلــی آن وزارت ارتباطــات و کمیتــه تنظیــم مقــررات و 
 ارتباطــات رادیویــی و گمــرک جمهــوری اســامی ایــران 

هستند. 
وی ادامــه داد: موضوعــی کــه اکنــون در این بــاره 
مطــرح می شــود، ثبــت ســفارش تلفن هــای جدیــدی 
اســت کــه بعــد از ایــن طــرح وارد کشــور خواهنــد شــد 
کــه در ســامانه مشــخص شــده، متقاضیــان می تواننــد 
ــدام  ــراه اق ــن هم ــاز واردات تلف ــت مج ــه ثب نســبت ب
کننــد کــه ایــن مرحلــه تــا واردات گوشــی و ثبــت آن هــا 
در ســامانه رجیســتری کشــور بــر عهــده وزارت صنعــت، 

معــدن و تجــارت و گمــرک ایــران خواهــد بــود. 
ــن  ــش از ای ــه پی ــت ک ــی اس ــارات در حال ــن اظه ای
ــم آوری  ــئولیت فراه ــت مس ــه دول ــاس مصوب ــر اس ب
زیر ســاخت های نرم افــزاری ایــن طــرح بــر عهــده 
ــت  ــی وزاررت صنع ــارت الکترونیک ــعه تج ــز توس مرک
ــر  ــی آن ب ــار اجرای ــک ب ــود و این ــارت ب ــدن و تج مع
ــت؛  ــات اس ــاوری اطاع ــات و فن ــده وزارت ارتباط عه
امــا در نهایــت بــرای اجــرای ایــن طــرح مجموعــه ای 
ــم از وزارت  ــا اع ــا و نهاده ــازمان ها، وزاررت خانه ه از س
صنعــت، معــدن و تجــارت، وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
اطاعــات، گمــرک، وزرات اقتصــاد و امــور دارایــی و... 

اســت.

شــرکت فــوالد مبارکــه مأموریــت خــود را 
ــت  ــعه صنع ــوری در توس ــش مح ــای نق ایف
نیــاز مشــتریان داخلــی  تأمیــن  و  کشــور 
می دانــد؛ لیکــن در راســتای اقتصــاد مقاومتــی 
و عمــل بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری 
همــواره  محتــرم  دولــت  سیاســت های  و 
ســعی در حضــور مــداوم در بازارهــای صادراتــی 
ــن  ــرداری ای ــدای بهره ب ــت و از ابت ــته اس داش
ــوالت  ــی از محص ــادرات بخش ــا ص ــرکت ب ش
خــود همــواره ایــن حضــور را تــداوم و تقویــت 
ــای  ــه طرح ه ــه ب ــا توج ــت و ب ــیده اس بخش
ــداوم  ــق 1۴۰۴ ت ــوالد در اف ــت ف ــعه صنع توس
ــزام  ــک ال ــی را ی ــای صادرات ــور در بازاره حض

می دانــد.
ــش از 91  ــدازی بی ــدو راه ان ــرکت از ب ــن ش ای
میلیــون تــن محصــول بــه بــازار عرضــه کــرده 
ــه  ــی ب ــای جهان ــد از آن در بازاره ــه 19 درص ک
فــروش رســیده و از محــل ارز اکتســابی، 
طرح هــای توســعه شــرکت از ظرفیــت 2.۴ 
میلیــون تــن بــه 1۰.۳ میلیــون تــن اجــرا شــده 

اســت.
بــا توجــه بــه سیاســت ها و حمایت هــای 
دولــت محتــرم، عرضــه محصــوالت فــوالد 
مبارکــه بــه بــازار داخــل در ســال 9۵ نســبت به 
ســال 9۴ بــا رشــد ۴2 درصــدی همــراه شــد. 
ــه در ۶ ماهــه  ــوالد مبارک ــن عملکــرد ف 1همچنی

اول ســال 9۶ نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
ــل  ــدی در تحوی ــد ۳۴ درص ــی از رش 9۵ حاک
ــه مشــتریان داخلــی اســت. ایــن  محصــول ب
ــث  ــه باع ــوالد مبارک ــرکت ف ــر ش ــدام مؤث اق
ــود فضــای کســب و کار  شــده کــه به رغــم بهب

ــش واردات  ــاهد کاه ــرف، ش ــش مص و افزای
ورق هــای فــوالدی از ۳.7 میلیــون تــن در 
ــن در ســال 9۵  ــون ت ــه 2.8 میلی ســال 9۴ ب
باشــیم. همچنیــن پیش بینــی می شــود در 

ــی، واردات  ــازار داخل ــدگان در ب ــایر تولیدکنن س
ــا کاهــش ۴۰ درصــدی  محصــوالت فــوالدی ب
ــری  ــان دهنده جهت گی ــه نش ــود ک ــه ش مواج
سیاســت های  راســتای  در  فــوالد  صنعــت 

ــت. ــی اس ــاد مقاومت اقتص
در پــی انتشــار گزارش هایــی در خصــوص 
صــادرات فــوالد ایــران کــه بــه کنــکاش در آمــار 
گمــرک ایــران می پرداخــت، بــر آن شــدیم تــا 
ــا بررســی هرچــه بیشــتر ایــن آمــار صحــت  ب

ــود. ــخص ش ــده مش ــای مطرح ش ادعاه
در اکثــر ایــن گزارش هــا نگارنــدگان بــرای 
ناصحیــح  دربــاره  خــود  ادعاهــای  اثبــات 
بــه  بــه گمــرک،  اظهار شــده  آمــار  بــودن 
مقایســه داده هــای گمــرک ایــران بــا گمــرکات 
کشــورهای خارجــی پرداختــه بودنــد؛ امــا فارغ 
از صحــت اطاعــات مورد اســتفاده در ایــن 
ــروش  ــه ف ــت ک ــر گرف ــد در نظ ــا، بای تحلیل ه
ورق هــای فــوالدی بــر اســاس ســفارش خرید 
صــورت می گیــرد و بــه دلیــل اختــاف زمانــی 
ــفارش  ــخ س ــن تاری ــه بی ــار ماه ــا چه ــه ت س
ــانات  ــد و نوس ــل کاال در مقص ــخ تحوی و تاری
ــی مقایســه  ــای جهان شــدید قیمــت در بازاره
ــل  ــان تحوی ــده در زم ــت کاالی فروخته ش قیم
کاال در مقصــد بــا قیمــت روز، مقایســه ای غلط 

ــت.  ــی اس و انحراف
بــرای مثــال، حجــم زیــادی از سفارشــات 
صادراتــی در شــرکت های ایرانــی در پایــان 
ــده، در  ــت ش ــت روز ثب ــا قیم ــال 2۰1۵ و ب س
حالــی که تحویــل آن در ســال 2۰1۶ و در زمانی 
بــوده کــه بــازار بــا جهــش قیمــت مواجــه بــوده 

اســت.

عــاوه برایــن، آمــار گمــرکات هرچنــد بــه 
امــا  می شــود؛  ارائــه  ضخامــت  تفکیــک 
گریدهــای  قیمتــی  تفــاوت  نشــان دهنده 
)کیفیــت( مختلــف کاف گــرم نیســت. در 
ــاف  ــد اخت ــوع می توان ــن موض ــه ای ــی ک حال

قیمتــی تــا 1۰۰ دالر در هــر تن بــرای محصوالت 
گــرم ایجــاد کنــد و لذا شــرکت ها و کشــورهایی 
ــه  ــژه عرض ــای وی ــا گریده ــی ب ــه محصوالت ک
می کننــد، دارای قیمــت ثبت شــده باالتــری 

در گمــرکات هســتند.
ــه  ــرای مقایس ــن راه ب ــف بهتری ــن وص ــا ای ب
قیمــت بیــن کشــورهای مختلــف در نظــر 
گرفتــن قیمــت پایــه محصــوالت مشــابه 
نمــودار  اســت.  زمانــی مشــابه  در مقطــع 
زیــر کــه اطاعــات آن از متــال اکســپرت 
ــی ورق گــرم  اســتخراج شــده، قیمــت صادرات
ایــران در ماه هــای مختلــف ســال 2۰1۶ را 
ــول در  ــن محص ــده ای ــدگان عم ــا عرضه کنن ب
ــیه و  ــن، روس ــه چی ــی از جمل ــای جهان بازاره

می کنــد. مقایســه  اکرایــن 
در نمــودار زیــر کامــًا مشــهود اســت کــه قیمت 
صادراتــی فــوالد ایــران در هــر مــاه متناســب با 
بازارهــای جهانــی بــوده و اتهــام ارزان فروشــی 
در گزارش هایــی از ایــن دســت ناصحیــح و 
ــت  ــاف قیم ــن اخت ــت. همچنی ــدف دار اس ه
ــوال  ــه معم ــف ک ــورهای مختل ــروش در کش ف
ــت و  ــی اس ــری طبیع ــت، ام ــم نیس ــاد ه زی
ــای  ــه بازاره ــن اســت ک ــد ای ــا مؤی تجــارب م
مختلــف در هــر دوره زمانــی دارای کشــش 
قیمتــی متفاوتــی اســت کــه ناشــی از میــزان 
ــطح  ــت، س ــرایط پرداخ ــرخ ارز، ش ــا، ن تقاض

ــت و... هســتند. رقاب
ــار  ــه موجــود، اظه ــق روی از ســوی دیگــر مطاب
خروجــی  مبــادی  در  صادراتــی  کاالهــای 
ــی  ــخصات فن ــه مش ــاس ارائ ــر اس ــور ب کش
و  اســت  صادرکننــده  توســط  کاال  وزن  و 

ــود.  ــت نمی ش ــده دریاف ــا از صادرکنن قیمت ه
ــوان قیمــت کاال در  ــذا مقایســه ای تحــت عن ل
گمــرک مبــدأ بــا گمــرک مقصــد فاقــد اعتبــار 
اســت و قیمــت واقعــی فــروش محصــوالت با 
ــی شــرکت ها  ــه اســناد رســمی مال مراجعــه ب

ــت. ــی اس ــل دسترس قاب
ایــن  تأمل برانگیــز  و  جالب توجــه  نکتــه 
اســت کــه در مــورد اقدامــات اخیــر اتحادیــه 
ــدگان  ــرای واردکنن ــه ب ــع تعرف ــا در وض اروپ
عمــده فــوالد بــه ایــن اتحادیــه از جملــه 
ــران، بر خــاف ادعاهــای مطرح شــده ایــن  ای
یــک اقــدام تنبیهــی آن هــم صرفــًا در مــورد 
ــن کشــور  ــه خاطــر ارزان فروشــی ای ــران ب ای
ــه درخواســت  ــا ب ــه اروپ ــه اتحادی ــوده بلک نب
انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد اروپــا، بــا هدف 
ــاف  ــی و برخ ــازان داخل ــت از فوالدس حمای
پایین دســتی  صنایــع  اعتــراض  و  فشــار 
ایــن اتحادیــه نســبت بــه وضــع تعرفــه بــرای 
داخــل  بــه  شــرکت های صادرکننــده ورق 
اتحادیــه از کشــورهای مختلــف اقــدام کــرده 
ــی ۵7.۵  ــوالت ایران ــرای محص ــه ب ــت ک اس
ــه  ــورو ب ــیه 9۶ ی ــور روس ــرای کش ــورو و ب ی
ازای هــر تــن تعرفــه واردات وضــع کــرده 
کــه امــری طبیعــی و در حــال اجــرا در اکثــر 

کشورهاســت.
ســندیکای  کــه  اســت  چگونــه  حــال 
تولید کننــدگان لولــه و پروفیــل از اعمــال 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــه واردات در جمه تعرف
بــه شــدت ناراحــت بــوده و بــه همیــن 
ــه  ــواره ب ــته هم ــال گذش ــی دو س ــل ط دلی
تخریــب متولیــان امــر پرداختــه؛ امــا از 
اعمــال تعرفــه توســط کشــورهای دیگــر عمــا 
ــر اســت  ــرده اســت. شــایان ذک اســتقبال ک
ــده  ــورد پرون ــته 1۶2 م ــال گذش ــی دو س ط
دنیــا  فــوالد  بازارهــای  در  آنتی دامپینــگ 
ــا کشــورهای  ــن مبن ــر همی ــاد شــده و ب ایج
مختلــف در راســتای حمایــت از صنایــع فوالد 
خــود اقــدام بــه وضــع تعرفــه کرده انــد.

ــی دو  ــه در ط ــانه ای ک ــیع رس ــات وس اقدام
ســال اخیــر در راســتای تخریــب چهــره فــوالد 

مبارکــه انجــام می شــود، عمدتــا توســط 
ــازات  ــل حــذف امتی ــه دلی ــراد خــاص و ب اف
ویــژه در واردات محصــوالت فوالدی)نظیــر 
بهره منــدی از ارز مبادلــه ای، تأمیــن مالــی 
از محــل خریــد محصــوالت وارداتــی بــه 
صــورت مــدت دار بــا نــرخ بهــره بســیار پاییــن 
و فــروش در بــازار ایــران و اســتفاده از تفــاوت 
بهــره پرداختــی بــا بهره هــای بانکــی داخلــی 
ــای  ــه در واردات ورق ه ــود تعرف ــدم وج و ع

ــوده اســت.  ــزوج( ب مم

ــا در واردات ورق هــای  ــه تنه ــب اســت ک جال
فــوالدی بــه اســم محصــوالت ممزوج شــاهد 
رشــد 1۰۰۰ درصــدی از 2۰۳ هــزار تــن در ســال 
9۳ بــه 19۵۵ هــزار تــن در ســال 9۴ بودیــم 
و بــه تبــع مبلغــی در حــدود 9۰ میلیــون دالر 
قانونی گمرکــی  حقــوق  پرداخــت  از  فــرار 
و بــه نســبت فــرار از پرداخــت مالیــات 
از عدم فــروش  از طرفــی زیــان ناشــی  و 
محصــوالت فــوالدی تولیــد داخــل و از بیــن 
ــه  ــاده ک ــاق افت ــی اتف ــتغال داخل ــن اش رفت
می توانــد موضــوع مهمــی در راســتای مبــارزه 
ــا مفاســد اقتصــادی توســط دســتگاه های  ب

ــی مربوطــه باشــد. نظارت

۵۴ ۷۹ درصد؛ افزایش صادرات 12
سنگ آهن

میلیون لیتر؛ میانگین مصرف 
روزانه بنزین کشور

هزار میلیارد تومان؛ فرار 
مالیاتی کارت های بازرگانی

صــادرات ســنگ آهــن ایــران در شــش ماهه نخســت ســال 
جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته، بیــش از ۵۴ 

درصــد افزایــش داشــته اســت.

میانگیــن مصــرف روزانــه بنزیــن ایــران از ابتــدای ســال جــاری 
تــا ۲۸ مهــر مــاه ۷۹ میلیــون لیتــر بــوده اســت.

ســازمان امــور مالیاتــی از محــل کارت بازرگانی یک بار مصرف 
۱۲ هــزار میلیــارد تومان، طلب مالیاتی دارد.
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 عرضــه محصــوالت فــوالد مبارکــه بــه 
ــه  ــازار داخــل در ســال ۹۵ نســبت ب ب
ســال ۹۴ بــا رشــد ۴۲ درصــدی همــراه 

شــد. 

محیــط  ملــی  پایــش  نتایــج 
ــاق  ــه ات ــران از س ــب و کار ای کس
بازرگانــی و صنایــع و معــادن و 
ــاون  ــاق تع ــران؛ ات ــاورزی ای کش
ــران در  ــاف ای ــاق اصن ــران و ات ای
ــر از  ــدودی بهت ــا ح ــار 1۳9۶ ت به
وضعیــت شــاخص ملــی محیــط 
کســب و کار در ارزیابــی فصــل 
ــت.  ــتان 1۳9۵( اس گذشته)زمس
ایــن ارزیابــی بیانگــر آنســت کــه 

ــش،  ــن پای ــارکت کننده در ای ــادی مش ــاالن اقتص ــر فع از نظ
ــب و کار  ــط کس ــر محی ــر ب ــای مؤث ــر مؤلفه ه ــت اکث وضعی
ــت. ــده اس ــاعدتر ش ــدودی مس ــا ح ــار 1۳9۶ ت ــران در به ای

ــش  ــه بخ ــا در س ــته فعالیت ه ــیم رش ــه تقس ــه ب ــا توج ب
عمــده کشــاورزی و صنعــت و خدمــات، فعــاالن اقتصــادی 
سراســر کشــور در بهــار 1۳9۶، وضعیــت محیــط کســب و کار 
ــب دارای  ــه ترتی ــاورزی را ب ــش کش ــات و بخ ــش خدم بخ
ــی  نامســاعدترین و مســاعدترین محیــط کســب و کار ارزیاب

کرده انــد.
مطابــق  و کار  محیــط کســب  اســتانی  شــاخص های  در 
ــر  ــار 1۳9۶ از منظ ــش در به ــرح پای ــی ط ــج ارزیاب ــا نتای ب
مؤلفه هــای محیــط کســب و کار اســتان های فــارس، گیــان 
ــاعدتر و  ــب و کار مس ــط کس ــوی دارای محی ــان رض و خراس
اســتان های سیســتان و بلوچســتان، کرمانشــاه و خوزســتان 
ــه ســایر  ــط کســب و کار نامســاعدتری نســبت ب دارای محی

بوده انــد.  اســتان ها 

وضعیــت  اســت  ذکــر  قابــل 
در  اصفهــان  اســتان  شــاخص 
جمــع ۳1 اســتان کشــور در میانــه 
قــرار دارد و نســبت شــاخص بهــار 
9۶)بــا ضریــب ۵/7۰ از 1۰ نســبت 
بــه زمســتان 9۵ بــا ضریــب ۵/8۶ 
شــده  مســاعدتر  اندکــی   )1۰ از 

ــت.  اس
در شــاخص ملــی بــه تفکیــک 
پیمایشــی  مؤلفه هــای  اســتانی 
بانک ها)بــا  از  مالــی  تأمیــن  دشــواری   1۳9۶ بهــار  در 
بــودن  ضریــب 7/2۴( و بی ثباتــی و غیرقابل پیش بینــی 
 )۶/79 محصوالت)باضریــب  و  اولیــه  مــواد  قیمت هــای 
و رویه هــای غیرمنصفانــه ممیــزی و دریافــت مالیات)بــا 
ضریــب ۶/78( از نامســاعدترین مؤلفه هاســت. در مجمــوع 
ارزیابــِی ســه اتــاق، دشــواری تأمیــن مالــی از بانک هــا 
رویه هــای  اســت.  شــده  عنــوان  مشــکل  مهم تریــن 
بی ثباتــی  و  مالیــات  دریافــت  و  ممیــزی  غیرمنصفانــه 
مشــکات  مهم تریــن  بعــدی  عناویــن  نیــز  قیمت هــا 
فعــاالن اقتصــادی بیــان شــده اســت. نکتــه قابل توجــه 
آنکــه، در ۳ دوره پاییــز، زمســتان ســال 1۳9۵ و بهــار 1۳9۶ 
مهم تریــن موانــع کســب و کار از نظــر فعــاالن اقتصــادی 
ــوان  ــا« عن ــی از بانک ه ــن مال ــواری تأمی ــو اتاق ها»دش عض

ــت. ــده اس ش
تهیه کننده: دفتر بهبود محیط کسب و کار اتاق اصفهان

منبع: مرکز آمار و اطاعات اتاق ایران

ــران  ــرات ای ــرکت مخاب ــاون ش مع
ــی  ــرح غیرحجم ــه ط ــاره ب ــا اش ب
ــون  ــه چ ــت ک ــت گف ــردن اینترن ک
سیاســت گذاری  و  بانــد  پهنــای 
ــر  ــه نظ ــت، ب ــت اس ــار دول در اختی
شــدنی  طــرح  ایــن  می رســد 
اینترنتــی  ســرویس های  باشــد. 
دســته بندی  دو  بــه  می تــوان  را 
ــرد؛  محــدود و نامحــدود تقســیم ک
ــچ  ــدود، هی ــرویس های نامح در س

محدودیتــی از لحــاظ اطاعــات رد و بــدل شــده وجــود نــدارد؛ در 
ــه داده  ــد حواســتان ب ــی کــه در ســرویس های محــدود بای حال
تبادل شــده جمــع باشــد. در صــورت ارســال و دریافــت فایــل تــا 
ــه انجــام ایــن کارهــا نخواهیــد  یــک حــد مجــاز، دیگــر قــادر ب
ــد.  ــم بخری ــم حج ــاز ه ــه، ب ــت هزین ــا پرداخ ــد ب ــود و بای ب
ــه دو دســته بندی  ــک نظــر ب ســرویس های محــدود، خــود از ی
ــاره داوود  ــن ب ــوند. در ای ــیم می ش ــی تقس ــی و غیرحجم حجم
ــران،  ــرات ای ــرکت مخاب ــتریان ش ــور مش ــاون ام ــان، مع زارعی
ــد از تغییــرات حــوزه  ــاالی پهنــای بان ــا بیــان اینکــه مصــرف ب ب
مخابــرات در ســال های اخیــر بــوده اســت، اظهــار کــرد: مصــرف 
ــت.  ــرده اس ــد ک ــدی رش ــورت تصاع ــه ص ــا ب ــت در دنی اینترن

ــر  ــک، دیگ ــده ای نزدی ــا آین ــج ت ــه تدری ــی ب ــبکه های فعل ش
پاســخ گوی نیازهــای بــازار نخواهــد بــود کــه ایــن مســئله 
ضــرورت توســعه فیبــر نــوری بــرای رســیدن بــه ســرعت حداقــل 
ــار  ــن ب ــان اینکــه اولی ــا بی ــد. او ب ــت را ایجــاب می کن ۵۰ مگابی
ــم،  ــوری را شــروع کرده ای ــر ن از ســال 1۳9۵ بحــث توســعه فیب

افــزود: تــا حــاال بیــش از یــک 
ــوری  ــر ن ــه فیب ــکان را ب ــون م میلی
مجهــز کرده ایــم کــه از آن بــا عنــوان 
می شــود.  یــاد   home pass
امســال نیــز ایــن واگذاری هــا بــرای 
ــه اهدافمــان ادامــه دارد.  رســیدن ب
ــاره  هزینــه اســتفاده از  زارعیــان درب
ــان  ــز بی ــوری نی ــر ن ــای فیب طرح ه
کــرد: هزینــه اســتفاده از ایــن حذف 
هماننــد اینترنــت عــادی اســت، بــا 
ــه  ــر اســت و ب ــودم آن کمــی گران ت ــه م ــه هزین ــاوت ک ــن تف ای
سیم کشــی داخلــی نیــاز دارد؛ امــا ایــن مزیــت اصلــی را دارد کــه 
از ســرعت باالتــر و کیفیــت بیشــتری برخــوردار اســت. بــر روی 
ــرعت  ــا س ــی ب ــم اینترنت ــًا می توانی ــا نهایت ــی م ــیم های مس س
2۰ مگابیــت را بدهیــم؛ در حالــی کــه در شــبکه فیبــر نــوری ایــن 

ــد.  ــز می رس ــت نی ــه 1۰۰۰ مگابی ــرعت ب س
ــن  ــران همچنی ــرات ای ــرکت مخاب ــتریان ش ــور مش ــاون ام مع
دربــاره  طــرح غیرحجمــی کــردن اســتفاده از اینترنــت نیــز اظهــار 
کــرد: ایــن طــرح توســط وزارتخانــه ارتباطــات و فنــاوری اطاعات 
ــان  ــم خودش ــازوکار آن را ه ــد س ــه بای ــت ک ــده اس ــرح ش مط
ــرکت های  ــد ش ــای بان ــر پهن ــدم اگ ــا معتق ــد؛ ام ــم کنن تنظی
ــای  ــرف پهن ــود و مص ــن ش ــت ارزان تأمی ــط دول ــاز توس موردنی
ــه  ــت را ب ــم اینترن ــگاه می توانی ــد آن ــش یاب ــی افزای ــد داخل بان
صــورت نامحــدود ارائــه دهیــم. چــون سیاســت گذاری و پهنــای 
ــل  ــن عم ــد ای ــر می رس ــه نظ ــت، ب ــت اس ــار دول ــد در اختی بان

شــدنی باشــد.

اینترنت غیرحجمی قابل اجراست؟بررسی مهم ترین موانع کسب و کار از دیدگاه فعاالن اقتصادی

بهران
ــا  ــکا و ب ــوژی شــرکت EXXON آمری ــاز و تکنول فعالیت هــای ایــن شــرکت در ســال 1۳۴1 تحــت امتی
نــام تجــاری ESSO آغــاز شــد. بــا تأســیس واحــد مخلوط کنــی در ســال 1۳۴۳، بــه تولیــد روغن هــای 
ESSO در داخــل ایــران پرداخــت و از ســال 1۳۴۵ بــا نــام شــرکت تولیــد و تصفیــه روغــن بــه کار خــود 
ادامــه داد. پاالیشــگاه شــرکت در ســال 1۳۴7 تأســیس و بــا ظرفیــت تولیــد ۳۰ هــزار تــن روغن در ســال 
راه انــدازی شــد و از ســال 1۳۶۳، بــا نــام جدیــد شــرکت پاالیــش روغــن تهــران فعالیت هــای تولیــدی 
خــود را بــا رونــدی رو بــه توســعه، اســتمرار بخشــید چنان کــه در حــال حاضــر ظرفیــت تولیــد ســاالنه 

شــرکت، بالــغ بــر ۴۰۰ هــزار تــن انــواع محصــوالت اســت. 
از ســال 1۳7۰ نــام شــرکت، بــه شــرکت نفــت بهــران تغییــر یافــت. در ادامــه فعالیت هــای تحقیقاتــی، 
 )Paraffin wax(کارکنــان ایــن مجموعــه موفــق بــه تولیــد ضدیــخ در ســال 1۳71 و تولیــد مــوم مرغــوب
بــه روش تعریــق)Sweating( بــرای اولیــن بــار در ایــران در ســال 1۳72 و نیــز تولیــد حــال فورفــورال 
در شوشــتر در ســال 1۳8۵ شــدند. شــرکت نفــت بهــران بیــش از ۵۳% ســهم بــازار روانکارهــای خــودرو 
ــرکت  ــن ش ــن  ای ــار دارد و همچنی ــی را در اختی ــای صنعت ــازار روغن ه ــهم ب ــوم س ــک س ــش از ی و بی
در ســال 1۳92 بــه عنــوان صادرکننــده نمونــه اســتان تهــران از ســوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 

معرفــی شــده اســت.

تولید ملی

 عملکرد شفاف فوالد مبارکه 
در راستای توجه به بازار داخل

 اتحادیه طال 
جواهر و سکه 

تهران ۶,۶۲۰,۰۰۰ ریال 

  نیم سکه بهار آزادی

۳,۷۱۲,۰۰۰ ریال 

  ربع سکه بهار آزادی

۲,۵۱۰,۰۰۰ ریال 

  سکه یک گرمی 

۱۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح قدیم 

۱۳,۱۰۶,۵۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح جدید

۵,۲۹۵,۰۰۰ ریال 

  مثقال طال 

  $ ۱,۲۷۲.۸

  اونس جهانی طال 

۱,۲۲۲,۲۰۰ ریال 

  گرم طال 

ســال 9۶ باافزایــش عرضــه فــوالد مبارکــه و 



هشتبهشت
78 درصد بیمارستان های 
بخش خصوصی اصفهان 

درجه یک هستند 
ــگاه  ــی دانش ــتانی و اعتباربخش ــور بیمارس ــر ام مدی
طــرح  در  گفــت:  اصفهــان  پزشــکی  علــوم 
اعتبارســنجی بیمارســتان های خصوصــی، 78درصــد 
بیمارســتان های اســتان اصفهــان  موفــق بــه کســب 

ــدند.   ــک ش ــه ی درج
علی اکبــر جنگجــو گفــت: تقویــت بخــش خصوصــی 
ــار نیســت؛  ــر بیم ــی ب ــار مال ــل ب ــای تحمی ــه معن ب
بلکــه بــا توســعه بیمه هــا، مابه التفــاوت هزینــه 
بیمارســتان خصوصــی و دولتــی را بیمــار نمی پــردازد 
و تفــاوت هزینــه تنهــا در بحــث هتلینــگ و خدمــات 

رفاهــی اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه همزمــان بــا تقویــت 
ــز  ــی نی ــتان های دولت ــی، بیمارس ــش خصوص بخ
ــا اجــرای طــرح  ــزود: ب ــد یافــت، اف توســعه خواهن
اعتباربخشــی بیمارســتان ها بــه دنبــال ایــن هســتیم 
ــازی  ــی برندس ــتان های خصوص ــرای  بیمارس ــا ب ت

ــم. کنی
ــگاه  ــی دانش ــتانی و اعتباربخش ــور بیمارس ــر ام مدی
ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــکی اصفه ــوم پزش عل
ــی  ــورد را بررس ــش از 900 م ــرح بی ــن ط ــرای ای اج
و بــه بیمارســتان ها درجــه یــک تــا ســه اعطــا 
ــرمایه گذاری  ــه س ــدف از توج ــزود: ه ــم، اف می کنی
بخــش خصوصــی در بخــش بیمارســتان ها، کاهــش 
تصدیگــری دولــت، ایجــاد فضــای اقتصــادی جدیــد 
و مهم تــر از همــه ارتقــای کیفیــت خدمــات درمانــی 

اســت. 
تقویــت  دنبــال  بــه  سیاســت  ایــن  ادامــه  در 
بیمارســتان های خصوصــی بــرای رســیدن بــه توســعه 
گردشــگری ســامت و جــذب گردشــگر درمانــی 

ــود. ــم ب خواهی

مخالفت کارشناسان بناهای تاریخی 
با نصب حفاظ در سی وسه پل

 رئیــس دانشــکده مرمــت و حفاظــت دانشــگاه 
ــل  ــه پ ــاظ در سی وس ــب حف ــا نص ــان ب ــر اصفه هن
ــه  ــذاری در سی وس ــت: نرده گ ــرد و گف ــت ک مخالف
پــل، بــا هــر طــرح و بــا هــر جنــس و مــواد، 
دخالــت در ســیمای جــداره یــک اثــر تاریخــی بــوده 

ــت. ــه نیس و پذیرفت

ــه اینکــه فضاهایــی  ــا اشــاره ب شــهریار ناســخیان ب
ماننــد سی وســه پــل و پــل خواجــو، فضاهــای 
خاصــی هســتند و دســت بردن در ســاختار یــک 
ــت  ــتباه اس ــه ای اش ــر بهان ــه ه ــی ب ــای تاریخ بن
افــزود: تعــداد دهانه هــای سی وســه پــل زیــاد 
ــوند  ــب ش ــا نص ــن نرده ه ــه ای ــی ک ــت و وقت اس
طــول زیــادی را می گیــرد و ســیمای بصــری پــل و 

ــزد. ــم می ری ــه ه ــر آن را ب منظ
رئیــس دانشــکده مرمــت و حفاظــت دانشــگاه هنــر 
اصفهــان گفــت: اگــر موضــوع ایمنــی و حفاظــت از 
ــذاری  ــرای نرده گ ــه ای ب ــگران بهان ــران و گردش عاب
ــد در  ــا پــل خواجوســت، پــس بای ــل ی سی وســه پ
ــا  ــاخص ب ــی و ش ــای قدیم ــا و بناه ــه خانه ه هم
ســاختارهای مختلــف اداری و فرهنگــی و آموزشــی 
و مذهبــی، نرده گــذاری کنیــم. موضــوع امنیــت 

ــه اســت. بهان

 ارزیابی مطلوب مدیریت انرژی 
شرکت پاالیش نفت اصفهان   

بــا هــدف ارزیابــی عملکــرد شــرکت پاالیــش نفت 
اصفهــان دربــاره مدیریــت انــرژی، نشســت 4 روزه 
ــرکت های  ــرژی ش ــزی ان ــم ممی ــان تی کارشناس
پاالیشــی نفــت کشــور در پاالیشــگاه نفــت اصفهان 

برگــزار شــد.
ــی  ــاعت کار اجرای ــا ۱۱۵۲ نفرس ــزی ب ــم ممی تی
فرآینــدی،  واحدهــای  بخــش کوره هــا،   ۵ در 
ــد و  ــع بخــار، ســامانه تولی ــد و توزی ســامانه تولی
ــتم  ــی و سیس ــزات الکتریک ــرق و تجهی ــع ب توزی
اســتاندارد مدیریــت انــرژی رونــد مصــرف انــرژی 
ــی  ــان بررس ــت اصفه ــش نف ــرکت پاالی را در ش

ــد.  کردن
ایــن تیــم طــی 4 روز پــس از بررســی تمــام 
واحدهــای  کلیــه  شــامل  مرتبــط  واحدهــای 
عملیاتــی، تعمیــرات برق و ابــزار دقیق، آزمایشــگاه، 
مهندســی پاالیــش، مهندســی عمومــی، تــدارکات 
کاال، آمــوزش، روابــط عمومــی و مدیریــت، بــا 
ــرد  ــزی، عملک ــه ممی ــه اختتامی ــور در جلس حض
شــرکت را مطلــوب ارزیابــی و  در ایــن مســیر، 
ضمــن ارائــه نقــاط قــوت شــرکت، بــه بعضــی نقاط 

ــرد. ــاره ک ــز اش ــی نی بهبودیافتن
ــاره  ــه درب ــری ک ــت دیگ ــت در نشس ــی اس گفتن
نفــت  پاالیــش  شــرکت  داخلــی  ممیــزان 
اصفهــان برگــزار شــد، چگونگــی کنتــرل و پایــش 
فعالیت هــای جــاری ســازمان و اطمینــان از انطباق 
سیســتم های  اســتانداردهای  الزامــات  بــا  آن 
ایمنــی، بهداشــت شــغلی  مدیریــت کیفیــت، 
ممیــزان  توســط  انــرژی  و  زیســت محیطی  و 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــه م ــای تابع ــی از واحده  داخل

گرفت.
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زهرا نصیریگروه اصفهان

ــات اســتان  ــات عالی ــس ســتاد بازســازی عتب رئی
ــزرگ  ــت ب ــیدن حرک ــا فرارس ــان ب ــان همزم اصفه
ــران  ــاده روی اربعیــن حســینی)ع( و حرکــت زائ  پی
تــا  خواســت  زائــران  از  مرزهــا  ســمت  بــه 
هیچ گونــه وجــه نقــدی را بــه دفاتــر کشــور عــراق 
تحویــل ندهنــد و همــه نــذورات خــود را بــه دفاتــر 
عتبــات عالیــات در سراســر کشــور تحویــل دهنــد؛ 
ــده و  ــل ش ــه کاال تبدی ــذورات ب ــن ن ــه ای ــرا ک چ
بــرای بازســازی حرمیــن شــریفین مورد اســتفاده 

قــرار می گیــرد.
 تحویل دادن نذورات نقدی 

به دفاتر عراق ممنوع! 
ــال  ــه امس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــی نوری مصطف
ســتاد عتبــات عالیــات اســتان اصفهــان موظــف 
اســت تــا  اقــدام بــه گــردآوری 6 میلیــارد تومــان 
از نــذورات و کمک هــای مردمــی بــرای بازســازی 
ــا  ــفانه ب ــت: متأس ــد، گف ــریفین کن ــن ش حرمی
ــد در  ــن تعه ــد ای ــال جدی ــاه از س ــت 7 م گذش
پایینــی معــادل ۱/۵ میلیــارد  ســطح بســیار 
تومــان انجــام شــده اســت؛ ایــن در حالــی 
ــر بــوده  اســت کــه مــردم اصفهــان متدیــن و خّی

و در زمینه هــای مذهبــی پیشــگام تر از دیگــر 
اســتان ها هســتند.

وی تصریــح کــرد: صحبت هایــی کــه دربــاره 
ارســال کمک هــای نقــدی از اســتان ها بــه کشــور 
عــراق می شــود، اشــتباه اســت و ســتاد بازســازی 
ــه در  ــی را ک ــذورات و هدایای ــی ن ــات، تمام عتب
ــه صــورت کاال  ــه گــردآوری می شــود، ب ــن زمین ای
ــا  ــد ت ــال می کن ــراق ارس ــور ع ــه کش ــح ب و مصال
ــن شــریفین و طرح هــای  ــرای بازســازی حرمی ب

ــی اســتفاده شــود. عمران
ــده  ــت آم ــه دس ــار ب ــاس آم ــر اس ــت: ب وی گف
ــری  ــرد خّی ــی کــه ف یکــی از همشــهریان اصفهان
ــنگ  ــان س ــارد توم ــاالنه 6 میلی ــت س ــز هس نی
ــات  ــات عالی ــرای بازســازی عتب ــر ب ــی مرم تزئین
ــال  ــراق ارس ــور ع ــه کش ــتقیم ب ــورت مس ــه ص ب
ــنگ ها  ــن س ــت ای ــوم نیس ــی معل ــد؛ ول می کن

ــی رود. ــا م ــه کج ب
ســاخت  کار  فقــط  اصفهــان  در  کارخانــه  دو 
ــر  ــن ام ــد و ای ــده دارن ــر عه ــنگ ها را ب ــن س ای
نشــان دهنده ایــن اســت کــه مــردم بایــد دربــاره 
فعالیت هــای ســتاد عتبــات بیشــتر بداننــد و 
رســانه ها بایــد در ایــن رابطــه فرهنگ ســازی 

ــد. کنن

 کم کاری دستگاه های 
متولی ستاد اربعین

وی همچنیــن بــه ایــن نکتــه اشــاره داشــت کــه 
ــتاد  ــر س ــط در ام ــتگاه های ذی رب ــفانه دس متاس
بودجــه ای  و  اربعیــن هیچ گونــه کار عملیاتــی 
ــرای  ــات ب ــات عالی ــه ســتاد عتب ــی ک ــه اقدامات ب
ــد  ــام می ده ــراق انج ــا در ع ــاماندهی موکب ه س

اختصــاص نداده انــد.
ــن ســتاد  ــون ای ــرد: تاکن ــد ک ــن مســئول تاکی ای
بیــش از 80 میلیــون بــرای احــداث موکــب 
شــهدای حــرم اســتان اصفهــان کــه در جــاده حله 
بــه کربــا مســتقر اســت و ۱۵ موکــب از سراســر 
اســتان در آن ســازماندهی می شــوند، هزینــه 
کــرده و ســال قبــل نیــز ۲00 میلیــون تومــان بــرای 
ایــن موضــوع هزینــه شــد و هیــچ یــک از نهادهــا 
در ایــن زمینــه بــه کمــک ســتاد عتبــات نیامدنــد. 
امســال در ایــن موکــب 8 هــزار نفــر اســکان 
داریــم و ۲0 هــزار نفــر نیــز پذیرایــی خواهنــد  
ــای  ــه در عملیات ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد.وی ب ش
ســتاد اربعیــن و بازســازی عتبــات عالیــات یــک 
ریــال بودجــه دولتــی وجــود نــدارد و هزینــه تمــام 
کارهــا بــه وســیله نــذورات و کمک هــای مردمــی 
تامیــن می شــود، افــزود: طبــق آمــار وزارت کشــور 
ســهم اصفهانی هــا در مراســم اربعیــن ســال 
ــه  ــتا ب ــن راس ــت؛ در ای ــر اس ــزار نف ــاری 40 ه ج
دلیــل اســتقبال خــوب مــردم اصفهــان، ۲4 هــزار 
و ۵00 اســکان بــرای زائــران در نظــر گرفته شــده و 

بــا کمک هــای مردمــی تغذیــه زائــران از ۲0 هــزار 
ــه اســت. ــه افزایــش یافت ــه 60 هــزار تغذی ب

 موکب ها شناسنامه دار شدند
ــان  ــات اصفه ــات عالی ــازی عتب ــتاد بازس ــس س  رئی
ادامــه داد: در اصفهــان 6۵ موکــب برای خدمات رســانی 
ثبت نــام کردنــد و ۵7  اربعیــن  راهپیمایــی  در 
موکــب ضمانــت اجرایــی گرفتنــد و در عــراق 
مســتقر خواهنــد شــد. از ایــن تعــداد ۵ موکــب در 
ــه، دو موکــب در شــلمچه و یکــی در مهــران  چزاب

ــود. مســتقر خواهــد ب

فعالیــت  از  درصــد   9۵ اینکــه  بیــان  بــا  وی 
راهپیمایــی اربعیــن توســط ســتاد عتبــات عالیات 
ــر  ــن ام ــرای ای ــرد: ب ــه ک ــود، اضاف ــام می ش انج
فراخوانــی را بــرای تشــکیل موکــب اعــام کردیــم 
و ایــن افــراد در گام نخســت، ۱۵ فرآینــد اجرایــی 

ــد. ــا مــورد تاییــد قــرار گیرن ــد ت را انجــام دادن
وی بــا بیــان اینکــه امســال هــر موکــب بایــد یــک 
مدیــر اجرایــی، ســه نفــر هیئــت امنــا و یــک نفــر 
ــه مرکــزی  ــزود: کمیت ــی داشــته باشــد، اف روحان
ــد  ــادر می کن ــه ص ــا پروان ــرای موکب ه ــران ب ته
و ایــن پروانــه بــه عنــوان مجــوز فعالیــت موکــب 
تلقــی می شــود و از ایــن رو در ســال جــاری 

ــدند. ــنامه دار ش ــا شناس موکب ه
نوریــان گفــت: در ارزیابــی پایان مراســم راهپیمایی 
ظرفیت هــا، توانمندی هــا و صاحیت هــای موکب هــا 
بررســی می شــود و ایــن امــر بــرای صــدور مجــوز 

بــرای ســال آینــده تاثیرگــذار خواهــد بــود.
ــزای  ــزار و ۵00 وی ــک ه ــه ی ــان اینک ــا بی  وی ب
ــزود:  ــم، اف ــان داده ای ــه مســئوالن موکب ــگان ب رای
بــرای ۲ هــزار و ۵00 نفــر نیــز ویــزای پولــی صــادر 
ــون،   شــده اســت؛ همچنیــن 46۵ دســتگاه کامی
3 هــزار و ۵00 تــن بــار را کــه ۱۵00 تــن مــواد 
بــه  بقیــه خدمــات دیگــر اســت،  و  غذایــی 
ــن ۱0 خــودروی  ــد؛ همچنی ــل می کنن ــا منتق کرب
خدماتــی هــم بــرای ایــن راهپیمایــی اعــزام شــده 

ــت. اس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه موکب هــای اســتان 
ــران  ــی از زائ ــرای پذیرای ــاه ب ــان از ۱0 آبان م اصفه
آغــاز بــه کار می کننــد، افــزود: ۵0 موکــب در 
ــان مســتقر خواهــد شــد.  ــراق از اســتان اصفه ع
ــهر  ــه در ش ــا و بقی ــا کرب ــف ت ــب از نج 3۵ موک

ــد. ــد ش ــتقر خواهن ــا مس کرب

بــه منظــور تنظیــم بــازار صنایــع دســتی، طــرح  کیمیای وطن

نظارت و ســاماندهی 700 فروشــگاه صنایع دستی اصفهـــان آغـــاز 
شـــد. مدیــر کل میــراث فرهنگــی صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــاز فصــل دوم  ــا آغ ــان ب ــه همزم ــان اینک ــا بی ــان ب اســتان اصفه
گردشــگری، ایــن طــرح در دو مرحلــه اجــرا می شــود، گفــت: در 
اصفهــان  دســتی  صنایــع  فروشــگاه   700 نخســت،  مرحلــه 

شناسـایـی و کدگـذاری خواهنـد شـد.
فریــدون اله یــاری افــزود: در ایــن مرحلــه بیــش از 400 فروشــگاه 
صنایــع دســتی در مجموعــه جهانــی میــدان امــام)ره( کدگــذاری 
شــده و دیگــر فروشــگاه های صنایــع دســتی در شــهر نیــز 

کدگــذاری می شــوند.
ــگاه ها  ــات فروش ــه اطاع ــد، هم ــن ک ــای ای ــر مبن ــت: ب وی گف
شــامل نــوع و میــزان محصــوالت و همچنیــن عوامــل اجرایــی در 

ایــن فروشــگاه ها، ملــزم بــه ارائــه فاکتــور فــروش بــا ارائــه کــد 
فروشــگاه بــه گردشــگران، به ویــژه گردشــگران خارجــی و نصــب 
برچســب قیمــت بــه دو زبــان فارســی و انگلیســی خواهنــد بــود.
وی دربــاره مرحلــه دوم ایــن طــرح افــزود: در ایــن مرحلــه تمامی 
راهنمایــان تــور موظــف بــه نصــب کارت شناســایی بــوده و ســپس 
ــه  ــوع عرض ــر ن ــدان ب ــم در می ــتقرار دائ ــا اس ــارت ب ــه نظ کمیت
ــن حضــور گردشــگران  ــع دســتی در فروشــگاه ها و همچنی صنای
ــد داشــت. ــان نظــارت خواهن ــا حضــور راهنمای در فروشــگاه ها ب

اله یــاری گفــت: ایــن طــرح از طریــق بروشــور بــه اطــاع 
اســتان، واحدهــای  گردشــگران خارجــی در مبــادی ورودی 
اقامتــی، ورودی بناهــای تاریخــی رســیده و آن هــا می تواننــد 
ایــن  در  درج شــده  تلفن هــای  شــماره   و  رایانامــه  طریــق  از 
بروشــورهای اطاع رســانی، شــکایات خــود را پیگیــری کننــد.

پژوهشــگران اصفهانــی نانــو ذراتــی را بــرای تصفیــه آب و 
ــر  ــرای کل ــبی ب ــن مناس ــه جایگزی ــد ک ــد کردن ــاب تولی فاض

. د می شــو
ــتفاده از  ــده اس ــه عم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرح ب ــن ط ــری ای مج
ــه  ــروزه ب ــت: ام ــه آب و فاضــاب اســت، گف ــوذرات در تصفی نان
دلیــل ارزان بــودن کلــر از ایــن مــاده بــرای تصفیــه آب اســتفاده 
می شــود؛ در حالــی کــه اســتفاده از ایــن مــاده عــاوه بــر بــروز 
ســرطان، مشــکاتی ماننــد بیماری هــای کبــدی و کلیــه و 

ــراه دارد. ــه هم ــت را ب ــکی پوس خش
ــد  ــی و ض ــت گندزدای ــا خاصی ــر تنه ــت: کل ــی گف ــینا صمیم س
عفونی کننــده دارد؛ ولــی نانــوذرات فــرات عــاوه بــر ایــن 

خاصیــت، حالــت انعقادزایــی دارد.
وی طــرح فــرات را از اکســیدهای آهــن بــا ظرفیت هــای باالتــر از 

3 بیــان کــرد و گفــت: اکســید آهــن 6 ظرفیتــی یــا اکســید فرات 
ــی ســنتز شــده و  ــا روش هــای مختلف ــه ب ــاده ای اســت ک 6، م
ــا  ــن مطالعــات ب ــی در ای ــاد اســت؛ ول قیمــت تمام شــده آن زی

روش  ابداعــی و منحصربه فــرد کاهــش یافتــه اســت.
ــذف  ــو، ح ــذف ب ــه ح ــادر ب ــاده ق ــن م ــزود: ای ــق اف ــن محق ای
رنــگ، حــذف فلــزات ســنگین و حــذف باکتری هاســت؛ از ایــن 
رو کاربردهــای وســیع در تصفیــه آب دارد. اســتفاده از هــر یــک از 
ایــن ســه نــوع محصــول بســتگی بــه نــوع آلودگــی و ph فاضاب 
ــاب، ذرات  ــا فاض ــرات ب ــاده ف ــب م ــس از ترکی ــدف دارد. پ ه
ــه  ــادی ک ــل وزن زی ــه دلی ــه یکدیگــر می چســبند و ب ــی ب آلودگ
دارنــد، ته نشــین می شــوند؛ پــس از ایــن مرحلــه آب شــفاف از 
بخــش بــاال و لجــن ته نشین شــده از پاییــن خــارج شــده و بــه 

ــه می شــود. ــن صــورت آب تصفی ای
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ــه  ــان از شــروع ب ــی اســتان اصفه ــن اجتماع ــان تأمی ــر درم مدی
کار ســتاد هدایــت و توزیــع بیمــار خبــر داد و گفــت: ایــن ســتاد 
ــا هــدف بهبــود و ارائــه خدمــات درمانــی ایجــاد شــده اســت. ب

در چهارمیــن جلســه شــورای ذی نفعــان  اعتصام پــور  علــی 
ــث  ــه مثل ــی ک ــا زمان ــرد: ت ــد ک ــی تاکی ــن اجتماع ســازمان تأمی
ســازمان، کارفرمــا و کارگــر در کنــار هــم باشــند و گفت وگــو کننــد، 
ــق در  ــه ح ــد و ب ــذر می کنن ــکات گ ــر از مش ــریع تر و راحت ت س
طــول یکســال گذشــته ایــن جلســات دســتاوردهای مهمــی بــرای 

اســتان داشــته اســت.
ــر داد  ــار خب ــع بیم ــت و توزی ــتاد هدای ــه کار س ــروع ب  وی از ش
ــی  ــه خدمــات درمان ــود و ارائ ــا هــدف بهب و گفــت: ایــن ســتاد ب

ــل  ــاد تعام ــا ایج ــد ب ــا بتوان ــت ت ــاش اس ــده و در ت ــاد ش ایج
ــرف  ــز ط ــایر مراک ــازمان و س ــی س ــز ملک ــن مراک ــب بی مناس

ــد. ــری کن ــاران جلوگی ــرگردانی بیم ــرارداد از س ق
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر 
ــا مشــکات  ــم، قطع ــا کنی ــا ره ــد دولتی ه ــه امی ــز را ب ــه چی هم
ــا نقــد ســازنده و همفکــری  بیشــتر خواهــد شــد، گفــت: بایــد ب
کاری کنیــم کــه لطمــه بیشــتری بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی 

وارد نشــود. 
ــث  ــی باع ــت های هم اندیش ــه نشس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب عاب
هم افزایــی ســازمان و کار فرمــا و کارگــر می شــود، از ابتــکارات 
مدیریــت درمــان تامیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان قدردانــی کــرد 
و گفــت: بــه مــدد ایــن ابتــکار در چند ســال گذشــته پیشــرفت های 

جالــب توجهــی در ایــن بخــش حاصــل شــده اســت.

ــان، یکــی از  ــان گفــت: اصفه ــی اصفه ــاق بازرگان  نایب رئیــس ات
۱۱ شــهر برتــر جهــان از نظــر جاذبه هــای گردشــگری اســت؛ امــا 
ــدن،  ــه لن ــا از جمل ــا شــهرهای جــذاب دنی در جــذب گردشــگر ب

پاریــس و اســتانبول، قابــل مقایســه نیســت.
مصطفــی رناســی نبــود زیرســاخت ها، هتل هــا، روابــط خارجــی، 
نداشــتن  فعالیــت  و  نکــردن شــهر  امکانــات الزم، معرفــی 
شــرکت های بنگاهــی و گردشــگری بیــن کشــورها را دلیــل عقــب 
ــا در  ــذاب دنی ــهرهای ج ــر ش ــه دیگ ــبت ب ــان نس ــدن اصفه مان

ــرد. ــوان ک بحــث جــذب گردشــگر عن
ــط  ــاد رواب ــدا ایج ــگری از ابت ــه گردش ــه الزم ــان اینک ــا بی وی ب
ــزود:  ــوده، اف ــورها ب ــان کش ــب می ــادی مناس ــی و اقتص سیاس
ــی و وســایل حمــل  ــزا، خطــوط هواپیمای ــه وی تســهیاتی از جمل
ــع  ــر واق ــز در جــذب گردشــگر مؤث ــل و هتل هــای بســیار نی  و نق

بــرای  زیربنایــی  امکانــات  فراهــم کــردن  بــدون  می شــود؛ 
ــرد. ــذب ک ــگر ج ــوان گردش ــگر نمی ت گردش

 وی گفــت: بایــد ســایق یــک گردشــگر را بررســی کنیــم؛ 
همچنیــن بایــد تعــدادی از کشــورهای هــدف را انتخــاب کنیــم تــا 

ــیم. ــگر باش ــش گردش ــاهد افزای ــه روز ش ــم روزب بتوانی
وی بــا بیــان اینکــه چندیــن میلیــون ایرانــی در خــارج از کشــور 
اقامــت می کننــد کــه تاکنــون بــه ایــران نیامدنــد، افــزود: برخــی 
گردشــگران، ایرانیــان خــارج از کشــور هســتند کــه بــر روی آن هــا 
ــم جــذب گردشــگر داشــته باشــیم؛ چــرا  ــا بتوانی ــم ت کار می کنی
ــه ایــران  ــوده و تاکنــون ب کــه ایرانیانــی کــه در خــارج از کشــور ب
ســفر نکردنــد، خــود می تواننــد گردشــگر محســوب شــوند و اگــر 
ســاالنه یــک  مرتبــه آن هــا بــه ایــران ســفر کننــد، قســمت زیــادی 

ــد. ــا تحقــق می یاب از اهــداف گردشــگری م

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد:

آغاز طرح نظارت بر فروشگاه های آثار هنرمندان 

پژوهشگران اصفهانی با دانش فنی نانو 
جایگزین مناسبی برای کلر در تصفیه آب تولید کردند

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان:

 ستاد هدایت و توزیع بیمار در اصفهان آغاز به کار کرد

اصفهان در جذب گردشگر 
از شهرهای مشابه خارجی عقب تر است

 رضایت شهروندان شهرضا
در طرح نهضت آسفالت  

شــهردار شــهرضا گفــت: انجــام ۲3۵ هــزار متــر مربــع آســفالت معابــر اصلــی 
شــهر در بهتریــن فصــل ســال، یکــی از اقدامــات شایســته شــهرداری اســت کــه 

موجــب رضایــت شــهروندان شــده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری شــهرضا، شــهردار شــهرضا دربــاره ادامــه 
ــام  ــهرضا انج ــهرداری ش ــت: ش ــهر گف ــی ش ــر اصل ــفالت در معاب ــت آس نهض
روکــش کامــل تعــدادی از خیابان هــای اصلــی شــهر را بــا هــدف بهبــود عبــور 
ــردد شــهروندان در دســتورکار خــود  و مــرور و محیــط شــهری و ســهولت در ت

قــرار داد.
ــد، پروســه انجــام روکــش  ــا آغــاز ســال جدی جافــری ادامــه داد: همزمــان ب
آســفالت بــه مرحلــه اجــرا درآمــد کــه ایــن اقــدام همزمــان بــا آغــاز فصــل گــرم 
ســال در بهتریــن موقعیــت زمانــی بــرای اجــرای بهتریــن آســفالت بــا کیفیــت 

مناســب در جهــت بهبــود محیــط شــهری و رفــاه حــال شــهروندان اســت.  
همچنیــن معــاون عمــران شــهری شــهرداری افــزود: اجــرای حــدود ۲3۵ هــزار 
متــر مربــع آســفالت، شــامل روکــش کامــل معابــر اصلــی و پرتــردد از جملــه 
بلــوار پاســداران، بلــوار کشــاورز شــمالی، بلــوار جانبــازان، بلــوار آیــت هللا طالقانی، 

بلــوار اصلــی فردوســی، خیابــان اردیبهشــت، محلــه عرش آبــاد، خیابــان شــهید 
چاووشــی، معبــر روبــه روی غســالخانه شــاهرضا)ع(، خیابــان انقاب اســامی، 
ــع  ــوار شــهید قان ــوه در بل ــدان می ــب می ــه جن ــی رودخان ــع شــرقی و غرب ضل
ــی  ــفالت حفاظت ــا آس ــی ب ــورت آزمایش ــه ص ــازان ب ــوار جانب ــی از بل و بخش

میکروسرفیســینگ بــه اجــرا درآمــد.
 طبیبیــان همچنیــن عنــوان کــرد: لکه گیــری معابــر طــی هفــت مــاه اول ســال 
جــاری بــه عنــوان یکــی از اقدمــات عمرانــی اســت کــه بــا هزینــه ای بالــغ بر 44 
میلیــارد و 7۵0 میلیــون ریــال و بــا هــدف داشــتن معابــری مطلــوب و در شــأن 
مــردم شــریف شــهرضا در ادامــه نهضــت آســفالت شــهرداری بــه اجــرا درآمــده؛ 
تعــدادی از ایــن معابــر ســال ها بــا معضــل فرســودگی آســفالت مواجــه بــوده و 
یکــی از مطالبــات بجــا و منطقــی شــهروندان بــود کــه خوشــبختانه انجام شــد.

ــد  ــال می رس ــاالی ۲0 س ــه ب ــر ب ــی از معاب ــفالت بعض ــت آس ــت: قدم وی گف
کــه نارضایتــی عمومــی از فقــدان کیفیــت آســفالت معابــر عمومــی را بــه دنبــال 

داشــت.
ــرای  ــرای اج ــتاندارد ب ــان اس ــال را زم ــر س ــهریور ه ــا ش ــرداد ت ــان خ طبیبی
ــا و  ــن بارش ه ــه ســطح بســیار پایی ــر ســطح شــهر دانســت ک آســفالت معاب
نیــز دمــای بــاالی هــوا منجــر بــه اجــرای بهتریــن آســفالت بــا کیفیــت مطلــوب 

ــت. ــد داش ــراه خواه ــه هم ــتر را ب ــدگاری بیش ــود و مان می ش
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ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــهر اصفه ــورای ش ــس ش  رئی
لــزوم توجــه بــه نخبــگان فکــری جامعــه گفــت: 
شــهرداری زمینــه ای را فراهــم کــرده کــه فکــر ایــن 

ــروت تبدیــل شــود. ــه ث افــراد ب
فتــح هللا معیــن در برنامــه تلویزیونــی گفت وگــوی 
ــان از  ــهردار اصفه ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــژه ب وی

مســئوالن تعهــد گرفتــه کــه تمامــی کارهــا را 
ــد  ــن نوی ــل ای ــد و در مقاب ــام دهن ــت انج ــه دق ب
ــروژه  ــی پ ــن مال ــران تامی ــه نگ ــد ک را هــم داده ان
متــرو نباشــند، گفــت: بهبــود محیــط زیســت هــم، 
ــه بخشــی از  ــر اســت ک یکــی از برنامه هــای دیگ
ایــن مهــم بــا نوســازی نــاوگان اتوبوســرانی دنبــال 
ــز  ــرح مرک ــرای ط ــا اج ــم ب ــر ه ــی دیگ و بخش
پژوهش هــای شــورا مبنــی بــر کاهــش اســتفاده 

ــود. ــر می ش ــازا میس ــایل گرم از وس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برنامه هــای مــا در اماکــن 
بایــد بــه نوعــی باشــد کــه نشــاط و امیــدواری در 
ــون  ــت خ ــرار اس ــزود: ق ــد، اف ــش یاب ــهر افزای ش
تــازه ای در رگ هــای ورزش همگانــی دمیده شــود.

معیــن بــا اشــاره بــه اینکــه مدیریــت شــهری بــه 
ــت  ــردم اس ــب و کار م ــاع کس ــود اوض ــر بهب فک
توســعه  در  موضــوع  ایــن  از  بخشــی  گفــت: 

زیرســاخت های گردشــگری شــدنی اســت؛ البتــه 
در ایــن حــوزه اقداماتــی انجــام شــده اســت. 
همچنیــن ســاخت مکان هــای تفریحــی هــم 
ــه  ــه از جمل ــان دارد ک ــن می ــی در ای ــش مهم نق
آن هــا بــه ســاخت آکواریــوم می تــوان اشــاره 
ــودی،  ــوه نخ ــا، ک ــهر رؤیاه ــا، ش ــاغ گل ه ــرد. ب ک
شــاه دژ، تله کابیــن و تله ســیژ و ســایر مراکــز 
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــر امکانات ــز از دیگ ــی نی تفریح

کســب و کار شــهروندان کمــک می کنــد.
ــه  ــان کــرد: در ایــن دوره از شــورای شــهر ب وی بی
ــری را  ــرمایه های فک ــا س ــتیم ت ــن هس ــال ای دنب
بــه کار گیریــم؛ هرســاله در کنکورهــای سراســری 

رتبه هــای  شــهر  نخبــگان  از  زیــادی  تعــداد 
برتــری را کســب می کننــد کــه بایــد امــکان بــروز 
ــروت  ــه ث ــود را ب ــر خ ــل فک ــتعدادها و تبدی اس
داشــته باشــند؛ از ایــن رو شــورای شــهر بــه کمــک 
ــای  ــه تیم ه ــرده ک ــم ک ــه ای را فراه ــهردار زمین ش
ــروت  ــد ث ــی تولی ــه خوب ــد ب ــان بتوانن دانش بنی

ــد. کنن
 وی افــزود: البتــه در ایــن میــان شــهرک علمــی 
و  پارک هــای علمــی  و  و تحقیقاتــی اصفهــان 
فنــاوری هــم نقــش مهمــی دارنــد؛ امــا مدیریــت 
شــهری بــا تشــکیل »ســتاد توســعه کارآفرینــی« 

ــد. ــال می کن ــد دنب ــه ج ــم را ب ــن مه ای

#خبر_گردی
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درحاشیه

ضبط گواهینامه 39 راننده متخلف 
در اصفهان 

رئیــس پلیــس راهــور اســتان از ضبــط گواهینامــه رانندگــی 
39 نفــر از راننــدگان متخلــف کــه مرتکــب تخلفــات 
حادثه ســاز شــده بودنــد و نمــره منفــی آن هــا از حــد 

ــر داد.  ــود، خب ــته ب ــاب گذش نص

 ســرهنگ رضــا رضایــی گفــت: یکــی از مــواردی کــه 
پلیــس راهــور اســتان بــا قاطعیــت بــا آن برخــورد می کنــد 
وقــوع تخلفــات حادثه ســاز توســط راننــدگان اســت کــه در 
این گونــه مــوارد عــاوه بــر اعمــال قانــون، نمــره منفــی نیــز 
ــی  ــره منف ــر نم ــت می شــود و اگ ــدگان ثب ــه رانن در کارنام
ــدت  ــه م ــان ب ــه آن ــد، گواهینام ــدد 30 برس ــه ع ــا ب آن ه

ــود.  ــط می ش ــاه ضب ــش م ش
ــاری  ــال ج ــاه س ــاس در مهرم ــن اس ــر ای ــزود: ب وی اف
ــه  ــف ک ــدگان متخل ــر از رانن ــی 39 نف ــه رانندگ گواهینام
مرتکــب تخلفــات حادثه ســاز شــده بودنــد و نمــره منفــی 
آن هــا از عــدد 30 گذشــته بــود، ضبــط شــد. همچنیــن 3 
ــر  ــاوه ب ــن و حادثه ســاز ع ــده خطرآفری ــزار و 3۲4 رانن ه

ــون شــدند. ــال قان ــی اعم ــت نمــره منف دریاف

صدردرصد چاه های کشاورزی اردستان 
به کنتور هوشمند مجهز است  

مدیــر اداره امــور منابــع آب شهرســتان اردســتان گفــت: ۲۱0 
حلقــه چــاه کشــاورزی در شهرســتان اردســتان وجــود دارد 

کــه تمــام آن هــا بــه کنتــور هوشــمند مجهــز شــده اســت.
غیرمجــاز  آب  چاه هــای  شــمار  ســلیمی  محمدرضــا   
شناسایی شــده خانگــی و در باغ هــا و ویاهــای ایــن 
شهرســتان را ۲۵0 حلقــه اعــام کــرد و اظهــار داشــت: 
برداشــت بی رویــه آب از ایــن چاه هــا بــر مشــکات 
کم آبــی شهرســتان افــزوده اســت؛ بــا پیگیری هــای 
تاکنــون ۱۲ حلقــه چــاه  ابتــدای امســال  از  قضایــی 
غیرمجــاز در ایــن شهرســتان مســدود شــد و پرونــده 
مسدودشــدن شــمار دیگــری از چاه هــای آب غیرمجــاز در 

ــت. ــدام اس ــت اق ــتان در دس ــن شهرس ای
وی بــا اشــاره بــه وجــود ۲۱0حلقــه چــاه آب عمیــق بــرای 
ــور  ــه کنت ــز ب ــا مجه ــام آن ه ــه تم ــاورزی ک ــرف کش مص
هوشــمند شــده اند، افــزود: بــا نصــب کنتورهــای هوشــمند 
میــزان برداشــت از چاه هــای کشــاورزی مدیریــت و حجــم 

ــت. ــه اس ــود یافت ــی بهب ــفره های زیرزمین آب س
وی بــه دســتورکار اباغــی مبنــی بــر دریافــت پروانــه 
بــرای چاه هــای آب و فاضــاب شــهری  بهره بــرداری 
ــاه آب و  ــه چ ــت: ۱۵ حلق ــرد و گف ــاره ک ــتایی اش و روس
فاضــاب روســتایی و 6 حلقــه چــاه آب و فاضــاب 
شــهری در شهرســتان اردســتان وجــود دارد کــه بایــد بــرای 
دریافــت پروانــه بهره بــرداری تــا پایــان ســال اقــدام کننــد.  
همچنیــن کاهــش دبــی چاه هــای آب کشــاورزی بــه 
ــه اجــرای  ــال شــده ک ــا اعم ــزان ۱8 درصــد در پروانه ه می

ــرار دارد. ــتورکار ق آن دس

 تشکیل انجمن حمایت از 
ایده های نو در نجف آباد  

ــه منظــور  ــو و کارآفریــن ب انجمــن حمایــت از ایده هــای ن
بهره گیــری از ظرفیت هــای نســل جــوان در شهرســتان 
نجف آبــاد تشــکیل شــد و بــه زودی فعالیــت خــود را آغــاز 

می کنــد.
معــاون برنامه ریــزی و امــور عمرانــی فرمانــداری نجف آبــاد 
هــدف از تشــکیل ایــن انجمــن را گــردآوری ایده هــای نــو و 
کارآفریــن و اســتفاده از آن در جهــت گســترش و توســعه 
صنعــت و اقتصــاد و ایجــاد اشــتغال و کارآفرینــی و فعــال 
ــرد و  ــوان ک ــا عن ــه زمینه ه ــی در هم ــز صنعت ــردن مراک ک
ــف و  ــی در زمینه هــای مختل ــک اطاعات گفــت: ایجــاد بان
ــو و توانمنــدی جوانــان شهرســتان  حمایــت از ایده هــای ن

از دیگــر اهــداف ایــن انجمــن اســت.
احمدرضــا جعفــرزاده گفــت: انجمــن حمایــت از ایده هــای 
ــور  ــن در کل کش ــن انجم ــاد، اولی ــن نجف آب ــو و کارآفری ن
اســت کــه بــا ســبک و روش جدیــد تشــکیل شــده. زمانــی 
کــه مــا بــه ظرفیت هــای نســل جــوان اعتمــاد و از آن هــا 
ــرفت های  ــون پیش ــای گوناگ ــم، در زمینه ه ــتفاده کردی اس
ــارز  ــق ب ــی از مصادی ــود یک ــن خ ــتم و ای ــمگیر داش چش
عمــل بــه فرامیــن مقــام معظــم رهبــری در بحــث اقتصــاد 

مقاومتــی اســت.
ــتن ۱۲  ــا داش ــاد ب ــتان نجف آب ــت: شهرس ــرزاده گف جعف
ــش از  ــتقرار بی ــی و اس ــه صنعت ــه و منطق ــهرک، ناحی ش
یــک هــزار واحــد صنعتــی و داشــتن حــدود 30 درصــد از 
صنایــع اســتان و اشــتغال بالــغ بــر 4۵ هــزار نفــر در ایــن 

ــگاه خاصــی دارد. ــز جای ــا، در بخــش صنعــت نی واحده
وی افــزود: همچنیــن ایــن شهرســتان بــا داشــتن ۱0 مرکز 
آمــوزش عالــی، بیــش از 40 هــزار دانشــجو و بیــش از ۱3 
هــزار واحــد صنفــی، بــه عنــوان قطــب اقتصــادی، صنعتــی 

و آموزشــی اســتان محســوب می شــود.

انتصاب مدیران مناطق 
۲ و 8 شهرداری اصفهان 

    شــهردار اصفهــان در حکمــی، محمــد کیهانــی را بــه عنــوان 
مدیــر منطقــه ۲ ایــن شــهرداری و ســید رســول  هاشــمیان 
ــان  ــهرداری اصفه ــت ش ــه هش ــر منطق ــوان مدی ــه عن را ب

منصــوب کــرد.
   شــهردار اصفهــان بــا انتشــار پیامــی در صفحــه توئیتــری 
ــور  ــا حض ــهر ب ــول در ش ــاد تح ــرورت ایج ــه ض ــود ب خ
ــوان  ــه عن ــهر ب ــت: ش ــرده و آورده اس ــاره ک ــان اش جوان
ــا  ــان ب ــت و جوان ــول اس ــد تح ــا نیازمن ــط پوی ــک محی ی
ــزه،  ــدان و انگی ــرژی دوچن ــی، ان ــگاه علم ذهــن خــاق، ن
ــه  ــان ب ــهری اصفه ــت ش ــتند و مدیری ــن هس تحول آفری

جوانــان اعتمــاد می کنــد.

رئیس شورای شهر اصفهان تأکید کرد:

 خیز بلند شهرداری اصفهان برای کمک به تیم های دانش بنیان  

،،
بــــرای  موکــــب   ۶۵ اصفهــــان  در   
خدمات رســانی در راهپیمایی اربعین 
ثبت نام کردند و ۵۷ موکب ضمانت 
اجرایــی گرفتنــد و در عــراق مســتقر 

خواهنــد شــد

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات اصفهان تأکید کرد:

 ۵۷ موکب از اصفهان 
برای حضور در عراق مجوز گرفتند
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5
کوتاه اخبار 

پایان ماه صفر آخرین فرصت 
خروج از ایران

مدیــر حــج و زیــارت چهارمحــال و بختیــاری گفــت: زائــران 
اربعیــن حســینی )ع( فرصــت دارنــد تــا آخــر مــاه صفــر از 

مــرز ایــران خــارج شــوند.
ــن  ــران اربعی ــام زائ ــرد: ثبت ن ــار ک ــی اظه ــف آقابزرگ یوس
ــق  ــاری از طری ــال ج ــهریور ماه  س ــدای ش ــینی از ابت حس
ســامانه ســماح به نشانیsamah.haj.ir)ســامانه ســماح: 
ــاب مقدســه(  ــام حضــور در اعت ســاماندهی مشــتاقان ای
ــر از مــردم  ــون 8 هــزار و 500 نف ــاز شــده اســت و تاکن آغ
ــد. ــام کردن چهارمحــال و بختیــاری در ایــن ســامانه ثبت ن

ــر از  ــزار و 500 نف ــداد 3 ه ــن تع ــه از ای ــان اینک ــا بی وی ب
طریــق کنســولگری اصفهــان ویــزا دریافــت کردنــد، افــزود: 
زائــران اربعیــن حســینی)ع( فرصــت دارنــد تــا آخــر مــاه 

صفــر از مــرز ایــران خــارج شــوند.

 راه اندازی اولین مرکز داده
در چهارمحال و بختیاری

مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات چهارمحــال و 
بختیــاری از راه انــدازی اولیــن مرکــز داده در اســتان خبــر 

داد.
در  ولی فقیــه  نماینــده  بــا  دیــدار  در  باللــی  مرتضــی 
چهارمحــال و بختیــاری از راه انــدازی اولیــن مرکــز داده بــا 
اعتبــار 8 میلیــارد تومــان در اســتان خبــر داد و اظهــار کــرد: 
ایــن مرکــز آمــاده ارائــه خدماتــی ماننــد پهنــای بانــد بــاال و 
ســرور بــه همــه ارگان هــا و شــرکت های خصوصــی اســت.

وی افــزود: عملیــات احــداث مجتمــع ارتباطــات و فنــاوری 
ــزار و 400  ــه مســاحت 5 ه ــی ب ــات اســتان در زمین اطالع
متــر مربــع و زیربنــای 3 هــزار و 400 متــر مربــع در شــهرک 

منظریــه شــهرکرد بــه زودی آغــاز می شــود.
مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات چهارمحــال و 
ــا اشــاره بــه اینکــه ایــن ســازمان از ســال 92  بختیــاری ب
در اســتان تشــکیل و مشــغول بــه کار شــده اســت، اضافــه 
کــرد: ظرفیــت پهنــای بانــد اســتان در ســال 92، 3 گیــگ 

ــه 34 گیــگ رســیده اســت. ــوده و اکنــون ب ب

 برگزاری انتخابات شورای
هیئت های مذهبی 

ــاری  ــال و بختی ــار مح ــالمی چه ــات اس ــر کل تبلیغ مدی
ــی  ــای مذهب ــورای هیئت ه ــات ش ــه انتخاب ــان اینک ــا بی ب
ــزار می شــود،  ــا سراســر کشــور برگ ــان ب ــه همزم روز جمع
ــای  ــی از نهاده ــی یک ــای مذهب ــورای هیئت ه ــت: ش گف
در عرصــه  بــا ســابقه چهــار دوره حضــور  غیر دولتــی 

ــت. ــه اس ــی جامع ــگ دین فرهن
ــا تأکیــد بــر اینکــه  حجت االســالم ســیدجعفر مرتضــوی ب
یکــی از راهبردهــای اساســی ســازمان تبلیغــات اســالمی 
ــن  ــرد: ای ــار ک ــت، اظه ــی اس ــی و مردم ــازی دین نهادس
نهادهــا وظیفــه ارتبــاط منســجم دائمــی، هم بســتگی 
عناصــر  بیــن  در  علمــی  حتــی  و  فکــری  عاطفــی، 
ــش  ــن نق ــد و  همچنی ــی را دارن ــه فرهنگ ــک مجموع ی
قابل توجهــی در ظرفیت ســازی فرهنــگ دینــی دارنــد.

ساخت اولین پیست
دوچرخه سواری کوهستان یزد

ــی  ــل پایان ــق از مراح ــهردار باف ــوروز زاده ش ــی ن ــید عل س
دوچرخه ســواری کوهســتان  پیســت  اولیــن  ســاخت 

ــر داد. ــق خب ــهر باف ــزد در ش ــتان ی اس
ــن  ــازی ای ــی و زیرس ــات طراح ــزود: عملی ــوروز زاده اف ن
پیســت انجــام شــده و مراحــل روســازی مســیر، تأمیــن 
روشــنایی، نصــب عالئــم ایمنــی و ایســتگاه دوچرخــه در 

حــال انجــام اســت.
ــه  ــت از جمل ــن پیس ــه ای ــالم اینک ــا اع ــق ب ــهردار باف ش
پروژه هــای قابل افتتــاح در دهــه مبــارک فجــر ســال 
ــه مســاحت  ــروژه ب ــن پ ــرد: ای ــح ک ــاری اســت، تصری ج
ــا هزینــه 3.5 میلیــارد ریــال در حــال  ۶ هــزار مترمربــع ب

ــت. ــل اس تکمی

 معرفی سربازان غایب
به مراکز ذی ربط 

ــتان  ــی اس ــی انتظام ــی فرمانده ــه عموم ــاون وظیف مع
کرمــان گفــت : ســربازان غائبــی کــه تــا تاریــخ 22 بهمــن 
ــیده  ــا بخش ــت آن ه ــد غیب ــی کنن ــود را معرف ــال خ امس

می شــود. 
ــی  ــی فرمانده ــه عموم ــاون وظیف ــدی مع ــرهنگ اس س
ــاده ۶3  ــاس م ــر اس ــت: ب ــان گف ــتان کرم ــی اس انتظام
قانــون خدمــت وظیفــه عمومــی، مشــموالنی کــه بــه هــر 
صــورت خــود را معرفــی نکــرده و یــا مرتکــب غیبــت 
شــده اند، بایــد در اســرع وقــت خــود را بــه معاونــت 
وظیفــه عمومــی بــرای خدمــت مقــدس معرفــی کننــد و 
در صورتــی کــه ایــن اقــدام انجــام نشــود، از دادن خدمــات 

محــروم می شــوند.

اعزام 12 نجاتگر 
برای اربعین حسین 

ــان  ــتان کرم ــر اس ــالل احم ــت ه ــل جمعی مدیرعام
ــت  ــران جمعی ــنل و امدادگ ــر از پرس ــزام 12 نف از اع
ــران  ــه زائ ــرای امدادرســانی ب هــالل احمــر اســتان ب

ــر داد.  ــال خب ــالی مع ــه کرب ــن حســینی ب اربعی
 رضــا فــالح مدیرعامــل جمعیــت هــالل احمر اســتان 
کرمــان گفــت : امدادگــران و پرســنل جمعیــت هــالل 
احمــر از 3 آبــان بــه مــدت 2 هفته بــه زائــران اربعین 
ــیر  ــول مس ــد و در ط ــانی می کنن ــینی امدادرس حس

پیــاده روی بــا مــردم همــگام هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه خدمــات امدادگــران هــالل 
احمــر بــه زائــران بــه صــورت رایــگان اســت، افــزود: 
دســتگاه  یــک  امدادرســانی  بــرای  هم اکنــون 
ــک  ــس، ی ــتگاه آمبوالن ــس، 2 دس ــوس آمبوالن اتوب
ــراه  ــه هم ــت و ب ــده اس ــه ش ــر تهی ــتگاه تریل دس
زائــران اربعیــن حســینی بــه کربــالی معــال منتقــل 

می شــود.

F.Ahmadi@eskimia.ir
فاطمه احمدیگروه سالمت

ــاب  ــع اصح ــته در جم ــرزی روز گذش ــر فرام صف
رســانه بــا بیــان اینکــه در چهارمحــال و بختیــاری 
۶1 درصــد مــردم تحــت پوشــش بیمــه ســالمت 
هســتند، اظهــار کــرد: در اســتان از جمعیــت 
ــار  ــر در چه ــزار نف ــری حــدود 599 ه 948 هزارنف
صنــدوق کارکنــان دولــت، صنــدوق بیمــه همگانــی، 
تحــت  اقشــار  و ســایر  و عشــایر  روســتائیان 

ــتند. ــالمت هس ــه س ــش بیم پوش
صحبت هــای  از  دیگــری  بخــش  ادامــه  در 
ــاری  ــه ســالمت چهارمحــال و بختی ــرکل بیم مدی

ــت:  ــده اس آم
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در چهارمحال و بختیاری
ــال و  ــاص در چهارمح ــار خ ــزار بیم ــدود 19 ه ح
ــن  ــا تأمی ــاری وجــود دارد؛ بیمــه ســالمت ب بختی
95 درصــد منابــع از طریــق دولــت در طــرح تحــول 
نظــام ســالمت خدمــات پایــه ای را بــه قشــر 
ــت  ــوان گف ــه می ت ــد ک ــه می ده ــیب پذیر ارائ آس
بــا اجــرای طــرح تحــول نظــام ســالمت در ســال 
1393 بســیاری از مشــکالت بیمــاران در دریافــت 

ــع شــده اســت. خدمــات پزشــکی مرتف
 شکاف عمیق بین منابع و مصارف بیمه 

سالمت
در طــرح تحــول نظــام ســالمت حــدود 350 قلــم 
دارو بــرای بیمــاران صعب العــالج بــه لیســت 
ــه شــده اســت؛ در گذشــته حــدود 2  ــه اضاف بیم
هــزار قلــم دارو جهــت بیمــاران صعب العــالج زیــر 
پوشــش بیمــه قــرار داشــت کــه در طــرح تحــول 
نظــام ســالمت ایــن رقــم بــه 2 هــزار  و 350 قلــم 

دارو رســیده اســت. 

همچنیــن 100 درصــد هزینــه درمــان بیمــاران 
ــه  ــد کلی ــزی، ام اس و پیون ــم از دیالی ــاص اع خ
و 95 درصــد هزینــه درمــان بیمــاران ویــژه و 
بیمــه  توســط  ســرطان  ماننــد  صعب العــالج 
ــش  ــن چال ســالمت پرداخــت می شــود. مهم تری
امــروز مــا در اجــرای طــرح تحــول نظــام ســالمت 
ایجــاد یــک شــکاف عمیــق بیــن منابــع و مصــارف 
ــت نتوانســته آن را  بیمــه ســالمت اســت کــه دول
ــه  ــت ب ــه ای توســط دول ــرا مصوب ــد و اخی حــل کن
بیمــه ســالمت ابــالغ شــده اســت کــه حــدود 12 
ــن  ــش ای ــت پوش ــه تح ــرادی ک ــر از اف ــزار نف ه
بیمــه هســتند و هزینــه ای جهــت خدمــات بیمــه 
ــت  ــت دریاف ــد جه ــد، نمی توانن ــت نمی کنن پرداخ
خدمــات بــه مؤسســات خصوصــی مراجعــه کننــد.

 میزان رضایت مندی افراد از پوشش 
بیمه سالمت 

میــزان رضایت منــدی افــراد تحــت پوشــش بیمــه 
ســالمت در چهارمحــال و بختیــاری 9۶ درصــد 
اســت؛ خدمــات بیمــه ســالمت تقریبــا رایــگان بــه 
مــردم ارائــه می شــود؛ امــا یک ســری از خدمــات 
ــا  ــات م ــزو خدم ــی ج ــای زیبای ــه عمل ه از جمل
نیســت و همچنیــن بیمــاران ســرطانی جــزو 

ــه  ــوند ک ــوب می ش ــالج محس ــاران صعب الع بیم
ــل  ــت تقب ــه آن هــا توســط دول 95 درصــد از هزین

می شــود.
 معوقات بیمه سالمت

به مراکز دولتی و غیردولتی
ــال 95  ــان س ــا پای ــی ت ــز خصوص ــات مراک معوق
پرداخــت شــده و همچنیــن معوقــات مؤسســات 
دولتــی نیــز تــا آذرمــاه ســال 139۶ پرداخــت 
ــکی  ــگاه علوم پزش ــات دانش ــا معوق ــود؛ ام می ش
ــق  ــاده اســت. طب ــق افت ــه تعوی ــاه ب حــدودا 11 م
ــرر شــد  ــت مق ــا دول ــه ب ــزی صورت گرفت برنامه ری
ــکی  ــات پزش ــده خدم ــز ارائه دهن ــات مراک مطالب
دولتــی بــه بیمــه ســالمت چهارمحــال و بختیــاری 
و   شــود  پرداخــت  مشــارکت  اوراق  به صــورت 
مطالبــات مؤسســات غیردولتــی طبق روال ســابق 

پرداخــت می شــود.
 بیمه سالمت یک سازمان حمایتی 

است 
بایــد منابــع و مصــارف بیمــه ســالمت برابــر باشــد؛ 

ــکاف  ــک ش ــالمت ی ــام س ــول نظ ــرح تح در ط
ــالمت  ــه س ــارف بیم ــد و مص ــن درآم ــق بی عمی
ایجــاد شــده اســت؛ امــا مــا اجــازه ندادیــم ایــن 
ــات  ــه خدم مســئله باعــث ایجــاد مشــکل در ارائ
پزشــکی بــه مــردم شــود. رکــود در طــرح تحــول 
نظــام بیمــه ســالمت بــه  علــت نبــود منابــع پایــدار 
اســت کــه مجلــس شــورای اســالمی در ایــن 
رابطــه همــکاری الزم بــا بیمــه ســالمت را نداشــته 
ــب  ــه موج ــه ای متفرق ــع بیم ــت مناب ــد گف و بای

ــوند. ــع می ش ــت مناب هدررف
 30 الی 40 درصد مراجعات مردم به 

مراکز درمانی غیرضروری است
 بایــد بــا فرهنگ ســازی از مراجعــات غیرضــروری 
ــن  ــرا ای ــرد؛ زی ــری ک ــی جلوگی ــز درمان ــه مراک ب
ــود  ــرای خ ــه ب ــار و هزین ــاد ب ــث ایج ــئله باع مس
مــردم و بیمــه اســت و همچنیــن بــا تکمیــل 
پرونــده ســالمت الکترونیکــی دیگــر شــاهد بــروز 
برخــی از مشــکالت در زمینــه دسترســی بــه 
رزومــه بیمــار و نســخه های کاغــذی نیســتیم. 

مدیرکل بیمه سالمت چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:
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امیــر کمالــی روز گذشــته در دیــدار بــا سرپرســت اســتانداری 
امکاناتــی کــه  بــا  کــرد:  اظهــار  بختیــاری  و  چهارمحــال 
ــرای  ــاری ب اســتانداری و راه و شهرســازی چهارمحــال و بختی
ــد، بســیاری  ــر اســتان فراهــم کرده ان ســایت های مســکن مه

ــت. ــته اس ــی داش ــرفت خوب ــا پیش از کاره
ــدار نیســت،  ــن ســایت ها پای ــان اینکــه خدمــات ای ــا بی وی ب
گفــت: ســعی می کنیــم از ظرفیت هــای موجــود بــرای ایجــاد 

ــم. ــن ســایت ها اســتفاده کنی ــرق ای زیرســاخت های آب و ب
وی ادامــه داد: منابعــی از محــل اســناد خزانــه اســالمی بــرای 
تأمیــن خدمــات پایــدار ســایت های مســکن مهــر چهارمحــال 
ــد از طــرف  ــا بای ــه شــده اســت؛ ام ــاری در نظــر گرفت و بختی
ــا از طریــق  اســتان، نیازهــا بــه صــورت دقیــق بــرآورد شــود ت
وزارت نیــرو اقدامــات الزم انجــام شــود. بــا توجــه بــه شــرایط 

خــوب اســتان آمادگــی الزم بــرای هــر گونــه کمــک بــه اســتان 
را داریــم. نماینــده وزارت نیــرو و مشــاور وزیــر در مســکن 
ــالب  ــای آب و فاض ــرای پروژه ه ــش اج ــزود: در بخ ــر اف مه
ــاری  ــال و بختی ــر چهارمح ــکن مه ــایت های مس ــهری س ش
نیازمنــد 42 میلیــارد تومــان هســتیم کــه بایــد صــرف امــوری 
ــع آوری  ــوط جم ــاد خط ــه، ایج ــداث تصفیه خان ــون اح همچ
ــم  ــان از رق ــارد توم ــرو 25 میلی ــود. وزارت نی ــالب و... ش فاض
42 میلیــارد تومــان را تأمیــن می کنــد و مابقــی آن بــر 
ــارد  ــه 20 میلی ــن وزارتخان ــن ای ــت، همچنی ــتان اس ــده اس عه
تومــان از 35 میلیــارد تومــان اعتبــار موردنیــاز جهــت توســعه 
زیرســاخت های توزیــع نیــروی بــرق ســایت های مســکن 
ــن  ــی ای ــرده و مابق ــن ک ــاری را تأمی ــال و بختی ــر چهارمح مه

ــود.  ــر عهــده اســتان خواهــد ب رقــم ب

ــتان  ــوب اس ــارت جن ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
بــا  صنعتــی  طــرح   40 حاضــر  حــال  در  کرمــان گفــت: 
ســرمایه گذاری بالــغ بــر 2 هــزار و ۶89 میلیــارد ریــال در جنــوب 
ــال  ــک س ــا ی ــه ت ــت ک ــل اس ــال تکمی ــان در ح ــتان کرم اس
ــود اسکندری نســب در  ــرداری می رســند. محم ــه بهره ب ــده ب آین
ــه ظرفیــت خــدادادی و طبیعــی  ــا اشــاره ب ــگاران ب جمــع خبرن
جنــوب اســتان کرمــان در حوزه هــای صنعتــی و معدنــی اظهــار 
ــی و  ــد صنعت ــته از 48 واح ــال گذش ــار س ــی چه ــت: ط داش
معدنــی بــا ســرمایه گذاری بالــغ بــر هــزار و 742 میلیــارد ریــال 

ــت. ــده اس ــور ش ــد کش ــه تولی ــرداری و وارد چرخ بهره ب
ــا بیــان اینکــه شــش طــرح نیــز بــا ســرمایه گذاری بالــغ  وی ب
ــح  ــده، تصری ــی ش ــال کلنگ زن ــارد ری ــزار و 442 میلی ــر 10 ه ب
ــال  ــد در ح ــاالی 30 درص ــرفت ب ــا پیش ــا ب ــن طرح ه ــرد: ای ک

ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س ــت. رئی ــل اس تکمی
جنــوب اســتان کرمــان گفــت: در حــال حاضــر 40 طــرح صنعتی 
ــال در  ــارد ری ــزار و ۶89 میلی ــر 2 ه ــغ ب ــرمایه گذاری بال ــا س ب

ــوب اســتان کرمــان در حــال تکمیــل اســت. جن
ــده  ــال آین ــک س ــی ی ــا ط ــن طرح ه ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــن  ــدازی ای ــا راه ان ــرد: ب ــوان ک ــند، عن ــرداری می رس ــه بهره ب ب
طرح هــا اشــتغالی بالــغ بــر هــزار و ۶5۶ نفــر بــه صــورت 

ــد. ــد ش ــاد خواه ــتقیم ایج مس
 اسکندری نســب بــا اشــاره بــه اینکــه مجــوز 15 طــرح صنعتــی 
بــا ســرمایه گذاری 982 میلیــارد ریــال توســط  و معدنــی 
ســازمان صــادر شــده و یــا در حــال صــدور اســت، گفــت: 
عملیــات احــداث ایــن واحدهــا بــه زودی آغــاز خواهــد شــد و 

ــرد. ــد ک ــتقیم خواه ــتغال زایی مس ــر اش ــرای 511 نف ــه ب ک

مديــركل ميــراث فرهنگــی اســتان يــزد گفــت: در 9 مــاه 
گذشــته در اســتان یــزد بــرای تعمیــر 479 اثــر تاریخــی بیــش 

ــت.  ــده اس ــه ش ــان هزین ــارد توم از 1۶ میلی
ــزد  ــركل ميــراث فرهنگــی اســتان ي فاطمــه دانش یــزدی مدي
ــر تاریخــی در 9 مــاه گذشــته در  ــر و بهســازی 479 اث از تعمی

ایــن اســتان خبــر داد.
ــوزه  ــه در ح ــزان بودج ــوص می ــزدی در خص ــه دانش ی فاطم
ــتان  ــطح اس ــی س ــای تاریخ ــی و بناه ــت تاریخ ــظ باف حف
ــارد  ــارات در ســال حــدود 20 میلی ــت: پیشــنهاد اعتب ــزد، گف ی
تومــان اســت کــه بســتگی بــه بودجــه دولــت دارد کــه بــه چــه 
ــار مرمت شــده  ــداد آث ــزان تع ــد. وی می ــص یاب ــزان تخصی می
در ســه ماهه پایــان ســال گذشــته و شــش ماهه نخســت 
ــن  ــرای ای ــزود: ب ــرد و اف ــوان ک ــر عن ــاری را 479 اث ــال ج س

ــده  ــه ش ــان هزین ــارد توم ــش از 1۶ میلی ــا بی ــا جمع پروژه ه
اســت. مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان یــزد بــا بیــان اینکــه 
مرمــت بناهــای ثبتــی در معرض خطــر و پیشــگیری از تخریب 
بناهــای بــاارزش کــه نیازمنــد حفاظــت و مرمــت هســتند، در 
اولویــت هســتند، اظهــار داشــت: خانه هــای تاریخــی بــاارزش 
در محــدوده بافــت تاریخــی اســتان در شــش ماهه دوم ســال 

ــت بهســازی هســتند. جــاری در نوب
از  را  قابل توجــه  دولتــی  اعتبــار  بــه  نیــاز  دانش یــزدی 
اســتان  تاریخــی  بناهــای  و مشــکل  معضــل  مهم تریــن 
برشــمرد و خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه مرمــت بناهــا 
ــن  ــتر مالکی ــل بیش ــن دلی ــه همی ــت ب ــه اس ــری پرهزین ام
ــد و بســیاری از بناهــای مذکــور در  ــی انجــام آن را ندارن توانای

ــتند. ــر هس ــرض خط مع

ــل جــاده ای اســتان  ــل و نق ــداری و حم ــاون اداره کل راه مع
یــزد در ارتبــاط بــا جمــع آوری گاردریل هــای محــور تفــت 
ــتای  ــدام در راس ــن اق ــت: ای ــر گف ــیر دیگ ــتفاده در مس و اس
اســتفاده بهینــه از امکانــات و بهــره وری بیشــتر انجــام شــده 

اســت. 
جــواد ذاکــر در حاشــیه بازدیــد از عملیــات ایمنــی جــاده تفــت 
ــا   ــع آوری گاردریل ه ــا جم ــاط ب ــه در ارتب ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
اظهــار داشــت: مــا دو مــدل حفــاظ را در جاده هــا مــورد 
ــا  ــی ی ــه شــامل حفاظ هــای بتون ــم ک ــرار می دهی اســتفاده ق

نیوجرســی و حفاظ هــای گاردریــل می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن حفاظ هــا در حاشــیه راه هــا بیــن دو 
بانــد نصــب می شــوند، گفــت: دو کاربــرد بــرای نصــب حفــاظ 
چــه بتنــی و چــه گاردریــل در نظــر گرفتــه شــده کــه نخســتین 

کاربــرد آن بــرای مکان هایــی هســت کــه حالــت پرتــگاه دارد 
و ایــن حفاظ هــا بــرای جلوگیــری از انحــراف ماشــین ها 

ــود. ــب می  ش نص
ــل جــاده ای اســتان  ــل و نق ــداری و حم ــاون اداره کل راه مع
یــزد خاطرنشــان کــرد: کارکــرد دوم کــه در ایــن زمینــه معمــوال 
ــورد  ــت از برخ ــرای حفاظ ــود، ب ــتفاده می ش ــل اس از گاردری
وســایل نقلیــه بــا پایه هــای روشــنایی و امثــال آن اســت کــه 

ــود. ــب می ش ــا نص ــیه جاده ه در حاش
ذاکــر تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه در منطقــه مــا نقــاط 
ــزد  ــاد هســت و حــوزه راه هــای مــا در اســتان ی پرتگاهــی زی
هــم حــوزه وســیعی اســت، بــرای اینکــه بتوانیــم بحــث ایمنی 
را تأمیــن کــرده و حداکثــر اســتفاده را از منابــع انجــام دهیــم، 

از بهتریــن روش و شــیوه اســتفاده می کنیــم.

استانها

25 میلیارد تأمین اعتبار اجرای 
پروژه  آب و فاضالب مسکن مهر 

رئیس سازمان صنعت و معدن جنوب کرمان: 

بهره برداری بیش از 2۶۰۰ میلیارد ریال طرح صنعتی 

مديركل ميراث فرهنگی استان يزد:

حفظ بناهای تاریخی یزد نیازمند اعتبار است 

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای یزد: 

جمع آوری و جایگزین گاردریل های تفت 

مسئول دفتر آستان قدس رضوی در یزد:
خدمت  به محرومین، محور اقدامات 

آستان قدس رضوی در یزد است
محمــد صالــح جــوکار در خصــوص عملکــرد دفتــر آســتان قــدس رضــوی در اســتان 
یــزد، اســاس ایــن فعالیــت را خدمت رســانی بــه محرومیــن و نیازمنــدان برشــمرد  و 
گفــت: دفتــر آســتان قــدس رضــوی در یــزد بــا راه انــدازی شــبکه خادم یــاران اقــدام  
ــالم،  ــی الرضا علیه الس ــن موس ــی اب ــرت عل ــاری حض ــن افتخ ــذب خادمی ــه ج ب
ــالمت،  ــف س ــای مختل ــاری در طرح ه ــدام افتخ ــن خ ــص ای ــتفاده از تخص و اس
عمــران، آمــوزش و فرهنگــی و مشــاوره، بــاب جدیــدی را در عرصــه کمک رســانی بــه 

نیازمنــدان بــاز کــره اســت.
ایــن مقــام مســئول از جــذب هــزار و 200 نفــر به عنــوان خــادم یــاران حضــرت علــی 
ــر آســتان قــدس در  ــح کــرد: دفت ــر داد و تصری ــن موســی الرضا علیه الســالم خب ب
ــه  ــوده ک ــتان نم ــطح اس ــنجی در س ــه نیازس ــدام ب ــر اق ــانی بهت ــتای کمک رس راس
ــه  ــوان جامع ــه  عن ــتان ب ــروم اس ــتاهای مح ــاب روس ــه انتخ ــر ب ــه آن منج نتیج
ــرای آن شــده اســت، گروه هــای خدمات رســانی  ــدات الزم ب هــدف و اجــرای تمهی
در طرح هــای ســالمت، مشــاوره و فرهنگــی در شــش مــاه نخســت ســال جــاری 
اعــزام  شــده اند و گروه هــای عمرانــی نیــز در شــش ماهه دوم ســال خدمات رســانی 

ــر آســتان  ــرد. مســئول دفت ــد ک ــاز خواهن ــی، آغ خــود را در راســتای محرومیت زدای
قــدس رضــوی در یــزد اذعــان کــرد: در ادامــه اقدامــات صورت گرفتــه در اســتان یــزد 
می تــوان بــه اعــزام دو هــزار و 800 نفــر از افــرادی کــه بنــا بــه دالیــل متعــدد تاکنــون 
ــودکان و  ــا ک ــراد را عمدت ــن اف ــرد، ای ــد اشــاره ک ــام رضــا)ع( نرفته ان ــارت ام ــه زی ب

ــد. ــاران خــاص و کهن ســاالن تشــکیل می دادن ــام، بیم ــراد بدسرپرســت، ایت اف
وی در ادامــه از توزیــع دو هــزار و 400 بســته کمک آموزشــی بــه نیازمنــدان در ســال 
تحصیلــی جدیــد خبــر داد و افــزود: بســته های کمک آموزشــی بــا توجــه بــه 
ــع  شــده  ــدان طراحــی و توزی ــودن نیازمن ــر و پســر ب ــز دخت ــی و نی مقاطــع تحصیل
ــاص را  ــای خ ــاران بیماری ه ــت و بیم ــاران کم بضاع ــادت از بیم ــوکار عی ــت. ج اس
از دیگــر اقدامــات دفتــر آســتان قــدس رضــوی در یــزد برشــمرد و افــزود: از ایــن 
بیمــاران بــا هــدف کمک رســانی مالــی، مشــاوره ای و کســب اطــالع از وضعیــت ایــن 

عزیــزان صــورت گرفتــه اســت.
ایــن مقــام مســئول، خدمت رســانی بــه مخدومیــن و تمــام آحــاد جامعــه را محــور 
اصلــی فعالیت هــای آســتان قــدس رضــوی در دارالعبــاده یــزد دانســت و بیــان کــرد: 
خواهــران حــوزه  علمیــه اســتان در راســتای برگــزاری جلســات مشــاوره خانــواده  در 
مســاجد و ســایر نقــاط اســتان به ویــژه روســتاها، بــه یــاری دفتــر آســتان قــدس 
آمــده و بــا برگــزاری کالس هــای متعــدد اطالعــات و مشــاوره های الزم را در اختیــار 

مــردم قــرار داده انــد.

#خبر_ویژه

کوتاه از استان ها
ضبط و معدوم سازی

200 کیلوگرم ماهی آلوده 
ــن  ــکی بروج ــبکه دامپزش ــس ش ــی رئی ــعید حبیب س
ــه  ــوده ب ــازه آل ــزل آالی ت ــی ق ــرم ماه ــت: 200 کیلوگ گف
ماالشــیت گریــن در کارگاه هــای پــرورش ماهــی منطقــه 
گردبیشــه ایــن شهرســتان ضبــط و معدوم ســازی شــد.

دامــی  خــام  فرآورده هــای  خواســت،  مــردم  از  وی 
تأییــد  مــورد  و  مجــاز  مراکــز  از  را  خــود  موردنیــاز 
ــد و به هیچ وجــه از فروشــندگان  دامپزشــکی تهیــه نماین

دوره گــرد خریــد نکننــد.

اجرای طرح پیشگیری 
از تنبلی چشم در رفسنجان

ــت:  ــنجان گف ــتان رفس ــتی شهرس ــس اداره بهزیس رئی
طــرح پیشــگیری از تنبلــی چشــم در سراســر شهرســتان 

در حــال اجراســت.
ــرای  ــد اج ــد از رون ــیه بازدی ــدری در حاش ــود حی محم
طــرح پیشــگیری از تنبلــی چشــم اظهــار داشــت: ایــن 
ــور  ــتی کش ــازمان بهزیس ــط س ــال 78 توس ــرح از س ط
ــا  ــه ت ــودکان س ــده و ک ــی ش ــتان ها اجرای ــام اس در  تم
ــمی  ــات چش ــورد معاین ــرح م ــن ط ــال در ای ــش س ش

قــرار می گیرنــد.
رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان رفســنجان بیــان 
داشــت: تنبلــی چشــم حالتــی اســت کــه چشــم حالــت 
طبیعــی خــود را نداشــته باشــد و ایــن حالــت بــه ظاهــر 
دیــده نمی شــود و بــا دســتگاه قابــل شناســایی اســت.

 دستگيري بازرگان كالهبردار
در کرمان

ــتگيری  ــان از دس ــتان کرم ــی اس ــس آگاه ــس پلي رئي
كالهبــردار 200 ميليــارد ريالــي كــه خــود را بــازرگان 

معرفــی می کــرد، خبــر داد.
ــک  ــوع ی ــی وق ــت: در پ ــار داش ــن پور اظه ــدهللا حس ی
فقــره کالهبــرداری پرونــده ای بــه اداره مبــارزه بــا جعــل 
و کالهبــرداری پلیــس آگاهــی اســتان ارجــاع داده شــد 
ــات خــود را  ــن رابطــه کارآگاهــان پلیــس تحقیق و در ای
آغــاز کردنــد. در گفت و گــو بــا یکــی از شــاکیان بــه ایــن 
نتیجــه رســیدند کــه فــردی خــود را بــازرگان معرفــی و از 

آن کالهبــرداری کــرده اســت.
رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان کرمــان در تشــریح 
شــگرد ایــن کالهبــردار گفــت: وی کــه خــود را بــه 
ــی  ــده معرف ــتگاه های خنک کنن ــده دس ــوان وارد کنن عن
و  ممکــن  زمــان  کمتریــن  در  اینکــه  ادعــای  بــا  و 
بــا پایین تریــن قیمــت قــادر بــه وارد کــردن ایــن 
ــرداری  ــال کالهب ــارد ری ــغ 200 میلی ــت، مبل دستگاه هاس

ــت. ــرده اس ک

جوجیتسو چهارمحال و بختیاری 
در مسابقات کشوری

مســؤول ســبک جوجیتســو هیئــت ورزش هــای رزمــی 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: تیــم منتخــب نوجوانــان 
ــکار و 2 داور در  ــکل از 8 ورزش ــتان متش ــو اس جوجیتس

ــد. ــرکت می کنن ــوری ش ــابقات کش مس
ــان  ــب نوجوان ــم  منتخ ــرد: تی ــار ک ــی اظه ــر علیخان امی
 8 از  متشــکل  بختیــاری  و  چهارمحــال  جوجیتســو 
ــاه  ــنبه 3 آبان م ــروز چهارش ــی ام ــن، 2 داور و مرب بازیک
جهــت شــرکت در مســابقات کشــوری بــه تهــران اعــزام 

می شــوند.
ــادی در  ــن مســابقات علیرضــا صی ــه داد: در ای وی ادام
ــی 50  ــرادی منف ــم م ــرم، ابراهی ــی 45 کیلوگ وزن منف
ــی  ــرم، عل ــی 55 کیلوگ ــتمی منف ــعید رس ــرم، س کیلوگ
پیرمحمــدی منفــی ۶0 کیلوگــرم، علــی ایزدپنــاه و علــی 
محمــدی منفــی ۶5 کیلوگــرم، ســیدامین حســینی 
منفــی 70 کیلوگــرم و حمیــد عبدالهــی در وزن مثبــت 81 
کیلوگــرم از فــردا 4 آبان مــاه در ســالن شــهید افراســیابی 

ــد. ــان می رون ــدار حریف ــه دی ب

کاهش زادآوری 
گونه های جانوری یزد 

ــزد  ــت ی ــط  زیس ــی اداره کل محی ــط طبیع ــاون محی مع
زادآوری گونه هــای  متأســفانه خشک ســالی،  گفــت: 
را  یــزد  حفاظت شــده  مناطــق  برخــی  در  جانــوری 

به شــدت کاهــش داده اســت. 
حســن اکبــری هــدف از سرشــماری گونه هــای برجســته 
حیات وحــش اســتان یــزد را اطــالع از وضعیــت جمعیتی 
گونه هــای مهــم حیات وحــش اســتان دانســت و گفــت: 
ایــن سرشــماری هرســاله در فصــل پاییــز در تمــام 
مناطــق تحــت مدیریــت اســتان بــا حضــور محیط بانــان 
اداره کل  و  شهرســتان  منطقــه، کارشناســان  همــان 
محیط زیســت، همیــاران و در صــورت نیــاز بــا همــکاری 
مأموریــن اجرایــی ســایر شهرســتان های تابعــه اســتان 

ــد. ــرا درمی آی ــه اج ب
ــر اردکان و  ــر اینکــه در منطقــه دره انجی ــد ب ــا تأکی وی ب
ــل شــدت  ــه دلی ــز ب ــه شــکارممنوع آری ــن منطق همچنی
ــد  ــه و رون خشک ســالی زادآوری به شــدت کاهــش  یافت
مثبتــی در جمعیــت حیات وحش هــای ایــن منطقــه 
ــه  ــماری ای ک ــا سرش ــرد: ب ــان ک ــته ایم، خاطرنش نداش
هفتــه گذشــته در منطقــه شــیرکوه بــه عمــل آمــد، تقریبا 
20 درصــد افزایــش جمعیــت گونه هــای برجســته را 

داشــته ایم.

برگزاری دهمین جشنواره 
درون دانشگاهی حرکت 

فرهنگی اجتماعــی  معــاون  عزیــزی  حمیدرضــا 
دانشــگاه شــهرکرد بــا بیــان اینکــه دهمیــن جشــنواره 
رقابتــی  بخــش  دو  در  درون دانشــگاهی حرکــت 
و نمایشــگاهی برگــزار می شــود، گفــت: مرحلــه 
ــت  ــا رقاب ــال ب ــاه امس ــنواره تیرم ــن جش ــی ای رقابت
140 اثــر از انجمن هــای علمــی ایــن دانشــگاه برگــزار 

ــد. گردی
ــی  ــای علم ــامل فعالیت ه ــار ش ــن آث ــزود: ای وی اف
خالقانــه، نشــریه علمــی، پژوهــش، تألیــف و ترجمه 
کتــاب، اختــراع، کارآفرینــی و فضــای مجــازی بــود 
کــه پــس از داوری 21 اثــر بــه عنــوان آثــار برگزیــده 

انتخــاب شــدند.

H.Babaie@eskimia.ir
حدیث بابایی گروه استان ها

در  گذشــته  روز  ذوالفقــاری  علی محمــد 
حاشــیه ســفر دو روزه خــود بــه اســتان کرمــان 
ــا  ــان ب ــرد: همزم ــار ک ــری اظه در نشســت خب
انقــالب اســالمی یکــی از موضوعاتــی کــه 
ــم  ــه آن رســید، اجرایی ســازی تعالی ــه ب جامع
دینــی اســت و بخشــی از زنــده شــدن تعالیــم 
ــدان و  ــه نیازمن ــه رســیدگی ب ــوط ب ــی مرب دین
ــاد  ــوان نه ــه عن ــه امــداد ب ــود کــه کمیت فقــرا ب
انقالبــی ایــن امــر را پذیرفــت تــا از کمک هــای 
مردمــی و خیــران بــه نفــع نیازمنــدان اســتفاده 
ــد. معــاون توســعه مشــارکت های مردمــی  کن

کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( ادامــه داد: در 
کمیتــه امــداد نیازمنــدی داریــم کــه بــرای مــا 
محــرز شــده و نیازمنــد ســرمایه اقــدام اســت و 
از ســوی دیگــر تأمیــن منابــع رفــع نیــاز اســت 
کــه عــالوه بــر دولــت، کمیتــه امــداد بــه طــرق 
مختلــف در قالــب انفــاق از مــردم جمــع آوری 
می کنــد. در ادامــه بخشــی از صحبت هــای 
معــاون توســعه مشــارکت های مردمــی کمیتــه 

امــداد امــام خمینــی)ره( آمــده اســت: 
ــوی  ــان از س ــارد توم ــته 404 میلی ــال گذش س
حامیــان طــرح اکــرام بــه حســاب ایتــام واریــز 
شــده و بعضــی از ایتــاِم زیــر پوشــش کمیتــه 
ــد، بــه طــور متوســط  امــداد چنــد حامــی دارن

ــداد  ــه ام ــی دارد و کمیت ــج حام ــم پن ــر یتی ه
عینــا وجــه واریــزی را بــه حســاب ایتــام 
ــردم 300  ــته م ــال گذش ــد. س ــال می ده انتق
میلیــارد تومــان صدقــه در قالــب صندوق هــای 
ــد  ــداد دادن ــه ام ــه کمیت ــر، اماکــن و ... ب معاب
و  بهداشــت  جهیزیــه،  حوزه هــای  در  کــه 
خدمــات  و  مســکن  معیشــت،  درمــان، 

ــت. ــده اس ــه ش ــی هزین آموزش
ــه کمیتــه امــداد  بخشــی از کمک هــای وارده ب
ــق زکات اســت کــه ســال گذشــته 270  از طری
میلیــارد تومــان از ایــن محــل جمــع آوری شــده 
کــه بخشــی صــرف امــور نیازمنــدان و بخشــی 
نیــز بــر اســاس نظــر پرداخت کننــده زکات بــه 

توســعه نیازهــای عمرانــی روســتا هزینــه شــده 
ــن اســت کــه  ــه امــداد ای اســت. تــالش کمیت
در آینــده 100 درصــد زکات را بتوانیــم در بخــش 
حمایتــی داشــته باشــیم، کمک هــای دیگــری 
ــرد،  ــرار می گی ــداد ق ــه ام ــار کمیت ــه در اختی ک
مناســبتی ماننــد جشــن عاطفه هــا، عیــد 
ــا  ــان، جشــن نیکــوکاری و ... اســت کــه ب قرب
ــور می شــود.  ــت خــاص صــرف همــان ام نی

ــاری  ــال ج ــه در س ــت ک ــن اس ــی ای پیش بین
کمیتــه امــداد یک هــزار و 730 میلیــارد تومــان 
مشــارکت مردمــی داشــته باشــد کــه در ۶ ماهــه 
ــد داشــته  ــان درآم ــارد توم گذشــته 8۶5 میلی
ــغ  ــن مبل ــه امــداد 100 درصــد ای اســت و کمیت
جمــع آوری شــده را بــه مصــرف نیازمنــدان 
می رســاند و هیــچ هزینــه  داخلــی کمیتــه 
ــن  ــی تأمی ــای مردم ــل کمک ه ــداد از مح ام

نمی شــود. 

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد عنوان کرد:

درآمد 8۶5 میلیارد تومانی کمیته امداد از مشارکت های مردمی 

،،
در طــرح تحــول نظــام ســامت یــک 
شــکاف عمیــق بیــن درآمــد و مصــارف 

بیمــه ســامت ایجــاد شــده اســت.
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علی رضــا فیــروز بــا اشــاره بــه اینکــه مبــارزه بــا قاچــاق 
ــوارض  ــرد: ع ــار ک ــت، اظه ــی اس ــی و فرهنگ کاری مل
ــا ســامت پوســت و مــو  ــط ب محصــوالت قاچــاق مرتب
ــریح  ــرد و تش ــرار گی ــردم ق ــوم م ــه عم ــد موردتوج بای

شــود.
ــل   ــا حــدی قاب ــوارض ت ــوزه دارو ع ــه وی در ح ــه گفت ب
ــوزه مســائل آرایشی بهداشــتی  ــا در ح ــول اســت؛ ام قب

ــت. ــول نیس ــه ای قابل قب ــچ عارض هی
بیماری هــای  پژوهــش  و  آمــوزش  مرکــز  رئیــس 

پوســت و جــذام دانشــگاه تهــران بیــان کــرد: بوتاکــس 
ــطح  ــتی در س ــوزه آرایشی بهداش ــایع ترین دارو در ح ش
ــروک  ــن و چ ــان چی ــن روش درم ــا و پرمصرف تری دنی

ــت. ــان اس در جه
ــس  ــم بوتاک ــه اس ــی ب ــه داروی ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــد  ــول تولی ــن محص ــه ای ــدارد؛ چراک ــود ن ــران وج در ای
کشــور آمریــکا بــوده و وارد کشــور ایــران نشــده اســت، 
تصریــح کــرد: در ایــران چهــار محصــول موردتأییــد وزارت 

ــن بخــش وجــود دارد. بهداشــت در ای

ــان  ــه در آب زایم ــی ک ــت: زنان ــان گف ــان و زایم متخصــص زن
می کننــد، نســبت بــه ســایر افــراد کمتــر نیــاز بــه آرام بخــش 
و مســکن دارنــد. ایــن شــیوه بــرای افــرادی کــه دوره بــارداری 

ســالمی را گذرانده انــد، توصیــه می شــود.
دکتــر نــدا مقتــدری اصفهانــی افــزود: اپیــدورال روشــی 
ــق داروی  ــرای کاهــش درد در زایمــان اســت کــه در آن تزری ب
ــا اســتفاده از  ــه قســمتی از گــودی کمــر شــما، ب بی حســی ب
ــن  ــن در ای ــت. همچنی ــی اس ــده و توخال ــوزن خمی ــک س ی
روش مــادر می توانــد در هــر حالتــی کــه راحت تــر اســت 

قــرار بگیــرد. وی در ادامــه بیــان داشــت: بــا کاهــش اســترس، 
هورمون هــای اســترس کــه موجــب افزایــش فشــارخون 
ــدن مــادر تولیــد می شــود و فشــارخون  می شــوند، کمتــر در ب

ــد. ــش می یاب ــد کاه ــن تول ــادر در حی م
ــوزاد،  ــل ن ــرگ بی دلی ــامل م ــان در آب را ش ــوارض زایم وی ع
ــی(، ورود آب  ــا آ)هیپوناترم ــمومیت ب ــی، مس ــال خفگ احتم
ــر  ــد منج ــه می توان ــیون آب ک ــوزاد و آسپیراس ــای ن ــه ریه ه ب
ــاف و  ــد ن ــی بن ــن پارگ ــود و همچنی ــی ش ــاری تنفس ــه بیم ب
عفونت هــای دیگــر از جملــه ســودوموناس باکتریمــی دانســت.

رئیس مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست دانشگاه تهران:

دارویی به اسم »بوتاکس« در ایران وجود ندارد
متخصص زنان و زایمان مطرح کرد:

»زایمان در آب«، شیوه ای برای کاهش درد زایمان

خواص فوق العاده شیره انگور در طب سنتی
 در منابــع طــب ســنتی ایرانــی، شــیره انگــور را دبــس یــا دوشــاب 
ــراد  ــتر اف ــت و بیش ــر اس ــرم و ت ــی، گ ــن خوراک ــت ای ــد. طبیع می نامن
می تواننــد از آن اســتفاده کننــد. همچنیــن بعضــی افــراد بــا شــیره شــربت 
ــز  ــربت نی ــع ش ــت و طب ــی اس ــیار خوب ــه روش بس ــد ک ــت می کنن درس

ــرم اســت. گ
شــیره نیــز هماننــد خــود انگــور دارای مقادیــری از ویتامیــن  آ، ب و 
ــن  ــا تأمی ــن ویتامین ه ــه ای ــدن را ب ــای ب ــرف آن نیازه ــت و مص ث اس

می کنــد.
یکــی از بهتریــن زمان هــای اســتفاده از شــیره انگــور فصــول ســرد ســال 
ــه دلیــل خــواص مفیــدی کــه ایــن مــاده غذایــی در درمــان و  اســت و ب
تســکین بیماری هــای فصــل ســرما دارد، بهتــر اســت جایــی بــرای آن در 

برنامــه غذاییتــان بــاز کنیــد.
 از منظر طب سنتی، شیره انگور خصلت های زیادی دارد:

- مولــد خــون صالح)خــون ســالم و طبیعــی و بــدون مــواد زائــد( اســت. 
ــی  ــه کم خون ــا ب ــا مبت ــد ی ــج می بری ــدن رن ــی ب ــف عموم ــر از ضع اگ
ــد.  ــود بگنجانی ــی خ ــه غذای ــور را در برنام ــیره انگ ــد ش ــتید، می توانی هس

ــدن اســت،  ــوده و مقــوی ب ــه اینکــه شــیره انگــور خون ســاز ب ــا توجــه ب ب
ــتند،  ــی هس ــه کم خون ــا ب ــا مبت ــد ی ــی دارن ــف عموم ــه ضع ــرادی ک اف
ــه  ــا ب ــد ی ــمنو بخورن ــا س ــیربرنج ی ــراه ش ــور را هم ــیره انگ ــد ش می توانن

ــد. صــورت شــربت، ســرکه شــیره اســتفاده کنن
- افزایش دهنــده وزن بــدن اســت. از دیگــر فوایــد ایــن خوراکــی شــیرین، 
افزایــش حجــم عضــات اســت. بــه همیــن دلیــل اســت کــه ترکیب شــیره 
انگــور و ارده کنجــد را بــه کســانی کــه کارهــای ســنگین انجــام می دهنــد 
یــا ورزشــکار هســتند، توصیــه می کننــد؛ چراکــه عــاوه بــر مقــوی بــودن، 

باعــث افزایــش حجــم عضــات می شــود.
ــت و از  ــی گرفتگی هاس ــور بازکنندگ ــیره انگ ــواص ش ــر از خ ــی دیگ - یک
ــوان  ــود، می ت ــاد نش ــداد ایج ــد، انس ــاری کب ــه در مج ــرای اینک ــن رو ب ای

ــرد. ــا ســرکه انگــور مصــرف ک شــیره انگــور را همــراه ب
- یکــی از خــواص شــیره انگــور اثــر ضدالتهابــی و نرم کنندگــی در ناحیــه 
حلــق اســت، بــه همیــن دلیــل افــرادی کــه بــه خصــوص در فصــول ســرد 
ــد،  ــرفه می کنن ــال آن س ــه دنب ــوند و ب ــق می ش ــاب حل ــار الته ــال دچ س

توصیــه می شــود کــه از غرغــره شــیره انگــور بــا آب اســتفاده کننــد.
- درمان کننــده صــرع، کهیــر، ســرفه مزمــن، تپــش قلــب، الغــری مفــرط، 

ضعــف احشــا و یرقــان اســت.

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سالمت

ــال  ــت ه ــات جمعی ــداد و نج ــاون ام مع
احمــر اســتان اصفهــان در گفت وگــو بــا 
ــات  ــت: پوشــش خدم ــای وطــن گف کیمی
درمانــی و امــدادی در کشــور عــراق بــا 
مدیریــت  بــا  و  احمــر  هــال  ســازمان 
مشــترک بــا مرکــز پزشــکی ســازمان حــج 
ــن  ــه در چارچــوب قوانی ــارت اســت ک و زی
مــا نســبت بــه پوشــش ایــن خدمــات در 

عــراق فعالیــت می کنیــم. 
ــاس  ــر اس ــه داد: ب ــی ادام ــوش کریم داری

ارائــه  عــراق  در  کــه  خدماتــی  میــزان 
خواهــد شــد، میــزان نیازمنــدی بــه اســتان 
اصفهــان اعــام شــد و مــا هــم بــر اســاس 
همــان اعــام نیــاز، نیروهــای خــود را 
چینــش کــرده و ضمــن برگــزاری دوره هــای 
را  نیروهــا  اربعیــن،  خــاص  بازآمــوزی 

ــم.  ــاده کردی آم
مــا  همــکاران  از  برخــی  افــزود:  وی 
روز  اســتان  احمــر  هــال  جمعیــت  در 
ــام  ــرودگاه ام ــق ف ــاه از طری ــم آبان م پنج
اعــزام  نجــف  بــه  تهــران  خمینــی)ره( 
خواهنــد شــد و در تیم هــای امــدادی و 

می گیرنــد.  قــرار  درمانــی 
کریمــی خاطرنشــان کــرد: افــراد مختلفــی 
مامایــی،  پزشــکی،  تخصص هــای  بــا 
تکنســین دارویــی، تکنســین پذیــرش، 
پرســتاری و نیروهــای خدماتــی از اصفهــان 
خدمــات  عــراق  کشــور  در  مــردم  بــه 
ــای  ــه داروه ــد ک ــه می دهن ــی ارائ مختلف
ــق  ــز از طری ــور متمرک ــه ط ــم ب ــاز ه موردنی
مرکــز پزشــکی ســازمان حــج و زیــارت 

می شــوند.  ارســال 
ایــن مســئول تصریــح کــرد: حــدود 60 نفــر 
هــم از نیروهــای امــداد و نجــات بــه طــور 

داوطلبانــه اعــزام شــدند کــه اســامی آن هــا 
ــیر  ــول مس ــای در ط ــی موکب ه ــه تمام ب
ــوان  ــتفاده از ت ــت اس ــا نهای ــده ت داده ش

ایــن نیروهــا صــورت بگیــرد. 

آمادگــی کامــل  بــه  اشــاره  وی ضمــن 
اســتان اصفهــان در هنــگام بــروز هــر نــوع 
حادثــه ای گفــت: مــا در حــال حاضــر 
اربعیــن  بــه  در برنامــه هــای مربوطــه 
پشــتیبان اســتان خوزســتان هســتیم و 
آمادگــی کامــل جهــت اعــزام نیروهــا و 
امکانــات بیشــتری را داریــم؛ البتــه در 
حــال حاضــر تــوان خودرویــی مــا در حــال 
انتقــال تجهیــزات خــاص از اســتان قــم بــه 

ــت.  ــتان اس ــد خوزس مقص
امــداد و نجــات هــال احمــر  معــاون 
ارائــه  بــرای  همچنیــن گفــت:  اســتان 
خدمــات مناســب بــه افــرادی کــه بــا 
خودروهــای شــخصی ســفر مــی کننــد هــم 
ــت  ــاده ای را در حال ــداد ج ــگاه ام 40 پای

ــد. ــرار دارن ــل ق ــاش کام ــاده ب آم
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در گفت و گو با معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان مطرح شد: 

آمادگی کامل نیروی انسانی و تجهیزاتی هالل احمر اصفهان در کشور عراق 

دانستنیها

بدون مصرف پروتئین
عضله بسازید 

مطــرح  عضانــی  ســامت  موضــوع  زمانــی کــه 
می شــود، پروتئیــن بیشــترین توجــه را بــه ســوی خــود 
ــرا  ــت؛ زی ــی اس ــئله منطق ــن مس ــد. ای ــب می کن جل
ــی  ــن مصرف ــرم پروتئی ــر گ ــه ه ــی ک ــید آمینه های اس
ــه  ــی هســتند ک ــد، همان های شــما را تشــکیل می دهن

ــد. ــکل می دهن ــز ش ــان را نی ــات بدنت عض
امــا پروتئیــن تنهــا مــاده مغــذی نیســت کــه ســوخت 
ــه  ــد. در ادام ــن می کن ــاز عضــات شــما را تأمی موردنی
ــد شــرایط  ــه می توانن ــر ک ــذی دیگ ــاده مغ ــد م ــا چن ب
عضــات شــما را بهبــود ببخشــند، بیشــتر آشــنا 

می شــویم.
 کلسیم

مــا بــرای بهره منــدی از اســتخوان هایی ســالم و قــوی 
بــه کلســیم نیــاز داریــم، امــا ایــن مــاده مغــذی ممکــن 
اســت بــه همــان انــدازه بــرای ســاخت عضاتــی قــوی 
نیــز اهمیــت داشــته باشــد. تنظیــم و آزادســازی 
ــر  ــی و ب ــاض عضان کلســیم بخشــی ضــروری از انقب

همیــن اســاس ســاخت عضلــه اســت.
 روی

ــات  ــم عض ــی و ترمی ــتم ایمن ــت سیس ــه تقوی روی ب
پــس از ورزش کمــک می کنــد. همچنیــن، روی در 
ترکیــب پروتئیــن عضلــه، فرآینــدی کــه پروتئیــن 
تبدیــل  عضــات  از  بخشــی  بــه  شــما  مصرفــی 
ــال 2016  ــه در س ــه ای ک ــش دارد. مطالع ــود، نق می ش
در دانشــگاه میســوری انجــام شــد، نشــان داد کــه روی 

ــولین مانند ــد انس ــل رش ــی عام ــرای توانای ب
ــد و  ــویق می کن ــی را تش ــد عضان ــه رش ــی ک )هورمون
ــود.(  ــح می ش ــی ترش ــات قدرت ــام تمرین ــس از انج پ
ــی  ــلول های عضان ــود در س ــه خ ــام وظیف ــرای انج ب

ــی اســت. حیات
گوشــت قرمــز و گوشــت ماکیــان از جملــه منابــع 
صــدف  امــا  می شــوند؛  محســوب  روی  اصلــی 
ــد.  ــه می کن ــوای روی را ارائ ــن محت ــروک غنی تری چ
ــه  ــوان ب ــرای دریافــت روی می ت از گزینه هــای دیگــر ب
لوبیاهــا، لبنیــات و نخــود اشــاره کــرد. بزرگســاالن بــه 8 
تــا 13 میلی گــرم روی در روز نیــاز دارنــد و بانــوان باردار 
ــد،  ــیر می دهن ــود ش ــدان خ ــه فرزن ــه ب ــی ک و آن های

ــد. ــه ایــن مــاده مغــذی دارن ــاز بیشــتری ب نی
 کراتین

ــکاران  ــن ورزش ــوب بی ــذی محب ــواد مغ ــن از م کراتی
ــا افســردگی،  ــارزه ب ــه مب ــن ب بدنســازی اســت. کراتی
بیمــاری قلبی عروقــی و احتمــاال ســرطان کمــک 
ــا  ــی ب ــات ورزش ــام تمرین ــر انج ــر درگی ــد. اگ می کن
شــدت بــاال هســتید، کراتیــن می توانــد عضــات شــما 
را بــه خوبــی تغذیــه کنــد. کراتیــن بــه صــورت مســتقیم 
موجــب شــکل گیری عضــات بزرگ تــر نمی شــود؛ 
بلکــه بیشــتر بــرای تمریــن بــا شــدت باالتــر، از عضات 
ــن  ــد. در حقیقــت، اســتفاده از کراتی پشــتیبانی می کن
توانایــی عضــات بــرای تمرینــات ســخت تر را افزایــش 
می دهــد، کــه بــه بزرگ تــر شــدن آن هــا منجــر 

می شــود.

تغذیه

خواص باورنکردنی شلغم
ــرماخوردگی  ــد س ــواص ض ــط خ ــا فق ــلغم نه تنه ش
ــر و  ــراض دیگ ــان بســیاری از ام ــه در درم دارد؛ بلک

ــدن بســیار تأثیرگــذار اســت.  ســامت عمومــی ب
همیــن کــه ســبزیجاتی نظیــر شــلغم، وســایل 
خــودش  می بینیــم  را  انــار  و  خرمالــو  ترشــی، 
نشــان دهنده شــروع ســرما و تغییــر حــال و هــوای 

ــت. ــل اس فص
یکــی از ســبزیجات مختــص ایــن فصــل کــه بیشــتر 
مــردم به عنــوان مرهمــی فــوری بــرای درمــان 
ســرماخوردگی می شناســند، شــلغم اســت؛ امــا 
جالــب اســت بدانیــد شــلغم، نه تنهــا فقــط خــواص 
درمــان  بــرای  بلکــه  دارد،  ســرماخوردگی  ضــد 
بســیاری از امــراض دیگــر و ســامت عمومــی بــدن 

ــت. ــد اس ــیار مفی بس
شــلغم گیاهــی اســت بــا برگ هــای ناصــاف و 
بریدگی هــای زیــاد بــه رنــگ ســبز و ســفید. ریشــه 
آن غــده ای و بــه شــكل های گــرد و یــا دراز بــه 

ــت. ــش اس ــای بنف ــا لكه ه ــفید ب ــگ س رن
 با شلغم الغر شوید

اگــر قصــد کاهــش وزن و خوش انــدام شــدن 
ــواده کلــم و  داریــد، فقــط کافیســت ســری بــه خان

ــد.  ــلغم بزنی ش
ــدن را  ــن ســبزیجات متابولیســم ب خصوصــا آب ای
افزایــش داده و منجــر بــه کاهــش چربــی عمومــی 

ــوند. ــز می ش ــدن نی ب
 شلغم و پیشگیری از سرطان

شــلغم همــه مــوادی که دشــمن ســرطان هســتند را 
یک جــا در خــود دارد. آنتی اکســیدان، فیتوکمیــکال 
ــر  ــع بهت ــث دف ــود در آن باع ــوالت موج و گلوکوزین
ــد و در نتیجــه کاهــش احتمــال ابتــا  ســموم از کب

ــز می شــود. ــد نی ــه ســرطان کب ب
 شلغم و بارداری

 در دوران بــارداری از شــلغم و بــرگ پهــن آن غافــل 
ــه برگ هایــش سرشــار از اســید فولیــک  نشــوید ک
بــوده کــه از بــروز ناهنجاری هــای مــادرزادی و 
کم خونــی پیشــگیری می کنــد. همچنیــن ایــن 
برگ هــا بــه دلیــل کلســیم باالیــی کــه دارنــد بــرای 
ســامت اســتخوان های مــادر و تشــکیل بافــت 

ــذار هســتند. ــوزاد بســیار تأثیرگ اســتخوانی ن
 خداحافظی با ناتوانی جنسی

ــردن  ــرخ ک ــا س ــه ب ــلغم، بلک ــود ش ــا خ ــا ب نه تنه
ــدار  ــده و مق ــرف ش ــی برط ــف جنس ــم آن ضع تخ

افزایــش می یابــد. نیــز  اســپرم ها 
ــرد در  ــول س ــر در فص ــه اگ ــد ک ــن بداری ــس یقی پ
هفتــه چنــد مرتبــه از آب شــلغم خــام و یــا پختــه و 
بــرگ آن میــل کنیــد، از بیماری هــای زیــر در امــان 

خواهیــد بــود.
شــب کــوری، ضعــف حافظــه، گلــودرد، جــوش 
بیمــاری  مفاصــل،  درد  کم خونــی،  صــورت، 

تنفســی بیماری هــای  و  یبوســت  برونشــیت، 
پــس در روزهــای ســرد ســال خــود و اطرافیانتــان را بــا 

مصــرف مــداوم شــلغم بیمــه کنید.

زیبایی

 ترفندهایی شگفت انگیز
برای داشتن پوستی سالم 

ــر  ــد، ب ــود دارن ــت خ ــه پوس ــادی ب ــه زی ــا توج خانم ه
همیــن اســاس راه هــای طبیعــی حفظ ســامت پوســت 

ــم.  ــی می کنی را معرف
پوســت، لبــاس اول انســان ها اســت و بــه همیــن 
ــا دقــت و وســواس بســیار زیــادی از آن  جهــت بایــد ب
ــی دارد  ــه زیبای ــت جنب ــن پوس ــرد. همچنی ــت ک مراقب
ــت بســیاری  ــا از اهمی ــرای خانم ه ــل ب ــن دلی ــه همی ب

ــت. ــوردار اس برخ
ــظ  ــداری و حف ــرای نگه ــی ب ــی راه های ــه معرف ــر ب در زی

ــم. ــت می پردازی ــی پوس زیبای
 خواص جعفری بر روی پوست صورت

جعفــری بــه دلیــل دارا بــودن آنتی اکســیدان بــاال 
ــز پیشــانی  ســبب کاهــش ١٠ درصــدی جوش هــای ری
ــه جهــت داشــتن ویتامیــن C و  می شــود. همچنیــن ب
ــن  ــر ای ــاوه ب ــد. ع E پوســت صــورت را شــفاف می کن
ویتامیــن C کــه در ایــن ســبزی وجــود دارد، لک هــای 

ــد. ــش می ده ــم کاه ــورت را ه ص
 چهار ویتامین برای داشتن پوستی زیبا

اغلــب  و  دارنــد  بســیاری  خــواص  ویتامین هــا 
متخصصیــن پوســت توصیــه می کننــد کــه در روز 
ویتامین هــای زیــادی مصــرف شــود و ایــن ویتامین هــا 
در ســامت پوســت نقــش مهمــی دارنــد بــرای مثــال: 
ویتامیــن A ســبب کاهــش چروک هــای صــورت و 
ویتامیــن C باعــث از بیــن رفتــن لکه هــا می شــود. 
ویتامیــن E هماننــد ضد آفتــاب طبیعــی عمــل می کنــد 
ــرد. ــن می ب ــت را بی ــیاهی های پوس ــن K س و ویتامی

 چگونه رنگ پوست را روشن کنیم
ــم  ــت ه ــه دس ــت ب ــد دس ــی می توانن ــل مختلف عوام
دهنــد تــا پوســت شــفافیت و روشــنایی خــود را از 
ــیار  ــا بس ــی از خانم ه ــرای برخ ــن ب ــد و ای ــت ده دس
ــرای شــما هــم پیــش آمــده  ــاک اســت، شــاید ب دردن
ــن  ــود را روش ــورت خ ــت ص ــد پوس ــه بخواهی ــد ک باش
داشــته  پوســتی شــفاف  اگــر می خواهیــد  کنیــد. 
ــای  ــید، غذا ه ــادی آب بنوش ــدار زی ــه مق ــید، روزان باش
ــد،  ــرار دهی ــود ق ــه خ ــی روزان ــبد غذای ــالم را در س س
الیه بــرداری و از بیــن بــردن ســلول های مــرده را در 
ــن C را  ــرف ویتامی ــد و مص ــرار دهی ــان ق ــتور کارت دس
فرامــوش نکنیــد. همچنیــن اســتفاده از کرم هــای 
روشــن کننده کمــک  ماســک های  و  مرطوب کننــده 
شــایانی بــه روشــن شــدن پوســت صورتتــان می کننــد.

 ماسک های ازبین برنده چروک صورت
نمایــان  صــورت  چروک هــای  ســن،  افزایــش  بــا 
ــج  می شــوند و بســیاری از خانم هــا از ایــن موضــوع رن
می برنــد. بــرای از بیــن بــردن چروک هــای صــورت 
خــود الزم نیســت، روش هــای خطرناکــی همچــون 
ــکی  ــد ماس ــه می توانی ــد؛ بلک ــان کنی ــس را امتح بوتاک
طبیعــی بــا اســتفاده از روغــن کرچــک، عســل و ســفیده 
ــر  ــه ب ــدت 1۵ دقیق ــه م ــد و ب ــت کنی ــرغ درس تخم م
روی پوســت خــود قــرار دهیــد و ســپس بــا آب 
ــد بوتاکــس عمــل  ــرم بشــویید. ایــن ماســک همانن ول
ــدارد. ــم ن ــرری ه ــچ ض ــال هی ــن ح ــد و در عی می کن
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قــاَل رســول الّله)ص(: »اِعِدلــوا بيــن اوالِدُكــْم كمــا 
ــان  ــف؛ مي ــرِّ و اّلط ــِى الب ــْم ف ــوا َبْيَنُك ــوَن َاْن َيْعِدُل ُتِحبُّ
ــد،  ــت كني ــاوات را رعاي ــت و مس ــود عدال ــدان خ فرزن
در  ميــان شــما  همچنانــى كــه دوســت مى داريــد 
احســان و لطــف و محبــت، رعايــت عدالــت و مســاوات 

ــود.«  ش
ــول  ــر رس ــرفياب محض ــود ش ــد خ ــا دو فرزن ــدرى ب پ
اكــرم)ص( بــود، يكــى از فرزنــدان را بوســيد و بــه فرزند 
ديگــر اعتنــا نكــرد. پيامبــر)ص( كــه ايــن رفتــار نادرســت 
ــرار داده و  ــاب ق ــورد خط ــود، او را م ــاهده فرم او را مش
فرمودنــد: چــرا بــا فرزنــدان خــود به طــور مســاوى رفتــار 

نمى كنــى؟
بيــن فرزنــدان خــود بــه عدالــت رفتــار کنیــد؛ همان طــور 
ــه  ــما ب ــن ش ــردم، بي ــما و م ــدان ش ــد فرزن ــه مايلي ك
عــدل و داد رفتــار كننــد. عدالت خواهــى از نيازهــاى هــر 
ــالى و  ــال ميان س ــن و س ــى در س ــت؛ حت ــانى اس انس
ــرم روزگار را چشــيده  ــه انســان ســرد و گ كهن ســالى ك
ــت را  ــادرش عدال ــدر و م ــًا پ ــرف مث ــر از ط ــت؛ اگ اس
مشــاهده نكنــد نگــران مى شــود. ايــن عدالــت در 
همــه مســائل مطــرح اســت؛ نــگاه بــه فرزنــدان، طــرز 
پاســخ گويى بــه ســام و ســخن فرزنــدان، حتــى 
ــر  ــد. اگ ــه از مســائل مؤثرن ــه و هم ــذا و... هم ظــرف غ
بــا كــودكان بــه عدالــت رفتــار نشــود و از طريــق محبــت 
بيشــتر بــه يكــى و يــا مقايســه يكــى بــا ديگــرى باعــث 
ــارى مســاوى  ــر رفت ــر شــخصيت وى شــويد و اگ تحقي
ــما  ــد ش ــه فرزن ــد ك ــيد، بداني ــته باش ــودكان نداش ــا ك ب
ــده و در  ــى ش ــاالت عاطف ــار اخت ــى دچ در دوران جوان

معــرض خافكارى هــا قــرار مى گيــرد. 
معمــواًل  پیــش می آیــد کــه فرزنــدان درگيــر شــوند و در 
زندگــى بــا يكديگــر اختــاف پيــدا  كننــد و گاويــز  شــوند؛ 
در چنیــن مواقعــی والديــن بايــد متوجه باشــند كــه هرگز 
از يكــى از فرزنــدان خــود جانبــدارى بيشــتر و نامعقــول 
نکننــد. همچنيــن گاهــى بچه هــا كارى مى كننــد كــه 
ــت الزم  ــز دق ــورد ني ــن م ــه در اي ــد تشــويق شــوند ك باي
اســت و بايــد از تبعيــض و يــا افــراط در تشــويق يكــى از 
آن هــا مخصوصــا در حضــور ديگــران خــودارى شــود؛ زيــرا 
تشــويق زيــاد يكــى باعــث تحقيــر ديگــرى خواهــد شــد. 
كــودكان انتظــار دارنــد پــدر و مادرشــان مثــل يــك قاضــى 
عــادل و باانصــاف بــا آن هــا برخــورد كننــد و مرافعــات و 

ــد. اختاف هايشــان را رســيدگى و برطــرف کنن
ــان  ــور يكس ــى را به ط ــق و مهربان ــد عش ــادر باي ــدر و م پ
ميــان فرزنــدان خــود تقســيم كننــد و آشــكارا و پنهانــى 
ــث  ــد و باع ــه نكنن ــر مقايس ــا يكديگ ــود را ب ــودكان خ ك

اختــاف و كينه تــوزى و جبهه گيــرى آن هــا نشــوند. 
عدالت در محبت يكى از اركان مهم است.

T.Jafari@eskimia.ir
طاهره جعفریگروه سالمت

بــه گفتــه دکتــر کیانــوش جهانپــور، مدیــر روابــط 
عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان در 
صورتــی کــه ادامــه بــارداری مــادر بــه مــرگ 
جنیــن یــا مــادر منجــر شــود، درخواســت مجــوز 
ســقط درمانــی آن هــم تنهــا در ادارات کل پزشــکی 
قانونــی اســتان ها مــورد پذیــرش قــرار می گیــرد.

وی ادامــه داد: البتــه در صــورت دســتور مقــام 
ــه  ــا معرفی نام ــن ی ــت زوجی ــا درخواس ــی ی قضای
پزشــک معالــج قبــل از ولــوج روح)چهارماهگــی( 
حداقــل  مــوارد  ایــن  از  می پذیــرد،  صــورت 
ــای  ــه ناهنجاری ه ــوط ب ــورد مرب ــت وچهار م بیس
جنیــن اســت و بیســت ودو مــورد مربــوط بــه 
بــا  درمانــی  ســقط  لــذا  مــادر؛  بیماری هــای 
تشــخیص قطعــی ســه پزشــک متخصــص و 
تأییــد پزشــکی قانونــی مبتنــی بــر بیمــاری جنیــن 
ــه  ــا ناقص الخلق ــی ی ــت عقب افتادگ ــه عل ــه ب ک
بــودن موجــب حــرج مــادر اســت یــا تــوأم بــودن 
ــا  ــی ب ــل از چهارماهگ ــادر، قب ــی م ــد جان ــا تهدی ب

ــت. ــاز اس ــت زن مج رضای
 سقط درمانی خود یک موضوع درمانی 

است
ــه نظــر وی ســقط درمانــی خــود یــک موضــوع  ب

ــود و در مواقعــی کــه  درمانــی محســوب می ش
ضرورتــی معقــول، موجــه و شــرعی وجــود داشــته 
باشــد؛ ماننــد آنچــه در فقــه امامیــه مــورد تصریــح 
قــرار گرفتــه اســت، بررســی خواهــد شــد و ناگزیر 

بایــد جنیــن را ســقط کــرد.
 سقط درمانی نسبت به گذشته 

افزایش داشته است
ــم و  ــه  عل ــه اینک ــه ب ــا توج ــور ب ــر جهانپ ــه نظ ب
فنــاوری پزشــکی بســیار ســریع در حال پیشــرفت 
اســت همچنیــن امکانــات تشــخیص زودهنــگام 
ــم  ــادران فراه ــرای م ــش ب ــش از پی ــر روز بی ه
ــی  ــذا طبیع ــه؛ ل ــا یافت ــانی ارتق ــده و اطاع رس ش
ــکی رو  ــی و پزش ــقط قانون ــان س ــت متقاضی اس
ــی  ــا منف ــده لزوم ــن پدی ــش باشــند. ای ــه افزای ب
نیســت؛ بلکــه از بســیاری جهــات مثبــت بــه نظــر 
ــه  ــی ب ــه نوع ــت ب ــوان گف ــاید بت ــد و ش می رس

ــد. ــادر می انجام ــوزاد و م ــامت ن ــا س ارتق
وی در ادامــه اظهاراتــش بیــان داشــت: بــا نبــودن 
امکانــات تشــخیص در گذشــته، کمتــر از ایــن 
خطــرات  البتــه  می کردنــد؛  اســتفاده  قانــون 

ــود. ــوزاد او ب ــادر و ن ــه م ــتری متوج بیش
ــه ســراغ پزشــکی  ــزارش ب ــن گ ــل ای ــرای تکمی ب
قانونــی رفتیــم تــا بــا آمــار و مبانــی قانونــی ســقط 

بیشــتر آشــنا شــویم.  

ــی  ــر کل پزشــکی قانون ــر ســلیمانی پور، مدی دکت
ــی  ــی قانون ــا مبان ــه ب ــان در رابط ــتان اصفه اس
ایــن  در  شــرع  حاکــم  مســئولیت  و  ســقط 
ــورخ  ــقط م ــا س ــط ب ــون مرتب ــت: قان ــه گف رابط
و  فقهــی  نظــرات  طــرح  از  پــس   84/3/2۵
حقوقــی مختلــف و بــا شــرایط خاصــی بــا تأییــد  
شــورای نگهبــان بــه تصویــب رســید و بــر طبــق 
همیــن مــاده قانونــی متخلفیــن از اجــرای مفــاد 
ــازات  ــون مج ــرر در قان ــای مق ــه مجازات ه آن ب

ــد. ــد ش ــوم خواهن ــامی محک اس
 آمار متقاضیان دریافت سقط درمانی

مدیــر کل پزشــکی قانونــی اســتان اصفهــان 
انجــام  بررســی های  اینکــه طبــق  بیــان  بــا 
شــده در پنــج مــاه اول ســال جــاری 303 نفــر 
بــرای دریافــت مجــوز ســقط درمانــی بــه مراکــز 
ــر  ــه و 260 نف ــتان مراجع ــی اس ــکی قانون پزش
ــد،  ــی دریافــت کرده ان آن هــا مجــوز ســقط درمان
ادامــه داد: الزم بــه ذکــر اســت آمــار متقاضیــان 
دریافــت ســقط درمانــی در شــش مــاه اول ســال 
ــل  ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــاری نس ج

ــت. ــته اس ــش داش ــد افزای 7/4 درص
وی تأکیــد کــرد: بایــد توجــه داشــت کــه ســازمان 
ــی  ــی بررس ــوان متول ــه عن ــی ب ــکی قانون پزش
ــی،  ــقط درمان ــوز س ــدور مج ــت های ص در خواس
تنهــا در مــواردی اقــدام بــه صــدور مجــوز ســقط 
ــاه و  ــار م ــر چه ــن زی ــه جنی ــد ک ــی می کن درمان
ــا  ــادرزادی و ی ــدید م ــای ش ــد ناهنجاری ه واج
بیماری هــای صعب العــاج  بــه  مبتــا  مــادر 

تــداوم  بــا خطــر جانــی در صــورت  همــراه 
ــد.  ــارداری باش ب

 موارد صدور مجوز سقط درمانی
ــدور  ــوارد ص ــا م ــه ب ــلیمانی پور در رابط ــر س دکت
ــرد: براســاس  ــح ک ــی تصری مجــوز ســقط درمان
ــن  ــی جنی ــا عقب ماندگ ــط ب ــی مرتب ــاده قانون م
و اختــال کامــل یــا نســبی در ســاختار یــا 
عملکــرد دســتگاه عصبــی جنیــن بــه هــر علتــی 
کــه نهایتــا منجــر بــه تولــد نــوزاد زنــده نشــود یــا 
در صــورت تولــد، بــا فاصلــه کوتاهــی فــوت شــود 
ــه  ــم از اینک ــرد. اع ــرار می گی ــف ق ــن تعری در ای
ــا  ــا ظاهــری همــراه باشــد ی ایــن معلولیت هــا ب
نباشــد، مــاک تشــخیص عــرف پزشــکی و تأیید 

ــت.  ــط اس ــان ذی رب متخصص

مدیــر کل پزشــکی قانونــی اســتان اصفهــان 
ــد  ــا تهدی ــه ب ــادر ک ــاری م ــه بیم ــان اینک ــا بی ب

مجــوز  مشــمول  باشــد  تــوأم  مــادر  جانــی 
ســقط جنیــن مــی شــود؛ بیــان داشــت: احــراز 
مــوارد فــوق بــا تشــخیص قطعــی ســه پزشــک 
متخصــص و تأییــد پزشــکی قانونــی و قبــل 
ــل  ــا قب ــارداری( ی ــی ب ــوج روح)چهارماهگ از ول
ــت  ــا رضای ــارداری ب ــی ب ــوزده هفتگ ــان ن از پای
ــر  ــرایط ب ــن ش ــراز ای ــه اح ــت ک ــاز اس زن مج
اســاس ســونوگرافی های معتبــر دوره ای صــورت 

می گیــرد.
ــادر  ــح اســت، منظــور از حــرج م ــه توضی  الزم ب
ــه نحــوی کــه تحمــل  نگرانــی و ســختی مــادر ب
رنــج و مشــقت ناشــی از ناقص الخلقــه بــودن یــا 
ــوان وی باشــد  عقب افتادگــی جنیــن خــارج از ت

ــود. ــی می ش تلق
 افزایش دالیل سقط درمانی

وی بــا اشــاره بــه افزایــش دالیــل ســقط درمانــی 
ــل افزایــش آمــار ســقط  خاطرنشــان کــرد: از عل
ــارداری  ــن ب ــش س ــه افزای ــوان ب ــن می ت جنی
ــروز اختــاالت جنینــی اشــاره کــرد،  ــا ب و متعاقب
ــری  ــکان غربال گ ــن ام ــاال رفت ــا ب ــن ب همچنی
خصــوص  در  تشــخیص  تکنیک هــای  و 
ناهنجاری هــای جنیــن در طــول بــارداری امــکان 
احــراز اختــاالت جنیــن بیشــتر شــده اســت کــه 
خــود می توانــد دلیلــی بــر افزایــش آمــار مراجعــه 
جهــت صــدور مجــوز ســقط درمانــی جنیــن 
باشــد، همچنیــن عوامــل محیطــی و ژنتیکــی و 
ــروز  ــارداری در ب ــا در دوران ب ــز مصــرف داروه نی
ناهنجاری هــا در طــول بــارداری تأثیرگــذار اســت.

دکتــر هــدی علویــان گفــت: همزمــان بــا هفتــه اطــاع رســانی 
هپاتیــت و نیــز در راســتای حــذف هپاتیــت ســی بــا داروهــای 
ــی از  ــا واکســن، جمع ــی ب ــت ب ــرل هپاتی ــی  و کنت ــر ایران موث
فعــاالن شــبکه هپاتیــت ایــران  بــه همــراه یــک شــرکت دارویــی 
ــه واکسیناســیون حــدود 400  ــدام ب ــی  خودجــوش اق در حرکت
ــی  ــی و س ــت ب ــری  هپاتی ــت غربالگ ــام تس ــودک کار و انج ک

و HIV کرده انــد.
ــرچهار راه و  ــی در س ــا کودکان ــر روز ب ــه ه ــا هم ــزود: م  وی اف
خیابــان مواجهــه می شــویم و هــر بــار بــا دیدن شــان غــم 
تلخــی در وجودمــان تــازه می شــود؛ کودکانــی کــه حاصــل 
ــی  ــا کــودکان کار هســتند؛ کودکان ــد؛ آری اینه بی رحمــی روزگاران
کــه اغلــب حتــی واکســینه هــم نشــده اند و بــه علــت شــرایط 
ــی و  ــای ویروس ــه هپاتیت ه ــا ب ــاالی ابت ــک ب ــی در ریس زندگ

HIV می باشــند.وی ضمــن دعــوت پزشــکان بــه ارایــه خدمــات 
رایــگان بــه کــودکان کار مبتــا بــه هپاتیــت، از شــرکت های 
ــه ایــن  دارویــی نیــز بابــت توســعه خدمــات دارویــی رایــگان ب
ــدام   ــن اق ــه ای ــرد ک ــدواری ک ــار امی ــی و اظه ــودکان قدردان ک
ــرای  ــی ب ــی و پایان ــت مردم ــک حرک ــت ی ــد جه ــازی باش آغ
بی تفاوتــی مــا و مســئولین بــه ایــن کودکان.بنابــر اعــام 
روابــط عمومــی شــبکه هپاتیــت ایــران، علویــان در پایــان 
گفــت: پزشــکان همــکار شــبکه هپاتیــت ایــران در اقصــی نقــاط 
کشــور آمــاده ارایــه خدمــات رایــگان بــه ایــن عزیــزان هســتند و 
پروتکل هــای تشــخیص و درمــان در ایــن گــروه مشــخص شــده 
ــا را  ــم هپاتیت ه ــردم می توانی ــت و م ــت دول و در صــورت حمای
در ایــن گــروه ریشــه کــن و کنتــرل کنیــم. بــه امیــد روزی کــه 

ــند. ــته باش ــری داش ــال بهت ــرزمین مان ح ــودکان س ک

النــاز بهــروز، کارشــناس دارو در خصــوص عوامــل بــروز 
مســمومیت دارویــی در ســالمندان اظهــار داشــت: تشــابه 
ــه فراموشــی، عــدم اطــاع از  ــا ب ظاهــری شــکل داروهــا، ابت
ــودن  ــا نب ــا خوان ــوادی و ی ــا کم س ــوادی ی ــا، بی س ــام داروه ن
ــن  ــی ممک ــه داروی ــدرج روی جعب ــی دارو من ــر مصرف مقادی
اســت منجــر شــود تــا ســالمندان داروی خــود را بــه اشــتباه یــا 

ــد.   ــرف کنن ــراری مص ــور تک به ط
ــی در  ــمومیت های داروی ــروز مس ــدم ب ــای ع ــروز، روش ه به
ــری  ــرای جلوگی ــرد: ب ــه ک ــرد و توصی ــریح ک ــالمندان را تش س
ــر مصــرف داروی  از مســمومیت دارویــی در ســالمندان بایــد ب
ــواده نظــارت داشــته باشــید. بهتریــن روش  افــراد مســن خان
بــرای پیشــگیری از خــوردن دوز تکــراری دارو، یادداشــت 
کــردن دفعــات مصــرف دارو و یــا قــرار دادن قرص هــا در 

موجــود  تقسیم بندی شــده  مخصــوص  جعبه هــای  داخــل 
ــای  ــا روزه ــب و ی ــر، ش ــح، ظه ــب صب ــا، برحس در داروخانه ه
هفتــه اســت. داروهــا را در بســته بندی اولیــه آن هــا نگهــداری 
کنیــد تــا در صــورت مصــرف اشــتباهی، قــادر باشــید اطاعــات 
الزم را در اختیــار پزشــکان قــرار دهیــد.در ادامــه ایــن کارشــناس 
ــد  ــا بای ــمومیت ها تنه ــتفراغ در مس ــاد اس ــت: ایج ــی گف داروی
ــن عمــل در برخــی از  ــه ای ــه پزشــک باشــد؛ چــرا ک ــه توصی ب
مســمومیت های دارویــی ســبب وخامــت اوضــاع بیمــار 
ــیاری  ــاالی بس ــر ب ــرف مقادی ــزود: مص ــد. وی اف ــد ش خواه
ــدا  ــت در ابت ــن اس ــی، ممک ــه خودکش ــدام ب ــا در اق از داروه
عامــت و نشــانه خاصــی نداشــته باشــد؛ ولــی وضعیــت فــرد 
مســموم بــه طــور ناگهانــی وخیــم شــود و یــا در آینــده منجــر به 

ــرد مســموم شــود. ــه در ف ــد و کلی ــات دائمــی کب صدم

،،
طبق بررســی های انجام شــده در پنج 
ــرای  مــاه اول ســال جــاری 303 نفــر ب
دریافــت مجــوز ســقط درمانــی بــه 
مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه 
ســقط  مجــوز  آن هــا  از  210نفــر  و 

درمانــی دریافــت کرده انــد.

عضو شبکه هپاتیت ایران اعالم کرد

کنترل هپاتیت بر سر چهار راه ها، نیازمند حمایت دولت
کارشناس سازمان غذا و دارو تشریح کرد:

روش های پیشگیری از مسمومیت  دارویی در سالمندان

بررسی کارشناسانه علل افزایش سقط درمانی

 افزایش 7/4 درصدی سقط درمانی
در پنج ماه نخست سال جاری در اصفهان
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آغاز به کار سیمای اربعین
مدیــر شــبکه قــرآن و معــارف ســیما از آغــاز 
فعالیــت ســیمای اربعیــن در هشــتم آبان مــاه خبــر 
ــرای  ــز ب ــی متمرک ــه کانون ــرح را نقط ــن ط داد و ای
ــا فعــاالن و مخاطبــان پیــاده روی اربعیــن  ارتبــاط ب

ــت. دانس
خبــری  نشســت  در  محمــدزاده  محمدحســین 
گفــت: طــرح ســیمای اربعیــن از دوشــنبه هشــتم 
آبــان در شــبکه قــرآن و معــارف ســیما آغــاز شــده 
و هــر روز از ســاعت 6 تــا 23 برنامه هــای متنوعــی 

بــرای عالقه منــدان پخــش می شــود.
وی از پخــش چهــار بخــش جداگانــه در ایــن طــرح 
ــرح،  ــن ط ــی ای ــن ویژگ ــت: مهم تری ــر داد و گف خب
ــرای درک  ــان ب ــناخت مخاطب ــه ش ــی ب عمق بخش
ــه  ــن و در فاصل ــه در اربعی ــت ک ــی اس ــر فضای بهت

ــود. ــاد می ش ــال ایج ــا کرب ــف ت نج

 برگزاری پنجمین کنفرانس 
سفرهای مقدس در برلین

پنجمیــن کنفرانــس بین المللــی ســفرهای مقــدس 
ــت  ــا حمای ــر از آن«، ب ــارت و فرات ــوع »زی ــا موض ب
شــماری از مراکــز دانشــگاهی، در شــهر برلیــن آلمان 

ــود.  ــزار می ش برگ
عالقه منــدان بــه شــرکت در ایــن کنفرانــس می بایــد 
ــه  ــا 2۸ فوری ــر ت ــود را حداکث ــخنرانی خ ــده س چکی
ــال  ــس ارس ــن کنفران ــه ای ــالدی، ب ــی می ــال آت س

ــد. کنن
آخریــن تحقیقــات نشــان می دهــد کــه ســاالنه 
ــه زیارت هــای مرســوم  بیــش از ۴۰۰ میلیــون نفــر ب
ــاط  ــر نق ــن و دیگ ــد، ژاپ در عربســتان ســعودی، هن
ــور  ــه ط ــداد ب ــن تع ــد و ای ــادرت می کنن ــان مب جه

ــت.  ــش اس ــال افزای ــته در ح پیوس
ــری  ــای بش ــتانی ترین رفتاره ــی از باس ــارت، یک زی
ــی و  ــنن مذهب ــی از س ــواع مختلف ــا ان ــه ب ــت ک اس
جغرافیایــی  مکان هــای  و  اعتقــادات  معنــوی، 

مقــدس پیونــد دارد.
ــل  ــی، تعام ــده جهان ــک پدی ــوان ی ــه عن ــارت ب زی
بینابینــی را در میــان مردمــان گوناگــون از فرهنگ هــای 
ــهیل  ــف تس ــی مختل ــبک های زندگ ــا س ــمار ب بی ش

می کنــد.
در پنجمیــن کنفرانــس جهانــی زیــارت بســیاری 
 از ابعــاد شــخصی، بیــن فــردی، بیــن فرهنگــی 
و بین المللــی ایــن اتفاقــات پرمعنــا و عمیــق بررســی 
خواهــد شــد. ایــن بررســی تفاوت هــا و شــباهت های 
اعمــال در اســالم، هندوئیســم، بودیســم، مســیحیت، 
نیــز  و  دیگــر  ســنت های  و  تائویســم  یهودیــت، 

ــرد. ــر می گی ــی« را در ب ــارت عرف »زی
ــه  ــه مثاب ــارت ب تأثیــر اینترنــت و جهانــی شــدن، زی
ــران،  ــن دیگ ــح بی ــراری صل ــارت و برق ــراض، زی اعت
همچنیــن مفاهیــم زیــارت درونــی و ســفر خودیابــی 
)معرفت النفــس(، همــه مباحــث مــورد اهتمــام در 

ایــن کنفرانــس هســتند.

گردشگری
بوم گردی، سفری ساده و دلنشین

ــا اکوتوریســم )ecotourism(، فرصتــی اســت  بوم گــردی ی
ــت در مناطــق  ــا اقام ــا ب ــردان ت ــرای گردشــگران و طبیعتگ ب
ــوای  ــره و ماشــینی، حــال و ه ــی روزم ــارغ از زندگ ــی ف بوم
یــک زندگــی ســاده، بی آالیــش و دلنشــین را تجربــه کننــد.

بوم گــردی  یــا  بومــی  ایرنــا، گردشــگری  بــه گــزارش 
شــاخه ای از صنعــت گردشــگری اســت کــه از ابتــدای دهــه 
ــور از  ــف کش ــاط مختل ــازمان یافته در نق ــکل س ــه ش 13۸۰ ب
ــال های  ــت و در س ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــان م ــه اصفه جمل

ــت.  ــرده اس ــی ک ــد را ط ــه رش ــدی رو ب ــر رون اخی
اســتان اصفهــان بــا برخــورداری از جاذبه هــای طبیعــی 
ــه  ــرب از جمل ــرق و غ ــق ش ــژه در مناط ــگری به وی و گردش
ــوب  ــردی محس ــه بوم گ ــرد ب ــرو در رویک ــتان های پیش اس
ــردی  ــای بوم گ ــداد اقامتگاه ه ــه تع ــه ای ک ــه گون ــود؛ ب می ش
ایــن اســتان از ســال 92 تاکنــون ۴ برابــر افزایــش یافتــه و از5۰ 

ــه 2۰۸ اقامتــگاه رســیده اســت. ــاب ب ب
اقامتــگاه بوم گــردی نوعــی از محل هــای اســکان بــرای 
مســافران اســت کــه برخــالف هتل هــا کــه ویژگــی یکســانی 
دارد، دارای ویژگــی خــاص و متاثــر از محیــط بومــی اســت. 
ــا  ــان ب ــا میهمان ــر ایــن اســت ت در ایــن اقامتگاه هــا ســعی ب
شــیوه ســنتی زندگــی در آن محــل آشــنا شــوند و با اســتفاده 
ــی در محیطــی طبیعــی  ــات محل از غذاهــای ســنتی و امکان

اوقــات خــود را ســپری کننــد. 
اســتان اصفهــان بــا برخــورداری از جاذبه هــای طبیعــی 
توســعه  بــرای  زیــادی  قابلیت هــای  از  میــراث کهــن  و 
از اســتان های  و  بــوده  بوم گــردی برخــوردار  گردشــگری 

ــت.  ــه اس ــن زمین ــتاز در ای پیش
ــر گردشــگران داخلــی، گردشــگران خارجــی به ویــژه  عــالوه ب
اروپایی هــا عالقــه زیــادی بــه دیــدن مناطــق کویــری شــرق 
اصفهــان به ویــژه خــور و بیابانــک دارنــد و بــه همیــن دلیــل 
ایــن منطقــه مــورد  اقامتگاه هــای بوم گــردی در  ایجــاد 
ــر اســاس اعــالم اداره کل میــراث فرهنگــی،  توجــه اســت. ب
ــون  ــان، هم اکن ــتان اصفه ــگری اس ــتی و گردش ــع دس صنای
2۰۸ اقامتــگاه بوم گــردی در 17 شهرســتان اســتان اصفهــان 
ــه  ــا ک ــن اقامتگاه ه ــتر ای ــت. در بیش ــت اس ــال فعالی در ح
ــی اداره می شــود  ــواده محل ــک خان ــا، توســط ی بیشــتر آن ه
ــد  ــدارد، فعالیت هــای مختلفــی مانن ــه اقامتــی ن ــا جنب و تنه
ارائــه غــذا و نوشــیدنی بومــی، ســاخت، آمــوزش و فــروش 
موســیقی  و  نمایــش  اجــرای  محلــی،  دســتی  صنایــع 
ســنتی، برگــزاری رویدادهــای بومــی، تورهــا و فعالیت هــای 
ــگاه،  ــه چشــم می خــورد. مــکان فیزیکــی اقامت بوم گــردی ب
بــه دلیــل ســبک معمــاری و مصالــح بــه کار رفتــه در 
ــن  ــی و همچنی ــان بوم ــی و مبلم ســاختمان، طراحــی داخل
ــوزه  ــک اکوم ــی ی ــه نوع ــده در آن ب ــای تعریف ش فعالیت ه
ــی  ــی و خارج ــگران داخل ــذب گردش ــب ج ــه موج ــت ک اس
می شــود. مهم تریــن اصــل رعایت شــده در اقامتگاه هــای 
بوم گــردی، به ویــژه در اکولوژهــا، مشــارکت اعضــای خانــواده 
ــد در  ــی مقص ــه محل ــگاه( و جامع ــب اقامت ــان )صاح میزب

ــت. ــگاه اس ــگری اقامت ــای گردش ــی فعالیت ه تمام
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ــل دره شــوری  ــوک ســترگ قشــقایی از ای قمرالمل
ــل روســتای  ــی ای ــه ییالق در ســال 1327 در منطق
ــد.  ــا آم ــه دنی ــل ب ــیاه چادر ای ــرد« در س »مهره گ

تــا کالس ســوم دبســتان در ایــل بــود، کالس 
ــه  ــد و در مدرس ــان آم ــه اصفه ــتان ب ــارم دبس چه
بــود  فرانســوی ها  از  رودابــه کــه  شــبانه روزی 
تحصیــل کــرد و ســپس بــرای دبیرســتان به شــیراز 
ــال،  ــت در والیب ــه و فعالی ــل عالق ــه دلی ــت. ب رف
کاپیتــان تیــم والیبــال در دبیرســتان شــد. عــالوه بر 
والیبــال بــه دوومیدانــی نیــز عالقــه زیــادی داشــت. 
قمرالملــوک ســترگ می گویــد: »ایــن ســه مرحلــه 
از زندگــی ام تفــاوت زیــادی بــا هــم داشــتند و امــا 
مــن بــا هــر ســه ارتبــاط خوبــی برقــرار کــرده بــودم؛ 
امــا ایــل را بیشــتر دوســت داشــتم؛ چــون زادگاهــم 
ــر و  ــه هن ــه ب ــل عالق ــه دلی ــم را ب ــود. تحصیالت ب
ــت  ــال ها فعالی ــول س ــدادم. در ط ــه ن ورزش ادام
در زمینــه گلیم بافــی موفــق بــه اخــذ مــدرک درجــه 
یــک هنــری، 2 نشــان از یونســکو و 15 نشــان ملــی 
شــده و ســال های متعــددی بــه عنــوان کارآفریــن 
نمونــه اســتان و ســال 95 بــه عنــوان چهــره ماندگار 

هنــر در زمینــه گلیم بافــی انتخــاب شــدم.« 
آنچــه پیــش رو داریــد، گفت وگــوی کیمیــای وطــن 
بــا ایــن بانــوی هنرمنــد کارآفریــن اصفهانــی اســت.

 شما در دوران نوجوانی آرزو داشتید 
که همیشه طرح هایی متفاوت از دیگران 
داشته باشید؛ آیا این آرزوی شما تحقق 

یافت؟
ــه  ــم، گب ــت گلی ــی باف ــان نوجوان ــن از هم ــه؛ م بل
ــوری  ــه دره ش ــقایی و طایف ــل قش ــرش را در ای و ف
آموختــم و از همــان زمــان تــالش زیــادی داشــتم 
ــران در  ــاوت از دیگ ــه و متف ــی خالقان ــا طرح های ت
بافــت گلیــم بیافرینــم و ایــن روزهــا تــا حــد زیادی 

ــه آرزویــم رســیده ام.  ب
و گــذران ســال های خــوش  آمــدن  دنیــا  بــه 
نوجوانــی در ایــل قشــقایی و دیــدن دختــران 
زحمتکــش ایــل کــه در کنــار کارهــای زیــاد روزمــره 
ــد  ــز می پرداختن ــه نی ــم، فــرش و گب ــه بافــت گلی ب
باعــث شــد تــا از همــان نوجوانــی بــه صنایــع 

ــل  ــران ای ــه دخت ــن ب ــوم. م ــد ش ــتی عالقه من دس
عالقــه زیــادی داشــته و دارم.

 ویژگی منحصربه فرد آثار شما در زمینه 
گلیم بافی چیست؟

ــار  ــن در آث ــدرن. م ــنتی و م ــای س ــق طرح ه تلفی
ــراری دوری  ــای تک ــرده ام از طرح ه ــعی ک ــود س خ
کنــم و رنــگ و لعابــی مدرن تــر بــه گلیم هایــم 
ــم  ــم و ه ــورد پســند نســل قدی ــم م ــا ه ــم ت بده

ــد. ــد باش ــل جدی نس
 درباره نقوش و طرح های به کار رفته در 

گلیم قشقایی توضیح دهید.
ویژگی هــای گلیــم  از  شــاد  و  تنــد  رنگ هــای 
قشــقایی اســت؛ امــا رنگ هــای متضــادی نیــز در 

کنــار رنگ هــای قرمــز و زرد بــه کار مــی رود. 
نقــوش هندســی بخــش اساســی طرح هــای 
قشــقایی اســت؛ ماننــد هشــت ضلعی، ســتاره 

هشــت پره، تصاویــر طــاووس، بــز و آهــو.
 رنگرزی نخ های گلیم به چه صورت 

انجام می شود؟
در بافــت گلیم هــا در گذشــته از نــخ رنگ شــده 
بــا مــواد رنگــرزی طبیعــی اســتفاده می شــده کــه 
ایــن ســنت در بافــت گلیم هــای ســنتی مرغــوب و 
اصیــل تــا بــه امــروز هــم ادامــه دارد. مــواد رنگرزی 
عمومــا از منابــع گیاهــی و معدنــی تهیــه می شــود؛ 
ــر  ــی نظی ــع حیوان ــت از مناب ــن اس ــد ممک هرچن

ــه هــم اســتفاه شــود.  قرمزدان
پشــم  از  عمومــا  را کــه  تــار  نخ هــای  معمــوال 
ــه در  ــد ک ــگ می کنن ــود، رن ــه می ش ــات تهی حیوان
ــن نخ هــای رنگ شــده  ــب ای ــا ترکی ــم ب ــت گلی باف

تنــوع طرح هــا حاصــل می  شــود.
 درباره نمایشگاه های داخلی و خارجی 

که شرکت کرده اید و استقبال شهرهای 
مختلف از هنر گلیم بافی توضیح دهید.

بــه نظــر مــن نمایشــگاه های صنایــع دســتی یکــی 
از ظرفیت هــای مهــم جهــت معرفــی و حفــظ 

ــی اســت.  ــل ســنتی ایران ــای اصی هنره
مــن در تمــام نمایشــگاه های برگزارشــده در ســطح 
ــمگیر  ــتقبال چش ــا اس ــرده  و ب ــرکت ک ــور ش کش
مــردم و عالقــه ای کــه بــه گلیــم داشــته اند، مواجــه 
شــده ام؛ امــا درخواســتی کــه از مســئوالن ســازمان 

ــزاری  ــوه برگ ــت و نح ــه کیفی ــت ک ــن اس دارم ای
نمایشــگاه ها را در سراســر کشــور یکســان ســازند 
ــه  ــد ب ــور بتوانن ــاط کش ــام نق ــدان در تم ــا هنرمن ت
در  را عرضــه کننــد.  راحتــی محصــوالت خــود 
نمایشــگاه های خارجــی در کشــورهایی ماننــد هنــد 

ــرده ام.  ــز شــرکت ک نی
زمانــی کــه حضــرت آیــت هللا خامنــه ای رئیس جمهور 
ــادم  ــد، اولیــن نمایشــگاه مــن برگــزار شــد. ی بودن
اســت آن روز، روز جهانــی کارگــر بــود و مــن از 
طــرف اداره کار بــه محــل نمایشــگاه در تهــران رفتــم 
ــری  ــای جهانگی ــز از آق ــه ام را نی ــن تقدیرنام و اولی

ــم. ــور گرفت ــاون اول رئیس جمه مع
 درباره نحوه آموزش هنر گلیم بافی و 

هنرجویان خود در این رشته توضیح دهید.
نقــش آمــوزش در هنرهــای ســنتی به ویــژه در 
حــوزه کارآفرینــی صنایــع دســتی بســیار مهــم 
ــن  ــوزش در ای ــه آم ــدم ک ــن معتق ــا م ــت؛ ام اس
زمینــه بایــد بــا حفــظ ســنن و خالقیــت باشــد تــا 
بتوانــد بــه عنــوان پایــه اصلــی کارآفرینــی مانــدگار 

ــد. باش
افتخــارات مــن در رشــته گلیم بافــی،  از  یکــی 
ــم  ــه گلی ــه در زمین ــت ک ــی اس ــرورش هنرجویان پ
ــی  ــته اند و ط ــی داش ــای متنوع ــوآوری و ایده ه ن
ــرده ام  ــت ک ــته فعالی ــن رش ــه در ای ــال هایی ک س
شــاگردان بســیاری داشــته ام کــه بــا ایده پــردازی و 
خالقیــت در نقــش گلیــم، آثــاری متفــاوت و ارزنده 

را خلــق کرده انــد.
اســتقبال جوانــان اصفهانــی از ایــن رشــته هنــری، 
ــه  ــرا ک ــت؛ چ ــات اس ــه مباه ــده و مای ــیار ارزن بس
ــد و  ــیر، تولی ــن مس ــوان در ای ــروی ج ــا ورود نی ب
ــم  ــرد و ارزش گلی ــق می گی ــر رون ــن هن ــه ای عرض

حفــظ می شــود.
ــراث  ــا در اداره می ــی مدت ه ــدارم؛ ول ــن کارگاه ن م
ــوزش  ــر را آم ــن هن ــان ای ــتان اصفه ــی اس فرهنگ
مــی دادم. مرحــوم آقــای احمــد ادیــب زمانــی 
کــه معــاون ســازمان میــراث فرهنگــی اصفهــان و 
بنیانگــذار آمــوزش هنرهــای ســنتی بودنــد، مــرا بــه 
اداره دعــوت کــرد و از آن موقــع تاکنــون بــه تعــداد 

ــوزش دادم. ــی را آم ــر گلیم باف ــیاری هن بس
ابتــدا در مــوزه هنرهــای تزئینــی اصفهــان آمــوزش 

گلیــم را در 7 نــوع ماننــد گلیــم فــرش، گلیــم دورو، 
ــون در  ــردم و اکن ــروع ک ــته و ... ش ــم برجس گلی
مرکــز صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی »مهندس 
ــم.  ــوزش می ده ــر را آم ــن هن ــب« ای ــد ادی احم
تعلیــم داده ام  را  از 1۰۰ شــاگرد  بیــش  تاکنــون 
کــه برخــی از آن هــا اکنــون هنرمنــدان بزرگــی 
هســتند کــه هــم آمــوزش می دهنــد و هــم در 

ــد. ــهم دارن ــران س ــتغال زایی دیگ اش
 درباره فعالیت های خود که منجر به 

کارآفرینی شدند، توضیح دهید؟
مــن بــر روی دانه هــای گیاهــی نیــز کار و در صنایــع 
از آن اســتفاده کــردم. بــرای ســاخت  دســتی 
صنایــع دســتی ماننــد گردنبندهــا از دانه هــای 
ــرای  ــم. ب ــتفاده می کن ــب اس ــد مهل ــی مانن گیاه
ایــن دانه هــا از ارشــاد مجــوز گرفتــه ام و ثبــت 

ــت.  ــده اس ــز ش ــی نی صنعت
قشــقایی ها از ایــن دانه هــا بــه دلیــل معطــر 
ایلــی  گردنبندهــای  ســاخت  بــرای  بودنشــان 
ــوی عــرق  ــع ب ــع داف ــه درواق ــد ک اســتفاده می کنن
ــش  ــه آرام بخ ــی دارد ک ــوی مالیم ــوده و ب ــدن ب ب

ــت. اس
ــال  ــدود 6 س ــدم. از ح ــه ش ــن نمون ــن کارآفری م
ــراف  ــروم اط ــق مح ــال در مناط ــه ح ــا ب ــش ت پی
ــا  ــن گردنبنده ــاخت ای ــم و س ــت گلی ــان باف اصفه
ــن در  ــا م ــادی ب ــراد زی ــم و اف ــوزش می ده را آم

ــتند.  ــاس هس تم

بســیاری از افــرادی کــه در مناطــق محــروم هســتند 
بــا خانواده هــای خــود بــرای مــن کار می کننــد.

 به نظر شما مشکالت اصلی صنایع 
دستی در ایران و به ویژه اصفهان چیست؟

- لــزوم در نظــر گرفتــن بودجــه بیشــتر بــرای 
ــالق  ــدان خ ــه هنرمن ــه اینک ــه ب ــا توج ــان ب اصفه
زیــادی در حــوزه صنایــع دســتی در اصفهــان فعــال 
هســتند و آثــار زیبــا و ارزشــمندی تولیــد می کننــد.

- لــزوم در نظــر گرفتــن تســهیالتی بــرای شــرکت 
ــی  ــز برپای ــور و نی ــارج از کش ــگاه های خ در نمایش

نمایشــگاه های تخصصی صادراتــی در داخــل
- حمایــت از هنرمنــدان اصیــل و واقعــی و فعالیــت 

جــدی بــرای بیمــه هنرمندان
ــدان و  ــی هنرمن ــرای معرف ــایتی ب ــدازی س - راه ان
فعالیت هــای آنــان توســط ســازمان صنایــع دســتی 
تــا کارهــای هنرمنــدان ثبــت و از کپی بــرداری 

ــری شــود. جلوگی
ــتی  ــع دس ــگاه های صنای ــردن نمایش ــذار نک - واگ

ــه بخــش خصوصــی ب
ــص  ــد مخت ــتان بای ــر اس ــر ه ــدم هن ــن معتق م
اســتان های  و  شــهرها  و  باشــد  خــود  اســتان 
ــد  ــد؛ مانن ــرداری نکنن ــا کپی ب ــن هنره ــر از ای دیگ
ــای  ــه در نمایشــگاه ها، غرفه ه ــان ک ــه دوزی کرم پت
ــن  ــی پایی ــت خیل ــا کیفی ــر ب ــتان های دیگ شهرس
ــه فــروش  ــد و ب ــد می کنن ــن محصــوالت را تولی ای

می رســانند.

قمرالملوک سترگ، بانوی هنرمند کارآفرین اصفهانی، در گفت وگو با کیمیای وطن:

  خلق طرح های خالقانه و متفاوت در بافت گلیم
آرزوی دوران نوجوانی ام بود

اخطاراجرایی
مشــخصات   95۰۸72: پرونــده  کالســه 
نــام  مهــدی      نــام:  علیــه:  محکــوم 
ــادی  نشــانی محــل  خانوادگــی: ســعادت آب
مشــخصات  المــکان  مجهــول  اقامــت: 
محکــوم لــه: نــام: علیرضــا   نــام خانوادگــی: 
فرازبخــت نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان- 
پ  محمودیــان  شــهید  نشــاط- کــوی  خ 
شــماره  رای  موجــب  به:بــه  محکــوم    12
 96/5/29 تاریــخ   96۰9976795۴۰۰۴9۴
حــوزه 2۴  شــورای حــل اختــالف شهرســتان 
ــه اســت.محکوم  ــت یافت ــه قطعی ــان ک اصفه
علیــه محکــوم اســت به:پرداخــت مبلــغ 
ــک  ــه چ ــت وج ــال باب ــون ری ــتاد میلی هش
شــماره 2۴2123 مــورخ 95/6/11 و مبلــغ 
ــال  ــزا ری ــاد ه ــون و هشــتصد و هفت دو میلی
ــر و  ــه دادرســی و خســارت تأخی ــت هزین باب
تأدیــه از تاریــخ 1395/6/11 لغایــت زمــان 
ــم  ــن نی ــان و همچنی ــق خواه ــول در ح وص
عشــر اجــرا در حــق صنــدوق دولت.مــاده 3۴ 
ــه  ــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائی قان
بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم علیــه 
مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن 
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــه موقــع اجــرا بگــذارد ی را ب
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی 
ــم و اســتیفاء  ــه اجــرای حک ــد ک ــی کن معرف
محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی 
کــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه 
ــورت  ــور ص ــت مزب ــرف مهل ــد ظ ــد، بای ندان
ــرا  ــمت اج ــه قس ــود را ب ــی خ ــع دارای جام
ــا  ــدارد، صریح ــی ن ــر مال ــد و اگ ــلیم کن تس

ــد. ــالم نمای اع
شــماره23۸71/ م الــف دفتــر شــعبه 2۴ 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــماره دو  ش ــع ش مجتم

ــان ــتان اصفه شهرس

اخطاراجرایی
مشــخصات   22/96۰12۸: پرونــده  کالســه 
ــی       ــر 2- مرتض ــام: 1- زه ــه: ن ــوم علی محک
ــام  ــر  ن ــر 2- رنجب ــی: 1- رنجب ــام خانوادگ ن
ــاس     شــغل : آزاد نشــانی محــل  ــدر: عب پ
مشــخصات  المــکان  مجهــول  اقامــت: 
ــی:  ــام خانوادگ ــر   ن ــام: ناص ــه: ن ــوم ل محک
آزاد     : : رســول شــغل  پــدر  نــام  مــکاری 
نشــانی محــل اقامــت: خ هاتــف کــوی مشــیر 
ســاختمان پالســکو  محکــوم بــه: بــه موجــب 
رای شــماره 96۰99767952۰۰3۸3 تاریــخ 
حــل  شــورای  قضائــی   حــوزه   96/5/13
ــت  ــه قطعی ــان  ک ــتان اصفه ــالف شهرس اخت
ــت  ــوم اس ــه محک ــت.محکوم علی ــه اس یافت
بــه: پرداخــت  تضامنــی مبلــغ بیســت و 
بابــت  ریــال)25/۰۰۰/۰۰۰(  میلیــون  پنــج 
ــد  ــغ هفتص ــت مبل ــته و  پرداخ ــل خواس اص
و پنــج هــزار ریــال)7۰5/۰۰۰( بابــت هزینــه 
دادرســی و پرداخــت خســارت تأخیــردر 

ــید )9۴/9/3۰( در  ــر رس ــخ س ــه از تاری تأدی
حــق خواهــان محکــوم و صــادر میگــردد نیــم 
عشــر حــق االجرایــه در حــق صنــدوق دولــت.  
ــن  ــکام: همی ــرای اح ــون اج ــاده 3۴ قان م
ــالغ شــد،  ــه اب ــه محکــوم علی ــه ب کــه اجرائی
محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده 
ــا  ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق ــاد آن را ب روز مف
ــد  ــه بده ــوم ب ــرای پرداخــت محک ــی ب ترتیب
ــد کــه اجــرای حکــم و  ــا مالــی معرفــی کن ی
اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در 
ــه اجــرای مفــاد  صورتــی کــه خــود را قــادر ب
ــور  ــت مزب ــرف مهل ــد ظ ــد، بای ــه ندان اجرائی
ــه قســمت  ــی خــود را ب ــع دارای صــورت جام
اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، 

ــد. ــالم نمای ــا اع صریح
شــماره23۸77/ م الــف دفتــر شــعبه 22 
مجتمــع شــماره یــک  شــورای حــل اختــالف 

ــان ــتان اصفه شهرس

اخطاراجرایی
کالســه پرونده :96۰۰9۰ ش/ 33 مشــخصات 
محکــوم علیــه: نــام: مهدیه     نــام خانوادگی: 
ســیدی مرغکــی نشــانی محــل اقامــت: 
ــه:  ــوم ل ــخصات محک ــکان مش ــول الم مجه
نــام: اســد هللا  نــام خانوادگــی: ســعیدی بــا 
وکالــت زهــرا عســگری نشــانی محــل اقامت: 
منتظــری کوچــه  بلــوار   – خمینــی شــهر 
ــه  ــه: ب ــوم ب ــم روح هللا  محک ــهید ابراهی ش
موجــب رای شــماره 96۰99767963۰۰765 
ــورای  ــان  ش ــوزه اصفه ــخ 96/3/25 ح تاری
اختــالف شهرســتان اصفهــان  کــه  حــل 
قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم 
اســت بــه: پرداخــت مبلــغ ســی و ســه 
میلیــون ریــال  وجــه چــک بشــماره ۸۰6793 
مورخــه 95/2/25 عهــده بانــک ملــی بــه 
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی و پرداخــت 
ــی و  ــه دادرس ــال هزین ــزار ری ــد و ده ه نهص
ــه  ــال هزین ــزار ری ــت ه ــد و بیس ــغ یکص مبل
نشــر اگهــی و حــق الوکالــه وکیــل طبــق 
ــه از  ــر تادی ــارت تأخی ــی و خس ــه قانون تعرف
ــت  ــک 95/2/25 لغای ــید چ ــر رس ــخ س تاری
ــه و  ــان اجــرای حکــم در حــق محکــوم ل زم
ــاده 3۴  ــرا  م ــم عشــر حــق اج پرداخــت نی
ــه  ــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائی قان
بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم علیــه 
مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد 
آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی 
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی 
ــم و اســتیفاء  ــه اجــرای حک ــد ک ــی کن معرف
محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی 
کــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه 
ــورت  ــور ص ــت مزب ــرف مهل ــد ظ ــد، بای ندان
ــرا  ــمت اج ــه قس ــود را ب ــی خ ــع دارای جام
ــا  ــدارد، صریح ــی ن ــر مال ــد و اگ ــلیم کن تس

ــد. ــالم نمای اع

شــماره23۸۰۴/ م الــف دفتــر شــعبه 33 
مجتمــع شــماره یــک  شــورای حــل اختــالف 

ــان ــتان اصفه شهرس

دادنامه 
کالســه پرونــده : 96۰۰39 شــماره دادنامــه 

96/6/29 مــورخ   96۰99767953۰۰۸91:
شــورای   23 شــعبه   : رســیدگی  مرجــع 
حــل اختــالف اصفهــان خواهــان : مقــداد 
خوشــبوئی نشــانی : اصفهــان- خ بزرگمهــر- 
ــی   ــر عل ــرقی- کامپیوت ــت ش ــت بهش خ هش
 : نشــانی  روح  ســبک  ایمــان   : خوانــده 
مجهــول المــکان  خواســته : مطالبــه وجــه دو 
ــور گردشــکار  ــره فاکت ــک فق ــره چــک و ی فق
ــعبه و  ــن ش ــه ای ــده ب ــاع پرون ــس از ارج : پ
ــه کالســه فــوق و طــی تشــریفات  ثبــت آن ب
قانونــی و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــاء 
قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و 
ــه صــدور رای مــی  ــه شــرح زیــر مبــادرت ب ب
ــای  ــان آق ــورا خواه ــی ش ــد:  رأی قاض نمای
مقــداد خوشــوبوئی بــه طرفیــت  خوانــده 
ــه  ــتی ب ــبک روح دادخواس ــان س ــای ایم آق
خواســته مطالبــه دو فقــره چــک بــه شــماره 
ریــال   3۸/75۰/۰۰۰ مبلــغ  بــه   336۰۸۰
بــه   336۰9۸۰ شــماره  و   9۴/6/17 مــورخ 
مبلــغ ۴2/9۰۰/۰۰۰ ریــال مــورخ 96/9/21 و 
یــک فقــره فاکتــور بــه شــماره ۴۴29 مــورخ 
9۴/6/15 بــه مبلــغ ۴5/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بــه 
ــار  ــرح و اظه ــارات مط ــق خس ــام مطل انضم
مــی دارد کــه دو فقــره چــک و فاکتــور صــدور 
ــل  ــتم و ذی ــکار هس ــده طلب ــر را از خوان الذک
ــا  فاکتــور را خوانــده امضــاء نمــوده اســت ، ب
ــتندات  ــده و مس ــالت پرون ــه محتوی ــه ب توج
ابــرازی و دو فقــره چــک بــه شــماره های 
مــورخ   ۴۴29 شــماره  فاکتــور  و  مذکــور 
ــده و مصــون  9۴/6/15 و اعــالم حضــور خوان
مانــدن خواســته از هــر گونــه ایــراد و تکذیــب 
، شــورا خواســته خواهــان را محمــول بــر 
صحــت تلقــی و مســتندًا بــا مــواد 19۸، 515، 
ــت  ــر محکومی ــم  ب 519 و 522 ق.آ.ل.م حک
مبلــغ  پرداخــت  بــه  جمعــًا  خوانــده 
126/65۰/۰۰۰ ریــال بابــت اصــل خواســته 
)شــامل وجــه چــک شــماره 336۰۸۰ مــورخ 
ریــال و   3۸/75۰/۰۰۰ بــه مبلــغ   9۴/6/17
چــک شــماره 336۰9۸۰ مــورخ 9۴/6/21 بــه 
ــغ ۴5/۰۰۰/۰۰۰  ــال و مبل ــغ ۴2/9۰۰/۰۰۰ ری مبل
ــغ  ــور شــماره ۴۴29( و مبل ــه فاکت ــال وج ری
ــه  ــی و هزین ــه دادرس ــال هزین 2/17۰/۰۰۰ ری
ــر و  ــارت تاخی ــن خس ــی و همچنی ــر اگه نش
تادیــه از تاریــخ ســر رســید چکهــا و همچنیــن 
خســارت تاخیــر تادیــه وجــه فاکتــور از تاریــخ 
تقدیــم دادخواســت 96/۰1/26 لغایــت زمــان 
ــه طبــق آخریــن شــاخص  وصــول محکــوم ب
ــق  ــالمی در ح ــوری اس ــزی جمه ــک مرک بان
خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای 

صــادره غیابــی محســوب و ظــرف مــدت 
بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در 
همیــن شــعبه و ســپس ظــرف مــدت بیســت 
در  نظرخواهــی  تجدیــد  قابــل  دیگــر  روز 
محاکــم عمومــی حقوقــی شهرســان اصفهــان 

ــد. ــی باش م
حــل  شــورای  قاضــی   23۸15 الــف/  م 

اصفهــان قضایــی  حــوزه   23 اختــالف 

دادنامه 
 96۰997۰3529۰1۴19  : دادنامــه  شــماره 
شــماره   1396/۰7/2۴ تنظیــم:  تاریــخ 
شــماره   9۴۰99۸۰36۰۰۰۰2۴۴ پرونــده: 
بایگانــی شــعبه: 96۰636 پرونــده کالســه 
دادگاه   1۰3 شــعبه   9۴۰99۸۰36۰۰۰۰2۴۴
جزایــی   1۰3( اصفهــان  شــهر  دو  کیفــری 
شــکات  شــماره  نهایــی  تصمیــم  ســابق( 
1- آقــای گل محمــد رســولی فرزنــد الل 
محمــد بــه نشــانی خ زینبیــه - خ عمــان 
بــن   - اســتکی  شــهیدان  ســامانی-کوی 
بســت محمــدی پــالک 1۰۴  2-آقــای عبــاس 
ــب  ــاده حبی ــه ج ــانی زینبی ــه نش ــینی ب حس
سیدالشــهدا  باســکول  5 کیلومتــری  ابــاد 
ــی 3-آقــای  ــه اجــر نمــا چیــن نگهبان کارخان
محمدعلــی حســنی فرزنــد عمــر حســن 
ــان ســامانی ک  ــه خ عم ــه نشــانی خ زینبی ب
۴-خانــم  بــن بســت کاج پ 39  قــدس 
اقــدس میرباقــری دهاقانــی فرزند ســیدجواد 
ــه نشــانی شهرســتان اصفهــان - خ زینبیــه  ب
- خ عمــان ســامانی - چهــارراه 22 بهمــن – 
پخــش اخــوان افشــاری 5- آقــای عبدالرضــا 
ــت  ــا وکال ــم ب ــد کری ــی فرزن ــی چیگان قربان
ــه  ــی ب ــد مصطف ــرادی فرزن ــران م ــای کام آق
ــروی حــوزه  ــی روب ــن گل ــت چم نشــانی بازف
علمیــه دفتــر وکالــت 6- آقــای حســین 
نشــانی  بــه  عبدعلــی  فرزنــد  زاده  واســع 
اول  متــری  اصفهــان - خ 2۴  شهرســتان 
کــوی 7 پ 2۴ منهــم: آقــای محمدرضــا 
ــانی  ــه نش ــن ب ــد محمدحس ــاری فرزن افش
شهرســتان اصفهــان - خ زینبیــه - خ عمــان 
ــار راه 22 بهمــن  ــه چه ســامانی - نرســیده ب
ــت  ــا: 1. خیان ــاری اتهام ه ــای افش ــزل آق من
ــکار:  ــر گردش ــی غی ــال مال ــت 2. انتق در امان
ــم  ــده خت ــات پرون ــی محتوی ــا بررس دادگاه ب
رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح ذیــل مبــادرت 
بــه صــدور رای مــی نمایــد. رای داد گاہ در 
خصــوص اتهــام آقــای آقــای محمدرضــا 
ــر  ــر ب ــن، دای ــد حس ــد محم ــاری فرزن افش
1- خیانــت در امانــت حســب شــکایت آقــای 
ــر  ــال غی ــال م ــولی و 2-انتق ــد رس گل محم
حســب شــکایت خانــم اقــدس باقــری و 
ــین  ــای حس ــی و آق ــا قربان ــای عبدالرض آق
ــت حســب  ــت در امان واســع زاده و 3- خیان
شــکایت آقــای محمدعلــی حســنی و ۴- 
ــای  ــکایت آق ــب ش ــت حس ــت در امان خیان

عبــاس حســینی، کــه وکیــل احــدی شــاکیان 
ــی باشــد،  ــرادی م ــران م ــای کام ــده، آق پرون
بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده و تحقیقــات 
معمولــه و مفــاد کیفــر خواســت دادســرا 
و  مربوطــه  وکیــل  و  شــاکیان  اظهــارات  و 
ــرا و در دادگاه  ــم در دادس ــور مته ــدم حض ع
بــه اســتناد مــاده 67۴ قانــون مجــازات 
اســالمی بخــش تعزیــرات و مــاده یــک 
قانــون مجــازات راجــع بــه انتقــال مــال غیــر و 
مــاده یــک قانــون تشــدید مجــازات مرتکبیــن 
ــل  ــه تحم ــوف را ب ــم موص ــرداری مته کالهب
ــس  ــاه حب ــه م ــال و س ــه س ــره س ــه فق س
تعزیــری بابــت خیانــت در امانــت و نیــز 
ــه تحمــل هفــت ســال و ســه مــاه حبــس  ب
تعزیــری و بــه پرداخــت جمعــًا مبلــغ یکصــد 
و هفتــاد میلیــون تومــان جــزای نقــدی و به و 
رد اصــل مــال )ملــک مذکور در کیفرخواســت( 
ــه رد  ــز ب ــری و نی ــدس میرباق ــم اق ــه خان ب
ــه  ــان ب ــون توم ــود میلی ــب ن ــه ترتی ــغ ب مبال
آقــای حســین واســع زاده و هشــتاد میلیــون 
ــت  ــی باب ــا قربان ــای عبدالرض ــه آق ــان ب توم
ــه  ــد ک ــی نمای ــوم م ــر محک ــال غی ــال م انتق
ــالمی  ــازات اس ــون مج ــاده 13۴ قان ــق م وف
ــی  ــد اجــرا گــردد و رأی صــادره غیاب مــی بای
بــوده و ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ 
ــپس  ــن دادگاه و س ــی در همی ــل واخواه قاب
ــی  ــل تجدیدنظرخواه ــت روز قاب ــرف بیس ظ
در  محاکــم تجدیدنظــر اســتان اصفهــان مــی 

ــد./ق باش
شــماره : 23۸3۴/ م الــف رئیــس شــعبه 
ابراهیــم  اصفهــان  دو  دادگاه کیفــری   1۰3

زاده حســین 

دادنامه
ــه  ــماره دادنام ــه : 96/۴2۴ ش ــده کالس پرون
حــل  شــورای   ۴ شــعبه   96/۰7/23-5۰6
اختــالف تاریــخ رســیدگی:96/۰7/1۸ خواهــان 
ــه  ــری ب ــان صاب ــده: رمض ــفیعی خوان : نداش
نشــانی مجهــول المــکان خواســته الــزام 
ــس از ارجــاع  ــال ســند گردشــکار: پ ــه انتق ب
ــه کالســه  ــت آن ب ــن شــعبه ثب ــه ای ــده ب پرن
واخــذ  قانونــی  تشــریفات  طــی  و  فــوق 
شــورا  قاضــی  اعضــاء  مشــورتی  نظریــه 
ــر  ــرح زی ــه ش ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس خت
مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد رای 
شــورا در خصــوص دعــوی نداشــفیعی فرزنــد 
عبــاس بــه طرفیــت رمضــان صابــری فرزنــد 
ریــال  بیســت میلیــون  بــه  علــی مقــوم 
ــورخ 95/12/15  ــادی م ــه ع ــوع قولنام موض
ــاد  ــه مف ــر ب ــده و نظ ــان و خوان ــان خواه می
پاســخ  و  خواهــان  تقدیمــی  دادخواســت 
ــوع  ــند موض ــه س ــر اینک ــی ب ــتعالم مبن اس
دعــوی بنــام خوانــده مــی باشــد و بــا توجــه 
ــده  ــور خوان ــدم حض ــی و ع ــالغ قانون ــه اب ب
و عــدم ارائــه الیحــه دفاعیــه لــذا دعــوی 

خواهــان را وارد و ثابــت تشــخیص و مســتندا 
بــه مــواد 1۰۰،219،22۰،223،362،367 قانــون 
ــزام  ــر ال ــی و 519و 19۸ ق آ د م حکــم ب مدن
خوانــده بــه حضــور در  دفترخانــه اســناد 
ــه  ــد ب ــواری پرای ــند س ــال س ــمی و انتق رس
ــام  ــه ن ــدل ۸7 ب ــماره ۴7-2۴2 ب 39 م ش
خواهــان و پرداخــت مبلــغ 3۸۰۰۰۰ ریــال 
بابــت هزینــه دادرســی در حــق خواهــان 
صــادر و اعــالم مــی گــردد رای صــادره غیابــی 
و ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل 
ــل  ــن شــورا و پــس از آن قاب واخواهــی در ای
اعتــراض در دادگســتری برخــوار مــی باشــد. 
ــک   ــماره ی ــع ش ــارم مجتم ــعبه چه ــر ش دفت

ــوار  ــتان برخ شهرس
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

5/37/753/م الــف بــه تاریــخ 96/۰7/25

دادنامه
پرونــده کالســه : 96/6۸ شــماره دادنامــه 
حــل  شــورای   5 شــعبه   96/۰7/۰3-۴1۸
اختــالف خواهــان : اصغــر مــرادی فرزنــد 
رضــا قلــی بــه وکالــت محمــود عدالتــی 
ــه آدرس دســتگرد  ــه ب ــد رحمــت ال ــا فرزن نی
ــروی  ــود روب ــدان موع ــیج می ــوار خ بس برخ
بانــک کشــاورزی طبقــه فوقانــی مــواد غذایــی 
ولــی عصــر خوانــده: طاهــره معظــم جــزی بــه 
ــه ــته مطالب ــکان خواس ــول الم ــانی مجه نش

رای شــورا در خصــوص دعــوی اصغــر مــرادی 
محمــود  وکالــت  بــه  قلــی  رضــا  فرزنــد 
عدالتــی نیــا بــه طرفیــت طاهــره معظــم 
ــه  ــه خواســته مطالب ــد حســین ب جــزی فرزن
مبلــغ 39۰۰۰۰۰۰  ریــال وجــه یــک فقــره چــک 
بــه شــماره 1596/۸93655/56 -95/۰3/۰5 
ــی  ــه دادرس ــاب هزین ــا احتس ــت ب ــک مل بان
ــه در خصــوص اصــل  ــر تادی و خســارت تاخی
ــه مفــاد دادخواســت تقدیمــی  دعــوی نظــر ب
ــک  ــدق چ ــر مص ــه تصوی ــان و مالحظ خواه
مســتند دعــوی و گواهــی عــدم پرداخــت آن 
ــی  ــالغ قانون ــم اب ــده علیرغ ــه خوان ــن ک و ای
و انتظــار کافــی در شــورا حاضــر نگردیــده 
و نســبت بــه خواســته خواهــان ایــراد و 
ــه  ــت ذم ــر برائ ــی ب ــوده و دلیل اعتراضــی ننم
ــذا ادعــای خواهــان  ــه ننمــوده ل خویــش ارائ
را وارد و ثابــت تشــخیص داده و مســتندا 
بــه مــواد 2۴9 قانــون تجــارت و 1291 و 13۰1 
قانــون مدنــی و 19۸ و 519 و 522 قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی خوانــده را بــه پرداخــت 
مبلــغ 39۰۰۰۰۰۰ ریــال بابــت اصــل خواســته و 
مبلــغ 13725۰۰ ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
پرداخــت  نیــز  و  وکیــل  الوکالــه  حــق  و 
خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ صــدور چــک 
تــا تاریــخ اجــرای حکــم بــر مبنــای نــرخ تورم 
بــر اســاس شــاخص اعالمــی از ســوی بانــک 
مرکــزی کــه توســط اجــرای احــکام محاســبه 
خواهــد شــد در حــق خواهــان محکــوم مــی 

نمایــد . رای صــادره غیابــی اســت و ظــرف 
ــی  ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
در همیــن شــورا و ســپس ظــرف بیســت روز 
ــتری  ــی در دادگس ــر خواه ــد نظ ــل تجدی قاب

برخــوار مــی باشــد. 
دفتــر شــعبه پنجــم مجتمــع شــماره یــک  

برخــوار  شهرســتان 
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

ــخ 96/۰۸/۰3 ــه تاری ــف ب 5/37/7۸5/م ال

دادنامه
دادنامــه  : 96/15۸ شــماره  پرونــده کالســه 
حــل  شــورای   5 شــعبه   96/۰7/2۴-۴72
اختــالف خواهــان : محمــد رســول احمــدی 
بــه نشــانی  کتایونچــه فرزنــد غالمحســین 
خــورزوق بلــوار ولــی عصــر کوچــه شــهید اصغــر 
ــد  ــش فرزن ــه رنجک ــدگان: 1- ملیح پ ۸خوان
ــن  ــد حس ــان فرزن ــواد چیانی ــم 2- ج ابوالقاس
بــه نشــانی مجهــول المــکان خواســته مطالبــه 
ــد رســول  ــوی محم رای شــورا در خصــوص دع
بــه طرفیــت 1-ملیحــه  احمــدی کتایونچــه 
رنجکــش فرزنــد ابوالقاســم 2- جــواد چیانیــان 
ــغ  ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ــین  ب ــد حس فرزن
ــه  ــک ب ــره چ ــک فق ــه ی ــال وج 1۰۰۰۰۰۰۰۰  ری
احتســاب  بــا   95/۰۸/15-  37۰163 شــماره 
هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه 
در خصــوص اصــل دعــوی نظــر بــه مفــاد 
مالحظــه  و  خواهــان  تقدیمــی  دادخواســت 
تصویــر مصــدق چــک مســتند دعــوی و گواهــی 
عــدم پرداخــت آن و ایــن کــه خوانــده علیرغــم 
احضــار از طریــق نشــر آگهــی و انتظــار کافــی در 
ــه خواســته  ــده و نســبت ب شــورا حاضــر نگردی
خواهــان ایــراد و اعتراضــی ننمــوده و دلیلــی بــر 
برائــت ذمــه خویــش ارائــه ننمــوده لــذا ادعــای 
و  داده  تشــخیص  ثابــت  و  وارد  را  خواهــان 
مســتندا بــه مــواد 2۴9 قانــون تجــارت و 1291 و 
13۰1 قانــون مدنــی و 19۸ و 519 و 522 قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی خوانــده را بــه پرداخــت 
اصــل  بابــت  ریــال  میلیــون  مبلــغ یکصــد 
خواســته و مبلــغ 21۸5۰۰۰ ریــال بابــت هزینــه 
دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل و نیــز پرداخــت 
ــخ صــدور چــک  ــه از تاری ــر تادی خســارت تاخی
تــا تاریــخ اجــرای حکــم بــر مبنــای نــرخ تــورم 
ــک  ــی از ســوی بان ــر اســاس شــاخص اعالم ب
ــه توســط اجــرای احــکام محاســبه  ــزی ک مرک
ــی  ــوم م ــان محک ــق خواه ــد در ح ــد ش خواه
نمایــد . رای صادره غیابی اســت و ظرف بیســت 
ــن  ــی در همی ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب روز پ
شــورا و ســپس ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد 
ــوار  ــی برخ ــای عموم ــی در دادگاهه ــر خواه  نظ

می باشد. 
دفتــر شــعبه پنجــم مجتمــع شــماره یــک  

برخــوار  شهرســتان 
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

5/37/779/م الــف بــه تاریــخ 96/۰۸/۰2

امروز پنجشنبه 04 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 561 روزنامه



اطالعرسانی8
دادنامه

شــاکی: آقــای حســن صادقــی فرزنــد خرمعلــی 
ــت  ــه خ آی ــان خ زینبی ــهر اصفه ــانی ش ــه نش ب
هللا غفــاری کوچــه مالــک اشــتر پــاک 42 
متهــم: آقــای حمیدرضــا صادقــی فرزنــد خــرم 
علــی بــه نشــانی مجهــول المــکان اتهــام: جعــل 
رای دادگاه در خصــوص اتهــام آقــای حمیدرضــا 
ــل و  ــر جع ــر ب ــی دائ ــد خــرم عل ــی فرزن صادق
ــکایت  ــوع ش ــول موض ــند مجع ــتفاده از س اس
آقــای حســین صادقــی فرزنــد خــرم علــی 
دادگاه بــا بررســی محتویــات پرونــده بدیــن 
ــجلی  ــناد س ــه اس ــا ارائ ــم ب ــه مته ــح ک توضی
بانــک تجــارت شــعبه منطقــه  بــه  شــاکی 
ــه  ــه ب ــاره نام ــه اج ــاد و ارائ ــت آب ــی دول صنعت
نــام شــاکی و امضــای مجعــول اقــدام بــه اخــذ 
ــه تعــداد 70  ــار عــدد دســته چــک جمعــا ب چه
فقــره بــا شــماره حســاب 5636510566 نمــوده 
کــه بنــا بــر اظهــارات شــاکی و اعــام بانــک در 
ــر  ــا منج ــره از چکه ــه فق ــده س ــه 19پرون صفح
بــه صــدور گواهــی عــدم پرداخــت شــده اســت 
و متهــم بــا ارائــه اقــرار نامــه کتبــی بــه شــاکی 
ــام  ــه ن ــاح حســاب و اخــذ دســته چــک ب افتت
ــه  ــا توج ــذا ب ــت ل ــوده اس ــول نم ــاکی را قب ش
ــه کیفــر خواســت تنظیمــی توســط دادســرای  ب
عمومــی و انقــاب شهرســتان برخــوار شــکایت 
شــاکی یکســان امضــای ذیــل ایــن اقــرار نامــه 
ــه بانــک  ــا امضــای اجــاره نامــه ارائــه شــده ب ب
ــه  ــه اســت نظری ــه حاکــی از صحــت اقرارنام ک
کارشــناس رســمی دادگســتری و عــدم حضــور 
متهــم جهــت ارائــه دفــاع موثــر بزهــکاری 
نامبــرده را محــرز و مســلم دانســته و بــا اســتناد 
ــای  ــرات و مجازاته ــون تعزی ــاده 536 قان ــه م ب
ــاده 134  ــت م ــده مصــوب 1375 و رعای بازدارن
قانــون مجــازات اســامی مصــوب 1392 متهــم 
ــت  ــری باب ــس تعزی ــال حب ــل دوس ــه تحم را ب
ــوده و  ــوم نم ــول محک ــند مجع ــتفاده از س اس
اعــام مــی دارد یــک مجــازات قابــل اجــرا 
اســت. لکــن در خصــوص اتهــام متهــم دائــر بــر 
کاهبــرداری بــا توجــه بــه ایــن کــه متهــم مالــی 
ــته  ــذ دس ــا اخ ــا ب ــه صرف ــرده بلک ــاکی نب از ش
ــادرت  ــر مب ــه غی ــل آن ب ــه تحوی ــدام ب چــک اق
نمــوده اســت لــذا عناصــر مــادی تشــکیل 
دهنــده بــزه محقــق نیســت و بــا الهــام ازاصــل 
برائــت و اســتناد بــه اصــل 37 قانــون اساســی و 
مــاده 4 قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب 
ــام  ــادر و اع ــم را ص ــت مته ــر برائ 1392 رای ب
ــت  ــرف بیس ــی و ظ ــادره غیاب ــی دارد رای ص م
روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن 
ــد  ــل تجدی ــس از آن قاب ــت روز پ دادگاه و بیس
ــد نظــر اســتان  ــم تجدی نظــر خواهــی در محاک

ــی باشــد.  ــان م اصفه
دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو برخوار 

ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
5/37/766/م الــف بــه تاریــخ 96/07/29

گواهی حصر وراثت
ــه شــماره شناســنامه  ــال ب ــه کم ــم معصوم خان
شــماره 16 بــا اســتناد شــهادتنامه و گواهــی 
 ، ورثــه  شناســنامه  رونوشــت   و  فــوت 
درخواســتی بشــماره 96 / 103 تقدیــم ایــن 
شــورا نمــوده چنیــن اشــعار داشــته اســت 
ــماره  ــنامه ش ــال بشناس ــادروان ناصرکم ــه ش ک
1396 درگذشــته و   /  2  / تاریــخ 4  3760 در 
ــد از 1 –  ــت عبارتن ــگام درگذش ــه وی در هن ورث
معصومــه کمــال شــماره شناســنامه 16 نســبت 
ــم  ــم کری ــید خان ــه 2- خورش ــی زوج ــا متوف ب
بــا متوفــی  شــماره شناســنامه 36 نســبت 
فرزنــد 3- محمــود صالحــی نــژاد  فرزنــد 
حســن شــماره شناســنامه 2010 نســبت بــا 
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــر این ــی همس متوف
ــت  ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس مقدمات
آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و 
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
نشــر نخســتین آگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه 
بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد 
ــاهین  ــت ش ــر وراث ــژه حص ــعبه وی ــد . ش گردی

شــهر - آزاد 1661 /م الــف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــا اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ خانــه 
پــاک شــماره 3509 فرعــی از 25/147 واقــع در 
بخــش 14 ثبــت اصفهــان کــه طبــق رای هیــات 
بــه نــام فاطمــه موســوی قلعــه بهمنــی فرزنــد 
منیــر و شــریک مفــروز و در جریــان ثبــت اســت 
و عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن بــه عمــل 
نیامــده اســت . اینــک بنــا بــه دســتور قســمت 
ــق نقاضــای  ــت و طب ــون ثب ــاده 15 قان ــر م اخی
ــوم در روز  ــاک مرق ــدود پ ــد ح ــرده تحدی نامب
ــح  ــاعت 9 صب ــورخ 96/08/25 س ــنبه م پنجش
در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا 
ــن  ــه مجاوری ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــه موج ب
اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در 
ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات 
 20 مــاده  مطابــق  مجاوریــن  یــا  مالکیــن 
قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 

ــه خواهــد شــد. ــا 30 روز پذیرفت ــدی ت تحدی
شــماره: 24164/ م الــف رئیــس منطقــه ثبــت 

اســناد و امــاک غــرب اصفهان-حیــدری

آگهی فقدان سند مالکیت
نظــر بــه اینکــه ســند مالکیــت ششــدانگ 
پــاک ثبتــی شــماره :6626 فرعــی از 68 اصلــی 
ــل ثبــت  واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان ذی
ــام  ــه ن ــر 706 ب ــه 548 دفت 138174 در صفح
ــماره  ــت ش ــین تح ــد حس ــوادی فرزن ــی س عل
و  صــادر  و  ثبــت   286080 مسلســل  چاپــی 
ــع الواســطه  ــده اســت، ســپس م تســلیم گردی
ــماره :49349- ــال ش ــند انتق ــب س ــه موج ب

اصفهــان   79 شــماره  دفترخانــه   90/12/14
ششــدانگ بــه آقــای مرتضــی خلفیــان انتقــال 
ــت  ــه درخواس ــا ارائ ــرده ب ــپس نامب ــه س یافت
-25025242: وارده  شــماره  بــه  کتبــی 

بــرگ استشــهادیه  انضمــام دو  بــه   96/7/6
محلــی کــه امضــاء شــهود آن ذیــل شــماره 
دفترخانــه  گواهــی  بــه   96/7/4-568480:
ــه  ــی اســت ک ــان رســیده اســت مدع 79 اصفه
ــی مفقــود  ــه علــت جابجائ ســند مالکیــت آن ب
ــت  ــند مالکی ــدور س ــت ص ــده و درخواس گردی
ــه اســتناد  ــب ب ــذا مرات ــی نمــوده اســت ل المثن
ــن  ــاده 120 آیی ــل م ــی ذی ــک اصاح ــره ی تبص
ــی  ــی م ــت آگه ــک نوب ــت در ی ــون ثب ــه قان نام
ــه  ــام معامل ــی انج ــی مدع ــه کس ــود چنانچ ش
نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند 
ــخ انتشــار  ــزد خــود میباشــد از تاری ــت ن مالکی
ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود 
ــا  ــت ی ــند مالکی ــل س ــه اص ــن ارائ ــًا ضم را کتب
ــید  ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ــه ب ــند معامل س
ــل  ــس و اص ــب صورتمجل ــا مرات ــد ت ــذ نمای اخ
ــده ســند مســترد  ــه کنن ــه ارائ ــت ب ســند مالکی
ــرر  ــدت مق ــر ظــرف م ــی اســت اگ ــردد بدیه گ
اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض اصــل 
ــه نشــود  ــه ارائ ــا ســند معامل ــت ی ســند مالکی
اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق 

ــد. ــد ش ــررات خواه مق
شــماره :23892/ م الــف ریــس اداره ثبــت 

ــدری ــان حی ــرب اصفه غ

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 95-507 خواهــان 
ــزام  ــر ال ــی ب ــاس عباســی دادخواســتی مبن عب
انتقــال بــه طرفیــت 1- هوشــنگ مشــیر فاطمی 
3-سوســن  فاطمــی  مشــیر  جمشــید   -2
ــی  ــیر فاطم ــتیل مش ــی 4- کرس ــیر فاطم مش
5- شــهرزاد مشــیر فاطمــی تقدیــم نمــوده 
اســت . در خصــوص دعــوی آقــای عباســی بــه 
طرفیــت شــماها جهــت مطالبــه و رویــت نظریــه 
ــس از  ــه پ ــک هفت ــدت ی کارشناســی ظــرف م
ــه  ــا توج ــد ب ــه نمایی ــعبه مراجع ــه ش ــت ب روی
ــب  ــده حس ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه مجه ب
تقاضــای خواهــان مراتــب در جرایــد منتشــر تــا 
خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه 
واقــع در خیابــان ســجاد- اول خیابــان اربــاب- 
روبــروی مدرســه نیلــی پــور- جنــب ســاختمان 
صبــا پــاک57- کــد پســتی 8165756441 
اصفهــان-  اختــاف  حــل  شــورای  مجتمــع 
شــعبه 13 شــورای حــل اختــاف اصفهــان 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
ــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت  را  اخــذ نمای
رســیدگی ابــاغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی 

اتخــاذ مــی شــود. 
شــماره: 23867/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 13 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی فقدان سندمالکیت
بــا  آقــای هوشــگ فرازمنــد فرزنــد کمــال 
ســتناد یــک بــرگ استشــهادیه محلــی کــه 
ــده  ــی ش ــما گواه ــهود رس ــاء ش ــت و امض هوی
ــت  ــت تمام ــند مالکی ــت س ــی اس ــت مدع اس
ــک  ــم مشــاع از ششــدانگ ی ــگ و نی ــج دان پن
درب باغچــه مشــجر درحســن ربــاط بــه شــماره 
517 فرعــی از 67 اصلــی واقــع در میمــه جــزء 
بخــش ثبتــی میمــه کــه در صفحــه 386 دفتــر 
ــای  ــام آق ــه ن ــت 11974 ب ــل ثب 73 امــاک ذی
هوشــنگ فرازمنــد صــادر و تســلیم گردیــده بــه 
ــده  ــود گردی ــزل مفق ــه من ــی اثاثی ــت جابجای عل
چــون درخواســت صــدور ســند المثنــی گردیــده 
، طبــق تبصــره یــک اصاحــی مــاده 120آ . ق . 
ث مراتــب آگهــی مــی گــردد کــه هرکــس مدعی 
ــزد  ــور ن ــند مزب ــود س ــا وج ــه ب ــام معامل انج
ــا ده روز  ــخ انتشــار آگهــی ت خــود باشــد از تاری
ــن اداره اعــام و اصــل  ــه ای ــراض خــود را ب اعت
ســند را ارائــه نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس 
ــده مســترد گــردد .  ــه کنن ــه ارائ و اصــل ســند ب
ــا  ــد ی ــی نرس ــرر اعتراض ــت مق ــرف مهل ــر ظ اگ
ــود  ــه نش ــند ارائ ــل س ــراض اص ــورت اعت درص
ــی  ــه متقاض ــدر و ب ــوم ص ــند مرق ــی س المثن

ــد .  ــد ش ــلیم خواه تس
مهدی ذکاوتمند – رییس ثبت میمه ،
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آگهی فقدان سندمالکیت
ســازمان توســعه نوســازی صنایــع معدنــی 
ایــران  بــا ســتناد یــک بــرگ استشــهادیه 
محلــی کــه هویــت و امضــاء شــهود رســما 
ــه ســند  ــی اســت ک ــی شــده اســت مدع گواه
واحــد  یــک  ششــدانگ  تمامــت  مالکیــت 
آپارتمــان مســکونی در میمــه پــاک ثبتــی 
ــزء  ــه ج ــع در میم ــی واق ــی از اصل 9049 فرع
بخــش ثبتــی میمــه کــه در صفحــه 283 دفتــر 
115 امــاک ذیــل ثبــت 16928 بــه نــام ســازمان 
ــی  ــع معدن ــادن و صنای ــازی مع ــعه و نوس توس
ــی  ــت جابجای ــه عل ــده ب ــلیم گردی ــادر و تس ص
اثاثیــه منــزل مفقــود گردیــده چــون درخواســت 
ــره  ــق تبص ــده ، طب ــی گردی ــند المثن ــدور س ص
یــک اصاحــی مــاده 120آ . ق . ث مراتــب آگهی 
مــی گــردد کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه 
بــا وجــود ســند مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ 
ــه  ــود را ب ــراض خ ــا ده روز اعت ــی ت انتشــار آگه
ایــن اداره اعــام و اصــل ســند را ارائــه نمایــد تــا 
مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه 
کننــده مســترد گــردد . اگــر ظــرف مهلــت مقــرر 
ــراض اصــل  ــا درصــورت اعت اعتراضــی نرســد ی
ســند ارائــه نشــود المثنــی ســند مرقــوم صــدر و 

ــد شــد .  ــه متقاضــی تســلیم خواه ب
مهدی ذکاوتمند – رییس ثبت میمه ، 
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رای قاضی شورا
در خصــوص دعــوی خانــم زهــره اســامی 
باالعبــاس ابــادی فرزنــد عبــاس بطرفیــت  
 -2 اکبــر  علــی  فرزنــد  کاردان  حجــت   -1
ــده  ــد محســن دارن ــی فرزن زهــره هاشــمی فین
فــک  بخواســته   1260481621 ملــی  شــماره 
ــند  ــم س ــه تنظی ــزام ب ــب آن ال ــاک و متعاق پ
ــی  ــماره انتظام ــه ش ــان ب ــت نیس ــل وان اتومبی
ــی  ــران 781 ب 82 مــدل 1386 رنــگ آب 23 ای
روغنــی کاربــری ون تیــپ 2400 مقــوم بــه 
ــه شــرح دادخواســت  ــال ب مبلــغ 30/000/000 ری
ــه را پرداخــت و  تقدیمــی نمــوده و ثمــن معامل
ــده ردیــف دوم  ــام خوان ــه ن حــال آنکــه ســند ب
ــه شــرح  ــذا تقاضــای رســیدگی ب ــی باشــد ل م
خواســته را دارنــد علیهــذا قاضــی شــورا بــا 
توجــه بــه محتویــات پرونــده و فتوکپــی مصــدق 
ــال  ــع و انتق ــوع بی ــی از وق ــه حاک ــه ک ــع نام بی
ــده  ردیــف اول را  خــودرو فــوق االشــاره از خوان
ــن  ــا حضــور در شــورا ای ــز ب ــه ایشــان نی دارد ک
ــز  ــوده و نی ــه آن نم ــرار ب ــه و اق ــور را پذیرفت ام
پاســخ اســتعام اداره راهــور کاشــان بــه شــماره 
5/562/ش/1450/13/19 مــورخ 1395/11/18 
کــه خوانــده ردیــف دوم )خانــم زهــره هاشــمی 
فینــی( را مالــک رســمی خــودرو مذکــور اعــام 
نمــوده اوال نســبت بــه خوانــده ردیــف دوم 
ــان  ــه ایش ــوق و اینک ــب ف ــه مرات ــت ب ــا عنای ب
ــی در جلســه رســیدگی  ــاغ قانون ــم اب ــی رغ عل
ــز در  ــه نی ــه دفاعی ــت الیح ــده اس ــر نش حاض
ــه نکــرده  ــا ایفــاد آن ارائ جهــت رد ایــن ادعــا ی
ــخیص داده  ــان را وارد تش ــوی خواه ــت دع اس
مســتندا بــه مــواد 210 و 219 و220 و 223 و 
224 و 237 و 362 و 367 و 1257 ق مدنــی 
و مــاده 194 و 198 ق.ا.دم و مــواد 9 و 25 و 
26 و 27 قانــون شــورای حــل اختــاف مصــوب 
1394 حکــم بــه فــک پــاک از اتومبیــل فــوق و 
متعاقــب آن الــزام خوانــده ردیــف دوم )خانــم 
ــر اســناد  ــی از دفات ــا حضــور در یک هاشــمی( ب
رســمی و انتقــال ســند خــودرو به شــرح بــاال در 
حــق خواهــان را صــادر و اعــام مــی نمایــد رای 
ــی اســت ظــرف  صــادره در ایــن خصــوص غیاب
ــی در  ــل واخواه ــاغ قاب ــس ازاب ــت روز پ بیس
شــورا و بعــد از آن قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم 
عمومــی کاشــان مــی باشــد ثانیــا در خصــوص 
ــا توجــه  ــف اول )حجــت کاردان( ب ــده ردی خوان
بــه اینکــه مشــارالیه مالکیتــی رســمی نســبت به 
ــت  ــا جه خــودرو نداشــته و طــرح دعــوی صرف
ــادی و  ــام ع ــه ن ــت مبایع ــا و اصال ــوت ادع ثب
ــرای  ــی ب ــت و موجب ــوده اس ــب ب ــراز تعاق اح
ــه نمــی باشــد  لــذا  ــه دفترخان الــزام نامبــرده ب
دعــوی را متوجــه ایشــان ندانســته مســتندا بــه 
مــاد 89 ناظــر بــه بنــد 4 مــاده 84 ق.ا.دم قــرار 
رد دعــوی صــادر و اعــام مــی دارد رای صــادره 
در ایــن خصــوص حضــوری و پــس از ابــاغ بــه 
ــم  ــر در محاک ــد نظ ــل تجدی ــدت 20 روز قاب م

ــی باشــد. کاشــان م
قاضــی شــعبه 11 حقوقــی شــورای حــل اختاف 

کاشــان – عبدالــه ثابــت نــژاد م/الــف 1458

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــه شناســنامه شــماره  ــان ب ــم طاهــره قنبری خان
کاســه  بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   481
درخواســت گواهــی  شــورا  ایــن  از    906/96
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
ــه  ــیدی  ب ــوض س ــی ح ــادروان غامعل ــه ش ک
شــماره شناســنامه 463 در تاریــخ 96/06/19 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه 1(طاهــره قنبریــان فرزنــد رضــا بــه ش ش 
481 همســر ،2( اســماء حــوض ســیدی فرزنــد 
غامعلــی بــه ش ش 1250403618 ،3( ســمانه 
ــه ش ش  ــی ب ــد غامعل ــیدی فرزن ــوض س ح
ســیدی  حــوض  فاطمــه   )4  ،  1250810825
ــی بــه ش ش 1250597341 ،  ــد غامعل فرزن
فرزنــدان . 5( ایــران عبدالباقــی زاده فرزنــد 
غامحســین بــه ش ش 568 مــادر . اینــک بــا 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبور را 
در یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد 
تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنمامه از 
متوفــی / متوفیــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
ــم دارد  ــه شــورا تقدی ــاه ب ــک م ــی ظــرف ی آگه

ــد .  ــد ش ــادر خواه ــی ص واال گواه
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
ــف 1473 ــور  م/ال کاشــان ، فاطمــه حســین پ

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای غامحســین مطهــری بــه شناســنامه 
ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 13 ب ش
درخواســت گواهــی  شــورا  ایــن  از   890/96
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
ــماره  ــه ش ــری ب ــا مطه ــادروان غامرض ــه ش ک
اقامتــگاه   96/06/21 تاریــخ  در   9 شناســنامه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 1(نرگــس 
ــه ش ش 15  ــواد ب ــد ج ــت فرزن ــان دوس بیاب
ــا  ــد غامرض ــری فرزن ــرا مطه ــر ، 2( زه همس
بــه ش ش 1042 ، 3( فاطمــه مطهــری فرزنــد 
صدیقــه   )4  ،  898 ش  ش  بــه  غامرضــا 
ــه ش ش 10 ، 5(  ــا ب ــد غامرض ــری فرزن مطه
ــه ش  ــا ب ــد غامرض ــری فرزن ــا مطه محمدرض
مطهــری  ابوالفضــل   )6  ،  12500140269 ش 
فرزنــد غامرضــا بــه ش ش 9 ، 7( محمدعلــی 
ــه ش ش 5 ، 8(  ــا ب ــد غامرض ــری فرزن مطه
ــه ش  ــا ب ــد غامرض ــری فرزن ــنعلی مطه حس
ش 785 ، 9( غامحســین مطهــری فرزنــد 
غامرضــا بــه ش ش 13 ، فرزنــدان. اینــک 
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
ــی  ــه آگه ــک مرتب ــت و ی ــک نوب ــور را در ی مزب
ــا  ــا هــر کســی اعتراضــی دارد و ی مــی نمایــد ت

ــزد او باشــد  ــه ن وصیتنمامــه از متوفــی / متوفی
از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا 
ــد .  ــد ش ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه تقدی
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
ــف 1474 ــور  م/ال کاشــان ، فاطمــه حســین پ

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــه شناســنامه  ــر  ب ــی مظه ــه رحمان ــم فاطم خان
شــماره 2418 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
درخواســت گواهــی  شــورا  ایــن  از   904/96
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
ــه شــماره  ــار  ب ــی اختی کــه شــادروان جــواد گل
ــگاه  ــخ 96/06/05 اقامت شناســنامه 752 در تاری
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
)1 بــه  اســت  آن مرحــوم منحصــر  الفــوت 
ــه ش  ــواد ب ــد ج ــار فرزن ــی اختی ــل گل ابوالفض
ش0315448296 ، 2( محمــد مهــدی گلــی 
اختیــار فرزنــد جــواد بــه ش ش 0315448271 
، 3( مهدیــه گلــی اختیــار فرزنــد جــواد بــه ش 
ــی  ــان گل ــد عرف ش 0313783853 ، 4( محم
اختیــار فرزند جــواد بــه ش ش 0315448245 
، فرزنــدان . 5( فاطمــه رحمانــی مظهــر فرزنــد 
فیــض الــه بــه ش ش 2418 همســر ، 6(

ککلیــک رضائــی تدریــن فرزنــد محمــد حســین 
بــه ش ش 773 مــادر . اینــک بــا انجــام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در 
یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا 
ــه از  ــا وصیتنمام ــر کســی اعتراضــی دارد و ی ه
متوفــی / متوفیــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
ــم دارد  ــه شــورا تقدی ــاه ب ــک م ــی ظــرف ی آگه

ــد .  ــد ش ــادر خواه ــی ص واال گواه
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
ــف 1475 ــور  م/ال کاشــان ، فاطمــه حســین پ

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم نصــرت خانــم محمــدی راونــدی بــه 
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــماره 3 ب ــنامه ش شناس
ــت  ــورا درخواس ــن ش ــه 897/96 از ای ــه کاس ب
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــه  ــی ب ــده ضعیف ــی بن ــادروان عل ــه ش داده ک
 13/11/10 تاریــخ  در   97 شناســنامه  شــماره 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
منحصــر  مرحــوم  آن  الفــوت  حیــن  ورثــه 
اســت بــه 1( خــاور ســلطان بنــده ضعیفــی 
فرزنــد حســین بــه ش ش 14133 همســر 
ــی  ــد عل ــی فرزن ــده ضعیف ــذرا بن ــم ع ، 2( خان
اکبــر  بــه ش ش 100 همســر، 3( کفایــت بنــده 
ــه ش ش 1159 ، 4(  ــی ب ــد عل ــی فرزن ضعیف
فرهنــگ خانــم محمــدی راونــدی فرزنــد علــی 
ــی  ــده ضعیف ــاس بن ــه ش ش 758 ، 5( عب ب
فرزنــد علــی بــه ش ش 98 ، 6( صنعــت بنــده 
ــه ش ش 1158 ، 7(  ــی ب ــد عل ــی فرزن ضعیف
محمــد بنــده ضعیفــی فرزنــد علــی بــه ش ش 
ــریفات  ــام تش 99 ، فرزنــدان . اینــک بــا انج
ــت  ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس مقدمات
و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنمامــه از متوفــی / 
ــی  ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــه ن متوفی
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال 

ــد .  ــد ش ــادر خواه ــی ص گواه
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
ــف 1564 ــور  م/ال ــه حســین پ کاشــان ، فاطم

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم نصــرت خانــم محمــدی راونــدی بــه 
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــماره 3 ب ــنامه ش شناس
ــت  ــورا درخواس ــن ش ــه 896/96 از ای ــه کاس ب
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 
توضیــح داده کــه شــادروان خــاور ســلطان 
ــنامه 14133  ــماره شناس ــه ش ــی ب ــده ضعیف بن
در تاریــخ 35/09/30 اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
ــم  ــگ خان ــه 1(فرهن ــت ب ــر اس ــوم منحص مرح
محمــدی راونــدی فرزنــد علــی بــه ش ش 758 
ــی  ــا انجــام تشــریفات مقدمات ــد. اینــک ب فرزن
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت و یــک مرتبه 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد 
ــزد او  ــه ن ــی / متوفی ــه از متوف ــا وصیتنمام و ی
ــاه  ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری باش
بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

شــد . 
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
ــف 1565 ــور  م/ال ــه حســین پ کاشــان ، فاطم

رونوشت آگهی حصر وراثت
بــه  قمصــری  ســامتی  محســن  آقــای 
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــماره 97 ب ــنامه ش شناس
ــر  ــی حص ــت گواه ــورا درخواس ــن ش 897 از ای
داده کــه  توضیــح  چنیــن  و  نمــوده  وراثــت 
ــه  ــری ب ــامتی قمص ــر س ــی اکب ــادروان عل ش
ــخ 65/02/08  ــنامه 1145 در تاری ــماره شناس ش
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه 1(محســن ســامتی قمصــری فرزنــد علــی 
اکبــر بــه ش ش  97 ، 2( عبــاس ســامتی 
ــه ش ش 104  ــر ب ــی اکب ــد عل ــری فرزن قمص
ــی  ــد عل ــری فرزن ــامتی قمص ــه س ، 3( فاطم
ــامتی  ــته س ــه ش ش 34 ، 4( شایس ــر ب اکب
ــه ش ش 2011  ــر ب ــی اکب ــد عل ــری فرزن قمص
تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک   . فرزنــدان   ،
ــت  ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس مقدمات
و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنمامــه از متوفــی / 
ــی  ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــه ن متوفی
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال 

ــد .  ــد ش ــادر خواه ــی ص گواه
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
ــف 1568 ــور م/ال ــین پ ــه حس ــان ، فاطم کاش

رونوشت آگهی حصر وراثت
بــه  قمصــری  ســامتی  محســن  آقــای 
شناســنامه شــماره 1145 بــه شــرح دادخواســت 
از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
بیگــم ســامتی قمصــری بــه شــماره شناســنامه 
1147 در تاریــخ 34/01/31 اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
ــر  ــی اکب ــه 1(عل ــت ب ــر اس ــوم منحص آن مرح
ــی  ــوم حیدرعل ــد مرح ــری فرزن ــامتی قمص س
بــه ش ش 1145 همســر، 2( محســن ســامتی 
ــه ش ش  97  ــر ب ــی اکب ــد عل ــری فرزن قمص
ــی  ــد عل ــری فرزن ــامتی قمص ــاس س ، 3( عب
اکبــر بــه ش ش 104 ، 4( فاطمــه ســامتی 
ــه ش ش 34  ــر ب ــی اکب ــد عل ــری فرزن قمص
ــی  ــد عل ،5( شایســته ســامتی قمصــری فرزن
ــا  ــک ب ــدان . این ــه ش ش 2011 ، فرزن ــر ب اکب
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبور را 
در یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد 
تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنمامه از 
متوفــی / متوفیــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
ــم دارد  ــه شــورا تقدی ــاه ب ــک م ــی ظــرف ی آگه

ــد .  ــد ش ــادر خواه ــی ص واال گواه
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
ــف 1569 ــور  م/ال ــین پ ــه حس ــان ، فاطم کاش

دادنامه 
کاســه پرونــده : 1393/95 شــماره دادنامــه 
رســیدگی:  تاریــخ   9609976805200769  :
96/5/31 مرجــع رســیدگی : شــعبه 52 شــورای 
حــل اختــاف  اصفهــان خواهــان: 1- ســید 
هوانیــروز  زواره2-  طبــا  محمدرضــا کاظمــی 
ــی  ــی ول ــه نمایندگ ــران ب ــوری اســامی ای جمه
ــن  ــل: محس ــل  وکی ــانی وکی ــه نش ــی ب رحمان
محمــدی نشــانی: اصفهــان خ نیکبخــت کوچــه 
شــهید صادقــی )16( پ 9 طبقــه 2 خوانــده 
بــا  آرشــام صنعــت ســپاهان  1- شــرکت   :
ــدای خ  ــدوزان : ابت ــا کاه ــم روی ــت خان مدیری
ــا  ــس +10  2- روی ــب پلی ــرقی جن ــعدی ش س
کاهــدوزان نشــانی مجهــول المــکان   خواســته: 
ــگان  ــل م ــتگاه اتومبی ــل یکدس ــه تحوی ــزام ب ال
ــند 3 را  ــال س ــه انتق ــزام ب ــک- ال 2000 اتوماتی
ــه پرداخــت خســارت قــرارداد از تاریــخ  ــزام ب ال
92/8/13 لغایــت صــدور حکــم بــه انضمــام 
ــس از  ــکار: پ ــی گردش ــارات قانون ــق خس مطل
ــه  ــت آن ب ــن شــعبه و ثب ــه ای ــده ب ارجــاع پرون
کاســه فــوق و طــی تشــریفات قانونــی و اخــذ 
ــم  ــورا خت ــی ش ــاء، قاض ــورتی اعض ــه مش نظری
ــه  ــادرت ب ــی مب رســیدگی را اعــام و بشــرح آت

ــورا ــی ش ــد:  رای قاض ــی نمای ــدور رأی م ص
ــوی ســید محمدرضــا کاظمــی  در خصــوص دع
ــا  ــران ب ــوری اســامی ای ــروز جمه زواره و هوانی
ــت محســن  ــا وکال ــی  ب ــی رحمان نمایندگــی ول
ــه طرفیــت شــرکت آرشــام صنعــت  محمــدی ب
ــا مدیریــت رویــا کاهــدوزان و رویــا  ســپاهان ب
کاهــدوزان بــه خواســته الــزام بــه تحویــل 
ــک و  ــگان 2000 اتوماتی ــل م ــتگاه اتوموبی یکدس
ــت  ــه پرداخ ــزام ب ــند و ال ــال س ــه انتق ــزام ب ال
بنــد 5-4  طبــق   92/1/10 قــرارداد  خســارت 
مطلــق  انضمــام  بــه  لغایــت صــدور حکــم 
خســارات قانونــی بــا توجــه بــه محتویــات 
پرونــده کــه شــامل قــرارداد فــی مــا بیــن صورت 
جلســه فــی مــا بیــن هوانیــروز و شــرکت 
آرشــام صنعــت و بهمــن خــودرو فیــش هــای 
ــام  ــا ن ــرکت و ب ــاب ش ــه حس ــه ب ــزی ک واری
شــرکت پرداخــت شــده صــورت حســاب مبالــغ 
پرداختــی توســط خواهــان کــه بــه امضــاء 
ــیده  ــت رس ــام صنع ــرکت آرش ــل ش ــر عام مدی
اظهــارات وکیــل خواهــان مبنــی بــر اینکــه طبــق 
ــزام  ــای ال ــده نقاض ــور در پرون ــتندات مذک مس
ــگان 2000  ــل م ــتگاه اتومبی ــل یکدس ــه تحوی ب
ــه  ــد 4-5 مطالب ــرارداد بن ــق ق ــک و طب اتوماتی
خســارت از تاریــخ 92/8/13 لغایــت صــدور 
حکــم کــه روزانــه مبلــغ 100/000 ریــال مــی 
باشــد و همچنیــن عــدم حضــور خوانــدگان  
ــی  ــاغ قانون ــم اب ــی رغ در جلســه رســیدگی عل
شــورا دعــوی مطروحــه را ثابــت تشــخیص داده 
ــاده 362- ــد 3 م ــواد 219 بن ــتناد م ــه اس و ب
ــواد 515-198- ــی و م ــون مدن 376-223 قان

519-522 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی حکــم 
ــی  ــورت تضامن ــدگان بص ــت خوان ــه محکومی ب
ــگان 2000  ــل م ــتگاه اتومبی ــل یکدس ــه تحوی ب
 138/600/000 مبلــغ  پرداخــت  و  اتوماتیــک 
ــرارداد از  ــد 4-5- ق ــارات بن ــت خس ــال باب ری
ــغ  تاریــخ 92/8/13 لغایــت صــدور حکــم و مبل
ــارت  ــی خس ــه دادرس ــال هزین 1/437/500 ری
تاخیــر تادیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت 
ــه  ــق الوکال ــم ح ــرای حک ــت اج 95/12/9 لغای
ــق  ــی طب ــه نشــر آگه ــه هزین ــق تعرف ــل طب وکی
ــی  ــام م ــان صــادره و اع ــه در حــق خواه تعرف
نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف 20 روز پــس 
از ابــاغ قابــل واخواهــی در همیــن شــعبه و بعــد 
ــم  ــراض در محاک ــل اعت ــرف 20 روز قاب از آن ظ
عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد و در 
ــا  ــال ســند ب ــه انتق ــزام ب خصــوص خواســته ال
ــل  ــوی وکی ــته از س ــترداد خواس ــه اس ــه ب توج
ــرار رد  ــاده 107 ق ــد ب م ــتناد بن ــان باس خواه
دعــوی صــادر و اعــام مــی گــردد قــرار صــادره 
ــل  ــاغ قاب ــس از اب ــرف 20 روز پ ــوری و ظ حض
اعتــراض در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان 

ــی باشــد. م
ــل  ــورای ح ــی ش ــف قاض ــماره: 23861 م ال ش

ــان ــی اصفه ــوزه قضائ ــاف 52 ح اخت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ومغــازه پــاک شــماره 1957 فرعــی از 19/715 

واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان کــه طبــق

پرونــده ثبتــی بــه نــام حســین بختیــاری فرزنــد 
غامحســین نســبت بــه دو دانــگ مشــاع و 
ــت عــدم  ــه عل ــت اســت ب ــان ثب شــرکا در جری
نیامــده  عمــل  بــه  ثبــت  متقاضــی  حضــور 
ــاده  ــر از م ــه دســتور قســمت اخی ــا ب ــک بن این
ــرده  ــق تقاضــای نامب ــر طب ــت و ب ــون ثب 15 قان
تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در روز پنــج شــنبه 
مــورخ 96/8/25 ســاعت 9 در محــل شــروع و 
ــن  ــه موجــب ای ــذا ب ــد. ل ــه عمــل خواهــد آم ب
ــار  ــن اخط ــن و مجاوری ــه مالکی ــه کلی ــی ب آگه
مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل 
حضــور یابنــد . اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان 

ــت از ــون ثب ــاده 20 قان ــق م ــاک مطاب ام
ــا  ــدی ت ــس تحدی ــورت مجل ــم ص ــخ تنظی تاری
)30( روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق تبصــره 
2 مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده 
ــک  ــرف ی ــرض ظ ــت معت ــی ثب ــای معترض ه
ــن اداره  ــه ای ــراض ب ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری م
ــع  ــه مراج ــت ب ــم دادخواس ــا تقدی ــتی ب بایس
ذیصــاح قضایــی گواهــی تقدیــم داد خواســت 

ــد . ــلیم نمای ــن ادارہ تس ــه ای ــذ و ب را اخ
شــماره :23981/ م الــف رییــس منطقــه ثبــت 

اســناد غــرب اصفهــان- حیــدری

آگهی تحدید حدود اختصاصی
یکبــاب  ششــدانگ  حــدود  تحدیــد  چــون 
ســاختمان پــاک شــماره 65/42 واقــع در 
ــده  ــق پرون ــه طب ــان ک ــت اصفه ــش 14 ثب بخ
ثبتــی بــه نــام فــرخ صالــح عاشــق ابــادی فرزند 
ــت  ــه عل ــت اســت ب ــان ثب غامحســین در جری
عــدم حضــور متقاضــی ثبــت بــه عمــل نیامــده 
ــاده  ــر از م ــه دســتور قســمت اخی ــا ب ــک بن این
ــرده  ــق تقاضــای نامب ــر طب ــت و ب ــون ثب 15 قان
تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در روز پنــج شــنبه 
مــورخ 96/8/25 ســاعت 9 در محــل شــروع و 
ــن  ــه موجــب ای ــذا ب ــد. ل ــه عمــل خواهــد آم ب
ــار  ــن اخط ــن و مجاوری ــه مالکی ــه کلی ــی ب آگه
مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل 
حضــور یابنــد. اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان 
امــاک مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ 
تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا)30( روز 
ــاده  ــق تبصــره 2 م ــه خواهــد شــد و طب پذیرفت
ــای  ــده ه ــف پرون ــن تکلی ــون تعیی ــده قان واح
معترضــی ثبــت معتــرض ظــرف یــک مــاه 
ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره بایســتی 
ــاح  ــع ذیص ــه مراج ــت ب ــم دادخواس ــا تقدی ب
ــم دادخواســت را اخــذ و  ــی تقدی ــی گواه قضای

ــد. ــن اداره تســلیم نمای ــه ای ب
ــت  ــه ثب ــف رییــس منطق شــماره :24116/ م ال

ــان- حیــدری اســناد غــرب اصفه

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 
65/۴3 بخش ۱۴ ثبت اصفهان

اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ  بــا  نظــر 
 65/43 شــماره  پــاک  ســاختمان  یکبــاب 
ــرای  ــی در اج ــاک 65 اصل ــده از پ ــزی ش مج
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف واقــع در بخــش 
ــده  ــق ســوابق و پرون ــه طب ــان ک ــت اصفه 4ا ثب
ــام علیرضــا صالــح فرزنــد تقــی در  ــه ن ثبتــی ب
جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد حــدود 
قانونــی آن بــه عمــل نیامــده اســت. اینــک بنــا 
بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت 
و طبــق نقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــاک 
 96/08/25 مــورخ  پنجشــنبه  روز  در  مرقــوم 
ــل  ــه عم ــح در محــل شــروع و ب ســاعت 9 صب
خواهــد آمــد ، لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه 
کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و 
ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور 
یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن 
مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 
صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه 

ــد شــد. خواه
منطقــه  رئیســں  الــف  م   /  24117: شــماره 
ثبــت اســناد و امــاک غــرب اصفھــان/ علیرضــا 

ــدری حی

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 
65/۴۴ بخش ۱۴ ثبت اصفهان

اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ  بــا  نظــر 
 65/44 شــماره  پــاک  ســاختمان  یکبــاب 
ــرای  ــی در اج ــاک 65 اصل ــده از پ ــزی ش مج
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف واقــع در بخــش 
ــده  ــق ســوابق و پرون ــان کــه طب ــت اصفه 14 ثب
ــه نــام عزیزالــه صالــح فرزنــد تقــی در  ثبتــی ب
جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد حــدود 
قانونــی آن بــه عمــل نیامــده اســت. اینــک بنــا 
بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت 
و طبــق نقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــاک 
 96/08/25 مــورخ  پنجشــنبه  روز  در  مرقــوم 
ــل  ــه عم ــح در محــل شــروع و ب ســاعت 9 صب
ــه  ــه موجــب ایــن آگهــی ب ــذا ب خواهــد آمــد، ل
کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و 
ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور 
یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن 
مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 
صــورت مجلســں تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه 

خواهــد شــد.
شــماره :24118 / م الــف رئیــس منطقــه ثبــت 
علیرضــا  اصفهــان-  غــرب  وامــاک  اســناد 

ــدری حی

دادنامه 
کاســه پرونــده : 173/96 شــماره دادنامــه :279 
مــورخ 96/7/22 مرجــع رســیدگی : شــعبه 37 
شــورای حــل اختــاف اصفهــان خواهــان: آقــای 
مســعود دهقانــی فرزنــد: علــی شــیر آدرس 
گــذر  فرودگاه-حصه-زیــر  اصفهان-اتوبــان   :
دوم- ســمت راســت – خ طالقانــی- کوچــه 

انتهــای کوچــه- مقابــل زمیــن  گلســتان- 
درب بــزرگ طوســی رنــگ – پ8  خوانــده: 
آقــای مجتبــی رنجبــر آدرس : مجهــول المــکان 
خواسته:اســترداد الشــه چهــار فقــره چــک بــه 
ــای 579591 و 579600 و 579586  شــماره ه
ــار راه  ــعبه چه ــادرات ش ــک ص و 579580 بان
نوربــاران بــه انضمــام کلیــه خســارات دادرســی
بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریه 
ــیدگی را  ــم رس ــورا خت ــا ش ــورتی اعض ی مش
ــدور  ــه ص ــادرت ب ــی مب ــرح آت ــه ش ــام و ب اع
رأی مــی نمایــد. رأی قاضــی شــورای حــل 
ــعود  ــای مس ــوی آق ــوص دع ــاف در خص اخت
ــر  ــی رنجب ــای مجتب ــت آق ــه طرفی ــی ب دهقان
بــه خواســته اســترداد الشــه چهــار فقــره 
چــک بــه شــماره هــای  579591 و 579600 و 
ــک صــادرات شــعبه  579586 و 579580  بان
چهــار راه نوربــاران بــه انضمــام کلیــه خســارات 
ــان در  ــه خواه ــح ک ــن توضی ــا ای ــی ب دادرس
جلســه دادرســی عنــوان داشــت کــه ســه فقــره 
چــک بابــت بدهــی کــه بــه خوانــده داشــته را 
صــادر و بابــت ســه فقــره چــک صــادره، یــک 
ــتوانه  ــوان پش ــه عن ــز ب ــر نی ــک دیگ ــره چ فق
و بــه صــورت ســفید امضــاء و بــدون درج 
ــه در  ــا اینک ــل دادم ت ــده تحوی ــه خوان ــغ ب مبل
آذر مــاه 95 و در حضــور گواهــان، مبلــغ 11/000 
دالر و بــه ارزش چهــل میلیــون تومــان بــه وی 
پرداخــت نمــودم ولــی خوانــده عنــوان داشــت 
ــدًا  ــته و بع ــراه نداش ــه هم ــا را ب ــک ه ــه چ ک
تحویــل مــی دهــد حــال ضمــن معرفــی 
گواهــان خــود خواســتار اســترداد الشــه چــک 
هــا مــی باشــد؛ خوانــده علیرغــم ابــاغ قانونــی 
ــه  ــد و الیح ــر نگردی ــی حاض ــه دادرس در جلس
ایــی نیــز ارســال ننمــوده و وکیلــی نیــز معرفــی 
ننمــوده اســت . لــذا شــورا بــا عنایــت بــه اوراق 
و محتویــات پرونــده ، اســتماع شــهادت شــهود 
ــان  ــه خواه ــت ذم ــر برائ ــت ب ــه صراح ــه ب ک
ــان را وارد  ــوای خواه ــهادت نمودند؛دع ادای ش
و مقــرون بــه صحــت تشــخیص و مســتندًا بــه 
مــواد 269 و 280 و 281 و 282 قانــون مدنــی و 
مــاده 198 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی حکــم 
بــه محکومیــت خوانــده بــه اســتراد الشــه 
ــه شــماره هــای 579591  ــار فقــره چــک ب چه
و 579600 و 579586 و 579580 عهــده بانــک 
ــه عنــوان  ــاران ب صــادرات شــعبه چهــار راه نورب
اصــل خواســته و مبلــغ 5/050/000 ریــال بابــت 
ــت  ــال باب ــغ 15/000 ری ــی و مبل ــه دادرس هزین
تمبــر الصاقــی در حــق خواهــان صــادر و اعــام 
ــرف 20  ــی و ظ ــادره غیاب ــد؛ رای ص ــی نمای م
روز از تاریــخ ابــاغ قابــل واخواهــی در همیــن 
شــعبه و ســپس ظــرف 20 روز از تاریــخ ابــاغ 
قابــل تجدیدنظــر خواهــی در محاکــم عمومــی 

ــی باشــد ــان م ــی شهرســتان اصفه حقوق
قاضــی شــعبه 37 شــورای حــل اختــاف 

اصفهــان- ســید محســن بنیمــی

دادنامه
ــه  ــماره دادنام ــده : 637/95 ش ــه پرون کاس
:54 مــورخ 96/1/23 مرجع رســیدگی : شــعبه 
بیســت و پنجــم شــورای حــل اختــاف اصفهان 
خواهــان: علــی رضــا آقــا داود مارنانی نشــانی: 
اصفهــان- ســه راه ســیمین کوچــه امــام پ 6

 -2 حســینی  منصــوره  1-ســید  خوانــده: 
مجهــول   : آدرس  محمــدی  الــه  رحمــت 
المــکان خواســته:الزام بــه انتقــال سندرســمی 
یکدســتگاه اتومبیــل ســواری پرایــد بــه شــماره 
از  پــس  44 گردشــکار:  پ   271 انتظامــی 
ارجــاع پرونــده بــه ایــن شــعبه و ثبــت آن بــه 
کاســه فــوق و طــی تشــریفات قانونــی و اخــذ 
ــم  ــه مشــورتی اعضــاء قاضــی شــورا خت نظری
ــادرت  ــر مب ــه شــرح زی رســیدگی را اعــام و ب
بــه صــدور رای مــی نمایــد: رأی قاضــی شــورا 
در خصــوص دعــوی خواهــان آقــای علــی 
ــه  ــادق ب ــد ص ــی فرزن ــا داودی مارنان ــا آق رض
طرفیــت  خوانــدگان 1- ســید منصــور حســینی 
2- رحمــت الــه محمــدی بخواســته الــزام 
بــه انتقــال ســند رســمی یکدســتگاه اتومبیــل 
ــهربانی 271 ب  ــماره ش ــه ش ــد ب ــواری پرای س
ــان  ــون توم ــج میلی ــغ پن ــه مبل ــدم ب 44 مق
بشــرح متــن دادخواســت و بــا توجــه بــه 
مندرجــات پرونــده و مــدارک ابــرازی خواهــان 
ــه  ــور ب ــده از راه ــذ ش ــتعام اخ ــه اس ــر ب نظ
ــه  ــه 96/1/6 ک ــماره 1413/6/44271 مورخ ش
ــور را  ــل مذک ــودن اتومبی ــف ب ــت از توقی حکای
ــته  ــان را وارد ندانس ــوای خواه ــورا دع دارد ش
اتومبیــل بدســتور نظــام قضایــی در  زیــرا 
توقیــف مــی باشــد و تــا تاریــخ اخــذ اســتعام 
از آن رفــع اثــر نگردیــده اســت لــذا شــورا 
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــاده 2 قان ــه م ــتندًا ب مس
مدنــی قــرار رد دعــوی خواهــان را صــادر و 
اعــام مــی نمایــدرای صــادره ظــرف مــدت 20 
ــد نظرخواهــی  ــل تجدی ــاغ قاب ــخ اب روز از تاری
ــی  ــان م ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم در محاک

ــد. باش
شــماره :22725 / م الــف قاضــی شــورای 

حــل اختــاف 25 حــوزه قضائــی

اخطاریه
شماره پرونده : 617/95 ش 32 و 950431

ــام خوانوادگــی : 1- غامرضــا رفیعــی  ــام و ن ن
2- میــاد رفیعــی 3- فــرزاد مختــاری محــل 
اقامــت : مجهــول المــکان  محــل حضــور 
ــان  ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ــعبه 32 ش ش
واقــع در خ ســجاد خ اربــاب وقــت حضــور یک 
هفتــه پــس از رویــت ســاعت اداری علــت 
ــارت  ــک تج ــوی بان ــوص دع ــور: در خص حض
ــه شــعبه واصــل گــردد و  نظریــه کارشناســی ب
چنانچــه اعتراضــی داریــد ظــرف مــدت مذکــور 
ــه شــعبه مراجعــه  جهــت رویــت و اعتــراض ب

 نمایید
ــعبه 32  ــر ش ــف دفت ــماره :23884/ م ال ش
ــاف  ــک شــورای حــل اخت ــع شــماره ی مجتم

ــان  ــتان اصفه شهرس

امروز پنجشنبه 04 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 561 روزنامه



9 توپ و تور

مدافع سپاهان بر سر دو راهی
ــد در آســتانه  ــت ســپاهان بای ــب ثاب بازیکــن جــوان ترکی
دیــدار بــا پیــکان در اردوی تیــم ملــی زیــر ۱۹ ســال حضــور 

یابــد.
۲۵ بازیکــن از جملــه علــی کیخســروی و مهــدی رحیمــی 
از ســپاهان بــه آخریــن اردوی تدارکاتــی تیــم ملــی جوانان 
ــن اردو کــه از امــروز آغــاز می شــود و  دعــوت شــده اند. ای
ــتانه  ــت در آس ــد، درس ــه می یاب ــج روز ادام ــدت پن ــه م ب
ــن  ــه ای ــان می رســد. ب ــه پای ــر ب ــه یازدهــم لیــگ برت هفت
ــش از  ــک روز پی ــا ی ــپاهان تنه ــوش س ــب، ۲ ملی پ ترتی
دیــدار بــا پیــکان از اردوی تیــم ملــی مرخــص می شــوند. 
ــار  ــا مه ــی ب ــارس جنوب ــر پ ــدار براب کیخســروی کــه در دی
ــه خــود جلــب کــرد  ــه پنالتــی حریــف توجهــات را ب ضرب
ــا  ــدارد؛ ام ــکان ن ــر پی ــازی براب ــرای ب ــی ب ــه شانس البت
ــب  ــر در ترکی ــگ برت ــر لی ــه اخی ــه در دو هفت ــی ک رحیم
ــرای ایــن دیــدار نیــز  ــه میــدان رفتــه، ب ثابــت ســپاهان ب
مــورد نیــاز زالتکــو کرانچــار اســت؛ به ویــژه کــه مصدومیــت 
عــزت پورقــاز هنــوز بــه طــور کامــل بهبــود نیافتــه و او بــه 
ــا پیــکان نمی رســد. بایــد دیــد  ــازی ب ــه ب همیــن دلیــل ب
بــرای ایــن مشــکل چــه راهــکاری اندیشــیده خواهــد شــد. 
تیــم ملــی جوانــان ایــران خــود را بــرای حضــور در 
مســابقات مقدماتــی قهرمانــی زیــر ۱۹ ســال آســیا آمــاده 
می کنــد کــه از ۱۰ روز دیگــر در اردن آغــاز می شــود. 

ملی پوشــان ســپاهان البتــه مشــکلی بــرای همراهــی 
زیــرا  ندارنــد؛  مســابقات  آن  در  جوانــان  ملــی  تیــم 
ایــن رقابت هــا بــه مــوازات برپایــی اردوی تیــم ملــی 

می شــود. برگــزار  بزرگســاالن 

 فوالدشهر چه زمانی دردسترس 
قرار می گیرد؟

ــه  ــرکت در مناقص ــرای ش ــن ب ــگاه ذوب آه ــه باش دعوتنام
چمــن ورزشــگاه فوالدشــهر برآوردهــای قبلــی دربــاره زمان 

دردســترس قرارگرفتــن ایــن اســتادیوم را تغییــر داد. 
نزدیــک بــه چهــار هفتــه پیــش بــود کــه باشــگاه ذوب آهن 
ورزشــگاه  چمــن  جایگزینــی  عملیــات  کــرد  اعــام 
ــن  ــماره ۲ ای ــن ش ــاخت زمی ــن س ــهر و همچنی فوالدش

ــت.  ــده اس ــاز ش ــتادیوم آغ اس
ــه  ــاه ب ــود ۲ م ــرار ب ــات ق ــن عملی ــه، ای ــام اولی ــق اع طب
طــول بینجامــد. در شــرایطی کــه بــه نظــر می رســید 
ــدای  ــت از ابت ــن حال ــهر در بدبینانه تری ــگاه فوالدش ورزش
نیم فصــل دوم دوبــاره دردســترس ذوب آهــن قــرار خواهــد 
گرفــت، باشــگاه اصفهانــی بــا انتشــار دعوت نامــه شــرکت 
در مناقصــه چمــن ورزشــگاه فوالدشــهر، معــادالت ذهنــی 
قبلــی را کامــا بــه هــم زد. بــر اســاس ایــن مناقصــه کــه 
موضــوع آن »جمــع آوری چمــن ســطحی، انتقــال در زمین 
ــا چمــن رل موجــود در  ــی ب ــن اصل ــال زمی مجــاور و انتق
خزانــه و زهکشــی و اصــاح بســتر زمیــن اصلــی بــه 
همــراه ضدعفونــی کــردن بســتر )دو ســطحی( و نیــز تهیــه 
ــد  ــکاران بای ــده، پیمان ــوان ش ــتر« عن ــت بس ــح جه مصال
حداکثــر تــا سه شــنبه هفتــه آینــده پیشــنهادهای خــود را 

ــه باشــگاه ذوب آهــن ارائــه دهنــد.  ب
ــاه  ــط م ــه اواس ــه مناقص ــه، نتیج ــن دعوت نام ــق ای طب
بایــد  مناقصــه  برنــده  و  جــاری مشــخص می شــود 
حداکثــر ۹۰ روز پــس از آن پــروژه را بــه ســرانجام برســاند.

 دربی، فرزندان مک درموت را 
به تهران کشاند

فرزنــدان مربــی اســتقال بــرای تماشــای دربــی بــه تهــران 
ــواداران  ــرای ه ــژه ای ب ــت وی ــی از اهمی ــد. درب ســفر کردن
ــه  ــی ب ــیت حت ــن حساس ــت و ای ــوردار اس ــال برخ فوتب

ــز ســرایت کــرده اســت.  ــان خارجــی نی مربی
ــه از  ــتقال ک ــدی اس ــی ایرلن ــوت، مرب ــک درم ــک م می
ــات  ــده، مقدم ــه ش ــم اضاف ــن تی ــه ای ــل ب ــدای فص ابت
ــه  ــا ب ــرده ت ــم ک ــران را فراه ــود در ته ــدان خ حضــور فرزن
ایــن ترتیــب دو پســر او بــرای تماشــای ایــن دیــدار راهــی 
تهــران شــوند. فرزنــدان مربــی اســتقال بامداد چهارشــنبه 
ــران را  ــی، ته ــای درب ــس از تماش ــدند و پ ــران ش وارد ته
ــفر و  ــدان ش ــب فرزن ــن ترتی ــه ای ــرد. ب ــد ک ــرک خواهن ت
ــراه  ــه هم ــتقال، ب ــی اس ــی خارج ــوت، دو مرب ــک درم م
تعــدادی از فرزنــدان کادر فنــی پرســپولیس، تماشــاگر این 

ــود. ــد ب ــم و جــذاب خواهن ــدار مه دی

 سلفی رضاییان و هم تیمی ها 
پس از شگفتی

اوســتنده موفــق شــد در یــک بــازی شــگفتی آور برابــر تیــم 
شــارلوا بــا نتیجــه ۳-۰ بــه پیــروزی برســد. 

سه شنبه شــب تیــم اوســتنده موفــق شــد برابــر شــارلوا بــا 
نتیجــه ۳-۰ پیــروز شــود و کمــی وضعیتــش را در انتهــای 

جــدول بهبــود ببخشــد. 
ــن  ــه در ای ــم اوســتنده ک ــوش تی ــان، ملی پ ــن رضایی رامی
ــس از  ــرد، پ ــازی را تماشــا می ک ــت ب ــازی از روی نیمک ب
ــت؛  ــود گرف ــای خ ــا هم تیمی ه ــادگاری ب ــلفی ی ــرد، س ب
ــم از او  ــی تی ــه مرب ــه در توضیحــش نوشــت ک عکســی ک
ــد.  ــرار بده ــش ق ــرد و در پیج ــس بگی ــا عک ــته ت خواس
گفتنــی اســت کاوه رضایــی نیــز ۹۰ دقیقــه بــرای تیمــش 

ــازی حضــور داشــت. ــن ب در ای

 داعش باز هم جام جهانی را 
تهدید کرد

گروهــک تروریســتی داعــش بــا انتشــار پوســتری از 
ــان جــام  ــده و در جری ــه ســال آین ــرد ک ــد ک مســی، تهدی
جهانــی ۲۰۱8 روســیه، در ایــن کشــور عملیــات تروریســتی 

ــد داد.  ــام خواه انج
در ایــن تصویــر، لیونــل مســی بــا لبــاس زندانــی و 
ــار  ــه و در کن ــرار گرفت ــا ق ــی، پشــت میله ه ــره ای خون چه
ــد  ــی می جنگی ــا گروه ــما ب ــده: »ش ــته ش ــر او نوش تصوی

ــدارد.«  ــود ن ــه اش وج ــت در فرهنگنام ــه شکس ک
البتــه ایــن اولیــن تصویــری نیســت کــه داعــش در جهــت 
تهدیــد بــرای انجــام عملیــات تروریســتی در جــام جهانــی 
ــک  ــا ی ــز آن ه ــته نی ــه گذش ــت. هفت ــرده اس ــر ک منتش
ــک  ــا ی ــردی ماســک زده ب ــه م ــد ک پوســتر منتشــر کردن
ــی ایســتاده و  ــوی جــام جهان ــار لوگ اســلحه ســنگین، کن
ــود: »منتظــر مــا باشــید.«  در توضیحــش نوشــته شــده ب
ــه  ــت و گفت ــی اس ــان روس ــه زب ــتر ب ــن پوس ــته ای نوش
ــش  ــای روس داع ــوی اعض ــتر از س ــن پوس ــود ای می ش
ــتند.  ــن هس ــه چچ ــه منطق ــق ب ــه متعل ــده ک ــاخته ش س

کوتاه اخبار 

واکنش فدراسیون کشتی
به اتفاقات فینال لیگ

حواشــی  تمامــی  گفــت:  کشــتی  فدراســیون  دبیــر 
رقابت هــای لیــگ کشــتی باشــگاه های کشــور را بــه دقــت 

می کنیــم.  بررســی 
رضــا الیــق بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: کمیتــه انضباطــی 
فدراســیون هــر شــکایتی را کــه از طــرف تیم هــا بــه 

ــرد.  ــد ک ــی خواه ــت بررس ــه دق ــد، ب ــیون برس فدراس
ــای  ــه گزارش ه ــه ب ــا توج ــا ب ــرد: ضمن ــح ک ــق تصری الی
رســیده از طــرف نماینــدگان فدراســیون، گویــا موضوعــات 
دیگــری نیــز در زمــان برگــزاری مســابقات در نحــوه ارنــج 
ــاص  ــه خ ــک کمیت ــط ی ــه توس ــاده ک ــاق افت ــا اتف تیم ه
ــت  ــه دق ــت و ب ــع آوری اس ــال جم ــتندات آن در ح مس

ــد شــد.  ــری خواه پیگی
ــد  ــگ نبای ــدرت در لی ــه ق ــم ک ــرد: معتقدی ــد ک وی تاکی
ــف  ــای مختل ــن تیم ه ــد بی ــه بای ــد، بلک ــاری باش انحص
تــوازن داشــته باشــیم. انتظــار داریــم کمیتــه لیــگ در ایــن 
ــردارد.  ــتری گام ب ــت بیش ــزی و دق ــا برنامه ری ــتا ب راس

الیــق خاطرنشــان کــرد: کاشــان، یــک شــهر کوچــک 
اســت؛ امــا مجموعــه مســئوالن شــهری و گــروه صنعتــی 
ــال  ــابقات فین ــوب مس ــزاری خ ــرای برگ ــپ ب ــزی پای ای
لیــگ تــاش کردنــد و اســتقبال تماشــاگران هــم بــا توجــه 
ــی در شــهر  ــن فعالیت ــاز چنی ــرای آغ ــد مســافت ب ــه ُبع ب
کاشــان مناســب بــود و بــا عنایــت بــه جلســه برگزارشــده 
ــام باشــگاه های  ــی ج ــف میزبان ــده تکلی ــد روز آین ــا چن ت

ــود.  ــخص می ش ــز مش ــهر نی ــن ش ــان در ای جه
ــال  ــی در فین ــای کادر فن ــود اعض ــاره نب ــان درب وی در پای
لیــگ گفــت: اعضــای شــورای فنــی ناظــر رقابت هــا بودنــد. 
البتــه حضــور کادر تیــم ملــی کشــتی فرنگــی مناســب و 
ــا  ــز فع ــتی آزاد نی ــی کش ــم مل ــی تی ــود و کادر فن الزم ب

معرفــی نشــده اند.

اسامی کمانداران دعوت شده
به اردوی تیم ملی

ــی داخــل ســالن  ــم مل ــه اردوی تی ــرات دعوت شــده ب نف
ــد مشــخص شــدند.  ــا کمــان رشــته کامپون ــدازی ب تیران

ــه  ــرات دعوت شــده ب ــان نف ــا کم ــدازی ب فدراســیون تیران
ــان  ــا کم ــدازی ب ــالن تیران ــل س ــی داخ ــم مل اردوی تی
رشــته کامپونــد را اعــام کــرد کــه بــر ایــن اســاس نفــرات 
دعوت شــده در بخش هــای مختلــف بــه شــرح زیــر 

ــتند: هس
امیــر کاظم پــور )یــزد(، محمــد شــریف زاده )تهــران(، 
ــان(،  ــان زاد )اصفه ــد کی ــان(، مجی ــری )اصفه ــد طاه امی
نیمــا محبوبــی )مازنــدران( و جبرائیــل عبــادی )قزویــن(.
ایــن نفــرات بایــد در روز شــنبه 6 آبــان ســاعت ۹ صبــح در 
اردوی تیــم ملــی در ســایت تیرانــدازی بــا کمــان ورزشــگاه 
آزادی تهــران حضــور یابنــد. ایــن اردو بــه مــدت دو هفتــه 

ادامــه دارد. 
ــه مناســبت هفتــه تربیــت بدنــی  گفتنــی اســت دیــروز ب
ــش  ــان، همای ــا کم ــدازی ب ــیون تیران ــت فدراس ــه هم و ب
ــئوالن و  ــور مس ــا حض ــان، ب ــا کم ــدازی ب ــی تیران همگان
کارمنــدان وزارت ورزش و جوانــان در محــل ایــن وزارتخانــه 

برگــزار شــد.

دومین پیروزی دختران بسکتبالیست 
در قهرمانی آسیا

ــروزی  ــن پی ــران، دومی ــران ای ــکتبال دخت ــی بس ــم مل تی
ــرد.  ــب ک ــیا کس ــی آس ــای قهرمان ــود را در رقابت ه خ

دختــران نوجــوان ایــران در مصــاف بــا تیــم ســریانکا در 
ــر ســوم  ــر دوم ۱۵-۱۴، کوارت ــر نخســت ۲۰-۱۹، کوارت کوارت
۲۵-۲۳، کوارتــر چهــارم ۲۴- ۲۰ و درمجمــوع 8۴- ۷6 

پیــروز شــد. 
تیــم ملــی در گــروه A ســطح B رقابت هــا قــرار دارد و بــا 
دو پیــروزی و یــک شکســت بــا ۵ امتیــاز در جایــگاه دوم 

گــروه خــود قــرار گرفــت. 
ــرد  ــود ک ــی صع ــه نیمه نهای ــینی ب ــا صدرنش ــد ب ــم هن تی
ــم  ــت تی ــع هش ــه جم ــود ب ــا صع ــران ب ــان ای و ملی پوش
برتــر در دیــدار بعــدی خــود بــه مصــاف مالدیــو، تیــم ســوم 

گــروه B، خواهــد رفــت. 
فاطمــه قزوینــی نیــز بــا ۲6 امتیــاز، امتیازآورتریــن بازیکن 
زمیــن شــد. مــژده نظــری، فاطمــه قزوینــی، فاطمــه 
ــل  ــوی، عس ــه مرتض ــریعتی، فاطم ــم ش ــازادگان، مری آق
نســترن طهرانــی، رکســانا کریمــی، روژیــن طاکــوب، 
پیونیــک آراکلیــان، عســل محســنی، غــزل ملکــی، زینــب 
ــه  ــی ب ــم اعزام ــب تی ــن، ترکی ــدا گل محمدی ــاری و آی غف

ــد هســتند. هن

 سپاهان، میهمان پارس جنوبی 
در بوشهر

هفتــه دوم لیــگ برتــر فوتبــال بانــوان بــا برگــزاری شــش 
ــدار جمعــه انجــام می شــود.  دی

رقابت هــای هفتــه دوم لیــگ برتــر فوتبــال بانــوان جمعــه 
ــم  ــد. تی ــد ش ــری خواه ــدار پیگی ــش دی ــزاری ش ــا برگ ب
فــوالد مبارکــه ســپاهان در بوشــهر میهمــان پــارس جنوبــی 
خواهــد بــود و آذرخشــی ها در تهــران، میزبــان شــهرداری 
ــی نیــز  ــود. تیــم همیــاری آذربایجــان غرب ــد ب ــم خواهن ب
ــاد  ــن نجف آب ــازان میه ــن آینده س ــه جایگزی ــن هفت از ای

شــد.
برنامــه بازی هــای هفتــه دوم لیــگ برتــر فوتبــال بانــوان:  

جمعــه ۵ آبــان، هفتــه دوم، ســاعت ۱۰:۰۰
ــی-  ــگاه تخت ــارس )ورزش ــده ف ــاد - نماین ــر خرم آب خیب

خرم آبــاد(
ــل ســنندج - اســتقال خوزســتان )ورزشــگاه  ــاب مل راه ی

ــنندج( ــا- س ملک نی
پــارس جنوبــی بوشــهر - فــوالد مبارکــه ســپاهان اصفهــان 

)ورزشــگاه شــهید بهشــتی - بوشــهر(
شــهرداری ســیرجان - پاالیــش گاز ایــام )ورزشــگاه 

تختــی - ســیرجان(
آذرخــش تهــران - شــهرداری بــم )ورزشــگاه هنــگام 

)آبفــا( - تهــران(
غربــی  آذربایجــان  همیــاری   - اصفهــان  ذوب آهــن 

اصفهــان(  - فوالدشــهر  )ورزشــگاه 

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه ورزش

انتظــار بســیاری از عاقه منــدان بــه فوتبــال در 
کشــورمان امــروز بــه ســر می رســد و دو تیــم 
پرطرفــدار کشــور یعنــی پرســپولیس و اســتقال بــه 

ــت.  ــد رف ــم خواهن ــاف ه مص
ــای  ــا دربی ه ــت ب ــن جه ــا از چندی ــی 8۵ ام درب
قبــل متفــاوت اســت. حضــور مربیــان خارجــی روی 
نیمکــت هــر دو تیــم آن هــم پــس از ســال ها، 
وضعیــت بغرنــج آبی هــا و البتــه غیبــت ســتاره های 
ــاهد  ــروز ش ــده ام ــث ش ــم باع ــر دو تی ــدار ه نام

ــیم. ــاوت باش ــا متف ــداری کام دی
 مربیان خارجی

ــی  ــتادوپنجمین درب ــته هش ــکات برجس ــی از ن یک
پایتخــت، حضــور مربیــان خارجــی بــر روی نیمکــت 

دو تیــم اســت. 
برانکــو ایوانکوویــچ در قامــت ســرمربی پرســپولیس 
پنــج بــار مقابــل اســتقال قــرار گرفتــه کــه دو 
پیــروزی، دو تســاوی و یــک شکســت حاصــل کار 

ــوده اســت.  ــی ب ــن مرب ای
برانکــو در فصــل گذشــته در حالــی بــازی را بــا 
نتیجــه ۳ بــر ۲ بــه آبی هــا واگــذار کــرد کــه 
اختــاف امتیــاز دو تیــم بیــش از هشــت امتیــاز بود 
و پرسپولیســی ها بــا خیــال راحت تــری بــه میــدان 
آمــده بودنــد؛ امــا شــاگردان منصوریــان موفــق 
شــدند بــا درخشــش فرشــید اســماعیلی به ۵ ســال 
شکســت ناپذیری ســرخ ها مقابــل اســتقال پایــان 
ــود را  ــته خ ــل گذش ــد فص ــه رش ــد رو ب داده و رون

ــد.  ــه دهن ادام
انگیــزه  پرســپولیس  اهــل کرواســی  ســرمربی 
زیــادی بــرای گرفتــن انتقــام شکســت بــازی 
برگشــت فصــل گذشــته و همچنیــن باخت هایــش 

مقابــل وینفــرد شــفر دارد. 

در ســوی دیگــر میــدان، وینفــرد شــفر برای ســومین 
بــار اســت کــه حضــور بــر روی نیمکــت اســتقال را 
ــل  ــگ مقاب ــاوی در لی ــک تس ــد و ی ــه می کن تجرب
فــوالد و یــک پیــروزی در جــام حذفــی مقابــل تیــم 

دســته اولــی نســاجی کســب کــرده اســت. 
ســرمربی آلمانــی اســتقال ســابقه جــدال بــا 
ــل  ــار مقاب ــا دو ب ــدارد، ام ــت را ن ــای پایتخ قرمزه
ــی قــرار  ســرمربی کــروات ایــن تیــم در مقــام مرب
ــار موفــق بــه شکســت برانکــو  گرفتــه کــه هــر دو ب
شــده اســت. در آن زمــان، شــفر ســرمربی بوروســیا 
ــده  ــر عه ــر را ب ــت  هانوف ــو هدای ــود و برانک ــن ب برلی

ــت. داش

 بازیکنان کلیدی
بــا رفتــن منصوریــان و آمــدن شــفر، ســتاره فصــل 
ــم  ــن تی ــب ای ــه ترکی ــاره ب ــتقال دوب ــته اس گذش
لیــگ  بازگشــته اســت. فرشــید اســماعیلی در 
ــج  ــان نتای ــم منصوری ــه تی ــی ک شــانزدهم و در حال
درخشــانی را بــه دســت نیــاورده بــود، کمــک حــال 
ســرمربی خــود شــد و توانســت نقــش پررنگــی در 
ــا  ــانزدهم ایف ــگ ش ــتقال در لی ــی اس نایب قهرمان

ــد.  کن

شــدن  اضافــه  و  جدیــد  فصــل  شــروع  بــا   
ــوش  ــعید، داری ــن بیت س ــون حس ــتاره هایی چ س
ــده ای  ــور پدی ــهباززاده و حض ــجاد ش ــجاعیان، س ش
چــون مهــدی قائــدی فرصــت کمــی بــه اســماعیلی 
ــار دیگــر خــودی نشــان بدهــد.  ــد ب ــا بتوان رســید ت
در دو دیــداری کــه آبی هــا تحــت هدایــت شــفر بــه 
ــتقالی ها  ــماره 88 اس ــک ش ــد،  هافب ــن رفته ان زمی
بــه خوبــی پاســخ اعتمــاد ســرمربی آلمانــی را داد و 
ایــن احتمــال وجــود دارد کــه  هافبــک خوش نقــش 
اســتقالی ها، دوبــاره بدرخشــد و نقــش تاثیرگــذاری 

را در ایــن دیــدار ایفــا کنــد. 
بــا محرومیــت مهــدی طارمــی، گلزنــی و درخشــش 
دیگــر مهاجمــان پرســپولیس آغــاز شــد و علی پــور 
و منشــا بــه خوبــی جــای آقــای گل دو فصــل اخیــر 
لیــگ برتــر را پــر کرده انــد؛ امــا شــاید کلیدی تریــن 
بازیکنــان ســرخ ها در  دربــی 8۵، نــه در خــط حملــه 
کــه در خــط دفــاع، کاپیتــان ایــن تیــم، ســید جــال 
ــود کاپیتانشــان  ــه در نب حســینی باشــد. قرمزهــا ک
صابــت خــط دفاعــی خــود را از دســت داده بودنــد، 
ــاره آمــار  ــد دوب ــا بازگشــت ایــن بازیکــن امیدوارن ب

گل هــای خــورده خــود را کاهــش دهنــد. 
حســینی کــه به تازگــی از بنــد مصدومیــت رهــا 
شــده، هماننــد فرشــید اســماعیلی در شــهرآورد 
ــد و  ــی ش ــه گلزن ــق ب ــز موف ــارم نی ــتاد و چه هش
این بــار می خواهــد عــاوه بــر گلزنــی خــودش، 
تیمــش بــا کلین شــیت  دربــی را پشــت ســر 

ــذارد.  بگ
قرمزهــا پــس از بازگشــت کاپیتــان خــود و شــش 
بــازی موفــق شــدند دروازه خــود را بســته نگــه 
دارنــد. آخریــن بــاری کــه پرســپولیس موفــق شــد 
در لیــگ برتــر، دروازه خــود را بســته نگــه دارد، دیدار 
ــود و  ــه پنجــم ب ــز در هفت ــوالد تبری ــا گســترش ف ب
ــای  ــل تیم ه ــس از آن در مقاب ــو پ ــاگردان برانک ش

اســتقال خوزســتان، پیــکان و ســپاهان دســت کم 
ــد. ــت کرده ان ــک گل را دریاف ی

 ستاره های محروم
قرمزهــا بــرای ایــن دیــدار بهتریــن گلــزن دو فصــل 
اخیــر ایــران را در اختیــار ندارنــد. مهــدی طارمــی کــه 
بــه دلیــل مشــکات بــا باشــگاه تــرک چهــار ماهــی 
را بایــد خانه نشــین باشــد ایــن دیــدار را از روی 

ســکوها دنبــال خواهــد کــرد. 
ــد  ــدار محم ــن دی ــن در ای ــی ها همچنی پرسپولیس
احمــدزاده ، هافبــک مهاجــم ریزنقــش خــود را نیــز 
بــه دلیــل مصدومیــت در اختیــار ندارنــد. محمــدزاده 
دســت کم دو ماهــی را بایــد اســتراحت کنــد تــا بــه 

شــرایط آرمانــی بازگــردد.
ــروم  ــتاره های مح ــکات س ــل مش ــمت مقاب در س
بیشــتر بــه چشــم خواهــد خــورد. شــفر از روز 
حضــور روی نیمکــت اســتقال فرصتــی بــه مهــدی 
ــرای حضــور درون  ــا، ب ــان اول آبی ه ــی، کاپیت رحمت
ــر  ــت نظاره گ ــی از روی نیمک ــداده و رحمت دروازه ن
ــه  ــا توجــه ب ــوده اســت. ب ــازی هم تیمی هایــش ب ب
ــه نظــر  ــد ب ــان بعی ــدک شــفر از بازیکن شــناخت ان
می رســد رحمتــی در ایــن بــازی دروازه بــان اول 
باشــد و احتمــاال اگــر مشــکلی خاصــی پیــش 
نیایــد، حســینی انتخــاب اول مربــی آبی هــا خواهــد 

ــود.  ب
مجتبــی جبــاری، دیگــر ســتاره آبی هــا، فعــا 
ــت او  ــدارد و سرنوش ــات را ن ــور در تمرین ــق حض ح

ــرار دارد. پژمــان  ــام ق ــه ای از ابه در اســتقال در  هال
ــه  ــا توجــه ب ــا هــم ب منتظــری دیگــر ســتاره آبی ه
مصدومیتــش فعــا شــرایط تمریــن و بــازی را ندارد 
و قطعــا بــه ایــن بــازی نخواهــد رســید. بــه جــز این 
بازیکنــان، امیــد نورافکــن، ســتاره جــوان اســتقال، 
ــدار حضــور  ــن دی ــل مصدومیــت در ای ــه دلی هــم ب

نخواهــد داشــت.
شــاید ناامیدکننده تریــن نکتــه بــرای آبی هــا در 
ــان  ــه تیمش ــط حمل ــف خ ــار ضعی ــدار، آم ــن دی ای
اســت. اســتقال در ۹ هفتــه تنهــا توانســته چهــار گل 
بــه ثمــر برســاند کــه میانگیــن گل زده ایــن تیــم از 

ــر اســت.  ــز کمت ــازی نی ۰.۵ گل در هــر ب
امــا گران قیمــت آبی هــا  خــط حملــه ضعیــف 
کــه از بازیکنانــی چــون بیت ســعید، شــهباززاده، 
ــده  ــکیل ش ــماعیلی تش ــی و اس ــجاعیان، قربان ش
بایــد مقابــل تیمــی قــرار بگیــرد کــه صاحــب بهترین 
خــط دفــاع لیــگ اســت. خــوردن تنهــا شــش گل به 
خوبــی نشــان دهنده آن اســت کــه اســتقالی ها کار 
مشــکلی بــرای تقابــل بــا ملی پوشــان خــط دفاعــی 
پیــروز  اگــر می خواهنــد  و  دارنــد  پرســپولیس 
شــوند، بایــد بــا شــیوه ای غیرمنتظــره مقابــل دروازه 
ــا ایــن حــال ســابقه  پرســپولیس حاضــر شــوند. ب
ــگاه  ــه جای ــان داده ک ــم نش ــن دو تی ــای ای دیداره
در جــدول هیــچ تأثیــری در سرنوشــت تیــم پیــروز 
نــدارد و ایــن دیــدار رقابتــی فراتــر از جــدول و امتیاز 
ــم و هوادارانشــان اســت. ــرای هــر دو تی ــن ب گرفت

نگاهی به دیدار پرسپولیس – استقالل

دربی ستارگان محروم

ــرای  ــت: ب ــال گف ــیون فوتب ــی فدراس ــه انضباط ــس کمیت رئی
دیــدار تیم هــای اســتقال و پرســپولیس، ناظــران نامحســوس 

ــم.  داری
اســماعیل حســن زاده دربــاره ایــن دیــدار گفــت: همــه مقامــات 
برگزارکننــده و به ویــژه مســئوالن فدراســیون و ســازمان لیــگ، از 
چنــد روز پیــش بــرای بهتــر برگزارشــدن ایــن دیــدار، جلســات، 
اقدامــات و تمهیــدات الزم را در نظــر گرفته انــد تــا شــاهد 
برگــزاری هرچــه بهتــر و باشــکوه تر ایــن دیــدار مهــم باشــیم. 

وی ادامــه داد: کمیتــه انضباطــی هــم در ایــن مســابقه بیــش 
از یــک ناظــر انضباطــی تعییــن کــرده کــه در ورزشــگاه حضــور 
ــان مســابقه ناظــران  ــا پای ــل ت ــع از قب ــد داشــت. درواق خواهن
مــا حضــور دارنــد و مســائل انضباطــی را رصــد و گــزارش 
ــه در  ــم ک ــم داری ــی ه ــران نامحسوس ــوال ناظ ــد. معم می کنن
ــتند  ــاگران هس ــار تماش ــگاه در کن ــف ورزش ــای مختل بخش ه

ــئول را  ــات مس ــد، مقام ــی رخ ده ــائل انضباط ــه مس و چنانچ
می کننــد.  آگاه 

ــه در ورزشــگاه  ــز ک ــرد: از تماشــاگران عزی ــان ک حســن زاده بی
حضــور می یابنــد، می خواهیــم کــه ضمــن تشــویق تیــم خــود، 
ــن  ــد؛ همچنی ــت کنن ــی را رعای ــکات انضباطــی و اخاق ــام ن تم
ضمــن همــکاری بــا مقامــات مســئول از لحظــه ورود بــه محوطه 
ورزشــگاه تــا زمــان خــروج، قوانیــن، مقــررات و ضوابطــی را کــه 

توســط مســئوالن ایجــاد می شــود، رعایــت کننــد. 
ــه پخــش مســتقیم صــدا و تصاویــری  ــا توجــه ب وی گفــت: ب
ــرد  ــرار می گی ــا ق ــار خانواده ه ــل در اختی ــورت کام ــه ص ــه ب ک
بــا  تــا میانســال  نوجــوان  از ســنین  نیــز  و در ورزشــگاه 
ــواداران  ــم ه ــد، امیدواری ــور دارن ــف حض ــخصیت های مختل ش
الفــاظ و رفتارهــای ناشایســت را کــه اساســا زیبنده تماشــاگران 

ــد. ــه کار نبرن ــی نیســت، ب ــم ایران فهی

 در حالــی یــک باشــگاه ایرانــی بــه دنبــال میزبانــی جــام  
باشــگاه های فوتســال جهــان اســت کــه مطــرح کــردن آن بیشــتر 

ــت.  ــزرگ اس ــنگ ب ــتن س ــه برداش ــبیه ب ش
ــام  ــزاری ج ــال برگ ــه دنب ــده ب ــی ش ــند مدع ــگاه گیتی پس باش
ــوط  ــن جلســه مرب ــان اســت و اولی ــان در اصفه باشــگاه های جه
بــه هماهنگــی آن نیــز دوشــنبه بــا حضــور عبــاس ترابیــان )رئیس 

ــزار شــد.  ــر باشــگاه برگ ــی فوتســال( در دفت ــه فن کمیت
در ایــن میــان علیرضــا جنتــی، مدیــر عامــل باشــگاه گیتی پســند 
اصفهــان، دربــاره میزبانــی از مســابقات جام باشــگاه های فوتســال 
جهــان گفتــه اســت: 8۰ میلیــون ایرانــی میزبــان جــام باشــگاه های 
جهــان هســتند، نــه گیتی پســند و شــهر اصفهــان. پــس یــک عــزم 
ــئوالن را  ــه مس ــت همه جانب ــرد و حمای ــورت پذی ــد ص ــی بای مل
می طلبــد. در حالــی باشــگاه گیتی پســند پیشــنهاد اسپانســری و 
میزبانــی از جــام باشــگاه های جهــان را داده کــه آخریــن رویــداد 

ــه مســابقات انتخابــی  ــوط ب بین المللــی برگزارشــده در ایــران مرب
جــام  ملت هــای آسیاســت کــه بــا ناهماهنگــی بســیاری در تبریــز 
برگــزار شــد و بارهــا عبــاس ترابیــان بــه عنــوان مســئول هماهنگــی 
تورنمنــت، از همــکاری نکــردن نهادهــای مرتبــط انتقــاد کــرد. یکــی 
دیگــر از مســائلی کــه می توانــد ســد راه انجــام چنیــن رویدادهایــی 
در ایــران باشــد، چگونگــی تأمیــن منابــع مالــی آن اســت. تاکنــون 
ــوی  ــران از س ــان در ای ــزرگ جه ــای ب ــور تیم ه ــول حض ــا ق باره
ــور  ــه ۹۰ حض ــار در دقیق ــر ب ــا ه ــده، ام ــال داده ش ــه فوتس کمیت
تیم هایــی مثــل برزیــل و اســپانیا بــه دلیــل نبــود اسپانســر لغــو 
شــده اســت.  جدیدتریــن وعــده ای کــه از ســوی عباس ترابیــان در 
ایــن زمینــه داده شــد، مربــوط بــه تورنمنــت چهارجانبــه بــا حضــور 
ــود  ــا وج ــا ب ــت؛ ام ــتان اس ــیه و قزاقس ــن، روس ــای آرژانتی تیم ه
ارســال دعوت نامــه بــه ایــن ســه کشــور هنــوز برگــزاری تورنمنــت 

بــه دلیــل اســتقبال نکــردن اسپانســرها قطعــی نشــده اســت.

ورزش

،،
یکی از نکات برجسته هشتادوپنجمین 
دربــی پایتخت، حضور مربیــان خارجی 

بر روی نیمکت دو تیم اســت. 
برانکــو ایوانکوویــچ در قامــت ســرمربی 
پرســپولیس پنــج بــار مقابــل اســتقالل 

قــرار گرفتــه اســت
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ــت:  ــار داش ــت اظه ــان گی ــرای قلی ــاره ماج ــی درب ــی دای عل
تمامــی جامعــه بــا مشــکل قلیــان کشــیدن مواجــه هســتند و 
ایــن فقــط مربــوط بــه فوتبالیســت ها یــا ورزشــکاران نیســت. 
قلیــان در جامعــه مــا تبدیــل بــه یــک اپیدمــی شــده اســت. 
دایــی دربــاره داوری در لیــگ برتــر گفــت: مــن اعتمــادم را بــه 
داوران از دســت داده ام. اول فصــل گفتــم کــه نمی خواهــم 
ــه  ــد ک ــفانه کاری کردن ــا متاس ــم؛ ام ــرف بزن ــاره داوری ح درب
ــه  ــه نتیج ــی ک ــتانم وقت ــی دوس ــی برخ ــم. حت ــت کن صحب
گرفتیــم بــه مــن گفتنــد کــه االن زمــان حــرف زدن اســت؛ امــا 
ــور  ــدادم. اتفاقــات اخیــر مــرا مجب ــه ای انجــام ن مــن مصاحب
ــه حــق  ــدوارم کــه داوران ب ــم. فقــط امی کــرد کــه صحبــت کن

ــن مشــکات برطــرف شــود.«  ــد و ای قضــاوت کنن
ــی  ــت: تمام ــت گف ــان گی ــرای قلی ــاره ماج ــن درب او همچنی

ــط  ــن فق ــتند و ای ــه هس ــکات مواج ــن مش ــا ای ــه ب جامع
ــا ورزشــکاران نیســت. قلیــان در  ــه فوتبالیســت ها ی ــوط ب مرب
ــه هــر  ــک اپیدمــی شــده اســت. ب ــه ی ــل ب ــا تبدی ــه م جامع
حــال بعضــی چیزهــا در فرهنــگ ماســت کــه بایــد تغییــر کنــد. 
دایــی دربــاره تقابــل اســتقال و پرســپولیس هــم گفــت: االن 
ســرمربی یــک تیــم لیــگ برتــری هســتم و طبیعتــا نمی توانــم 
ــی  ــر تیم ــی ه ــم. در درب ــت کن ــن خصــوص صحب ــاد در ای زی
از لحــاظ روحــی و روانــی شــرایط بهتــری داشــته باشــد 
ــا و  ــازی زیب ــن ب ــدوارم ای ــد شــد. امی ــده خواه ــت برن درنهای
ــردم  ــری نمی ک ــگ مربیگ ــر در لی ــد. اگ ــند باش تماشاگرپس
طبیعتــا طرفــدار پرســپولیس بــودم؛ ولــی االن مربــی هســتم و 
دوســت دارم دربــی مســاوی شــود. مــا دوســت نداریــم فاصله 

اســتقال و پرســپولیس بــا ســایپا زیــاد شــود.

ســایت خبــری تایمــز آو ایندیــا در مصاحبــه ای بــا روژیــن 
طاکــوب، ملی پــوش تیــم بســکتبال زیــر ۱6 ســال ایــران دربــاره 

ــید.  ــزد او پرس ــکتبال ن ــن بس ــن بازیک محبوب تری
ــن  ــن بازیک ــرد: محبوب تری ــار ک ــه اش اظه ــوب در مصاحب طاک
NBA بــرای او لبــرون جیمــز اســت. مــن لبــرون جیمز را دوســت 
ــابقه  ــا مس ــد ت ــویق می کن ــاب را تش ــان باحج ــرا او زن دارم؛ زی

ــد.  ــا می جنگ ــرای م ــز ب ــرون جیم ــد. لب دهن
وی افــزود: لبــرون جیمــز در مــاه ژانویــه از بلقیــس عبدالقدیــر، 
ــن  ــرد. ای ــت ک ــت حمای ــت های ماساچوس ــی از بسکتبالیس یک
بسکتبالیســت بــا حجــاب بــازی می کنــد. فیبــا اخیــرا بــه زنــان 
بــا حجــاب اجــازه شــرکت در مســابقات بین المللی را داده اســت؛ 
البتــه قوانیــن ســختی در این بــاره وجــود دارد و لباس هــای 
زنــان بــا حجــاب بایــد طبــق معیارهــای خاصــی انتخــاب شــود 

تــا خطــری بــرای بازیکنــان نداشــته باشــد. از ســال ۱۹۷۹ تاکنــون 
ایــن اولین بــار اســت کــه زنــان بسکتبالیســت ایــران توانســته اند 

ــد.  ــا شــرکت کنن ــی فیب در مســابقات بین الملل
الهــه دارســتانی، ســرمربی تیــم بســکتبال بانــوان ایــران، دربــاره 
ــم در  ــه بتوانی ــت ک ــرد: آرزوی ماس ــار ک ــان اظه ــاب بازیکن حج
ــیار  ــر بس ــال حاض ــم. در ح ــرکت کنی ــی ش ــابقات بین الملل مس
خوشــحال هســتیم کــه می توانیــم در زمیــن بــا حجــاب باشــیم. 
ــه  ــم ک ــان دهی ــا نش ــه دنی ــم ب ــه می توانی ــحالیم ک ــا خوش م

ــد.  ــازی می کنن ــوب ب ــدر خ ــی چق ــران ایران دخت
ــم  ــی گفــت: تصمی فاطمــه مرتضــوی، دیگــر بسکتبالیســت ایران
ــم  ــدوار بودی ــا همــواره امی ــود. م ــی ب ــی خوب ــم خیل ــا، تصمی فیب
کــه یــک روز بتوانیــم در مســابقات بین المللــی بــازی کنیــم؛ االن 

آن روز رســیده اســت.

علی دایی:

قلیان کشیدن فوتبالیست ها، اپیدمی است
تالش لبرون جیمز برای کمک 
به زنان بسکتبالیست باحجاب

 بازگشت نکونام به 
خونه به خونه با بیانیه!

کادر فنــی تیــم خونــه بــه خونــه بابــل 
دربــاره  بیانیــه ای  بازگشــت،  از  پــس 

اتفاقــات ایــن تیــم منتشــر کــرد. 
ــواداران  ــده ای از ه ــی ع ــس از چاقوکش پ
ــع  ــه مناف ــود را ب ــخصی خ ــع ش ــه مناف ک
می دهنــد، کادر  ترجیــح  بابــل  فوتبــال 
فنــی خونــه بــه خونــه، ایــن شــهر را تــرک 

ــرد.  ک
ــل  ــر عام ــک و مدی ــای مال ــا پیگیری ه ب
ــرای  ــد وی ب ــول اکی ــگاه و ق ــوز باش دلس
برخــورد بــا ایــن عــده از اوبــاش، ســرانجام 
کادر فنــی خونــه بــه خونــه راضــی شــد تــا 
فعالیت هــای خــود را در آســتانه بــازی 
حســاس و مهــم جــام حذفــی مقابــل 

ســیاه جامگان از ســر بگیــرد. 

کادر فنــی پــس از بازگشــت بــه محــل کار 
خــود، بیانیــه ای را منتشــر کــرد کــه متــن 

ــد: ــر می خوانی آن را در زی
به نام خدا

ــن  ــته در تمری ــنبه گذش ــه دوش ــی ک اتفاق
خونــه بــه خونــه بابــل رخ داد، اتفاقــی 
ــود کــه واقعــا  تکــراری در فوتبــال ایــران ب
جــای تأســف دارد. انگشت شــمار افــراد 
دســت  بــه  چاقــو  معلوم الحالــی کــه 
ــت  ــو و درنهای ــدن ج ــنج ش ــث متش باع
تیــم شــدند، تصــور  تمریــن  تعطیلــی 
ــون  ــد در کشــوری کــه صاحــب قان می کنن
اســت، می تواننــد هنجارشــکنی کننــد؛ امــا 

بزرگــی می کننــد.  اشــتباه  بی شــک 
باعــث و بانــی تولیــد مثــل چنیــن اوباشــی 
هســتند  آدم هایــی  ایــران،  فوتبــال  در 
ــی  ــا حت ــد ت ــاج می دهن ــا ب ــه آن ه ــه ب ک
ــال  ــن فوتب ــای ای ــن چهره ه ــه بزرگ تری ب

درگیــری  آن هــا  بــا  و  کننــد  توهیــن 
فیزیکــی داشــته باشــند. قبــا چنیــن 
ــر  ــع اگ ــور قط ــه ط ــاده و ب ــی افت اتفاقات
ــم  ــده ه ــود، در آین ــه نش ــوی آن گرفت جل

می دهــد. رخ 
از همــان  بــه خونــه  کادر فنــی خونــه 
ــخ،  ــاق تل ــن اتف ــروع ای ــه ش ــق اولی دقای
ــن  ــوی ای ــار خــود جل ــا رفت ــرد ب ــاش ک ت
مســائل بایســتد؛ بــه طــور قطــع تــا آخــر 
هــم خواهیــم ایســتاد و مطمئــن هســتیم 
در ایــن راه، تمــام فوتبــال ایــران کنــار مــا 
ــد  ــه می دانن ــه هم ــرا ک ــود؛ چ ــد ب خواهن
قــدرت گرفتــن ایــن آدم هــای کوچــک 
ــه  ــه ریش ــی ب ــه بزرگ ــه ضرب ــت چ درنهای

ــد زد. ــال خواه فوتب
میــل باشــگاه خونــه بــه خونــه بــرای 
همین طــور  و  افــراد  ایــن  بــا  برخــورد 
ــتانی،  ــات اس ــی از مقام ــت برخ درخواس

بــه طــور قطــع در بازگشــت کادر فنــی 
ــادی  ــر زی ــه کار، تأثی ــات و ادام ــه تمرین ب
مهم تریــن  بی شــک  ولــی  داشــت؛ 
ــور  ــان و همین ط ــت، بازیکن ــل بازگش دلی
ــان  ــد. بازیکن هــواداران عاشــق بابلــی بودن
خونــه بــه خونــه در ایــن دو روز اتحــاد 
ــرای  ــد و ب ــان دادن ــود را نش ــی خ و یکدل
بازگشــت مربیــان ســنگ تمــام گذاشــتند.
خونگــرم  و  دوست داشــتنی  هــواداران 
ــگاه  ــر باش ــر س ــواره ب ــه هم ــم ک ــل ه باب
ســخت  روزهــای  در  و  منــت گذاشــته 
ســاعت   ۴8 در  هســتند،  تیــم  کنــار 
ــت  ــداوم و حمای ــای م ــته پیگیری ه گذش
داشــتند.  فنــی  کادر  از  همه جانبــه ای 

پیغام هــای آن هــا ایــن امیــد را در دل کادر 
ــا  ــم ب ــه می توانی ــود آورد ک ــه وج ــی ب فن
حمایتشــان، روزهــای خوبــی در خونــه بــه 

خونــه رقــم بزنیــم. 

ــواداران  ــن ه ــاب ای ــع، حس ــور قط ــه ط ب
اوبــاش  چنــد  آن  از  فوتبــال،  عاشــق 
ــد  ــه اجــازه نمی دهن جداســت؛ اوباشــی ک
ــی در  ــت روان ــواداران امنی ــن ه ــی ای حت

ورزشــگاه داشــته باشــند. 
در پایــان مطالبــه مــا از کمیتــه اخــاق این 
اســت کــه بــه چنیــن مســئله مهمــی ورود 
ــت  ــه دس ــو ب ــده ای چاق ــور ع ــد. حض کن
ــد  ــف و تهدی ــای مختل ــات تیم ه در تمرین
ــان و مســئوالن  هــواداران، مربیــان، بازیکن
ــده  ــل ش ــک معض ــه ی ــل ب ــگاه، تبدی باش
ــه ای در  ــا نام ــم قطع ــرمربی تی ــت. س اس
ایــن زمینــه تقدیــم کمیتــه اخــاق خواهــد 

کــرد. 
امیدواریــم یــک بــار بــرای بــرای همیشــه، 
ــا  جلــوی ایــن اتفــاق تلــخ گرفتــه شــود ت
فوتبــال لذت بخــش باشــد، نــه اینکــه 

ــه یــک معضــل شــود. ــل ب تبدی

#خبر_ویژه

پیکــر پیشکســوت باشــگاه پرســپولیس در میــان 
ــت  ــه بهش ــییع و ب ــال تش ــی فوتب ــتان اهال دس

زهــرا)س( منتقــل شــد. 
صبــح روز چهارشــنبه از ســاعت ۹ تعــداد زیــادی 
ــال  ــی فوتب ــوتان و اهال ــدان، پیشکس از عاقه من
ــم آشــتیانی  ــرای تشــییع پیکــر مرحــوم ابراهی ب
ــه ورزشــگاه شــهید شــیرودی رســانده  خــود را ب
باشــگاه  بــزرگ  پیشکســوت  بــا  تــا  بودنــد 

ــد.  ــپولیس وداع کنن پرس
در ایــن مراســم افــرادی همچــون علــی کریمــی، 
علــی پرویــن، محمــد دادگان، بهــرام افشــارزاده، 
پیروانــی، جعفــر کاشــانی، محمــد  افشــین 
ــی،  ــین کان ــاکت، حس ــا س ــی، محمدرض پنجعل
حمیــد جاســمیان، مهــدی مناجاتــی، کریــم 
باقــری، محمــود خوردبیــن، محمــد مایلی کهــن، 
عبدالحمیــد  زمانــی،  هالــی،  اســماعیل 

ــام  ــان، بهن احمــدی معــاون وزارت ورزش و جوان
ــوری و ...  ــراب، محمــد ن ابوالقاســم پور، جــواد ق

ــد. ــر بودن حاض
نکتــه جالــب توجــه در مراســم دیــروز ایــن 
ــال  ــم فوتب ــان تی ــک از بازیکن ــچ ی ــه هی ــود ک ب
پرســپولیس و همین طــور مدیــر عامــل ایــن 
ــد و  ــده بودن ــییع نیام ــم تش ــه مراس ــگاه ب باش
ــط  ــپولیس فق ــگاه پرس ــت باش ــرف مدیری از ط

ــود،  ــوم ب ــم دوره آن مرح ــه ه ــانی ک ــر کاش جعف
حضــور داشــت. ایــن در حالــی اســت کــه از 
ــو  ــی، دو عض ــی و ملک ــتقال، زمان ــگاه اس باش
ــد  ــده بودن ــه مراســم تشــییع آم ــره، ب هیئت مدی
ــه  ــود ک ــده ب ــاپ ش ــوری چ ــور بروش و همین ط
ــم  ــت ابراهی ــتقال درگذش ــگاه اس ــرف باش از ط
آشــتیانی را تســلیت گفتــه بــود. از طــرف باشــگاه 
پرســپولیس هــم بنــری در گوشــه ورزشــگاه 
نصــب شــده بــود کــه روی آن درگذشــت ابراهیــم 
ــف شــده و تســلیت  ــز توصی آشــتیانی را غم انگی

گفتــه شــده بــود. در حالــی کــه علــی کریمــی در 
تشــییع مراســم حاضــر بــود تعــدادی از هــواداران 
ــا او  ــلفی را ب ــس س ــن عک ــد گرفت ــال قص فوتب
داشــتند کــه همیــن امــر باعــث ناراحتــی بازیکــن 
ســابق تیــم فوتبــال پرســپولیس شــد؛ چــرا کــه 
معتقــد بــود در مراســم تشــییع پیکــر نبایــد 

ــود.  ــه ش ــلفی گرفت ــس س عک
گفتنــی اســت پیکــر مرحــوم آشــتیانی پــس از 
تشــییع بــه بهشــت زهــرا)س( منتقــل و در قطعه 

نــام آوران بــه خــاک ســپرده شــد.

در غیاب پرسپولیسی ها، پیکر ابراهیم آشتیانی تشییع شد

میزبانی جام باشگاه های جهان، از رؤیا تا واقعیتناظران نامحسوس نظاره گر دربی می شوند



پیشهناد فیلم

برادرم خسرو

کارگردان: احسان بیگلری
نویسنده: احسان بیگلری، پریسا  هاشم پور

بازیگــران: شــهاب حســینی، ناصــر  هاشــمی، هنگامه 
ــا فرهی ــی، بیت قاضیان

 خالصه داستان فیلم
خســرو کــه مبتــا بــه اختــال دوقطبــی اســت، بایــد 
مدتــی را در خانــه بــردار بزرگ تــر خــود ســپری کنــد.

 تحلیل
فیلــم ســینمایی »بــرادرم خســرو«، اولیــن ســاخته 
ــری ســابقه  ــری اســت. احســان بیگل احســان بیگل
»اتوبــوس  فیلم هــای  در  کارگردانــی  دســتیاری 
شــب«، »50 قــدم آخــر«، »دربــاره الــی« و »گیــس 
بریــده« را دارد. مجموعــه شــهر فــرش، محمــود 
ملــکان  ســعید  و  حســینی  شــهاب  مرویــان، 
ــتند.  ــده داش ــر عه ــم را ب ــن فیل ــرمایه گذاری ای س
ــل  ــر میش ــان تفک ــتای هم ــد در راس ــم می کوش فیل
فوکــو پیــش بــرود کــه اعتقــاد دارد در گذشــته فقــط 
ــب  ــه مرتک ــد ک ــاق می کردن ــه اط ــانی دیوان ــه کس ب
کارهــای خطرنــاک می شــدند و تهدیــدی بــرای 
جامعــه بــه حســاب می آمدنــد و بــه دیگــران آســیب 
می رســاندند؛ امــا افــراد دیگــری کــه رفتــار نامتعارفی 
از خــود بــروز می دادنــد، می توانســتند در کنــار بقیــه 
ــرد نمی شــدند؛  ــه ط ــد و از جامع ــی کنن ــردم زندگ م
ولــی در دوران معاصــر و مــدرن هــر رفتــاری کــه بــا 
ــد  ــته باش ــت نداش ــی مطابق ــلوک و آداب عموم  س
ــا  و از اصــول و قواعــد ثابــت و رایــج تخطــی کنــد، ب
برچســب دیوانگــی و انــگ روان پریشــی رانــده و 

منــزوی می شــود. 
احســان بیگلــری بــا ســاخت فیلمــی چــون »بــرادرم 
خســرو« گامــی رو بــه جلــو در ســینمای ایــران 
ــه  ــا غلب ــوان ب ــه می ت ــد ک ــت می کن ــته و ثاب برداش
بــر تمامــی ســختی ها و مقابلــه بــا جریان هــای 
اپیدمیــک، فیلــم خوبــی ســاخت کــه ضمــن جلــب 
نظــر مخاطــب عــام، مخاطــب خــاص و منتقــدان را 
نیــز راضــی نــگاه دارد و بــه مســئله ای توجــه کنــد کــه 
ــدن  ــک ش ــت نزدی ــازی جرئ ــر فیلمس ــون کمت تاکن
ــِی  ــن تجربه گرای ــرای ای ــت و ب ــته اس ــه آن را داش ب

ــرام از ســر برداشــت. ــد کاه احت شــریف بای

حرف و نقل

 جمشــید مشــایخی از بهبــودی حــال خود خبــر داد 
و بــرای مــردم ایــران آرزوی ســامتی کــرد.

ــه نمایــش  ــد شــورای پروان  اســامی اعضــای جدی
اعــام شــد  طــی روزهــای گذشــته در شــرایطی 
 کــه ســهم فیلمســازان در آن تنهــا یــک جایــگاه 

بود.
ــود  ــه وج ــیه های ب ــاره حاش ــری درب ــهرام مک  ش
ــاره  ــتایی درب ــعید روس ــای س ــاره صحبت ه ــده درب آم
ــم  ــی گفــت: مــن فکــر می کن نقــش دســتیار کارگردان
ــتایی  ــعید روس ــای س ــه از صحبت ه ــی ک کل ماجرای
ــاب پیــدا کــرده، حاصــل یــک  در فضــای مجــازی بازت
ســوءتفاهم اســت؛ زیــرا قبــل و بعــد حرف هــای ایــن 
کارگــردان بازتــاب نیافتــه و روح حاکم بر کل آن جلســه 

ــدا نیســت. در آن هوی
مقــام  در  لیــدز  فیلــم  بین المللــی  جشــنواره   
ــان و  ــم در جه ــنواره های فیل ــن جش ــی از مهم تری یک
ــا  ــکار و بفت ــی اس ــد آکادم ــورد تأیی ــنواره های م از جش
در ســی ویکمین دوره خــود میزبــان فیلــم کوتــاه 
ــوان«  ــری، »حی ــی کاوه مظاه ــه کارگردان ــوش« ب »روت
بــه کارگردانــی بهمــن و بهــرام آرک و »وقــت ناهــار« بــه 

ــود. ــد ب ــمی خواه ــا قاس ــی علیرض کارگردان
ــاره  ــا اش ــینما، ب ــده س ــی، تهیه کنن ــد قهرمان  محم
ــد،  ــال می کن ــه در حــوزه ســینما دنب ــی ک ــه پروژه های ب
گفــت: چنــد فیلمنامــه در دســت دارم که اجرایــی کردن 
آن هــا نیــاز بــه بودجــه مناســب دارد؛ ولــی متاســفانه در 

حــال حاضــر چنیــن بودجــه ای وجــود نــدارد.
ــا  ــه ای ب ــاخت مجموع ــاره  س ــدی درب ــرج محم  ای
عنــوان »دل« کــه پیــش از ایــن منوچهــر  هــادی خبــر 
ــار کــرد: در حــال  ــود، اظه ســاخت آن را اعــام کــرده ب
ــا اینکــه بتوانیــم  حاضــر در حــال گفت وگــو هســتیم ت

بــه نتیجــه کامــل برســیم.
ــی  ــه کارگردان ــی »آخریــن گــودو« ب ــر تلویزیون  تئات
زنده یــاد داوود رشــیدی امــروز پنجشــنبه )5 آبــان مــاه( 

روی آنتــن شــبکه چهــار ســیما مــی رود.
 برگزیــدگان پنجمیــن دوره جایــزه  فرهنگســتان 
بــه مطبوعــات نهایــی شــدند و اســامی برگزیــدگان روز 

جمعــه 12 آبان مــاه اعــام می شــود.
 آرونــد دشــت آرای بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن روزهــا 
جریانــی در تئاتــر ایجــاد شــده کــه انــگار همه بایــد از آن 
فرمــول اســتفاده کننــد، گفــت: نمایــش »بیــن خودمان 
باشــد«، تــاش کــرده بــدون الگوســازی رســمی فقــط 

یــک تئاتــر باشــد.
ــران در  ــی ای ــان مطبوعات ــی عکاس ــن صنف  انجم
اطاعیــه ای اعــام کــرد کــه »امســال این انجمــن، هیچ 
نمایشــگاه عکســی در بیست وســومین دوره نمایشــگاه 

ــد.« ــزار نمی کن ــا برگ ــات و خبرگزاری ه مطبوع
ــه   علیرضــا شــفایی، خواننــده موســیقی ایرانــی، ب
مناســبت ســالروز درگذشــت فریــدون مشــیری، قطعه 
ــرح  ــاعر مط ــن ش ــعری از ای ــا ش ــتی« را ب ــو کیس »ت

کشــور در فضــای مجــازی منتشــر کــرد.
ــدی  ــه چن ــینما ک ــده س ــی، تهیه کنن ــعود ردای  مس
ــان در  ــود، همچن پیــش دچــار مشــکل قلبــی شــده ب

بیمارســتان بســتری اســت.

کوتاه اخبار 

یک داستان، یک شعر
نشســت »یــک داســتان، یــک شــعر«، 5 آبان مــاه در کافــه 
کتــاب مرکــزی اصفهــان برگــزار می شــود. کافــه کتــاب 
ــی و  ــه کتابخوان ــهروندان ب ــویق ش ــتای تش ــزی در راس مرک
ــا  ــه ای را ب ــای پنجشــنبه برنام ــی، روزه ــاب خــوب خوان کت

ــد.  ــزار می کن ــعر« برگ ــک ش ــتان، ی ــک داس ــوان »ی عن
در ایــن نشســت یــک شــعر و یــک داســتان برگزیــده 
خوانــده می شــود و حاضــران می تواننــد دربــاره  آن بــه 
ــویق  ــرای تش ــاب ب ــه کت ــن کاف ــد. ای ــت بپردازن ــپ و گف گ
بیشــتر عاقه منــدان در روز برگــزاری ایــن نشســت 10 درصــد 
ــت.  ــه اس ــر گرفت ــز در نظ ــاب نی ــد کت ــرای خری ــف ب تخفی
در نشســت ایــن هفتــه  کافــه کتــاب، شــعر »حکایــت پــری 
ــتان  ــرودا و داس ــو ن ــعار پابل ــه اش ــاب مجموع ــا« از کت دری
»پیرمــرد کنــار پــل« اثــر ارنســت همینگــوی از کتــاب 

»آخریــن خنــده« خوانــده می شــود. 
ــرت  ــنواره حی ــده جش ــی، برگزی ــا کیان ــت پوی ــی اس گفتن
۹5 و ۹۶، برگزیــده جشــنواره زاینــده رود ۹۴ و دارای رتبــه  
ــوان  ــه عن ــت ب ــن نشس ــده رود ۹۶، در ای ــنواره زاین اول جش
ــن  ــرکت در ای ــرای ش ــدان ب ــور دارد. عاقه من ــان حض میزب
نشســت می تواننــد پنجشــنبه ۴ آبــان رأس ســاعت 1۸ بــه 
کافــه کتــاب مرکــزی واقــع در ابتــدای خیابــان ســیدعلیخان 

ــد. مراجعــه کنن

»کلینت ایستوود« 
از رقابت اسکار ۲۰۱۸ جاماند

جدیدتریــن ســاخته ســینمایی »کلینــت ایســتوود« بــا اکران 
ــز ســینمایی اســکار را از  ــگام فرصــت حضــور در جوای دیرهن

دســت داد. 
کمپانــی بــرادران »وارنــر« تاریــخ اکــران فیلــم »قطــار 15:1۷ 
ــه 201۸  ــتوود« را فوری ــت ایس ــاخته »کلین ــس« س ــه پاری ب
ــز  ــم عمــا فرصــت حضــور در جوای ــن فیل ــا ای اعــام کــرد ت

ــد.  ســینمایی اســکار را در ســال 201۸ از دســت بده
ــس  ــار تالی ــی قط ــتان واقع ــاس داس ــر اس ــم ب ــن فیل ای
ــال  ــل( در س ــس و بروکس ــن پاری ــدرو بی ــار تن ــط قط )خ
ــی  ــی آمریکای ــی آن دو نظام ــه ط 2015 ســاخته می شــود ک
ــار  ــه قط ــتی ب ــه ای تروریس ــان از حمل ــراه دوستانش ــه هم ب

سریع الســیر در فرانســه ممانعــت کردنــد.
نوشــته »جفــری  رمــان  از  اقتباســی  فیلــم کــه  ایــن   
 ای اِســترن« اســت، پیــش از ایــن بــه عنــوان یکــی از رقبــای 
امســال اســکار در بعضــی نشــریات ســینمایی معرفــی شــده 
بــود؛ امــا بــا اعــام تاریــخ رســمی اکــران، ایــن فیلــم شــرایط 
ــد  ــینمایی 201۷-201۸ را نخواه ــز س ــل جوای ــور در فص حض

داشــت. 
بــا توجــه بــه اینکــه کمپانــی بــرادران وارنــر امســال دو 
فیلــم »دانکــرک« ســاخته جدیــد »کریســتوفر نــوالن« 
را در فصــل جوایــز ســینمایی دارد  و »زن شــگفت انگیز« 
احتمــاال فیلــم »ایســتوود« را بــرای رقابــت در اســکار ســال 

ــت.  ــه اس ــر گرفت ــده در نظ آین
در فیلــم جدیــد »کلینــت ایســتوود« بازیگرانــی چــون 
»جــودی گریــر« و »جنــا فیشــر« در کنار »اسپنســر اســتون«، 
ــخصیت های  ــکارالتوس« ش ــک اس ــدلر« و »ال ــی س »آنتون

ــد. ــن رفته ان ــل دوربی ــرا مقاب ــن ماج ــی ای واقع

ــد  ــزی جدی ــنل« از ممی ــینمایی »ش ــم س ــده فیل پخش کنن
ــرد.  ــه ک ــم، گای ــن فیل ــرای ای ــون ب تلویزی

ــه   ــم از هفت ــن فیل ــران ای ــه اک ــان اینک ــا بی ــی ب ــعید خان س
ــه  ــی ک ــاق عجیب ــت: اتف ــنا گف ــه ایس ــده ب ــاز ش ــته آغ گذش
افتــاده، ایــن اســت کــه پــس از اخــذ مجــوز بــرای تیزرهــای 
ــد  ــد و تأکی ــا تمــاس گرفتن ــا م ــاره ب ــی »شــنل« دوب تلویزیون
کردنــد خانــم بــاران کوثــری فقــط در تیزرهــای ایــن فیلــم بایــد 
یــک پــان حضــور داشــته باشــند و ایــن یــک سانســور جدیــد 

اســت. 
او ادامــه داد: آن هــا نگفتنــد کا در تیــزر نباشــد، بلکــه تاکیــد 
دارنــد فقــط یــک پــان در تیزرهــا باشــد؛ ایــن در حالــی اســت 
ــی  ــری اســت و در تمام ــاران کوث ــم، ب ــی  فیل ــر اصل ــه بازیگ ک
پان هــا حضــور دارد؛ بنابرایــن ســاخت تیــزر بــرای ایــن فیلــم 
بــا ایــن شــرایط، کار ســختی اســت و طبیعتــا از جذابیت هــای 

ــود.  ــته می ش آن کاس
ــن  ــم ای ــزر فیل ــا تی ــه »آی ــه اینک ــخ ب ــی در پاس ــعید خان س
ــه هــر حــال  روزهــا از تلویزیــون پخــش می شــود؟« گفــت: ب
ــای مســتقل  ــی فیلم ه ــات محیط ــه تبلیغ ــه اینک ــه ب ــا توج ب
کــم اســت، مــا مجبــور شــدیم تیــزری را بــه خواســت آن هــا 
ــت  ــم از دس ــون را ه ــم تلویزی ــر بخواهی ــون اگ ــازیم؛ چ بس
ــه  ــم؛ ب ــم نداری ــات فیل ــرای تبلیغ ــی ب ــر محل ــم، دیگ بدهی
ــون  ــش داده شــده از »شــنل«  در تلویزی ــزر نمای ــال تی ــر ح ه

ــدارد.  ــگی اش را ن ــذاری همیش تأثیرگ
او بــا بیــان اینکــه فیلــم »شــنل« تاکنــون 55 میلیــون تومــان 
ــات  ــاز تبلیغ ــا آغ ــرد ب ــدواری ک ــار امی ــته، اظه ــروش داش ف
ــروش آن  ــده، ف ــه آین ــازی از هفت ــای مج ــم در فض ــن فیل ای
بیشــتر شــود. فیلــم ســینمایی »شــنل« بــه کارگردانی حســین 

ــت. ــجاع نوری اس ــا ش ــی علیرض ــدری و تهیه کنندگ کن

 »5 »پایتخــت  ســریال  در  می گویــد  مقــدم  ســیروس 
اتفاقاتــی عجیــب و تخیلــی رخ می دهــد و گویــی یــک 
خانــواده از فضایــی ســاده بــه مریــخ پرتــاب شــده اند و همــه 

این هــا عجیــب و شــوک آور اســت. 
ــود  ــده ب ــی« آم ــش »کروک ــای نمای ــه تماش ــه ب ــدم ک مق
ــای  ــت« و جذابیت ه ــریال »پایتخ ــل از س ــن فص ــاره ای درب
ــی  ــای نمایش ــاده و کاره ــا افت ــه در دنی ــی ک ــت: اتفاق آن گف
ــار هرآنچــه را  ــد ایــن اســت کــه خالقــان آث را جــذاب می کن
ــا  ــر می کشــند. آن ه ــه تصوی ــد، در آثارشــان ب ــل می کنن تخی
ــه  ــد و ب ــدود نمی کنن ــود مح ــای موج ــه بضاعت ه ــود را ب خ
همیــن دلیــل ممکــن اســت آثارشــان در جایــی بــه فانتــزی 

یــا مــاورا نزدیــک شــود. 
وی ادامــه داد: مــا هــم در ســریال »پایتخــت 5« هــر آنچــه 
را فکــر می کردیــم ممکــن اســت بــه شــکل ناخواســته بــرای 

یــک خانــواده از یــک فضــای ســاده بــه فضــای باورنکردنــی 
تبدیــل شــود، انجــام دادیــم. مــا تــاش کردیــم ایــن خانــواده 
ــه  ــواده ای ک ــم؛ خان ــرت کنی ــی پ ــای مریخ ــک فض ــه ی را ب
بیــرون  از علی آبــاد  شــاید در تمــام عمــرش پایــش را 
نگذاشــته و دورتریــن جایــی کــه رفتــه تهــران بــوده، ناگهــان 
ــی برایــش رخ  ــی در آســمان ســردر مــی آورد و اتفاقات از بالن
ــد  ــت بگویی ــن اس ــب ممک ــوان مخاط ــه عن ــه ب ــد ک می ده
ــق  ــت و منط ــال اس ــا رئ ــه این ه ــا هم ــود؟! ام ــر می ش مگ

ــود را دارد.  ــی خ روای
کارگــردان ســریال »پایتخــت« بــا اشــاره بــه اتفاقــات 
مختلفــی کــه در ایــن فصــل از ســریال رخ می دهــد، اظهــار 
کــرد: در ایــن مجموعــه تــراژدی در کنــار کمــدی قــرار گرفتــه و 
اتفاقاتــی می افتــد کــه بــا خــود فکــر می کنیــم بــرای فصــل 

ــام داد. ــوان انج ــه کاری می ت ــر چ ــدی دیگ بع
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از مهم تریــن  در دوره معاصــر، مهاجــرت یکــی 
ــش  ــان را بی ــی انس ــه زندگ ــت ک ــی اس پدیده های
ــد؛  ــر می کن ــوالت عمیق ت ــتخوش تح ــش دس از پی
پدیــده ای اجتماعــی کــه جنبه هــا و پیامدهــای 
ــی و  ــی دارد: سیاســی، اقتصــادی، جمعیت گوناگون

ــی.  ــر فرهنگ ــه مهم ت از هم
از میــان نویســندگانی کــه در اغلــب داســتان هایش 
ــه »مهاجــرت« را مشــاهده کــرد،  ــوان درونمای می ت

بایــد از خانــم »جومپــا الهیــری« نــام بــرد. 
نــام ایــن نویســنده هنــدی تبــار بــا کتــاب »مترجــم 

دردهــا« بــر ســر زبان هــا افتــاد. 
روایــات  الهیــری در داســتان هایش صمیمانــه، 
موشــکافانه، بــا دقــت و جزئیــات کامــل اســت. در 
ادامــه بــه معرفــی آخریــن اثــر او بــا نــام »گــودی« 
ــت«  ــدی حقیق ــه »امیرمه )The lowland( ترجم

می پردازیــم.

 موضوع داستان
و  دلبســتگی  زندگــی،  ماجــرای  »گــودی«، 
وابســتگی دو بــرادر بــه نام هــای سوبهـــاش و 
ــا  ــتی کام ــت سرنوش ــه درنهای ــت ک ــان اس اودای
متفــاوت بــرای هــر کــدام از آن هــا رقــم می خــورد. 
در کنــار ایــن دو بــرادر خانمــی بــه نــام »گــــوری« 
ــول  ــی اش در ط ــه زندگ ــور دارد ک ــتان حض در داس
داســتان، بــا آن دو بــرادر گــره می خــورد. از ســوی 
ــه  ــد را در ده ــار هن ــودی« حــوادث خونب ــر »گ دیگ
ــی »ناکســالباری«  ــی جنبــش دهقان شــصت در پ

روایــت می کنــد.
 هویت فراملی

ــیاری  ــی بس ــر، نگران ــی بهت ــرای زندگ ــرت ب مهاج
ــه  ــت؛ اگرچ ــوده و هس ــرق زمین ب ــان مش از مردم
ــدد  ــکات متع ــر مش ــاوه ب ــواره ع ــران هم مهاج
اقتصــادی، سیاســی و غــم غربــت دســت بــه 
گریبــان چالــش بزرگ تــری بــه نــام بحــران هویــت 
نیــز هســتند؛ ایــن موضــوع دربــاره مهاجران شــرقی 

قــدری ســخت تر بــه نظــر می رســد؛ چــرا کــه آنــان 
ــرق  ــگ ش ــل فرهن ــون تقاب ــی چ ــئله مهم ــا مس ب
و غــرب روبــه رو می شــوند؛ از ایــن رو بســیاری 
ــد  ــی دوگانه ان ــرش هویت ــه پذی ــور ب ــا مجب از آن ه
 Transnational ــا ــی ی ــت فرامل ــه آن هوی ــه ب ک

می گوینــد. 
بــه عبــارت دیگــر هویــت فراملــی، چالــش انســان 
ــی و  ــت مل ــردن هوی ــوش ک ــرای فرام ــر ب معاص
پذیــرش فضــای جدیــد مهاجــرت اســت. ایــن امــر 
در بیشــتر آثــار الهیــری از جملــه رمــان »گــودی« 

ــورد. ــم می خ ــه چش ب
در آثــار الهیــری بحــث تقابــات فرهنگــی مهاجــران 
ــت  ــان هوی ــه در می ــرادی ک ــود. اف ــرح می ش مط
ــد  ــار آمده ان ــرب گرفت ــِب غ ــگ غری ــدی و فرهن هن
و انتخــاب و ترجیــح دادن یکــی بــر دیگــری بــرای 

آنــان بســیار ســخت بــه نظــــر می رســد. 
آمریــکا، هنــدی اســت  اینکــه در  از  »گــوری« 
احســاس شرمســاری دارد؛ بــه همیــن دلیــل 
تعلقــات ســنتی و ملــی خــود را مانعــی بــرای 
ایــن  رو  از  می دانــد؛  زندگــی اش  در  پیشــرفت 
یــک  تــا  می دهــد  تغییــر  را  زندگــی  ســبک 
آمریکایــی باشــد. در قســمتی از داســتان می بینیــم 
او لبــاس ســنتی زنــان هنــدی - ســــاری - را بــا 
قیچــی تکه تکــه و موهایــش را کوتــاه می کنــد: »- 

چـــــرا موهــــات رو قیچــــی کــردی؟ 
- خسته شـــده بودم. 

– لباس هات رو چی؟ 
- از اونا هم خسته شده بودم.« 

ــار  ــر و انزج ــاس تنفــ ــر احس ــی دیگ ــا در بخش ی
»گــوری« را نســبت بــه هویــت هنــدی خــود 

می بینیــم:  این گونــه 
تماشــا  را  دختــر  دورشــدن  کــه  »همان طــور 
می کــرد، خــود را بی ریخــت دیــد؛ دلــش خواســت 
ــوی دانشــگاه  ــه زن هــای دیگــر شــود کــه ت شبیــ

چشــمش بهشــان می افتــاد.«

 زنان مستقــل
ــودن  ــی و زن ب ــی، فرهنگ ــه های مل ــک ریش بی ش
نویســنده یــک اثــر می توانــد بــر شــکل گیری 
مضامیــن و پیرنــگ داســتان های او تأثیرگــذار 

ــد.  باش

ــتان های  ــی داس ــه اصل ــرت درونمای ــد مهاج هرچن
الهیــری اســت، امــا او بــه ســبب زن بودنــش بــه 
ــتان هایش  ــودآگاه در داس ــودآگاه و ناخ ــورت خ ص
ــه  ــان را ب ــی آن ــی زندگ ــردازد و گاه ــان می پ ــه زن ب
گونــه ای روایــت می کنــد کــه گویــی در حــال بیــان 

تجــارب زندگــی شــخصی خویــش اســت. 
در رمــان »گــودی« زنــان داســتان، قــدری از 
ــر در  ــده اند و اگ ــارج ش ــود خ ــنتی خ ــته س پوس
آثــار پیشــین الهیــری همچــون »مترجــم دردهــا« 
ــد  ــدی و تن ــان غذاهــای هن ــب« زن و »خــاک غری
بــا عطــر کاری می پختنــد، از بچه هــا مراقبــت 
ــی  ــه نوعــی مــال و یکنواخت ــب ب ــد و اغل می کردن
در زندگی شــان رســیده بودنــد، در رمــان »گــودی« 
ــی  ــتقل زندگ ــا مس ــه کام ــم ک ــی را می بینی زنان
کتــاب  می رونــد،  دانشــگاه  بــه  می کننــد، 
ــه  ــش ب ــش از پی ــد بی ــعی دارن ــد و س می خوانن
دنبــال تجربــه کــردن دنیــای نــو و ســبک جدیــدی 
ــودی«،  ــاب »گ ــن  رو در کت ــی باشــند؛ از ای از زندگ
ــن زندگــی گذشــته  ــر تنــش بی ــز نویســنده ب تمرک
ــی  ــات زندگ ــان جزئی ــتان و بی ــان داس ــال زن و ح
ــرای  ــام دلچســب ب ــان، نوعــی پیچیدگــی و ابهـ آن
جومپــا  می کند.داســتان های  ایجــاد  خواننــده 
الهیــری بــه دلیــل برجســته بــودن عناصــــر و 
ویژگی هــای شرقی شــان و همچنیــن تشــابهات 
فرهنگــی میــان هنــد و ایــران بــرای خواننــده ایرانــی 

ــتند. ــرگرم کننده هس ــذاب و س ــیار ج بس

،،
هرچنــد مهاجــرت درونمایــه اصلــی 
داســتان های الهیــری اســت، امــا او به 
سبب زن بودنش به صورت خودآگاه 
بــه  داســتان هایش  در  ناخــودآگاه  و 

زنــان می پــردازد

نگاهی به کتاب »گـودی« نوشته جومپا الهیری

»گـودی«، روایتی از خــاک غریب

 وصیت نامه
شهید احمدعلی نیری

پــس از عــرض ســام و تحیــت بــه پیشــگاه ارواح 
مقــدس انبیــا و ائمــه معصومیــن)ع( به ویــژه 
ــکر  ــداء(، ش ــه الف ــا ل ــة هللا )ارواحن ــرت بقی حض
ــق  ــت و الی ــا را برانگیخ ــه م ــان ک ــروردگار عالمی پ
دانســت و هدایــت کــرد و رســوالن متعــددی 
به ویــژه رســول اکــرم)ص( و ائمــه معصومیــن)ع( 
ــای  ــم رهگش ــا بتوانی ــت ت ــی داش ــا ارزان ــر م را ب
خوبــی در ایــن جهــان باشــیم در مقابــل شــیاطین. 
ــود  ــناختند وج ــه ش ــانی ک ــال کس ــه ح ــا ب خوش
ــه  ــد ب ــل می کنن ــا و عم ــن دنی ــتن را در ای خویش
ــع  ــس و ترفی ــه نف ــد تزکی ــه امی ــود ب ــف خ وظای

ــب.  ــوع قل ــادت و خش ــذت عب ــه و ل درج
قــرآن، قــرآن را فرامــوش نکنیــد. بدانیــد کــه 

بهتریــن وســیله بــرای نظــارت بــر اعمالتــان قــرآن 
اســت. اســام را در تمــام شــئوناتش حفــظ کنیــد 
ــان  ــن زم ــه در ای ــی را ک ــت فقیه ــری و والی و رهب
ــد. ان شــاءهللا  ــاری کنی ــات اســت، ی از اهــم واجب
ــت  ــما عنای ــه ش ــر ب ــزای خی ــل ج ــد عزوج خداون

ــد!  فرمای
و السام علیکم و علی عباد هللا الصالحین

درباره شهید
ــتان 1345  ــری« در تابس ــی نی ــهید احمدعل »ش
بــه  چشــم  دماونــد  آینــه ورزان  روســتای  در 
ــاره  ــی درب ــان کودک ــان زم ــود. از هم ــان گش جه
حق النــاس و نمــاز اول وقــت بســیار حســاس 
ــی داد.  ــان م ــش نش ــاه واکن ــل گن ــود و در مقاب ب
ــت  ــل او غیب ــر در مقاب ــه اگ ــتند ک ــه می دانس هم
کســی را بکننــد، بــا آن هــا برخــورد ســختی خواهــد 

ــرد.  ک
ــن  ــال 64 و در س ــاه س ــخ 27 بهمن م او در تاری
ــه آرزوی  ــر 8 ب ــات والفج ــی عملی ــالگی ط 19 س

ــید. ــهادت رس ــی ش ــه اش، یعن دیرین
یکــی از دوســتان شــهید از تقــوا و ســیر و ســلوک 
ــره  ــن خاط ــد. ای ــل می کن ــره ای نق ــهید خاط ش
در کتــاب »عارفانــه« کاری از »گــروه فرهنگــی 
شــهید ابراهیــم  هــادی« نقــل شــده کــه در ادامــه 

می آیــد:
زندگــی او ماننــد یــک انســان عــادی ادامــه 
ــتی،  ــت داش ــا او رفاق ــی ب ــر مدت ــا اگ ــت؛ ام داش
متوجــه می شــدی کــه او یکــی از بنــدگان خالــص 
درگاه خداســت. یــک بــار برنامــه بســیج تــا ســاعت 
ســه بامــداد ادامــه داشــت. بعــد احمــد آهســته 
بــه شبســتان مســجد رفــت و مشــغول نمــاز شــب 

ــت او  ــردم. حال ــگاه می ک ــن از دور او را ن ــد. م ش
ــش  ــد در مقابل ــی خداون ــود. گوی ــرده ب ــر ک تغیی
ایســتاده و او ماننــد یــک بنــده ضعیــف مشــغول 
ــقانه او  ــادت عاش ــت. عب ــروردگار اس ــا پ ــم ب تکل
ــزرگان  ــاز ب ــا از نم ــه م ــود. آنچ ــب ب ــیار عجی بس
شــنیده بودیــم، در وجــود احمــد آقــا می دیدیــم. 
ــرای  ــه ب ــدر ک ــد، آن ق ــی ش ــاز او طوالن ــوت نم قن

ــی چــه شــده؟! مــن ســؤال ایجــاد کــرد یعن
 بعــد از نمــاز بــه ســراغش رفتــم و از او پرســیدم: 
ــود؟  ــده ب ــزی ش ــاز چی ــوت نم ــا در قن ــد آق احم
ــرد.  ــر می ک ــش فک ــه در جواب های ــد همیش احم
بــرای همیــن کمــی مکــث کــرد و گفــت: نــه، چیــز 

ــود.  خاصــی نب
آن قــدر اصــرار کــردم کــه مجبــور شــد حــرف بزنــد: 
در قنــوت نمــاز بــودم کــه گویــی از فضــای مســجد 

خــارج شــدم. نمی دانــی چــه خبــر بــود! آنچــه از 
ــه  ــم گفت ــای جهن ــت و عذاب ه ــای بهش زیبایی ه
شــده، همــه را دیــدم! انبیــا را دیــدم کــه در کنــار 

هــم بودنــد و...« 
ــش  ــات پی ــاهد لحظ ــه ش ــتانش ک ــی از دوس یک
ــود  ــر 8 ب ــات والفج ــان در عملی ــهادت ایش از ش
چنیــن نقــل می کنــد: در لحظــه شــهادت ترکشــی 
بــه پهلویــش اصابــت کــرد. وقتــی بــه زمیــن افتاد 
ــی روی  ــم؛ وقت ــد کنی ــه او را بلن ــا خواســت ک از م
ــه  ــتش را ب ــا دس ــه کرب ــتاد، رو ب ــش ایس پاهای
ســینه نهــاد و آخریــن کام را بــر زبــان جــاری کــرد 

ــا اباعبــدهللا«.  »الســام علیــک ی
ــه 6 روز از  ــا اینک ــپاری ب ــع خاکس ــی موق احمدعل
ــه  ــوز ب ــتش هن ــی دس ــت، ول ــهادتش می گذش ش

ــرار داشــت. ــر ســینه اش ق نشــانه ادب ب

تجسمی

»سورپرایز« کامبیز درمبخش در راه است
ــن  ــی جدیدتری ــت، از برپای ــد کاریکاتوریس ــش، هنرمن ــز درمبخ کامبی
ــو و  ــار ویدئ ــامل آث ــه ش ــورپرایز« ک ــوان »س ــا عن ــود ب ــگاه خ نمایش

ــر داد.  ــتا خب ــری ویس ــت، در گال ــان اس چیدم
کامبیــز درمبخــش، هنرمنــد کاریکاتوریســت، دربــاره جدیدتریــن 
نمایشــگاه خــود بــا عنــوان »ســورپرایز« کــه 5 آبــان در گالــری 
ــگاه  ــوان نمایش ــت: عن ــر گف ــگار مه ــه خبرن ــود، ب ــا می ش ــتا برپ ویس
ــار  ــار دچ ــا آث ــه ب ــب در مواجه ــون مخاط ــتم؛ چ ــورپرایز گذاش را س
نمی توانــم صحبتــی  آثــار  محتــوای  دربــاره  می شــود.  شــگفتی 
بکنــم؛ چــرا کــه ســورپرایز شــدن بخشــی از محتــوای ایــن نمایشــگاه 
اســت؛ امــا تعــداد آثــارم در ایــن نمایشــگاه ۳0 اثــر اســت و در آن از 

ــود.  ــه می ش ــمه ارائ ــان و مجس ــا چیدم ــوآرت ت ویدئ
ــه  ــگاه ارائ ــن نمایش ــه در ای ــی ک ــدادی از کارهای ــه داد: تع وی ادام
ــا اشــیا درســت کــرده ام و ویژگی هــای  می دهــم، آثــاری اســت کــه ب
جالــب توجهــی دارنــد. کاریکاتورهایــی کــه در ایــن نمایشــگاه حضــور 
دارنــد نیــز، بــه صــورت خاصــی ارائــه می شــوند و بــه شــکل معمــول 

نیســتند. 
ایــن هنرمنــد پیشکســوت کــه در ســال ۹5 نشــان ویســتا را از گالــری 
ویســتا دریافــت کــرد، دربــاره برپایــی نمایشــگاهش در ایــن گالــری 
بیــان کــرد: ایــن نمایشــگاه ربطــی بــه دریافــت آن نشــان از گالــری 
ویســتا نــدارد. مــن تولیــد هنــری زیــادی در طــول ســال دارم و قاعدتا 
نمی توانــم ۶ بــار در ســال در یــک گالــری نمایشــگاه برپــا کنــم؛ چــون 
هــر گالــری بــه تعــداد زیــادی هنرمنــد تعهــد دارد؛ بــرای همیــن آثــارم 
را در گالری هــای مختلــف نمایــش می دهــم. نمایشــگاه بعــدی ام در 
ــود و یــک نمایشــگاه هــم در  ــری ســیحون خواهــد ب دی مــاه در گال

اصفهــان خواهــم داشــت.

سینما

یک موفقیت خارجی برای فیلم »فرزندان«
و  طالبــی  یاســر  بــه کارگردانــی  »فرزنــدان«  تلویزیونــی  فیلــم 
خارجی زبــان  فیلــم  بهتریــن  روحی منــش،  میتــرا  تهیه کنندگــی 

»رویــال اســتار فیلــم فســتیوال« میشــیگان شــد. 
ــا 15  ــار روز از 12 ت ــه در چه ــتار ک ــال اس ــی روی ــتیوال بین الملل فس
ــزار  ــش فیلم هــای بخــش مســابقه در میشــیگان برگ ــا نمای ــر ب اکتب
شــد، فیلــم »فرزنــدان« را بــه عنــوان بهتریــن فیلــم خارجــی برگزیــد. 
فیلــم »فرزنــدان« محصــول شــبکه اســتانی مازنــدران، پیــش از ایــن 
جوایــزی را از فســتیوال های پمبــروک تاپارلــی )بهتریــن فیلــم(، 
ــم(،  ــن فیل ــال )بهتری ــد گلوب ــم(، آکولی ــن فیل ــل روز آواردز )بهتری ری
فســتیوال فیلــم یــاس )بهتریــن بازیگــر(، فرانکلیــن کانتــی )بهتریــن 
بازیگــر(، النــگ لیــف کارولینــا )بهتریــن فیلــم( و کارولینــای شــمالی 
ــی و بهتریــن فیلــم بخــش  )بهتریــن کارگردانــی( و بهتریــن کارگردان

ویدئویــی را از جشــنواره فیلــم شــهر دریافــت کــرده اســت. 
ــه  ــج ب ــی ایمی ــده شــرکت ال ــه عه ــم ب ــن فیل ــی ای پخــش بین الملل
مدیریــت الهــه نوبخــت اســت. »فرزنــدان« بیــش از ۶0 حضــور 

بین المللــی را تجربــه کــرده اســت. 
حســن رســتمانی، ویکتوریــا لوشــنیکووا، حســین میرزاقلــی، مهرتــاش 
ــران  ــاهلویی از بازیگ ــه جهان ش ــلطانی و  هانی ــگاه کاکاس ــعیدی، پ س

فیلــم هســتند. 
ــه  ــی بی دغدغ ــت: زندگ ــده اس ــم آم ــن فیل ــتان ای ــه داس در خاص
ــش  ــه آرام ــر ب ــق یکدیگ ــای عش ــا گرم ــه ب ــرش ک ــوب و همس یعق
ــه  ــرای ادام ــه ب ــرخ ک ــان ف ــا پسرش ــری از تنه ــا بی خب ــیده اند ب رس
ــود.  ــون می ش ــرده، دگرگ ــرت ک ــور مهاج ــارج از کش ــه خ ــل ب تحصی
ــه وار را  ــفری اودیس ــرش س ــانی از پس ــن نش ــی یافت ــوب در پ یعق

تجربــه می کنــد.

ادبیات

کتاب »عباس کیارستمی« به فارسی ترجمه شد
کتــاب »عبــاس کیارســتمی« نوشــته جاناتــان ُرِزنبــام و مهرناز ســعیدوفا 
ــا ترجمــه یحیــی نطنــزی و مقدمــه اختصاصــی نویســندگان از ســوی  ب

نشــر چشــمه منتشــر شــد. 
ُرِزنبــام و ســعیدوفا در کتــاب »عبــاس کیارســتمی« کــه یکــی از 
مهم تریــن منابــع نوشته شــده بــه زبــان انگلیســی دربــاره ایــن هنرمنــد 
فقیــد اســت، کارنامــه ســینمایی کیارســتمی را از اولیــن تجربه هــا 
ــاالت  ــار مق ــا در کن ــد. آن ه ــی می کنن ــش بررس ــن فیلم های ــا آخری ت
ــاره ســینمای کیارســتمی،  ــا هــم درب مجــزا و مفصــل خــود و مکالمــه ب
انجــام داده انــد کــه از بخش هــای  او  بــا  بلنــد هــم  گفت وگویــی 

ــت.  ــاب اس ــی کت خواندن
ــمایل  ــی ش ــه بررس ــد ب ــاش کرده ان ــادی ت ــدان زی ــندگان و منتق نویس
کیارســتمی بپردازنــد؛ امــا کتــاب جاناتــان ُرِزنبــام و مهرنــاز ســعیدوفا از 
ایــن جهــت دســتاورد کامــل و شــایان اعتنایــی اســت کــه عــاوه بــر مرور 
ــک  ــوان ی ــه عن ــت او را ب ــتمی، موقعی ــده کیارس ــای شناخته ش ویژگی ه
هنرمنــد بین المللــی بررســی می کنــد و بــه ســراغ مســیری مــی رود کــه 
کیارســتمی در آن از یــک فیلمســاز حاشیه نشــین و کارگــردان فیلم هــای 
»کانونــی« بــه جایگاهــی رســید کــه بــزرگان ســینمای جهــان تحســینش 
کردنــد و فیلمســازان زیــادی از او تأثیــر گرفتنــد؛ مســیری کــه در کتــاب 
ــده درک  ــا خوانن ــود ت ــته می ش ــث گذاش ــه بح ــف ب ــب مختل از جوان
ــه دســت                                                                                                       ــا ب ــگاه کیارســتمی در ســینمای دنی دقیقــی از اهمیــت و جای

بیــاورد.
ــت  ــه قیم ــمه ب ــر چش ــتمی« را نش ــاس کیارس ــاب »عب ــاپ اول کت چ
شــانزده هــزار تومــان منتشــر کــرده اســت. از یحیــی نطنــزی پیــش از 
ایــن کتاب هــای »راهنمــای ژانــر؛ معرفــی و بررســی ده گونــه ســینمایی« 

ــاه؛ 25 نقــد، 25 منتقــد« منتشــر شــده اســت. و »برخــورد کوت
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دول ارکا�ن �ج

بیست و یک روز بعد
کارگردان سیدمحمدرضا خردمندان
بازیگران ساره بیات، مهدی قربانی، 
حمیدرضا آذرنگ، امیرحسین صدیق، 

جالل فاطمی، سینا رازانی 
سینما چهارباغ

شنل
کارگردان حسین کندری

بازیگران باران کوثری، رضا 
بهبودی، بهار کاتوزی، مهدی 

حسینی نیا، آیسان حداد
سینما چهارباغ

خانه دختر
کارگردان شهرام شاه حسینی

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

بابک کریمی، رؤیا تیموریان
سینما قدس

»پایتخت ۵« شوکه تان می کندممیزی جدید تلویزیون برای فیلم »شنل«



11 و حوادث اجتماعی  جامعه

عواملمؤثردرتنهازیستی
ــر در  ــه تأخی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــناس ب ــک جامعه ش ی
ــه همــه گروه هــای جامعــه نیســت و  ــوط ب ازدواج مرب
نمی تــوان آن را یــک معضــل اجتماعــی دانســت، گفت: 
ایــن واقعــه جمعیت شناســی بیشــتر گریبانگیــر اقشــار 
ــه  ــن داشــتن شــغل، ب ــه در عی تحصیلکــرده اســت ک

دنبــال درآمــد باالتــر هســتند. 
ــا ازدواج  ــا ب ــتند ت ــن هس ــال ای ــه دنب ــراد ب ــن اف ای
در ســنین باالتــر انتخــاب اصلــح داشــته باشــند و 

عمــل کننــد.  اندیشــیده تر 
شــهال کاظمی پــور تعــداد کل خانوارهــای ایرانــی در 
ــرد و  ــالم ک ــر اع ــون نف ــدود 24 میلی ــال 95 را ح س
ادامــه داد: درصــد خانوارهــای زن سرپرســت در ســال 
ــوده  ــد( ب ــر )9.4 درص ــون نف ــش از 1.5 میلی 85، بی
کــه ایــن تعــداد در ســال 95 بــا رســیدن بــه بیــش از 
3 میلیــون نفــر بــه 12.7 درصــد افزایــش یافتــه اســت. 
ایــن جمعیت شــناس در ادامــه بــا اشــاره بــه افزایــش 
تعــداد خانوارهــای تک نفــره در یــک دهــه اخیــر 
تصریــح کــرد: در ســال 85 بیــش از 880 هــزار خانــوار 
ــود  ــه ب ــرار گرفت ــورد شــمارش ق ــره در کشــور م تک نف
کــه ایــن رقــم در ســال گذشــته بــه بیــش از دو میلیون 

نفــر رســیده اســت. 
مــرد  خانــوار  هــزار   68 از  بیــش  تعــداد  ایــن  از 
سرپرســت و بیــش از یــک میلیــون و 350 هــزار خانوار 

زن سرپرســت هســتند. 
بــه عبارتــی دیگــر می تــوان گفــت 12 درصــد از مجمــوع 
24 میلیــون خانوارهای کشــور، زن سرپرســت هســتند.

ــه نســبت  ــره ب ــار خانوارهــای تک نف ــه وی آم ــه گفت  ب
کل خانوارهــای کشــور در ســال 85، 5.2 درصــد بــوده 
ــه 8.5 درصــد رســیده،  ــدد در ســال 95 ب ــن ع ــه ای ک
ایــن در حالیســت کــه 66.4 درصــد از کل خانوارهــای 

ــتند. ــت هس ــره« زن سرپرس »تک نف
ــا 44  ــور در ادامــه درصــد مــردان 20 ت  شــهال کاظمی پ
ــد  ــد را 33.2 درص ــز ازدواج نکرده ان ــه هرگ ــاله ای ک س
و ایــن رقــم را در زنــان 15 تــا 39 ســاله 31.3 درصــد 
دانســت و اضافــه کــرد: در گذشــته تنهازیســتی امــری 
ناخواســته بــوده و فــرد بــه دلیــل از دســت دادن 
ــایر  ــا س ــود و ی ــرت خ ــا مهاج ــالق و ی ــان، ط خویش
ــده  ــتی می ش ــه تنهازیس ــور ب ــواده مجب ــای خان اعض
ــر تنهازیســتی،  اســت؛ ولــی در دنیــای امــروز عــالوه ب
ــد  ــته عالقمن ــکل خودخواس ــه ش ــراد ب ــی از اف گروه

ــد.  ــا زندگــی کنن ــا تنه هســتند ت
ــی  ــل مختلف ــه عوام ــاره ب ــا اش ــناس ب ــن جامعه ش ای
ــه  ــرد: ب ــح ک ــر هســتند، تصری ــه در تنهازیســتی مؤث ک
ــه  ــی ب ــکای مال ــدم ات ــادن ســن ازدواج، ع ــر افت تأخی
خانــواده، افزایــش میــزان طــالق و مهاجرت هــای 
شــغلی و تحصیلــی مهمتریــن عواملــی هســتند کــه در 
ــن اســتاد دانشــگاه  ــر گذاشــته اند. ای تنهازیســتی تأثی
کمرنــگ شــدن کارکردهــای خانــواده را از دیگــر عوامــل 
رواج تنهازیســتی در جامعــه دانســت و افــزود: شــکاف 
نســلی بیــن جوانــان و والدیــن و کمرنــگ شــدن 
کانــون و فضــای گــرم خانــواده از دیگــر عوامــل موثر در 

ــد. ــده بوده ان ــن پدی ای

کوتاه اخبار 
تأثیر»فقر«بر»بزهکاری«کودکان

بــه گفتــه مدیــر ســابق کانــون اصــالح و تربیــت، محــالت 
ــودکان از  ــات ک ــرای نج ــی ب ــر امکان ــد ه ــیه ای، فاق حاش

ــای اجتماعــی اســت.  بالی
نابرابــری،  و  بی عدالتــی  اینکــه  بیــان  بــا  مقاره عابــد 
وقتــی حتــی یــک ســاختار حمایتــی ســاده هــم وجــود 
ــودکان را  ــه ک ــوق اولی ــا حــدی حق ــه دســت کم ت ــدارد ک ن
ــن کــودکان  ــد زمینه ســاز ســوق یافت ــد، می توان محقــق کن
و نوجوانــان بــه انــواع و اقســام بــزه باشــد، گفــت: محــالت 
ــودکان از  ــات ک ــرای نج ــی ب ــر امکان ــد ه ــیه ای، فاق حاش
ــه آمارهــای  ــا اســتناد ب ــد ب ــای اجتماعــی اســت. عاب بالی
ــد  ــار  24 درص ــق آم ــت: طب ــود گف ــاله خ ــن 5 س میانگی
ــتند، 12  ــزل داش ــرار از من ــون ف ــارض قان ــودکان مع از ک
ــه  ــه ب ــن ک ــه ای ــد؛ ن درصــد از مدرســه اخــراج شــده بودن
زور اخــراج شــده باشــند، بلکــه بــه کــودک می گفتنــد »تــو 
بــه درد درس نمی خــوری« و پــدر کــودک را می خواســتند 
ــد، 59  ــه نیای ــه مدرس ــن بچ ــت ای ــر اس ــد بهت و می گفتن
ــد  ــتند، 37 درص ــل داش ــودکان ترک تحصی ــن ک ــد ای درص
ــد کــه دختــران  بچه هــا مــورد ســوءرفتار واقــع شــده بودن
بیشــتر از پســران قربانــی ایــن موضــوع بودنــد، 44 درصــد 
ــود  ــدن خ ــونت را روی ب ــی خش ــکار و فیزیک ــم آش عالئ

ــود.  ــی ب داشــتند کــه بعضــی از آن هــا خودزن
مرتضــی کی منــش، عضــو جمعیــت امــام علــی)ع( 
ــکاری  ــر بزه ــر ب ــر فق ــاره تأثی ــز درب ــی نی ــال اجتماع و فع
کــودکان عنــوان کــرد: وقتــی از خشــونِت کــودکان و وقــوع 
ــا  ــم، قطع ــت می کنی ــال صحب ــط اطف ــرم توس ــزه و ج ب
ــن  ــه ای ــده و گرن ــد آم ــه پدی ــزرگ در جامع ــی ب اختالل
امــر، جــرم و جنایــت توســط کــودکان، ممکــن نیســت یــا 
ــودکان و  ــم ک ــا جرائ ــا ب ــروز م ــه ام دســت کم ســطحی ک

ــت. ــادی نیس ــی و ع ــم، طبیع ــان مواجهی نوجوان

سونامیبازنشستگی
درسازماناستثنایی

معــاون آموزشــی و توانبخشــی ســازمان اســتثنایی از 
ــر ســال 800  ــت: ه ــر داد و گف ســونامی بازنشســتگی خب
ــرو  ــق نی ــه تزری ــی ک ــود، در حال ــته می ش ــرو بازنشس نی

ــم اســت.  ــی ک خیل
محســن غفوریــان بــا اشــاره بــه ضــرورت تغییــر نگــرش 
ــژه در  ــای وی ــا نیازه ــوز ب ــرش دانش آم ــه پذی ــبت ب نس
مــدارس عــادی اظهــار کــرد: مناسب ســازی فضــای 
آموزشــی، ایجــاد تســهیالت آموزشــی و پرورشــی، آمــوزش 
ــر  ــادی، تغیی ــدارس ع ــران م ــان و مدی ــئوالن و معلم مس
نگــرش دانش آمــوزان و والدیــن از اســتلزامات مــا اســت. 
دانش آمــوزان  ایــن  بــرای  قانــون  طبــق  افــزود:  وی 
ــی  ــا کالس هــای جبران ــم ت ــه بدهی ــد ارائ ــط بای ــی راب مرب
برگــزار کننــد. متأســفانه بــا کمبــود نیــرو مواجــه هســتیم. 
ــهمیه  ــا س ــد ت ــکاری کنن ــد هم ــی بای ــتگاه های متول دس

ــد. ــتخدام دهن اس

کوتاه اخبار 
رابطهتلگرامی

بهآدمرباییمنجرشد
فرمانــده انتظامــی خراســان رضــوی گفــت: مــرد جوانی 
کــه در پــی ادعــای رابطــه تلگرامــی فــردی با همســرش 

ربــوده شــده بــود بــا تــالش پلیــس رهــا شــد. 
ســردار قــادر کریمــی افــزود: ایــن مــرد جــوان کــه تبعــه 
خارجــی اســت ادعــا کــرده بــود هنگامــی کــه در مشــهد 
ــتانش  ــی از دوس ــا یک ــرش ب ــته، همس ــکونت داش س

رابطــه تلگرامــی برقــرار کــرده بــود. 
وی ادامــه داد: ایــن فــرد کــه چنــدی قبــل بــرای 
ســکونت بــه تهــران رفتــه بــود، پــس از اطــالع از ایــن 
ــهد  ــه مش ــران ب ــی از ته ــد انتقام جوی ــه قص ــه ب رابط
آمــده بــود. دوســت مــرد جــوان هنگامــی کــه متوجــه 
قصــد انتقام جویــی وی شــد، بــا همدســتی چنــد نفــر 
ــده انتظامــی  ــرد. فرمان ــرد ک ــن ف ــودن ای ــه رب ــدام ب اق
ــای  ــا دســت و پ ــرد ب ــن ف خراســان رضــوی گفــت: ای
بســته در ســاختمانی نیمــه کاره در مشــهد زندانــی شــده 
ــرگان آزاد  ــری مه ــوران کالنت ــالش مأم ــا ت ــه ب ــود ک ب
شــد. وی بــا اشــاره بــه دســتگیری متهــم ایــن پرونــده 
ــی  ــوان مبن ــرد ج ــای م ــاره ادع ــات درب ــزود: تحقیق اف
بــر رابطــه تلگرامــی دوســتش بــا همســرش و موضــوع 

ــه دارد. ــی ادام آدم ربای

۱۰سالزندانبرایمردسنگدل
ــن  ــاله اش را از باالتری ــر  9 س ــه پس ــنگدلی ک ــرد س م
نقطــه تقاطــع غیرهمســطح امــام حســین)ع( معــروف 
بــه پــل کابلــی در مشــهد بــه پاییــن پــرت کــرد و او را 
بــه طــرز دلخراشــی کشــت بــا صــدور حکــم دادگاه بــه 

ــدان محکــوم شــد.  10 ســال زن
ــاره محکومیــت 10 ســال  ــزاده درب ــی علی قاضــی مجتب
زنــدان بــرای پــدر ســنگدل گفــت: بــا توجــه بــه ایــن که 
ــدر  ــا، قصــاص پ ــه پرونده ه ــن گون ــون، در ای ــق قان طب
ــب  ــه جوان ــی هم ــا بررس ــا دادگاه ب ــت؛ ام ــی اس منتف
ــل و  ــکاب قت ــی ارت ــن چگونگ ــده و همچنی ــن پرون ای
جریحــه دار شــدن اذهــان عمومــی، رأی اشــد مجــازات 
قانونــی یعنــی 10 ســال زنــدان از جنبــه عمومــی جــرم 

را صــادر کــرد.

عاملقتلخانوادگیدرفهرج
اعدامشد

ــرج  ــاد فه ــر در جهان آب ــی ده نف ــل خانوادگ ــل قت عام
بامــداد روز چهارشــنبه در مألعــام بــه دار مجــازات 
آویختــه شــد. قاتــل دوم دی مــاه پارســال حــدود 
ــدر همســرش  ــزل پ ــه در من ــه ب ــا مراجع ســاعت 17 ب
کــه دخترخالــه وی نیــز بــود، اقــدام بــه تیرانــدازی بــه 

ــرد.  ــرش ک ــدر همس ــل پ ــزل و قت ــمت من س
ــراد  ــه اف ــزل هم ــه داخــل من ــا ورود ب ــل ســپس ب قات
داخــل خانــه بــه غیــر از همســرش را بــه گلولــه بســت 
ــز  ــه شــماری از همســایگان نی ــه اینک ــا توجــه ب ــه ب ک
بــرای عیــادت یــک بیمــار در داخــل خانــه بودنــد، آمــار 

ــت. ــش یاف ــدگان افزای کشته ش

ــه  ــاره ابالغی ــان درب ــه ســالمت ایرانی ــل ســازمان بیم مدیرعام
ــزوم اســتفاده بیمه شــدگان  ــر ل ــی ب ــن ســازمان مبن ــر ای اخی
ــات بخــش  ــا از خدم ــی« تنه ــگان همگان ــه رای ــدوق »بیم صن
دانشــگاهی و دولتــی توضیــح داد. مهنــدس طاهــر موهبتــی 
ــات  ــتفاده از خدم ــرای اس ــح داد: راه ب ــال توضی ــن ح در عی
بیمــه ای در بخــش خصوصــی بســته نیســت و افــراد عالقمنــد 
بــه دریافــت خدمــات از بخــش خصوصــی، می تواننــد صنــدوق 
بیمــه ای خــود را عــوض کــرده و در قالــب صنــدوق بیمــه 
ــان،  ــزار توم ــه 20 ه ــه ماهان ــا پرداخــت حــق بیم ــان و ب ایرانی
خدمــات موردنیــاز خــود را از بخــش خصوصــی دریافــت کننــد. 
مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســالمت ایرانیــان همچنیــن تأکیــد 
کــرد: ایــن مصوبــه مجلــس، داروخانه هــا را شــامل نمی شــود و 
بحــث دارو از ایــن مصوبــه مســتثنی شــده و همچنان از ســوی 
ــا اجــرای  ــه ب ــان اینک ــا بی ســازمان پرداخــت می شــود. وی ب

ایــن مصوبــه مجلــس، قطعــًا در ارائــه خدمــت تأخیــری ایجــاد 
نخواهــد شــد، افــزود: بــا ابــالغ اجــرای ایــن مصوبــه مجلــس، 
متأســفانه برخی هــا بحــث »شکســت طــرح تحــول« را مطــرح 
کردنــد. بایــد تأکیــد کنــم کــه ایــن موضــوع هیــچ ارتباطــی بــه 
ــته اند و  ــده ای نشس ــرا ع ــم چ ــدارد. نمی دان ــول ن ــرح تح ط
کاری کــه مــردم از آن راضی انــد، هزینه هــای مــردم را کاهــش 
داده، 200 نماینــده مجلــس در ســه مرحلــه آن را امضــا و 
تشــکر کردنــد و یکــی از افتخــارات دولــت اســت را زیــر ســؤال 
ــا  ــه برخی ه ــت ک ــی اس ــه داد: طبیع ــی ادام ــد. موهبت می برن
بــا بعضــی از مــوارد ایــن طــرح مخالــف بودنــد؛ ولــی زیبنــده 
فضــای کارشناســی کشــور نیســت کــه بــه صــرف مخالفــت بــا 
ــت آن را  ــار شکس ــول، انتظ ــرح تح ــای ط ــی از فرمول ه بعض
ــانی،  ــی انس ــا مبان ــت و ب ــاف نیس ــن انص ــیم؛ ای ــته باش داش

اخالقــی و کارشناســی منطبــق نخواهــد بــود.

معــاون مســافری شــرکت راه آهــن از برنامه ریــزی بــرای 
راه انــدازی قطــار مســافری قــم – کربــال در ایــام اربعیــن خبــر 

داد. 
میرحســن موســوی در نشســت خبــری بــا بیــان ایــن مطلــب 
ــمت  ــه س ــت آن ب ــای حرک ــه روزه ــار ک ــن قط ــرد: ای ــار ک اظه
عــراق 8، 10، 11 و 12 آبان مــاه در نظــر گرفتــه شــده و در روزهــای 
20، 21، 22 و 23 آبان مــاه از عــراق بــه ســمت قــم حرکــت 
می کنــد، بخــش قابــل توجهــی از ظرفیتــش را بــه هیئت هــای 
مذهبــی اختصــاص داده و قیمــت بلیــت آن بــرای هــر نفــر 190 

هــزار تومــان در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
ــن را  ــی راه آهــن در ســفرهای اربعی ــه اصل ــن برنام وی همچنی
این گونــه توضیــح داد: از 4 تــا 24 آبان مــاه بیــش از 150 هــزار 
ــه شــده  ــی در مســیر خرمشــهر – شــلمچه در نظــر گرفت صندل
کــه توانایــی ســیر 470 قطــار را دارد، در صــورت وجــود تقاضــا 

ایــن قطــار 24  ســاعته حرکــت می کنــد و بــرای زائــران حســینی 
رایــگان خواهــد بــود. 

ــن  ــار ای ــن، در کن ــرکت راه آه ــافری ش ــاون مس ــه مع ــه گفت ب
قطــار، راه آهــن 221 هــزار صندلــی بــرای زائــران حســینی 
ــدت مشــابه  ــا م ــاس ب ــه در قی ــده ک ــدارک دی ــام ت ــن ای در ای
ــن  ــد. همچنی ــان می ده ــدی را نش ــد 21 درص ــل رش ــال قب س
45 قطــار فوق العــاده بــا ظرفیــت 31 هــزار نفــری بــرای 
ــوی  ــد. موس ــد ش ــه خواه ــا اضاف ــه ظرفیت ه ــن ب ــام اربعی ای
بــا اشــاره بــه برنامه ریــزی راه آهــن بــرای افزایــش نفــوذ 
قطارهــای گردشــگری اعــالم کــرد: پــس از آنکــه از چنــدی قبــل 
ــن مســیر  ــاح شــد، در ای ــز – رازی افتت قطــار گردشــگری تبری
ــه  ــا ب ــد و م قطارهــای گردشــگری فعالیــت خــود را آغــاز کردن
ــگری  ــار گردش ــک قط ــده نزدی ــه در آین ــتیم ک ــال آن هس دنب

ــد. ــاز کن ــش را آغ ــز فعالیت ــادرود نی ــران – ب ته
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رســیدن انبــوه جوان هــای دهــه 60 بــه ســن 
ــه  ــه دانشــگاه ب دانشــگاه باعــث شــد ورود ب
ــت  شــکل بی ســابقه ای ســخت شــود. ظرفی
ــم  ــدت ک ــه ش ــال ها ب ــگاه ها در آن س دانش
ــدی  ــه س ــور را ب ــوع کنک ــن موض ــود و همی ب
بــرای رســیدن بــه آرزوی تحصیــل در مقاطــع 

باالتــر از دیپلــم تبدیــل کــرده بــود. 
ســال ها  آن  در  کنکــور  بغرنــج  وضعیــت 
ــاید  ــون ش ــه اکن ــی زد ک ــم م ــی را رق اتفاقات
باشــد.  ســخت  بســیاری  بــرای  بــاورش 
خیلی هــا بــرای قبــول نشــدن در همیــن 
می زدنــد،  خودکشــی  بــه  دســت  کنکــور 
ــدا  ــه ســربازی و پی ــن ب ــرای نرفت ــا ب خیلی ه
کــردن فرصتــی بــرای کنکــور دادن به هــر راهی 
ــی  ــع مال ــه وض ــا ک ــدند. آن ه ــل می ش متوس
ــه  ــرای ادام ــری داشــتند فرزندانشــان را ب بهت
ــتادند؛  ــور می فرس ــارج از کش ــه خ ــل ب تحصی
ــوند.  ــالص ش ــور خ ــد کنک ــن س ــه از ای بلک

ــا  ــه خانواده ه ــود ک ــیده ب ــی رس ــه جای کار ب
بــرای قبولــی فرزندانشــان در دانشــگاه حتــی 
ــی متوســل می شــدند.  ــای غیرقانون ــه راه ه ب

دورانرونقدانشگاهسازی
ــرده و  ــان افس ــوه جوان ــکالت و انب ــن مش ای
ــه کار  ــت دســت ب بی هــدف باعــث شــد دول

ــزرگ در  ــک و ب ــگاه های کوچ ــاخت دانش س
ــف شــود. شــهرهای مختل

امــا ایــن ماجــرا هــم ماننــد بســیاری از 
ــه  ــدی ب ــا ح ــورمان ت ــر در کش ــات دیگ اتفاق
افــراط کشــیده شــد. تعــداد دانشــجوهای 
ــهر  ــاکنان آن ش ــداد س ــهرها از تع ــی ش بعض

ــد.  ــتر ش ــم بیش ه

ایــن موضــوع باعــث مشــکالت بســیاری شــد 
و عــده ای کــه عمومــًا بــا هــر تغییــری مخالف 
ــا دانشــگاه ها  ــه مخالفــت ب ــا را ب هســتند، بن
را  دنیــا  تغییــر  جلــوی  بلکــه  گذاشــتند؛ 
ــش  ــکل افزای ــا مش ــن تنه ــه ای ــد. البت بگیرن
ناگهــان  زیــرا  نبــود؛  دانشــگاه ها  تعــداد 
ــه  ــت ک ــجویان مدرک به دس ــی از دانش انبوه

ــان  ــی دانشگاهش ــف آموزش ــل ضع ــه دلی ب
فاقــد هــر گونــه مهارتــی بودنــد، بــه بــازار کار 
روانــه شــدند. بــازار کار ایــران کــه خــود دچــار 
مشــکالت بی پایــان بــود، بــا مشــکل جدیــدی 
ــکار هــم مواجــه  ــام مدرک به دســتان بی ــه ن ب
ــوز  ــم ق ــرا ه ــن ماج ــالح ای ــه اصط ــد و ب ش

ــوز شــد. ــاالی ق ب
دورانرکود

ــا  ــان ب ــن آشــفته بازار مشــکالت، ناگه ــا ای ام
ــدت  ــه ش ــاد ب ــه هفت ــن ده ــش متولدی کاه
فروکــش کــرد. ایــن فروکــش کــردن ناگهانــی 
متقاضیــان اگرچــه مشــکل تعــداد زیــاد 
ــث  ــود باع ــا خ ــرد؛ ام ــل ک ــجویان را ح دانش

ــد.  ــازه ای ش ــکالت ت مش
ــطه  ــه واس ــه ب ــی ک ــهرهای کوچک ــان ش هم
ــی  ــد و برو بیای ــه بودن ــق گرفت دانشــگاه ها رون
پیــدا کــرده بودنــد، ناگهــان بــا خالــی شــدن 
ــای  ــد. مجتمع ه ــق افتادن ــگاه ها از رون دانش
مســکونی و تجــاری، رســتوران ها، مغازه هــای 
ــود  ــجوها ب ــوق دانش ــه پات ــتی ک ــز و درش ری

ناگهــان خالــی از مشــتری شــد. 
ــه شــدت کســاد شــد و  ــن شــهرها ب ــازار ای ب
بیــکاری و مشــکالت دامنگیــر آن، بــار دیگــر 

ــه شــد. ــه ایــن شــهرها روان ب
ــم  ــک ه ــگاه های کوچ ــا دانش ــار این ه در کن
بــا معضلــی بــه نــام صندلــی خالــی و کمبــود 

دانشــجو مواجــه شــدند. ایــن دانشــگاه ها 
بــرای خــالص شــدن از ایــن وضعیت چــاره ای 
ــور  ــدون کنک ــی ب ــجو حت ــن دانش ــز گرفت ج

نداشــتند. 
ایــن راه هــم پــس از چنــد ســالی بــا کاهــش 
ــرا  ــده؛ زی ــه مان ــی نتیج ــجوها ب ــداد دانش تع
بــه  می تواننــد  زمانــی کــه  دانش آمــوزان 
ــگاه های  ــان در دانش ــهر خودش ــی در ش راحت
بزرگتــر و بــا امکانــات بهتــر قبــول شــوند 
ــک آن  ــگاه کوچ ــه دانش ــن ب ــه رفت ــر ب حاض

هــم در شــهرهای دورافتــاده نیســتند. 
ــرا  ــود؛ زی ــد ب ــرا نخواه ــان ماج ــم پای ــن ه ای
ــن  ــه س ــه ب ــتادی هایی ک ــه هش ــداد ده تع
دانشــگاه خواهنــد رســید، از دهــه هفتادی هــا 
هــم کمتــر اســت و از حــاال می تــوان حــدس 
ــگاه های  ــن دانش ــیاری از ای ــر بس ــه عم زد ک

کوچــک و همچنیــن شــهر و روســتاهای 
ــگاه ها  ــن دانش ــطه ای ــه واس ــه ب ــی ک کوچک
ــه  ــد ب ــق رســیده بودن ــه رون ــد صباحــی ب چن

ــد رســید. ســر خواه
در وهلــه اول، مقصــر اصلــی ایــن ماجــرا 
کســانی هســتند کــه بــدون هیــچ برنامه ریــزی 
ــه  و منطــق خاصــی در هــر گوشــه ای اقــدام ب

ــد.  ــگاه کردن ــیس دانش تأس
ایــن حرکــت غلــط و بی هــدف در کنــار ســطح 
پاییــن آمــوزش و امکانــات و همچنیــن نبــود 
باعــث شــده  درســت  تحصیلــی  هدایــت 
مشــکالت تحصیــل در کشــور مــا بــه یــک گــره 
ــا  ــه قطع ــی ک ــود، گره ــل ش ــزرگ تبدی ــور ب ک
بــا دنــدان بــاز نخواهــد شــد و نیازمنــد عزمــی 
ــق  ــدت دقی ــزی بلند م ــک برنامه ری جــدی و ی

ــد اســت. و هدفمن
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دانشگاه های خالی

،،
شــهرهای کوچکــی کــه بــه واســطه 
و  بودنــد  گرفتــه  رونــق  دانشــگاه ها 
برو بیایــی پیــدا کــرده بودنــد، ناگهــان 
بــا خالــی شــدن دانشــگاه ها از رونــق 

افتادنــد

ســاعت 21 پنجشــنبه 27 مهــر، »عبــاس« 36 ســاله صــدای 
عجیبــی در ســاختمان نیمــه کاره همسایه شــان در کــوی 
ســمنگان، شهرســتان ســیرجان، واقــع دراســتان کرمــان، 
شــنید. از آن جــا کــه فاصلــه آن ســاختمان بــا خانــه اش 
زیــاد نبــود بــدون اینکــه بــه کســی چیــزی بگویــد بــا روشــن 
ــاختمان  ــرف س ــه ط ــش ب ــن همراه ــوه تلف ــردن چراغ ق ک
رفــت. هــوا تاریــک بــود و نــور چــراغ گوشــی »عبــاس« تنهــا 
جلــوی پایــش را روشــن می کــرد. مــرد جــوان چنــد قدمــی 
در پارکینــگ ســاختمان نیمــه کاره جلــو رفتــه بــود کــه ناگهــان 
زیــر پایــش خالــی شــد و بــا فریــادی تلــخ بــه داالنــی تاریــک 
و عمیــق ســقوط کــرد... . ســاعت از 10 شــب گذشــته بــود؛ امــا 
هنــوز خبــری از »عبــاس« نبــود. تلفــن همراهــش مــدام بــوق 
اشــغال مــی زد. همســر و مــادر مــرد جــوان بــه شــدت نگــران 
ــه بــرادرش  ــد. نیمه هــای شــب مــادر »عبــاس« ب شــده بودن
ــاب  ــه ت ــران ک ــرادر دل نگ ــت. ب ــک خواس ــن زد و از او کم تلف
ــه او  ــت ب ــر را نداش ــرار خواه ــرزان و بی ق ــدای ل ــنیدن ص ش
اطمینــان داد همــه تالشــش را بــرای پیــدا کــردن »عبــاس« 
می کنــد. دایــی عبــاس در ایــن بــاره گفــت: »آخریــن ســاعات 
پنجشنبه شــب، خواهــرم بــه مــن زنــگ زد و بــا نگرانــی ســراغ 
عبــاس را گرفــت. می گفــت پســرش خیلــی عجیــب ناپدیــد 
شــده اســت و هیــچ کــس از او خبــری نــدارد. وقتــی خــودم 
ــا خــودم  ــه نتیجــه ای نرســیدم ب هــم چندجــا زنــگ زدم و ب
فکــر کــردم شــاید تصــادف کــرده یــا اینکــه جایــی بی هــوش 
افتــاده اســت. کمــی در خیابــان دور زدم و بعــد بــرای اعــالم 
ناپدیــد شــدن عبــاس بــه کالنتــری و اداره آگاهــی رفتــم. قــرار 
شــد عکــس او را بــرای تحقیــق تحویــل پلیــس بدهیــم. آن 
ــار  شــب هیچ کــس خــواب نداشــت. شــاید بیــش از صــد ب
بــا تلفــن همــراه اش تمــاس گرفتیــم؛ امــا فقــط بــوق اشــغال 

مــی زد تــا اینکــه صبــح روز بعــد تلفــن خامــوش شــد.«
ــاده  ــی افت ــاق تلخ ــه اتف ــود ک ــده ب ــی نمان ــکی باق ــر ش دیگ
اســت. هرکــس چیــزی می گفــت و فرضیــه ای جنایــی دربــاره 
سرنوشــت »عبــاس« مطــرح می کــرد. صبــح جمعــه، همــه 
ــد  ــل ناپدی ــاس« شــب قب اهــل محــل می دانســتند کــه »عب
شــده اســت. بــه همیــن خاطــر جســت و جوهای مردمــی آغــاز 
شــد. کســی دوســت نداشــت بــاور کند کــه بالیــی ســر او آمده 
اســت. امــا خامــوش شــدن ناگهانــی تلفــن همراهــش نشــانه 

خوبــی نبــود.
درعمقتاریکچاهچهگذشت؟

»عبــاس« هنــوز در شــوک ســقوط هولنــاک بــود. می دانســت 
ــه پــای  ــه شــدید ب کــه داخــل چــاه افتــاده؛ امــا در اثــر ضرب
چــپ و کمــرش نمی توانســت تــکان بخــورد. چشــم، چشــم را 
نمی دیــد. حتــی نمی توانســت تلفــن همراهــش را پیــدا کنــد. 
بــا همــه توانــی کــه در بدنــش مانــده بــود فریــاد زد و کمــک 
خواســت. امــا در آن ســاعت شــب و از عمــق چــاه 10 متــری 
پارکینــگ ســاختمان نیمــه کاره کســی صدایــش را نمی شــنید. 
درد شــدیدی داشــت؛ امــا تــرس از آن تاریکی شــوم، نفســش 
ــم  ــه از گ ــه، همســایه ها ک ــح روز جمع ــود. صب ــد آورده ب را بن
ــی  ــد، یکی یک ــده بودن ــردار ش ــاس« خب ــی »عب ــدن ناگهان ش
بــا  هــم  »عبــاس«  می آمدنــد.  بیــرون  خانه هایشــان  از 
ــا تمــام  ــه امیــد نجــات؛ ب ــود. ب صــدای آن هــا بیــدار شــده ب
ــاد  ــر فری ــار دیگ ــش ب ــم نیمه جان ــده درجس ــوان باقی مان ت

زد و کمــک خواســت. صدایــش داخــل چــاه می پیچیــد امــا 
ــه  ــدا ب ــا ص ــد ت ــش بودن ــد راه ــی، س ــای خاک ــگار دیواره ان
ــرایط  ــخت ترین ش ــال در س ــن ح ــا ای ــد. ب ــاه نرس ــاالی چ ب
ــای  ــر دختره ــم. به خاط ــده بمان ــد زن ــت: »بای ــی می گف زندگ
ــا روز دوم، ســوم  ــادر و همســرم.« ام ــم، به خاطــر م کوچولوی
ــه  ــارم هــم گذشــت و هیچ کــس حتــی کارگرهــا هــم ب و چه
ســاختمان نیمــه کاره نیامدنــد تــا اینکــه نزدیــک ظهــر دوشــنبه 

یــک آبــان، اتفــاق عجیبــی افتــاد.
»عبــاس« کــه پــس از نجــات معجزه آســایش بــا پــا و کمــر 
شکســته روی تخــت بیمارســتان خوابیــده بــود، دربــاره حادثــه 
ــوی در  ــب جل ــت: ش ــی اش گف ــره زندگ ــای پردله و لحظه ه
ــنیدم.  ــه کاره ش ــاختمان نیم ــی از س ــه صدای ــودم ک ــه ب خان
ــا روشــن  فکــر کــردم شــاید دزدی بــه آن جــا آمــده باشــد. ب
کــردن چراغ قــوه تلفــن همراهــم وارد ســاختمان شــدم امــا از 
آنجــا کــه کارگرهــا روی چــاه را بــا تختــه و پالســتیک پوشــانده 
بودنــد متوجــه چــاه نشــدم و ناگهــان بــه داخــل چــاه عمیــق 
ــه  ــا ب ــا پ ــادم. چــون ب ــه داالن پشــتی افت ــردم و ب ســقوط ک
زمیــن خــورده بــودم کمــر و پایــم به شــدت آســیب دیــده بــود 
و فقــط می توانســتم دســتم را تــکان دهــم. خیلــی ترســیده 
بــودم. هرچــه فریــاد می کشــیدم، هیچ کــس صدایــم را 
بــودم. صــدای  نمی شــنید. همــه آن چنــد روز هوشــیار 
همســایه ها و حتــی روشــن شــدن خودروهــا را می شــنیدم؛ 
ــا  ــودم ام ــنه ب ــید. گرس ــا نمی رس ــه آن ه ــن ب ــدای م ــا ص ام
تشــنگی امانــم را بریــده بــود. خوابــم کــه می بــرد بــا حالــت 
ــرا  ــی زدم: »چ ــاد م ــدم و فری ــدار می ش ــدید بی ــش ش عط
ــودم  ــه خ ــه ب ــد ک ــی بع ــد؟« لحظات ــن آب نمی دهی ــه م ب
ــد  ــه چن ــا اینک ــتم. ب ــاه هس ــه چ ــدم ت ــدم می فهمی می آم
ــدید  ــای ش ــدد و زخم ه ــتگی های متع ــا شکس ــبانه روز ب ش
داخــل چــاه بــودم؛ امــا فقــط امیــدم بــه معجــزه ای از ســوی 
خــدا بــود تــا فرصــت دوبــاره زندگــی پیــدا کنــم. در تمــام آن 
ــه  ــان خواســتم ب لحظــات ســخت و نفســگیر از خــدای مهرب
مــن هــم ماننــد حضــرت یوســف کمــک کنــد و از اعمــاق چــاه 
نجاتــم دهــد. در اوج نابــاوری، تــه قلبــم می دانســتم خــدای 

ــم را خواهــد شــنید. ــان باألخــره صدای مهرب
شــاید هیــچ گاه بــرای »عبــاس«، شــنیدن نامــش شــیرین تر 
از ظهــر دوشــنبه یکــم آبــان نبــود. »دیگرهیــچ رمقــی نداشــتم. 
فکــر کــردم شــاید بایــد تســلیم دســت سرنوشــت شــوم. در 
همیــن فکرهــا بــودم کــه ناگهــان صــدای همســایه دیــوار بــه 
دیوارمــان را از فاصلــه نزدیکــی شــنیدم. انــگار او بــرای اینکــه 
ــه  ــد ب ــت کن ــر صحب ــه کاره راحت ت ــاختمان نیم ــی س در خلوت
ــک  ــود. در ی ــدم ب ــه امی ــن روزن ــن آخری ــود. ای آنجــا آمــده ب
ــید  ــاد زدم: »س ــم آورده و فری ــم را درگلوی ــام توان ــه تم لحظ
ســید؛ بــه فریــادم بــرس. یــا قمربنی هاشــم تــو را بــه خــون 
ــرای لحظــه ای  ــده.« ب ــم ب ــده ات نجات حســین و دســتان بری
صدایــش قطــع شــد ولــی ناگهــان بــه لــب چــاه آمــد و گفــت: 
»عبــاس؛ خــودت هســتی؟ آنجــا چــه کار می کنــی؟« وقتــی 
ــان  ــه خیاب ــرای آوردن کمــک ب ــه و ب ــم را شــنید باعجل صدای
ــاالی  ــیرجانی ب ــانان س ــد آتش نش ــه بع ــد دقیق ــت و چن رف
ــد. از  ــد و درآخریــن دقایــق زندگــی ام نجاتــم دادن چــاه آمدن
خداونــد بــزرگ ممنونــم کــه بــار دیگــر مــرا بــه زندگــی دوبــاره 

بازگردانــد.

4 روز جدال با مرگ در عمق چاه 10 متری اعتراف به  قتل همسر پس از 20 سال

ــران  ــرق ته ــش در ش ــال پی ــه 20 س ــاله ک ــرد 63 س م
ــه  ــرد، ب ــی می ک ــه زندگ ــته و مخفیان ــرش را کش همس

ــد.  ــلیم ش ــدان تس ــذاب وج ــر ع خاط
بعــد از ظهــر دوشــنبه مــردی 63 ســاله بــه کالنتــری 144 
جوادیــه تهرانپــارس رفــت و مدعــی شــد 20 ســال پیش 
ــه  ــه حکیمی ــان در محل ــری در خانه ش ــان درگی در جری
ــت.  ــراری اس ــان ف ــته و از آن زم ــش را کش ــران زن ته
ــوع  ــوران موض ــرد، مأم ــای پیرم ــه گفته ه ــه ب ــا توج ب
ــت دارد و  ــرا صح ــد ماج ــوم ش ــد. معل ــی کردن را بررس
پرونــده بــرای ادامــه تحقیقــات در اختیــار مأمــوران اداره 

دهــم پلیــس آگاهــی تهــران قــرار گرفــت.
روز سه شــنبه متهــم بــرای تحقیقــات بــه شــعبه ششــم 
ــه  بازپرســی دادســرای جنایــی تهــران منتقــل شــد و ب
ــر  ــط ب ــن فق ــت: م ــتا گف ــن مدیرروس ــرس محس بازپ
ــرگ  ــث م ــو باع ــت و بگو مگ ــه عصبانی ــک لحظ ــر ی اث
همســرم شــدم. او را دوســت داشــتم و هیچ وقــت 
ــال  ــد از 21 س ــترکمان بع ــی مش ــردم زندگ ــر نمی ک فک
ــرد.  ــیاهی بگی ــگ س ــور رن ــر این ط ــه پس ــتن س و داش
در ایــن 20 ســال عــذاب داشــتم؛ امــا ترســیدم و 
جرئــت نداشــتم تســلیم شــوم. پشــیمانم و از فرزندانــم 
می خواهــم مــرا ببخشــند، اشــتباه کــردم. هــر مجازاتــی 

ــرم. ــد، می پذی ــر بگیرن ــم در نظ برای
مــرد همســرکش، پــس از بازجویــی بــه پلیــس آگاهــی 
منتقــل شــد. ایــن در حالــی بــود کــه یکــی از پســرانش 
بــا حضــور در شــعبه ششــم بازپرســی دادســرای جنایــی 
ــت دارد و  ــدرش صح ــای پ ــرد گفته ه ــالم ک ــران، اع ته
قاتــل مادرشــان اســت امــا بعــد از ایــن همــه ســال از او 
کینــه نــدارد و می خواهــد وی را ببخشــد؛ بنابرایــن قــرار 
شــد دو بــرادر او نیــز بــرای تحقیقــات و ثبــت رضایــت 

خــود در دادســرا حاضــر شــوند.
ــدام  ــود و م ــته ب ــعبه نشس ــاق ش ــج ات ــم، آرام کن هاش
ــرده و  ــی ســفید ک ــرد. موی ــازی می ک ــا دســتبندش ب ب
ناراحتــی، پشــیمانی و عذابــی کــه در ایــن 20 ســال بــا او 

همــراه بــوده در چهــره اش نمایــان اســت.
ازروزقتلهمسرتبگو؟

بــا هزینــه کارگــری زندگــی ام را می گذرانــدم. همدیگــر را 
دوســت داشــتیم و بــا هــم دعــوای آنچنانــی نداشــتیم. 

آن روز بعــداز ظهــر از محــل کارم بــه خانــه آمــدم. 

روی راه پله هــای منتهــی بــه حیــاط بــا همســرم روبــه رو 
دعوایمــان  پیش پا افتــاده  مســئله ای  برســر  شــدم، 
شــد. او را از پله هــا هــل دادم تــا کنــار بــرود کــه 
ــرد.  ــقوط ک ــه س ــت داد و از  9 پل ــش را از دس تعادل

ــود. ترســیدم و  ــم، غــرق در خــون ب ــاالی ســرش رفت ب
ــته و  ــاس برداش ــول و لب ــداری پ ــا مق ــود بچه ه در نب
فرارکــردم. از آن زمــان زندگــی مخفیانــه ام شــروع شــد. 
بــه شــهر آمــل رفتــم و ارتباطــم بــا بچه هــا و خانــواده ام 

قطــع شــد.
چطورمتوجهمرگهمسرتشدی؟

چنــد مــاه بعــد، از طریــق دوســتی کــه نــزد او کار 
شــدم.  همســرم  مــرگ  متوجــه  می کــردم، 

ــه  ــری هزین ــا کارگ ــردم و ب ــال ها ازدواج نک ــن س در ای
زندگــی ام را تأمیــن می کــردم.

سابقهداری؟
قبــل از جنایــت ســه مــاه بــه خاطــر اعتیــاد بــه کمــپ 
ــادم را  ــت اعتی ــداز جنای ــک ســال بع ــم. ی ــاری رفت اجب

ــرک کــردم. ت
بهگفتهپسرت۱5سالپیشقتلراانجام

دادی؟
آن طــور کــه حافظــه ام یــاری می کنــد، قتــل همســرم 20 

ســال پیــش بود.
چراتسلیمنشدی؟

هــر شــب کابــوس روز جنایــت و چهــره همســرم را 
ــار خواســتم  ــدم، چندب ــدم. بارهــا خــواب او را دی می دی

ــا ترســیدم. تســلیم شــوم؛ ام
دراینسالهاباپسرانتدرارتباطبودی؟

ارتباط نداشتم.
ــر  ــن پس ــماره تلف ــوام ش ــی از اق ــش یک ــال پی  12 س
بزرگ تــرم را داد، بــا او حــرف زدم. می گفــت اگــر 

تســلیم شــوی رضایــت می دهــم.
بعدازاینهمهسالچهاتفاقیباعثشد

تسلیمشوی؟
20 روز پیــش بــه تهــران آمــدم. در ســاختمانی نیمــه کاره 

ــردم.  کار می ک
یــک روز قبــل خــواب همســرم را دیــدم. بعــد بــه 
ــرای اولیــن شــب  کالنتــری رفتــم و تســلیم شــدم و ب

آرام خوابیــدم.

کنش    وا

  رئیسستادمرکزیاربعین
اگر زائران بدون ویزا از مرز عبور کنند، دولت عراق مرز 

را خواهد بست. با توجه به اقدامات صورت گرفته از یک 
طرف و همکاری مردم از سوی دیگر، همچنین مدیریت 
درست چنین به نظر می رسد که امسال مانند سال های 

گذشته ترافیک و ازدحام جمعیت را، به ویژه در مرزها 
نداشته باشیم.

محمودزادهعضوهیئترئیسه
 کمیسیونکشاورزیمجلس

یک الیحه در کمیسیون کشاورزی، مورد تأیید و تصویب 
قرار گرفته است که یک ماده واحده و هفت تبصره دارد. 

در ماده واحده این الیحه ذکر شده است که مأموران 
اجرایی محیط زیست، جنگل بانان، و شیالت بانان از جهت 

مسئولیت قضایی و مدنی و خسارات وارده به اشخاص 
ثالث در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که در 
انجام مأموریت جهت وظیفه متحمل می شوند و کمک 

مالی به خانواده آنان در دوران تعقیب و بازداشت و بعد از 
آن مشمول مواد 12 تا 15 قانون به کارگیری سالح توسط 

نیروهای مسلح می شوند.

 روابطعمومیدیوانعدالتاداری
ماده 3 آئین نامه اجرایی بند)الف(، تبصره 15 قانون بودجه 
سال 1394 کل کشور هیئت وزیران مبنی بر اینکه تحصیل 

مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( در دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالی رایگان است و قید »در حد 

اعتبارات تخصیصی« مخالف اطالق ماده قانونی یاد شده 
است، در جلسه امروز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 

مورد بررسی قرار گرفت و ابطال شد. با ابطال مصوبه هیئت 
وزیران تحصیل مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( در 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی همچنان به صورت 100 

درصد رایگان ادامه خواهد داشت.

معاونعمرانوتوسعهامورشهریو
 روستاییوزیرکشور

یکی از مشکالت شهرداری شهرهای بزرگ بدهی هایی 
است که بدون توجه به منابع مالی موجود ایجاد شده 
است. ضررویست شورا و شهرداری، وضعیت بدهی و 

درآمدهای خود را به طور دقیق مشخص کنند و با توجه به 
اولویت های شهر و انتظارات مردم، پروژه های شهری را 

متناسب با درآمد تحقق یافته اولویت بندی و تعریف کرده 
و بر نحوه هزینه کرد منابع مالی نظارت و کنترل دقیق 

داشته باشند.

مشاوروبازرسویژه
وزیرآموزشوپرورش

دو مدرسه آسیب دیده در اغتشاشات منطقه اسالم آباد 
ارومیه به زودی وارد چرخه آموزشی می شوند. در خصوص 
یکی از مدارس، تمام نیروهای اداره کل نوسازی و تجهیز 

مدارس استان برای بازسازی بسیج شده و از روز شنبه 
مدرسه قطعا دایر خواهد بود و مدرسه راه شهدا که آسیب 

جدی تری دیده و نیاز به صرف زمان بیشتری برای 
بازسازی دارد، ظرف 8 روز آینده بازسازی خواهد شد.
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امام حسین )ع( فرمودند: 
»َمْن اََحّبَنا َکاَن ِمّنا اَْهَل اْلَبیِت«

 »کسى که ما را دوست بدارد، از ما اهل بیت 
است.«

ترفندهایخانهداری
 چند ترفند ساده 

برای یک چیدمان پاییزی )1(
مــا می دانیــم در ذهــن شــما چــه می گــذرد: »مــن پــول و 
زمــان کافــی نــدارم تــا دکوراســیون خانــه ام را بــرای فصــل 
پاییــز تغییــر بدهــم.« امــا مــا بــه شــما می گوییــم نگــران 
نباشــید؛ راه هــای زیــادی بــرای تغییــر دکوراســیون خانــه 
ــی  ــه  آن چنان ــه و بودج ــدون هزین ــزی ب ــای پایی ــا تم ه ب

وجــود دارد.
 خزان روبالشی ها و کوسن های نشیمن

روبالشــی ها و کوســن های اتــاق نشــیمن را عــوض کنیــد. 
ایــن بهتریــن راه بــرای عــوض کــردن حــال و هــوای خانــه 
ــده  ــه عقی ــت. ب ــی اس ــای آن چنان ــرف هزینه ه ــدون ص ب
ــه  ــزی ب ــم پایی ــک ت ــرای دادن ی ــیون ب ــان دکوراس طراح
چیدمــان خانــه یــک پتــوی ضخیــم و شــیک روی دســته 
ــرای  ــن انتخــاب ب ــد. خــز مصنوعــی بهتری ــه بیندازی کاناپ
ــم دادن  ــرای ل ــاق نشــیمن ب روبالشــی ها و کوســن های ات
در شــب های ســرد پاییــز اســت. یــک ســبد حصیــری یــا 
چوبــی کنــار کاناپــه بگذاریــد. ایــن ســبد بهتریــن وســیله 
بــرای گذاشــتن روزنامه هایــی اســت کــه می خواهیــد 
ــه  ــم دادن روی کاناپ ــام و ل ــا ش ــار ی ــرف ناه ــس از ص پ
ــل  ــه فص ــت ک ــوان گف ــت می ت ــه جرئ ــد. ب ــه کنی مطالع
ــرای اســتفاده از وســایل لوکــس  ــن زمــان ب ــز، بهتری پایی

و مجلــل اســت.

سالمباشیم
قارچ در کدام وعده غذایی به 

کاهش وزن کمک می کند؟
تحقیــق جدیــد نشــان می دهــد خــوردن صبحانــه سرشــار از 
قــارچ منجــر بــه حــس گرســنگی کمتــر و احســاس ســیری 

ــود. ــتر می ش بیش
ــد  ــوان می کنن ــکا عن ــه ســوتای آمری ــان دانشــگاه مین محقق
ــن  ــی جایگزی ــای غذای ــی وعده ه ــد در بعض ــارچ می توان ق
ــق،  ــم تحقی گوشــت شــود. جــوآن اســاوین، سرپرســت تی
نشــان می دهــد  مطالعــه  »ایــن  این بــاره می گویــد:  در 
جایگزیــن کــردن قــارچ بــه جــای گوشــت در بعضــی 
وعده هــای غذایــی هــم فایــده غذایــی دارد و هــم بــه حــس 
ــر  ــه نظ ــه ب ــی ک ــد.« از آنجای ــک می کن ــتر کم ــیری بیش س
ــت،  ــذی اس ــاده مغ ــیرکننده ترین م ــن، س ــد پروتئی می رس
محققــان درصــدد بررســی تطبیــق قــارچ و گوشــت از لحــاظ 
میــزان پروتئیــن برآمدنــد. محققــان در ۱۰ روز مصــرف قــارچ 
)۲۲۶ گــرم( و گوشــت )۲۸ گــرم(، تفــاوت آن هــا را از لحــاظ 
ــه  ــرکت کنندگان ب ــد. ش ــی کردن ــیری ارزیاب ــس س ــاد ح ایج
مــدت ۱۰ روز، دو وعــده قــارچ یــا گوشــت مصــرف می کردنــد. 
ــزان  ــاظ می ــی از لح ــب توجه ــاوت جال ــان داد تف ــج نش نتای
ســیری بیــن مصــرف قــارچ و گوشــت وجــود داشــت. 
شــرکت کنندگان مصرف کننــده قــارچ در صبحانــه در مقایســه 
بــا شــرکت کنندگان مصرف کننــده گوشــت در صبحانــه، حــس 

ــد. ــزارش کردن ــر و ســیری بیشــتری را گ گرســنگی کمت

سبکزندگی
نماز ملکوتی

ــه  ــادت خالصان ــس و عب ــه نف ــا تزکی ــادق)ع(، ب ــام ص ام
قله هــای کمــال  بــر  شــکوهمندانه  صعــودی  خویــش، 
ــد:  ــاره نمــاز امــام صــادق )ع( گفته ان انســانی داشــتند. درب
روزی بــا حالــی ملکوتــی مشــغول نمــاز بودنــد و آیــات قرآن 
را در نمــاز تــاوت می کردنــد. ناگهــان از حــال رفتنــد؛ پــس از 
لحظاتــی کــه بــه حــال عــادی بازگشــتند، حاضــران از ایشــان 
پرســیدند: »ایــن چــه حالــی بــود کــه بــه شــما دســت داد؟« 
آن بزرگــوار در پاســخ فرمودنــد: »آیــات قــرآن را تکــرار کــردم 
ــه  ــات را ب ــی آن آی ــه گوی ــیدم ک ــی رس ــه حالت ــه ب ــا اینک ت
ــنیدم.«  ــات، می ش ــده آی ــان نازل کنن ــتقیم از زب ــور مس ط

)مجلســی، بحاراالنــوار، ج ۸۱، ص ۲۴۸(

کار و تالش برای کسب روزی حالل
ــه کار  ــوت ب ــران را دع ــا دیگ ــادق )ع( نه تنه ــر ص ــام جعف ام
ــغله  ــود مش ــا وج ــز ب ــود نی ــه خ ــد، بلک ــاش می کردن و ت
ــد.  ــه کار می کردن ــتان، در مزرع ــرم تابس ــای گ ــاد در روزه زی
یکــی از یــاران حضــرت می گویــد: آن حضــرت را در باغشــان 
دیــدم، پیراهــن زبــر و خشــن بــر تــن و بیــل در دســت، بــاغ 
را آبیــاری می کردنــد و عــرق از ســر و صورتشــان می ریخــت. 
گفتــم: اجــازه دهیــد مــن کار کنــم. فرمودنــد: »مــن کســی را 
دارم کــه ایــن کارهــا را بکنــد، ولــی دوســت دارم مــرد در راه 
ــه دســت آوردن روزی حــال از گرمــی آفتــاب آزار ببینــد و  ب

خداونــد ببینــد کــه مــن در پــی روزی حــال هســتم.«

چرا نباید با کفش وارد خانه شد؟
دالیلــی وجــود دارد کــه نشــان می دهــد بــه هیچ وجــه 
نبایــد بــا کفــش وارد خانــه شــد. شــما هــم اگــر ایــن 
ــرک  ــر آن را ت ــد، زودت ــودن می دانی ــاکاس ب ــورد را ب م
کنیــد. ایــن موضــوع کــه بهتــر اســت در محیــط خانــه 
ــازه  ــم، موضوعــی ت ــه راه نروی ــا کفــش بیــرون از خان ب

نیســت. 
ــه بیشــتر مــردم  از زمان هــای گذشــته ایــن موضــوع ب
گوشــزد شــده و در فرهنــگ ایرانی هــا کمتــر خانواده هــا 
ــه می شــوند؛ امــا تحقیقــات اخیــر  ــا کفــش وارد خان ب
نشــان داده ورود بــه منــزل بــا کفــش بیــرون مضراتــی 
ــه  ــر ب ــه دارد. در زی ــف خان ــدن ک ــف ش ــر از کثی فرات

ــم: ــن مضــرات اشــاره می کنی بعضــی از ای
 جذب باکتری ها

طبــق تحقیقــات، کــف هــر کفــش بیــش از ۴۰۰ هــزار 
باکتــری مضــر بــرای ســامتی انســان وجــود دارد. ایــن 
ــی  ــاید حت ــه ش ــتند ک ــک هس ــدر کوچ ــا آنق باکتری ه

کــف کفــش دیــده نشــوند.
 جذب سموم توسط کفش ها

ــوص  ــود مخص ــید، ک ــه باش ــن راه رفت ــر روی چم اگ
ــا زده شــده  ــه درخت ه ــه ب ــواع ســمومی ک ــن و ان چم
و روی چمــن و زمیــن ریختــه، بــه کفــش شــما منتقــل 
می  شــود. ایــن مــواد شــیمیایی بــرای ســامتی بســیار 

مضــر هســتند.

خانواده
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فارس

مهــدی جهانگیــری، مدیــر آبفــای خوانســار، دربــاره اجــرای 
ــه  ــار ک ــهر خوانس ــی ش ــت: توپوگراف ــاب گف ــبکه فاض ش
ــه  ــده و ب ــکیل ش ــخت تش ــنگ س ــن آن از س ــس زمی جن
ــی  ــای جذب ــری چاه ه ــن نفوذپذی ــخت بودن زمی ــل س دلی
ــل ســبک  ــه دلی ــم اســت و از ســویی ب فاضــاب بســیار ک
ــده،  ــا ش ــی بن ــورت پلکان ــه ص ــا ب ــه خانه ه ــازی ک شهرس
ــه دیگــری  ــه، حیــاط خان ــه ای کــه ســقف یــک خان ــه گون ب
را  شــهری  فاضــاب  شــبکه  اجــرای  ضــرورت  اســت، 

ــت. ــرده اس ــدان ک دوچن
وی گفــت: میانگیــن بــارش ســاالنه در خوانســار بــه بیــش 
می تــوان  طــوری کــه  بــه  می رســد؛  میلیمتــر  از ۴53 
گفــت ســطح آب هــای زیرزمینــی در ایــن شهرســتان 
باالســت؛ بنابرایــن بــرای جلوگیــری از کاهــش آالینده هــای 
زیســت محیطی اجــرای شــبکه فاضــاب در ایــن شهرســتان 

ــد. ــر می رس ــه نظ ــروری ب ض
جهانگیــری افــزود: اجــرای شــبکه فاضــاب در شــهر 
خوانســار در ســال ۸۲ آغــاز شــد؛ امــا بــا توجــه بــه تنگناهای 
ــد  ــا ۱5 درص ــال ۸9، تنه ــا س ــارات ت ــود اعتب ــی و کمب مال
شــبکه فاضــاب اجــرا شــد. ایــن در حالــی اســت کــه طــول 
شــبکه فاضــاب مــورد نیــاز خوانســار بیــش از ۱۴۰ کیلومتــر 

ــر آن اجــرا شــده اســت. ــون ۲۱ کیلومت اســت کــه تاکن
جهانگیــری افــزود: بــا بهره بــرداری از تصفیه خانــه فاضــاب 
ــرد  ــک صــورت می گی ــده ای نزدی ــه در آین شــهر خوانســار ک
حــدود ۱5 درصــد از مــردم تحــت پوشــش خدمــات شــبکه 

ــد. ــرار می گیرن فاضــاب ق
مدیــر آبفــای خوانســار بــا بیــان اینکــه اجــرای شــبکه 
ــازه زمانــی کوتــاه انجــام  ــا مشــارکت مــردم در ب فاضــاب ب
می گیــرد اعــام کــرد: برخــورداری مــردم از خدمــات شــبکه 
ــا در اجــرای  ــاری آن ه ــکاری و همی فاضــاب مســتلزم هم

ــاده  ــرای م ــا اج ــر ب ــن ام ــه ای ــت ک ــاب اس ــبکه فاض ش
ــود. ــق می ش ــره3 محق ــده تبص واح

مهــدی جهانگیــری، مدیــر آبفــای خوانســار، دربــاره کاهــش 
آب بــدون درآمــد گفــت: بــا همــکاری شــرکت مهندســی آب 
ــک شــرکت  ــرر شــد ی ــی مق و فاضــاب کشــور طــی توافق
ــهر  ــت آب را در ش ــش هدررف ــی و کاه ــروژه بررس ــی پ ژاپن
خوانســار در دســتورکار قــرار دهــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
در ســال 9۲ میــزان هدررفــت آب در خوانســار 5/۶۲ درصــد 
ــه  ــه 5۸ درصــد کاهــش یافت ــون ب ــن رقــم هم اکن ــوده؛ ای ب

اســت.
ــا حضــور کارشناســان  ــت: در ســال 93 جلســه ای ب وی گف
ــاره  ــی در شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور درب ژاپن
بررســی راهکارهــای کاهــش هدررفــت آب در شــهر خوانســار 
برگــزار شــد کــه از آن زمــان تاکنــون هیئــت ژاپنــی چندیــن 

بــار بــا حضــور در شــهر خوانســار، پــروژه کاهــش هدررفــت 
ــی  ــد؛ پیش بین ــن شــهر بررســی و مطالعــه کردن آب را در ای
می شــود در آینــده نزدیــک بــا حضــور مســتمر هیئــت ژاپنــی 
ــی  ــار عملیات ــهر خوانس ــت آب در ش ــش هدررف ــروژه کاه پ

شــود.
ــهر  ــن در ش ــس زمی ــاخت: جن ــان س ــری خاطرنش جهانگی
خوانســار از ســنگ ســخت بــوده و نیــز اختــاف ارتفــاع در 
ایــن شــهر بســیار زیــاد اســت کــه گاه تــا حــدود ۲۰ متــر هــم 
ــعابات  ــق انش ــایی دقی ــت شناس ــن وضعی ــد؛ بنابرای می رس
نیــاز بــه تجهیــزات نویــن دارد کــه انتظار مــی رود بــا همکاری 
هیئــت ژاپنــی بتــوان با شناســایی انشــعابات هدررفــت آب را 
بــه کمتریــن میــزان رســاند. ایــن در حالــی اســت کــه میــزان 
هدررفــت آب در شــهر توکیــو کمتــر از 3 درصــد اســت و یکــی 

از شــهرهای دنیاســت کــه کمتریــن هدررفــت آب را دارد.

 توسعه شبکه فاضالب در خوانسار 
مستلزم بهره گیری از ماده واحده تبصره 3 است

»آگهی مزایده عمومی« )نوبت اول(
نوبت اول

استناد مصوبه شماره 5/9۶/۱۱5۱ مورخ 9۶/7/۲5 شورای  به  شهرداری فوالدشهر 
اسامی شهر در نظر دارد تعدادی از ماشین آالت و وسائط نقلیه شهرداری را از طریق 
و  شرایط  از  اطاع  جهت  توانند  می  متقاضیان  برساند.  فروش  به  عمومی  مزایده 
دریافت اسناد مزایده و بازدید حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 9۶/۸/۲۱ به پارکینگ 

ساختمان شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.
حسین ایزدی - سرپرست شهرداری فوالدشهر


