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می پیماید؛ این توافق بین المللی امروز دستخوش 
است  سال  ده ها  ایران  ملت  که  شده  دشمنی 
و  کینه ورزی  از  و  هستند  آشنا  دشمنی اش  با 
طمع ورزی و زیاده خواهی های او خاطرات بسیاری 
در ذهن دارند؛ به همین دلیل هم دل به برجام 
نبسته اند؛ گرچه بر اساس رویه اسالمی به عهد 
خود وفادارند؛ زیرا در فرهنگ این ملت است که 
»الدین لمن العهد له«؛ اما اگر طرف های برجام 
بخواهند عهدشکنی کنند، به طور یقین کشور ما 
نیز مقابله به مثل خواهد کرد؛ این روزها و پس از 
روی کارآمدن رئیس جمهور ترامپ، برجام گرفتار 
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عراقچی تأکید کرد: 
سوءنیت دولت قبلی و فعلی 

آمریکا، بزرگ ترین چالش برجام 
خارجه،  امور  وزیر  معاون  عراقچی،  عباس  سید 
با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسالمی 
برجام  درباره  وزارتخانه  این  اقدامات  تشریح  به 

پرداخت....

رهبر معظم انقالب: 
 مسئولیت سنگین فلسطین 

بر دوش همه دنیای اسالم است
حضرت آیت هللا خامنه ای در پیامی به رئیس اتحادیه 
جهانی علمای مقاومت به مناسبت برگزاری کنگره این 
اتحادیه، تأکید کردند: وعده الهی، نصرت قطعی در 

مبارزه با رژیم صهیونیستی است...

رئیس اداره جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن مطرح کرد:

آثار خشکسالی بر روی جنگل های استان باعث ضعف بیولوژیک و هجوم آفات و امراض به جنگل های طبیعی و دست کاشت شده
سرانه جنگل در دنیا برای هر نفر 2500 متر مربع، در ایران 1700 متر مربع و در استان برای هر نفر 900 متر مربع است

حجت االسالم و المسلمین محمدعلی انصاری:

اصلی ترین دغدغه ام 
خدمتگزاری بی منت به اهالی 

فرهنگ و هنر اصفهان است

 معاون وزیر ارشاد در آیین تودیع و معارفه 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

 اجازه بازی عناصر سیاسی را 
در سنگر فرهنگ نمی دهیم



گروه سیاست نفیسه اله دادی
N.A.Dadi@eskimia.ir

و  آذربایجــان  ایــران،  ســه جانبه   اجــاس 
روسیه در ایران برگزار می شود. 

در نخســتین دیــدار روحانــی و علــی اف، 
رئیس جمهــوری کشــورمان بــر ایــن مســائل 

ــد: ــد کردن تأکی
ــر  ــاوه ب ــروز ع ــه ام ــحالیم ک ــیار خوش بس
ــبات  ــو مناس ــران و باک ــه ته ــط دوجانب رواب
ــران، روســیه و آذربایجــان نیــز  ســه جانبه ای
مــورد توجــه و اهتمــام مســئوالن ســه کشــور 
ــط  ــوی رواب ــو، الگ ــران و باک ــرار دارد و ته ق

چندجانبــه و منطقــه ای شــده اند. 
ــور  ــای جمه ــه رؤس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
اخیــر  آذربایجــان در ســال های  ایــران و 
ــار  ــد، اظه ــدار کرده ان ــر دی ــا یکدیگ ــار ب ده ب
داشــت: ایــن نشــان از اراده مســئوالن دو 
کشــور بــرای توســعه، تقویــت و تعمیــق 
همکاری هــای  و  روابــط  همه جانبــه 

دارد. فی مابیــن 
گفت وگوهــای  و  دیدارهــا  رئیس جمهــور 
پیوســته هیئت هــای عالی رتبــه دو کشــور 
را مثبــت ارزیابــی کــرد و نتایــج آن را در 
ــبات و  ــرفت مناس ــعه و پیش ــتای توس راس
اهمیــت  حائــز  فی مابیــن  همکاری هــای 
دانســت و گفــت: روابــط تجــاری و اقتصــادی 
ایــران و آذربایجــان پیشــرفت و تحــرک 
ــا در  ــم ت ــاش کنی ــد ت ــته و بای ــی داش خوب
جهــت رفــع نیازهــای دو طــرف از ظرفیت هــا 
و توانمندی هــای موجــود در دو کشــور بیــش 

ــم. ــتفاده کنی ــش اس از پی
ــی و  ــای گمرک ــهیل در تعرفه ه ــی تس روحان
ــان  ــران و آذربایج ــی ای ــط بانک ــعه رواب توس
مــراودات  و  همکاری هــا  گســترش  در  را 
اقتصــادی و تجــاری دو کشــور مهــم دانســت 
ــرو  ــط اقتصــادی در گ ــت: توســعه رواب و گف
روابــط بانکــی خــوب اســت و بایــد بــا تاش 
ــعه  ــور توس ــی دو کش ــط بانک ــئوالن رواب مس

یابــد.
در  به ویــژه  را  باکــو  و  تهــران  روابــط  وی 
ــت و  ــعه دانس ــه توس ــر رو ب ــال های اخی س
ــق  ــه پیوندهــای تاریخــی و عائ ــا اشــاره ب ب
دینــی و مذهبــی مشــترک دو کشــور تاکیــد 
کــرد: هرچــه در مســیر گســترش مناســبات 
دو ملــت تــاش کنیــم، هنــوز از تاریــخ عائق 

ــت عقــب هســتیم. دو مل
ــای  ــرمایه گذاری ها و همکاری ه ــی س روحان
ــران و آذربایجــان را در زمینه هــای  تجــاری ای
کارخانــه  احــداث  جملــه  از  مختلــف 
داروســازی و خودروســازی توســط ایــران در 
آذربایجــان مثبــت دانســت و اظهــار داشــت: 
ــا  ــی دارد ت ــران آمادگ ــامی ای ــوری اس جمه
همکاری هــای خــود را بــا آذربایجــان در ســایر 
بخش هــای صنعتــی، کشــاورزی، کشــت 
فراســرزمینی، ســوآپ انــرژی در نفــت و گاز و 
اکتشــاف و اســتحصال نفــت در حــوزه دریای 

خــزر، گســترش دهــد. 
ضــرورت گســترش  بــه  اشــاره  بــا  وی 
همکاری هــای ایــران و آذربایجــان در بخــش 
ترانزیــت و حمــل و نقــل خاطرنشــان کــرد: 
ــتارا  ــتارا – آس ــن آس ــت راه آه ــروع فعالی ش
یــگ گام مهــم در توســعه همکاری هــای 
ترانزیتــی ایــران و آذربایجــان بــه شــمار 

ــی رود. م
رئیس جمهــور احــداث راه آهن رشــت – آســتارا را 
بــه عنــوان طــرح مشــترک ایــران و آذربایجان 
ــی دو  ــط ترانزیت ــم در توســعه رواب گامــی مه
ــوان  ــوب عن ــمال – جن ــدور ش ــور در کری کش
ترانزیتــی  خــط  ایــن  از  افــزود:  و  کــرد 
می تــوان بــرای نقــل و انتقــال کاال از منطقــه 
ــه منطقــه  ــای عمــان و خلیــج فــارس ب دری

ــرد.  ــای شــرقی اســتفاده ک ــاز و اروپ قفق

ــتفاده  ــرورت اس ــه ض ــاره ب ــا اش ــی ب روحان
و  تجــاری  مــراودات  در  ملــی  پــول  از 
اقتصــادی ایــران و آذربایجــان گفــت: دو 
ــود را  ــاری خ ــادالت تج ــد تب ــور می توانن کش

ــای  ــا پول ه ــزی ب ــای مرک ــق بانک ه از طری
ــط  ــن رواب ــی ای ــد و حت ــام دهن ــی انج مل
ــایر  ــا س ــه جانبه ب ــورت س ــه ص ــد ب می توان

ــد. ــام برس ــه انج ــز ب ــایگان نی همس
ــترک  ــای مش ــه همکاری ه ــاره ب ــا اش وی ب
دو کشــور در حــوزه نفتــی دریــای خــزر 
و توســعه روابــط بانکــی و ســوآپ ارزی 
گفــت: رؤســای کمیســیون های مشــترک 
ــون در  ــه تاکن ــور ک ــد همان ط ــور بای دو کش
ــد،  ــاش کرده ان ــط ت راســتای گســترش رواب
راســتا  ایــن  در  را  خــود  همکاری هــای 

ــد.  ــش دهن افزای
مســلمانان  امــروز  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
میانمــار به ویــژه مــردم روهینگیــا دچــار 
فاجعــه ای بــزرگ شــده اند، تأکیــد کــرد: 
وظیفــه همــه مســلمانان ایــن اســت کــه بــه 
آوارگان در ایــن کشــور کمــک کننــد و در ایــن 
راســتا هماهنگــی و همکاری هــای ایــران 
ــت خواهــد  ــز اهمی و آذربایجــان بســیار حائ

ــود.  ب
ــل  ــل و فص ــر ح ــن ب ــور همچنی رئیس جمه
در  منطقــه  میــان کشــورهای  مناقشــات 
ــی  ــررات بین الملل ــره و مق ــوب مذاک چارچ
تأکیــد کــرد و ادامــه اختافــات موجــود را بــه 
ــه دانســت. ــردم و کشــورهای منطق ضــرر م

 دیدار روحانی و علی اف 
در اجالس سه جانبه

ــاب  ــم انق ــر معظ ــه ای، رهب ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــی  ــه جهان ــس اتحادی ــه رئی ــی ب ــامی، در پیام اس
علمــای مقاومــت بــه  مناســبت برگــزاری کنگــره ایــن 
اتحادیــه، تأکیــد کردنــد: وعــده الهــی، نصــرت قطعــی 

ــم صهیونیســتی اســت.  ــا رژی ــارزه ب در مب
ــه ایــن  متــن پیــام رهبــر معظــم انقــاب اســامی ب

شــرح اســت:
بسم الّله الرحمن الرحیم

عالم جلیل جناب آقای شیخ ماهر حمود
رئیس محترم اتحادیه جهانی علمای مقاومت

ســام بــر شــما و همه حضــار محتــرم ایــن کنفرانس، 
مســئولیت ســنگین و فراموش نشــدنی فلســطین بــر 
دوش همــه دنیــای اســام اســت. بی شــک نخبــگان 

علمــی و روحانــی و سیاســی و مســئوالن کشــورهای 
اســامی بخــش مهم تــر ایــن مســئولیت را بــر دوش 
دارنــد؛ ایــن، مبــارزه ای مقــدس و خوش عاقبــت 
اســت؛ وعــده الهــی، نصــرت قطعــی در ایــن مبــارزه 
ــن حرکــت  ــروز شــما بخشــی از ای اســت. کنگــره ام

عمومــی و عظیــم اســت.
ــئلت  ــما را مس ــع ش ــق جم ــال توفی ــدای متع از خ
ــم متجــاوز  ــا رژی ــوع ب ــارزه متن ــداوم مب ــم و ت می کن
صهیونیســت را بــه همــه کســانی کــه ایــن مســئولیت 

ــم. ــه می کن ــد، توصی ــاس می کنن ــزرگ را احس ب
والسام علیکم و رحمةالّله

سیدعلی خامنه ای
96/۸/۸

ــی  ــت مل ــه ســوم کمیســیون امنی ــزارش شــش ماه گ
ــروز  ــی دی و سیاســت خارجــی مجلــس در جلســه علن
چهارشــنبه مجلــس توســط ســید حســین نقــوی 
و  ملــی  امنیــت  کمیســیون  ســخنگوی  حســینی، 

سیاســت خارجــی مجلــس، خوانــده شــد. 
نقــوی حســینی در ابتــدای خوانــدن ایــن گــزارش گفــت: 
گــزارش شــش ماهــه ســوم مبتنــی بــر تبصــره 1 قانــون 
ــوری اســامی  ــت جمه ــل دول ــدام متناســب و متقاب اق
ایــران در اجــرای برجــام مصــوب 21 مهــر 1394 اســت.

وی تأکیــد کــرد: بعضــی از مــوارد یادشــده در دو گــزارش 
قبلــی کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس در ایــن گــزارش 
ــت  ــل اهمی ــه دلی ــدام ب ــن اق ــه ای ــده ک ــان ش ــز بی نی

موضــوع یــا تغییــر نکــردن و رفــع آن بــوده اســت.

ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس ادامــه داد: 
برخــی از مــواردی کــه مــا قــرار اســت در گــزارش چهــارم 
ــم، در  ــر کنی ــه صــورت جامــع و کامــل ذک کمیســیون ب
ــه آن اشــاره شــده  ــه صــورت مختصــر ب ایــن گــزارش ب
کــه می تــوان بــه مواضــع ضــد برجامــی ترامــپ، 
پایبنــدی ایــران بــه تعهــدات و تهدیــدات جدیــد ترامــپ 

ــرد.  ــاره ک ــا اش و آمریکایی ه
مــاده 49   1 تبصــره  اســاس  بــر  تأکیــد کــرد:  وی 
ــزارش  ــن گ ــتای ای ــس، در راس ــی مجل ــه داخل آیین نام
ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس بــه مــدت 
15 دقیقــه، نماینــده دولــت بــه مــدت 15 دقیقــه و 
شــش نماینــده بــه قیــد قرعــه دربــاره گــزارش صحبــت 

می کننــد.

سیاسـت2

،،
گــرو  در  اقتصــادی  روابــط  توســعه 
روابــط بانکــی خــوب اســت و بایــد بــا 
تــاش مســئوالن روابــط بانکــی دو 

ــد کشــور توســعه یاب
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سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

برجام و گره های جدید
ــدی و  ــدری و بدعه ــت از قل ــرش حکای ــه عم ــوی ک عض
پایبندنبــودن بــه قوانیــن بشردوســتانه و بین المللــی دارد. 
ــز بمباران هــای هســته ای و آدمکشــی های او  نشــانش نی
ــیما،  ــی و هیروش ــه ناکازاک ــان از جمل ــای جه در جای ج
تســلیح صــدام در حملــه بــه ایــران، حمایت هــای مــادی 
ــوارد  ــیاری م ــی و بس ــرائیل در کودک کش ــوی از اس و معن
دیگــر اســت کــه انســان شــرم می کنــد حتــی بــه تحریــر 
درآورد؛ امــا در ایــن شــرایطی کــه کشــور مــا بــا آن مواجــه 
اســت، بایــد گوش هــا تیــز و چشــم ها بــاز بــوده و 

ــد.  ــمن باش ــرکات دش ــه تح ــار متوج تمام عی
ــم و حساســی  ــد برجــام و پســابرجام موضــوع مه هرچن
ــده کــه  ــا ایــن پدی ــرای چگونگــی برخــورد ب اســت، امــا ب
اکنــون باعــث چالش هایــی از ســوی آمریــکا علیــه ایــران 
اســامی شــده، نیازمنــد تدابیــر اساســی بــر پایــه عقانیــت 
و منطــق بــا رویکــردی انقابــی مقابــل همــه آنچه از ســوی 

دشــمنان علیــه ایــران تــدارک دیــده شــده، هســتیم. 
ــرای  ــا ب ــد پــس از آن تنه ــه توافــق هســته ای و فرآین البت
ــه  ــوده؛ بلک ــز نب ــران چالش برانگی ــامی ای ــوری اس جمه
ــت  ــون حاکمی ــده و اکن ــش زا ش ــز تن ــکا نی ــرای آمری ب

ــت. ــده اس ــم درمان ــاذ تصمی ــکا در اتخ آمری
 هــم اختــاف نظــر شــخصیت های سیاســی آمریــکا 
ــزرگ  ــش ب ــک چال ــام ی ــدن در برج ــا نمان ــدن ی در مان
در پیــش روی آمریکایی هاســت، هــم نــگاه دنیــا بــه 
ــده را  ــد نقض کنن ــه می توان ــق ک ــن تواف ــدگان ای امضاکنن
ــی را  ــاد ضعیف ــد و اعتم ــه کن ــر از همیش ــان بدنام ت در جه
کــه بعضــی حکومت هــا بــه آمریــکا دارنــد، بشــکند و ایــن 
ــیار  ــه بس ــود ک ــلب ش ــم از او س ــا ه ــد دنی ــاد نیم بن اعتم

ــت. ــاک اس ــرای او خطرن ب
ــی  ــات و فرافکنی های ــا، اتهام ــا، یاوه ه ــاال هوچی گری ه ح
کــه از ســوی مقامــات آمریــکا علیــه ایــران و برجــام 
ــا  ــه آن ه ــت ک ــتی اس ــی از سیاس ــود، بخش ــام می ش انج
بــرای مهــار جمهــوری اســامی ایــران و نیــز گرفتارکــردن 
ــا از  ــد ت ــه کار می برن ــی کاذب ب ــه حواش ــا ب ــئوالن م مس
ــائل  ــل مس ــوند و از ح ــی دور ش ــزی اساس کار و برنامه ری
اساســی مــردم بازبماننــد یــا آن را بــه تاخیــر بیندازنــد؛ در 
هــر حــال توافــق هســته ای، موضــوع مهمــی اســت کــه از 

ــا آن نبایــد غافــل شــد. چگونگــی رفتــار و برخــورد ب
ــودن در  ــری ب ــان رهب ــه فرم ــوش ب ــد گ ــر می رس ــه نظ  ب
ایــن شــرایط حســاس و راهکارهایــی کــه ایشــان در ایــن 
زمینــه ارائــه می دهنــد، می توانــد جمهــوری اســامی 
ایــران را بــار دیگــر از ایــن گردنــه بــه ســامت عبــور دهــد.

ــاد  ــال ایج ــا در ح ــد؛ ام ــایی کن ــود گره گش ــرار ب ــام ق برج
ــد؛  ــش از برجــام نبوده ان ــه پی ــری اســت ک ــای دیگ گره ه
ــق  ــن تواف ــر ای ــد همــه ظرفیت هــای کشــور درگی ــذا نبای ل
ــود و  ــا ش ــن اکتف ــل ممک ــه حداق ــد ب ــه بای ــد؛ بلک باش
ظرفیــت اصلــی در مســیر حــل مشــکات معیشــتی مــردم 

ــرود. ــه کار ب ــد و اشــتغال ب و تولی
پرداختــن تمام عیــار بــه مســئله برجــام و غفلــت از دیگــر 
مســائل اشــتباه، راهبــردی اســت کــه زیــان فراوانــی را بــه 
همــراه دارد؛ زیــرا ایــن همــان چیــزی اســت کــه دشــمن 

می خواهــد.
ــر خــود کــرده  ــا توافــق هســته ای کشــور را درگی ــکا ب آمری
تــا در رســیدگی و پرداختــن بــه دیگــر مســائل مهــم کشــور 
ــا  ــتی ی ــی سس ــادی و اجتماع ــکات اقتص ــه مش از جمل

ــرد. ــورت گی ــهل انگاری ص س
درواقــع نبایــد اجــازه داد کــه موضــوع برجــام باعــث 
شــود مســائل دیگــر بــه حاشــیه بــرود و برجــام همچنــان 
در متــن باقــی بمانــد کــه چنیــن اتفاقــی خواســته 
آمریکاســت. نبایــد برجــام بتوانــد زندگــی عــادی مــردم را  
تحت الشــعاع و تحــت تأثیــر خــود قــرار دهــد و بــر شــرایط 

ــدازد.  ــایه ان ــادی س اقتص
تــورم کاذب،  مکــرر،  بــود گرانی هــای  مراقــب  بایــد 
ــتمرار  ــان اس ــوردد و همچن ــان را درمی ن ــه زم ــودی ک رک
ــال  ــا نیمه فع ــدی ی ــز تولی ــی مراک ــکاری و تعطیل دارد، بی
بــودن آن هــا، بیــش از ایــن ادامــه پیــدا نکنــد؛ زیــرا ایــن 
همــان چیــزی اســت کــه دشــمن را خوشــحال می کنــد. 
ــده،  ــم ش ــام حاک ــل برج ــه دلی ــه ب ــرایطی ک ــد در ش نبای
از موضوعاتــی همچــون تخلفــات موسســات مالــی و 
اعتراضــات ســپرده گذاران غافــل شــد. گــره زدن حــل 
ــق هســته ای  ــج تواف ــه نتای مشــکات اقتصــادی کشــور ب
ــادی از مشــکات را افزایــش داده  و می دهــد.  درصــد زی
ــر  ــاز شــود و تاش هــا ب ــن گــره ب ــه ای زمــان آن اســت ک
ــز  ــام متمرک ــه برج ــه ب ــدون توج ــکات ب ــل مش روی ح
شــود. تــا دیــر نشــده بایــد رویکردهــا را در ایــن مســیر قرار 
ــد اســتقال  ــه می توان ــاوری پیشــه ســاخت ک داد و خودب
ملــی را بــه ارمغــان آورد و ملــت را در جهان ســرافراز ســازد.
ــام  ــه گــوش باشــند و تم ــه هــوش و ب ــردم ب ــان م خادم
ــد کــه  ــه کار بندن ــه مــردم ب ــرای خدمــت ب ظرفیت هــا را ب

فــردا خیلــی دیــر اســت.

علــی ربیعــی، وزیــر تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی، در پاســخ بــه ســؤال نماینــدگان 
مجلــس اظهــار داشــت: موضــوع تشــکل های 
اجتماعــی، کارگــری و کارفرمایــی و گســترش 
ــوت  ــاط ق ــی از نق ــن، یک ــاد م ــه اعتق آن ب
وزارت تعــاون و رفــاه اجتماعــی بــوده اســت. 
مــن ایــن وزارتخانــه را بــه عنــوان وزارت 

تشــکل ها نیــز می شناســم. 
وی افــزود: ایــن تعاونی هــا و تشــکل ها 
فقــط اقتصــادی نیســتند؛ بلکــه بیشــتر 
ــن  تشــکل های اجتماعــی هســتند؛ همچنی
ــه  ــوط ب ــز مرب ــر جمعــی نی تشــکل های خی
وزارتخانــه متبــوع مــن اســت و تشــکل های 

کارفرمایــی و کارگــری و بازنشســتگی در 
صنــدوق کشــوری کــه بســیار ضعیــف بودنــد 

ــم. ــز گســترش داده ای را نی
ــاره  ــی درب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
ــکل های  ــکیل تش ــاره تش ــود درب ــار موج آم
ــز  کارگــری و کارفرمایــی و خیــر جمعــی نی
تصریــح کــرد: در دولــت یازدهــم دســت کم 
حــدود 40 درصــد بــه تشــکل های حــوزه کار 
ــن  ــم؛ همچنی ــه کرده ای ــی اضاف ــر جمع خی
در حــوزه تشــکل های کارگــری و کارفرمایــی 
ــن دارد  ــان از ای ــود نش ــای موج ــز آماره نی
کــه در پایــان ســال 1391 از حــدود ۸ هــزار 
تشــکل در مجموعــه تشــکل های کارگــری و 

کارفرمایــی در پایــان 1395 بــه حــدود 13000 
تشــکل افزایــش پیــدا کــرده کــه رشــد 1.5 

ــد. ــان می ده ــری را نش براب
ربیعــی افــزود: مــن بــه عنــوان وزیــر 
امنیــت  بایــد  وزارتخانــه ای هســتم کــه 
کارگــر، ســرمایه و کســانی کــه می خواهنــد 
وارد بــازار کار شــوند، دنبــال کنــم؛ امــا ایــن 
ــا  ــد باعــث شــود عــده ای ب موضوعــات نبای
ــر  ــن در آن مقص ــه م ــددی ک ــن متع قوانی
نبــودم، از تبصره هــای قانونــی سوءاســتفاده 
کــرده و تعــدادی از کارگــران را اخــراج کننــد. 
مــن در دور دوم وزارت بــه دنبــال ایــن 
ــنامه ها،  ــه و بخش ــا آئین نام ــه ب ــتم ک هس

بــه  را  اســتخدام  مختلــف  گونه هــای 
ــدگان مجلــس محــدود   کمــک شــما نماین

کنم.
علــی ربیعــی در جلســه علنــی مجلــس 
ــه  ــخ ب ــخصا در پاس ــامی مش ــورای اس ش
ســؤال ملــی محمدرضــا صباغیــان، نماینــده 
مــردم بافــق و مهرریــز و دو نماینــده دیگــر 
ــر اخراج هــای  ــت ســکوت در براب ــاره عل درب
کارگــری  تشــکل های  در  صورت گرفتــه 
اظهــار داشــت: ایــن مســئله بــرای مــا 
ــازار  ــه ب ــرایطی ک ــت؛ در ش ــم اس ــز مه نی
ــدارد و  ــا را ن ــه و تقاض ــادل عرض ــا تع کار م
ریزش هــای نیــروی کار اتفــاق می افتــد 
وزارت کار مکلــف اســت شــرایط را بــه نحوی 
دنبــال کنــد کــه هــم امنیــت کارگــر و امنیــت 

کارفرمــا و هــم امنیــت ســرمایه کار تأمیــن 
ــود.  ش

ــروز  ــتاوردهای ام ــی از دس ــزود: یک وی اف
مــا تثبیــت شــغل و نیــروی کار بــوده اســت. 
در چنیــن شــرایطی در هیئت هــای حــل 
اختــاف ســعی کرده ایــم از اخراج هــای 

ــم.  ــری کنی ــه جلوگی ــوده و ظالمان بیه
ربیعــی دربــاره قراردادهــای ســفیدامضا 
و ناعادالنــه از ســوی برخــی کارفرمایــان 
خاطرنشــان کــرد: اگــر بــا قراردادهــای 
ــی  ــا هماهنگ ســفیدامضا مواجــه شــویم، ب

قــوه قضائیــه برخــورد می کنیــم. 
ــر و  ــن فک ــرد: م ــح ک ــان تصری وی در پای
ــر از غصــه  ذکــر و غــم و غصــه دیگــری غی

ــدارم. ــران ن کارگ

توضیحات ربیعی در پاسخ به سؤاالت مجلس شورای اسالمی

ــط عمومــی کل  ســردار رمضــان شــریف، ســخنگو و مســئول رواب
ســپاه، گفــت: بــرآورد همــه تحلیلگــران ایــن 
ــرای  ــکا ب ــر آمری ــات اخی ــن اقدام ــه ای ــت ک اس
ــور و  ــردم کش ــه م ــار ب ــرم فش ــردن اه ــتر ک بیش
ــکا  ــوی آمری ــه از س ــت ک ــاره ای اس ــتباه دوب اش
ــن ســال ها  ــا در ای ــرا مــردم م ــت؛ زی صــورت گرف
ــار  ــا تحریــم را آموختــه و هــر ب ــه ب راه هــای مقابل

ایــن تهدیــدات را بــه فرصت هــای جدیــدی تبدیــل کرده انــد 
و ان شــاءاله ایــن بــار هــم ایــن تهدیــد آمریــکا تبدیــل بــه 

می شــود. جدیــدی  فرصت هــای 
وزارت  جدیــد  تحریم هــای  دربــاره  شــریف  رمضــان  ســردار 
ــای  ــراد و نیروه ــی از اف ــام برخ ــور ن ــکا و حض ــه داری آمری خزان
ســپاه در لیســت تحریم هــا اظهــار داشــت: مســئله تحریــم ســپاه 
ــروزی  ــدو پی ــدی نیســت و از ب ــب جدی و نیروهــای مســلح مطل
انقــاب، شــدیدترین تحریم هــا در حــوزه صنایــع دفاعــی و 

نیروهای مسلح وضع شده است. 
ــرد: در  ــوان ک ــپاه عن ــی کل س ــط عموم ــئول رواب ــخنگو و مس س
دوره هــای اخیــر هــم بــه بهانــه انــرژی صلح آمیــز هســته ای 
تحریم هایــی علیــه ایــران وضــع شــد کــه ایــن تحریم هــا تاکیــدی 
ــود. ســپاه پاســداران بخشــی از  ــی ب ــای قبل ــان تحریم ه ــر هم ب

نیروهــای مســلح بــوده کــه همــواره تحریــم شــده و ایــن موضــوع 
ــرای ســپاه مســئله جدیــدی نیســت. ب

 رمضــان شــریف بــا اشــاره بــه لیســت منتشرشــده 
از ســوی وزارت خزانــه داری آمریــکا عنــوان کــرد: 
اســامی ای کــه ایــن بــار مــورد تحریــم قــرار گرفته اند، 
همــان اســامی گذشــته بــوده و شــرکت هایی هــم که 
ــوده  ــی ب ــان شــرکت های قبل ــم شــده اند، هم تحری

که حرف آمریکا، همان حرف های قبلی است. 
ــر  ــد ب ــط عمومــی کل ســپاه ضمــن تاکی ســخنگو و مســئول رواب
ایــن نکتــه کــه هــدف تحریم هــای اخیــر آمریــکا تنهــا ســپاه نبــود 
عنــوان کــرد: رئیس جمهــور آمریــکا در ســخنرانی اخیــر خــود علنــا 
ــرای  ــن تحریم هــا ب ــا ای ــد و قطع ــران را تروریســت خوان ــت ای مل
فشــار بــر ملــت ایــران بــوده و عنــوان کــردن نــام نیروهــای مســلح 

و ســپاه تنهــا یــک بهانــه اســت.
 رمضــان شــریف بــا بیــان اینکــه ملــت مــا ملــت فهیمــی اســت 
ــد  ــخیص می ده ــران را تش ــا ای ــکا ب ــمنی آمری ــی دش ــه خوب و ب
تصریــح کــرد: قطعــا ســپاه پاســداران هــر کاری را کــه بــرای ایجــاد 
امنیــت کشــور الزم اســت، بــه خوبــی انجــام می دهــد و بــا درایــت 
ــای  ــور در حوزه ه ــرفت کش ــرای پیش ــود را ب ــای خ ــود تاش ه خ

ــد.  ــف بیشــتر می کن مختل

ــا حضــور  ســید عبــاس عراقچــی، معــاون وزیــر امــور خارجــه، ب
ــه  ــس شــورای اســامی ب ــی مجل در صحــن علن
ــاره برجــام  تشــریح اقدامــات ایــن وزارتخانــه درب
ــی  ــه توضیحات ــه ارائ ــن ب ــت. وی همچنی پرداخ

ــل اســت:  ــه شــرح ذی ــه ب پرداخــت ک
مجلــس، گزارشــی  مــا گــزارش  بــه  اعتقــاد 
ــض  ــه از نق ــواردی ک ــژه م ــود؛ به  وی ــه  ب واقع بینان

ــه  ــت. البت ــده اس ــزارش آم ــن گ ــکا در ای ــوی آمری ــام از س برج
پیشــنهادهایی نیــز در ایــن گــزارش ارائــه شــده بــود کــه مرجــع 
رســیدگی بــه ایــن پیشــنهادها هیئــت رســیدگی بــه برجــام اســت 

و وزارت خارجــه به تنهایــی نمی توانــد کاری انجــام دهــد.
برجــام  در  مــا  چالــش  بزرگ تریــن  داد:  ادامــه  عراقچــی 
ــت  ــم در دول ــه، ه ــن توافق نام ــرای ای ــکا در اج ــوءنیت آمری س
ــا  قبلــی و هــم در دولــت فعلــی آمریــکا، بــوده اســت. آمریــکا ب
وجــود اینکــه موظــف بــه اجــرای تعهــدات خــود در برجــام بــوده 
همــواره بــا ســوءنیت در تــاش بــوده تــا ایــران کمتریــن نفــع را از 

برداشته شــدن تحریم هــای هســته ای ببــرد. 
معــاون وزیــر امــور خارجــه بــا توجــه بــه گــزارش اخیــر وزارت امور 
ــار داشــت: در گــزارش  ــد اجــرای برجــام اظه ــاره رون خارجــه درب
اخیــر بــه شــکل مفصــل بــه ایــن تعلــل و بدعهدی هــای دولــت 

آمریــکا اشــاره شــده کــه همــه بدعهدی هــا در ســوءنیت آمریــکا 
ــرای  ــکا ب ــت آمری ــاش دول خاصــه می شــود. ت
ایــن بــوده اســت کــه امتیازاتــی کــه ایران توانســته 
ــا  ــرد، ب ــام بگی ــود در برج ــی خ ــا دیپلماس ــود ب ب

ــود. ــگ ش ــکا کم رن ــکنی های آمری کارش
ــه  ــد اســت ک ــا معتق ــه دنی ــزود: هم عراقچــی اف
برجــام هیــچ داوری جــز آژانــس بین المللــی 
انــرژی هســته ای نداشــته و طبــق گزارش هــای 9گانــه ایــن 
آژانــس هیچ گونــه نقضــی از ســوی ایــران در ایــن 21 مــاه صــورت 
ــکا  ــور آمری ــت های رئیس جمه ــن سیاس ــت؛ بنابرای ــه اس نگرفت
بــرای مقابلــه بــا برجــام در تمــام دنیــا مــردود اعــام شــده و ایــن 

ــه شــمار مــی رود. یکــی از دســتاوردهای دیپلماســی مــا ب
 وی گفــت: همان طــور کــه مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد 
وضعیــت سیاســی مــا امــروز در باالتریــن ســطح ممکــن اســت 
از جملــه  برجــام  امتیــازات  از  از بســیاری  و مــا می توانیــم 
پهلوگرفتــن  و  آزاد  آب هــای  در  نفتکش هایمــان  حمل ونقــل 
آن هــا در بنــادر بــزرگ دنیــا به جــز آمریــکا اقــدام کنیــم و برنامــه 
هســته ای مــا بــا قــدرت نیــز ادامــه دارد؛ مــا در ایــن خصومتــی 
ــال برجــام دارد، بســیار مســتحکم هســتیم و  ــکا در قب ــه آمری ک

ــد. ــت کردن ــا حمای ــام از م ــز در برج ــی نی ــورهای اروپای کش

عراقچی تأکید کرد: 

سوءنیت دولت قبلی و فعلی آمریکا، بزرگ ترین چالش برجام
واکنش سپاه پاسداران انقالب اسالمی

به تحریم های جدید آمریکا

بیانیه مشترک ایران، روسیه و 
ترکیه در آستانه

ــران، فدراســیون روســیه و  ــوری اســامی ای جمه
ــوان ضامن هــای نظــارت  ــه عن جمهــوری ترکیــه ب
بــر رژیــم آتش بــس در جمهــوری عربــی ســوریه 
ــر اعتمادســاز از ســوی  ــام تدابی ــر ضــرورت انج ب
زندانیــان،  آزادی  جملــه  از  درگیــر  طرف هــای 
ــدگان و  ــاد کشته ش ــل اجس ــدگان، تحوی ربوده ش
همچنیــن شناســایی مفقــودان، بــا هــدف ایجــاد 
ــد سیاســی و برقــراری  ــرای فرآین ــر ب شــرایط بهت

آتش بــس مانــدگار تأکیــد می کننــد. 

بارزانی رفت، نیچران آمد
اقلیــم  مســتعفی  رهبــر  بارزانــی،  مســعود 
کردســتان عــراق، دفتــر ریاســت خــود را در 
ــرای  ــود را ب ــرادرزاده خ ــرد و ب ــرک ک ــم ت اقلی
ــا دولــت مرکــزی بغــداد و  ــد آشــتی ب آغــاز رون
همســایگانش و دیگــر احــزاب رقیــب کـُـرد جــای 

ــت.  ــود گذاش خ
نیچــروان بارزانــی کــه در کنــار عمــوی خــود بــه 
عنــوان نخســت وزیر فعالیــت می کــرد، در حــال 
حاضــر چهــره کلیــدی در بخــش اجرایــی منطقــه 
کناره گیــری  از  پــس  کردســتان  خودمختــار 

عمویــش از پســت ریاســت اســت.

 هشدار حزب هللا به 
رژیم صهیونیستی

ــر کل حــزب هللا  ــاون دبی ــم قاســم، مع شــیخ نعی
ــه  ــاس اتحادی ــود در اج ــخنرانی خ ــان، در س لبن
بیــروت گفــت:  در  مقاومــت  علمــای  جهانــی 
بــه  تصمیــم  اگــر  کــه  می دانــد  اســرائیل 
جنگ افــروزی بگیــرد، جبهــه داخلــی و تأسیســات 
ــت  ــک های مقاوم ــررس موش ــم در تی ــن رژی ای
ــاز  ــگ را آغ ــد جن ــرائیل می توان ــود. اس ــد ب خواه
کنــد، امــا نمی توانــد شــکل پایان یافتــن و نتیجــه 

ــد. ــن کن ــگ را تعیی جن

جنایات سعودی ها در یمن 
ادامه دارد

حمــات  پــی  در  چهارشــنبه  روز  بامــداد 
جنگنده هــای ائتــاف متجــاوز ســعودی بــه یــک 
هتــل در منطقــه ســحار واقــع در صعــده در شــمال 
یمــن، 26 تــن بــه شــهادت رســیدند و 9 نفــر نیــز 

ــدند.  ــی ش زخم
جنگنده هــای ائتــاف متجــاوز ســعودی یــک 
هتــل و مراکــز خریــد بــازار اللیــل در ســحار ســعده 
ــات، 26  ــن حم ــی ای ــه در پ ــد ک ــاران کردن را بمب
تــن بــه شــهادت رســیدند و 9 نفــر زخمــی شــدند.

کشف و ضبط مین های ساخت 
ایتالیا در حلب سوریه

جریــان  در  ســوریه  مین یــاب  کارشناســان 
ــری  ــای ضــد نف ــب مین ه پاک ســازی شــهر حل

را کشــف کردنــد کــه ســاخت ایتالیاســت. 
ــش  ــی ارت ــای مهندس ــان یگان ه ــی از فرمانده یک
از  دیگــری  بخــش  چهارشــنبه  دیــروز  ســوریه 
حمایت هــای کشــورهای اروپایــی را از تروریســت های 
حاضــر در ســوریه برمــا کــرد. ایــن فرمانــده اعــام 
کــرد کــه کارشناســان مین یــاب در اســتان حلــب 

ــد. ــدا کردن ــی پی ــای ایتالیای مین ه

بینالملل

ادامه از صفحه اول

یادداشت
به قلم سردبیر

براندازی ظلم و زور
احادیــث و روایــات حاکــی از آن اســت کــه حضــرت 
مهدی)عــج( از آغــاز ظهــور قیــام می کننــد و بــا 
ــی از  ــد. یک ــه می پردازن ــه مقابل ــدران ب ــان و قل ظالم
ــی و  ــرت رویاروی ــی آن حض ــام جهان ــای قی ویژگی ه
ــار و مشــرکان و مفســدین فــی االرض  ــا کف جنــگ ب

اســت. 
ــدی  ــد: مه ــه می فرماین ــن زمین ــر)ع( در ای ــام باق ام
ــی)ص(  ــد مصطف ــدش محم ــا ج ــت ب ــن جه از ای
شــباهت دارد کــه بــا شمشــیر قیــام می کنــد و 
ــان  ــان و طاغوتی دشــمنان خــدا و رســولش و زورگوی
را بــه قتــل می رســاند و بــا شمشــیر و ایجــاد رعــب و 
وحشــت نصــرت می یابــد. او یــاری می شــود و هیــچ 
برنخواهــد  شکســت خورده  پرچم هایــش  از  یــک 

گشــت. 
ــازی  ــرای پاک س ــت؛ ب ــاح اس ــا س ــدی ب ــام مه قی
ــدی  ــاول و زورمن ــتم و چپ ــود س ــوث وج ــا از ل دنی
ــم آزادی و  ــان ها طع ــا انس ــتکبار ت ــتعمار و اس و اس
بــرادری و صلــح و دوســتی بــه معنــای واقعــی کلمــه 
را بچشــند و دنیــا بــرای همــه امــن باشــد؛ نــه اینکــه 
ــرای  ــا را ب ــران فض ــی دیگ ــت ناامن ــه قیم ــده ای ب ع
خــود امــن کننــد و دیگــران را بــه جــان هــم بیندازنــد 
و بــر همــه حکومــت کننــد. همچنیــن امام صــادق)ع( 
ــاره حضــرت  ــه از ایشــان درب در پاســخ ابوخدیجــه ک
قائــم ســؤال کــرده بــود، فرمودنــد: »کلنــا قائــم بامــر 
هللا واحــد بعــد احــد حتــی یجــی ء صاحــب الســیف 
ــذی  ــر ال ــاذا جــاء صاحــب الســیف جــاء بامــر غی ف

کان.« 
»همــه مــا یکــی پــس از دیگــری قائــم بــه امــر خــدا 
هســتیم تــا زمانــی کــه صاحــب شمشــیر بیایــد؛ پس 
آنــگاه کــه صاحــب شمشــیر آمــد برنامــه و دســتوری 

غیــر از آنچــه بــوده، بــه اجــرا درمــی آورد.«
ــام عدل گســتر اســامی و انســانی  ــه قی ــا توجــه ب  ب
آن بزرگــوار بــه منظــور برچیــدن بســاط ظلــم و ســتم 
و برقــراری داد از یــک ســو و ظالمانه بــودن اســتفاده 
از هــر نــوع ســاح های جنگــی فعلــی از ســوی دیگــر، 
معقــول و قابــل قبــول نیســت کــه حضرتــش از 
ــی  ــزه این چنین ســاح های جنگــی  غیرشمشــیر و نی
اســتفاده کنــد و قطــره خونــی را بــه ناحــق بریــزد یــا 

ــه بــه جــان و مــال مــردم آســیب رســاند.  ظالمان
ــت  ــان اس ــیار آس ــد بس ــرای خداون ــال ب ــر ح ــه ه ب
ــر دنیــای کفــر و  کــه حجتــش امــام زمان)عــج( را ب
ــد؛  ــروز فرمای ــلط و پی ــدری مس ــتعمار و زور و قل اس
ــد  ــرت درآی ــه حی ــان ب ــر و ایم ــای کف ــه دنی آن چنانک
ــترده تر در  ــریع تر و گس ــه س ــتین هرچ ــام راس و اس
ــم و  ــد و بســاط ظل ــه نمایــش درآی سراســر جهــان ب

ــده شــود. ــر برچی کف
ــا ایــراد آیــه شــریفه »کــم مــن فئــة  آری، خداونــد ب
ــان  ــاذن هللا« خاطرنش ــرة ب ــة کثی ــت فئ ــة غلب قلیل
فرمــوده اســت کــه چــه بســیار گــروه انــدک کــه بــه 
اذن الهــی بــر گــروه فــراوان و رقــم چنــد صــد برابــر یا 
چنــد هــزار برابــر چیــره و پیــروز شــدند و نمونه هــای 
پیامبــر  حیرت انگیــز  پیروزی هــای  متعــددش 
ــر نیروهــای  ــا نیروهــای کــم ب ــود ب گرامــی اســام ب
ــترش  ــره گس ــرکان و باالخ ــار و مش ــری کف چندبراب
هرچــه بیشــتر اســام و برچیــده شــدن بســاط شــرک 
ــدا  ــتان و بع ــاز و عربس ــه حج ــتی از صحن و بت پرس
دیگــر مناطــق و بــاد دور و نزدیــک بــه حجــاز؛ ایــن 
پیروزی هــا و دیگــر پیروزی هــای مســلمانان در برابــر 
ــه پیــروز انقــاب اســامی  ــزرگ از جمل قدرت هــای ب
ــا 313  ــه حضــرت مهدی)عــج( ب نشــان از آن دارد ک
ــوزه ای از  ــی اداره ح ــدام توانای ــه هرک ــادار ک ــار وف ی
ــان را  ــد جه ــد، می توانن ــای مســئولیتی را دارن حوزه ه
از ظلــم و جــور بــه اذن الهــی پــاک و داد را بــه امامــت 

ــد. حضرتشــان برقــرار کنن

کوتاهازسیاست
پیام تسلیت رهبر معظم انقالب در 

پی درگذشت پدر سردار سلیمانی
ــت  ــی درگذش ــه ای در پیام ــت هللا خامن ــرت آی حض
پــدر بزرگــوار ســردار ســرافراز حــاج قاســم ســلیمانی 

را تســلیت گفتنــد.
متــن پیــام رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــه ایــن 

شــرح اســت:
بسم هللا الرحمن الرحیم

ســردار ســرافراز جنــاب آقــای حاج قاســم ســلیمانی 
دام توفیقــه

ــن  ــاج حس ــوم ح ــان مرح ــدر بزرگوارت ــت پ درگذش
ــدگان آن  ــر بازمان ــی و دیگ ــه جنابعال ســلیمانی را ب
مرحــوم تســلیت عــرض می کنــم و از خداونــد 
ــرای  ــات ب ــو درج ــرت و عل ــت و مغف ــال رحم متع
ایشــان مســألت می کنــم و امیــدوارم کــه حســنات 
ناشــی از تربیــت فرزنــدان صالــح در نامــه عمــل آن 

مرحــوم نوشــته شــود.
سید علی خامنه ای، 10 آبان ماه 1396

ایرادات شورای نگهبان به طرح 
افزایش نرخ باروری رفع شد

گــزارش کمیســیون بهداشــت دربــاره رفــع ایــرادات 
ــاروری  ــرخ ب ــه طــرح افزایــش ن ــان ب شــورای نگهب
ــور در  ــت کش ــد جمعی ــش رش ــگیری از کاه و پیش
ــت.  ــرار گرف ــس ق ــی مجل ــن علن ــتورکار صح دس
ــرح را  ــن ط ــک ای ــاده ی ــره ای از م ــدگان تبص نماین
مبنــی بــر اینکــه مــوارد تهدیــد ســامت جســمی را 
ــذف  ــد، ح ــام می کن ــان اع ــت و درم وزارت بهداش

کرده انــد.

طرح استیضاح بطحایی کلید خورد
طــرح اســتیضاح وزیــر آمــوزش و پــرورش بــه 
علــت به کارگیــری و ابقــاء مدیــران متهــم و دخیــل 
ذخیــره  صنــدوق  مالــی  سوء اســتفاده های  در 

ــورد.  ــد خ ــان کلی فرهنگی
محــور عمــده اســتیضاح وزیــر آمــوزش و پــرورش 
ــم  ــای مته ــران و نیروه ــری مدی ــا به کارگی ــاء ی ابق
ذخیــره  صنــدوق  سوء اســتفاده های  جریــان  در 
فرهنگیــان در طــول ســال های گذشــته عنــوان 

ــده اســت. ش

کوتاه اخبار
آیت هللا مکارم: مراسم اربعین را 

منبع درآمد نکنید 
ــادی  ــگاه اقتص ــاد از ن ــا انتق ــیرازی ب ــکارم ش ــت هللا م آی
دولــت بــه پیــاده روی اربعیــن تأکیــد کــرد: بایــد تاش هــا 
در جهــت تشــویق و تســریع ایــن راهپیمایــی بــزرگ باشــد؛ 
امــا دولــت بــه ایــن مراســم بــه منزلــه منبــع درآمــد نظــر 
دارد؛ افزایــش کرایه هــا، گرفتــن هزینه هــای بیمــه، هــال  

احمــر و پارکینــگ هیــچ توجیهــی نــدارد.

واکنش روسیه به تحریم های آمریکا 
علیه سپاه

وزارت خارجــه روســیه می گویــد: »تحریم هــای ایــاالت 
ــم.«  ــی می دانی ــه ســپاه پاســداران را غیرقانون متحــده علی
تحریم هــا  ایــن  روســیه،  خارجــه  وزارت  گفتــه  بــه  
»نشــان دهنده ابتــذال در سیاســت خارجــی واشــنگتن 

اســت.«
در بیانیــه وزارت خارجــه روســیه آمــده اســت: »تحریم هــای 
آمریــکا بــه ابــزاری بــرای ایجــاد بحــران تبدیــل شــده اند.« 

ــدار  ــه طــی »دی ــرده ک ــام ک ــه اع ــن وزارتخان ــن ای همچنی
پوتیــن از تهــران، توافقــات مهمــی )بیــن دو کشــور( حاصل 

خواهــد شــد.«

رهبر معظم انقالب در پیامی به  مناسبت برگزاری کنگره جهانی علمای مقاومت: 

مسئولیت سنگین فلسطین بر دوش همه دنیای اسالم است
 گزارش سوم کمیسیون امنیت ملی مجلس

 از اجرای برجام



کوتاه اخبار 
چالش های صنعت پوشاک ایران

افســانه محرابــی، مدیــر کل دفتــر صنایــع نســاجی 
ــا  ــارت، ب ــدن و تج ــت، مع ــاک وزارت صنع و پوش
ــه  ــای صورت گرفت ــق برآورده ــه طب ــه اینک ــاره ب اش
ــا ســال ۱۴۰۱ میــزان پوشــاک تولیــدی در کشــور  ت
ــار کــرد:  ــه عــدد ۵۱۰ هــزار تنــی برســد، اظه ــد ب بای
ــن پوشــاک در کشــور  در حــال حاضــر ۳۱۰ هــزار ت
تولیــد می شــود کــه بایــد تــا ســال ۱۴۰۱ بــه رقمــی 
معــادل ۵۱۰ هــزار تــن افزایــش یابــد؛ ایــن افزایــش 
۲۰۰ هــزار تنــی نیازمنــد ســرمایه گذاری ۶۰ هــزار 

ــی اســت.  ــارد ریال میلی
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم بازســازی و نوســازی 
ــرد: در  ــان ک ــور خاطرنش ــاک در کش ــع پوش صنای
ــاک در  ــن پوش ــزار ت ــدود ۳۱۰ ه ــر ح ــال حاض ح
کشــور تولیــد می شــود کــه ۸۵ درصــد آن صنفــی و 

۱۵ درصــد آن صنعتــی اســت. 
ــال  ــد فع ــه ۹۸۰۰ واح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب محراب
صنعتــی در حــوزه نســاجی و پوشــاک وجــود دارد، 
بیــان کــرد: ایــن واحدهــا اشــتغال ۲۸۰ هــزار نفــری 
ــی ایجــاد  ــارد ریال ــزار میلی ــا ســرمایه گذاری ۹۰ ه ب
کردنــد کــه از نظــر میــزان اشــتغال ۱۲ درصــد از کل 
صنعــت کشــور بــه حســاب می آیــد و از نظــر میــزان 
ســرمایه گذاری معــادل ۵ درصــد کل صنعــت در 

ایــران اســت.

 اجرای استاندارد اجباری گازوئیل 
از سال ۹۹

معــاون نظــارت بــر اجــرای اســتاندارد ســازمان ملــی 
اســتاندارد ایــران بــا اعــام اینکــه بــر اســاس قانــون 
هــوای پــاک در اوایــل ســال جــاری گازوئیل مشــمول 
اســتاندارد اجبــاری شــده، گفــت: بــر اســاس تکلیــف 
ــاله  ــه س ــده س ــان تعیین ش ــی مدت زم ــی و ط قانون
ــاس  ــر اس ــل را ب ــت گازوئی ــف اس ــت موظ وزارت نف

اســتاندارد یــورو ۴ تولیــد کنــد. 
ــر اســاس  ــا اعــام اینکــه ب ــدم ب ــدی مق ــد مرن وحی
ــت  ــط دول ــه آن توس ــه الیح ــاک ک ــوای پ ــون ه قان
یازدهــم در ســال گذشــته بــه مجلــس شــورای 
اســامی رفــت و در اوایــل ســال جــاری توســط 
رســید،  تصویــب  بــه  مجلــس  ایــن  نماینــدگان 
ــل مشــمول  ــون گازوئی ــن قان ــر ای ــا ب ــرد: بن ــار ک اظه
اســتاندارد اجبــاری شــد؛ امــا زمــان ســه ســاله ای را 
ــن  ــر ای ــه ب ــد ک ــن کردن ــرای اجرایی شــدن آن تعیی ب
اســاس وزارت نفــت بایــد در اوایــل ســال ۱۳۹۹ 
ــد  ــورو ۴ تولی ــتاندارد ی ــاس اس ــر اس ــل را ب گازوئی

ــد.  کن
نگران کننــده  مســئله  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــت،  ــرد اس ــزان گوگ ــودن می ــاد ب ــل زی ــاره گازوئی درب
بیــان کــرد: ســایر مــواد تشــکیل دهنده گازوئیــل 
ــی  ــیار کم ــاف بس ــا اخت ــوده ی ــتاندارد ب ــد اس در ح
بــا اســتانداردهای مدنظــر دارنــد؛ امــا اســتاندارد 
ــت و  ــاز اس ــد مج ــر از ح ــر باالت ــن براب ــرد چندی گوگ
مــا مشــکل حــادی دربــاره میــزان گوگــرد موجــود در 

ــم.  ــل داری گازوئی
مرنــدی مقــدم بــا اشــاره بــه اینکــه ۱۰۰۰ کاال مشــمول 
اســتاندارد اجبــاری هســتند، خاطرنشــان کــرد: بنزین 
یکــی از ایــن ۱۰۰۰ کاالی مربوطــه اســت؛ امــا گازوئیــل 
در حــال حاضــر مشــمول اســتاندارد اجبــاری نیســت 
ــه  ــدی صورت گرفت ــاس زمان بن ــر اس ــت ب ــرار اس و ق
تــا ســه ســال آینــده استانداردســازی آن و تولیــدش 

برحســب اســتاندارد یــورو ۴ مدنظــر قــرار گیــرد.

اخبار اقتصادی
معاون وزیر صنعت خبر داد:

برنامه ویژه دولت برای فوالد
معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت از 
تشــکیل ســتاد فــوالد بــرای پیگیــری ویــژه 
ــر داد و گفــت:  ــود صــادرات خب مشــکات و بهب
اولیــن جلســه ایــن ســتاد بــه زودی برگــزار 

ــد.  ــد ش خواه
ــژه در  ــتاد وی ــکیل س ــیان از تش ــدی کرباس مه
دولــت بــرای پیگیــری مســائل و مشــکات 
صنعــت فــوالد خبــر داد و گفــت: اولیــن جلســه 
ــه  ــد شــد؛ ب ــزار خواه ــه زودی برگ ــن ســتاد ب ای
ایــن معنــا کــه دولــت تــاش دارد تــا بــا ایجــاد 
هماهنگــی میــان اجــزای زنجیــره تولید فــوالد از 
ــوالد،  ــدگان ف ــا صادرکنن ــه ت ســنگ آهنی ها گرفت
ــود.  ــادرات ش ــد و ص ــش در تولی ــاز جه زمینه س
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر  معــاون 
همچنیــن بــا اشــاره بــه فاینانس هایــی کــه 
ماه هــای گذشــته  ظــرف  آن  توافق نامه هــای 
ــه  ــا ب ــا ســایر کشــورهای دنی ــت ب از ســوی دول
امضــا رســیده، خاطرنشــان کــرد: توافق نامــه 
ــی،  ــره جنوب ــش، ک ــا اتری ــی ب ــس به تازگ فاینان
چیــن و ژاپــن منعقــد شــده کــه البتــه در آلمــان 
و ایتالیــا نیــز همیــن مســیر دنبــال شــده 
ــا  ــن فاینانس ه ــم از ای ــاش داری ــا ت ــت؛ م اس
در حــوزه معــدن و صنایــع معدنــی به ویــژه 
ســرمایه گذاری در تکمیــل زنجیــره تولیــد فــوالد 

ــم.  ــتفاده کنی اس
اســت  قــرار  همچنیــن  تصریــح کــرد:  وی 
ــان شــرکت های  ــز می کنسرســیوم مشــترکی نی
فــوالدی و ســنگ آهنــی تشــکیل شــود تــا 
ــر روی زنجیــره تولیــد فــوالد، قیمــت  بتوانیــم ب
تمام شــده را کاهــش دهیــم و بــرای تولیــد 

کنیــم. برنامه ریــزی 

»بانک کارگشایی« ۹1 ساله شد
روز دهــم آبان مــاه، بانــک کارگشــایی بــه عنــوان 
یکــی دیگــر از افتخــارات بانــک ملــی ایــران ۹۱ 

ســاله شــد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک ملــی ایــران، 
بانــک کارگشــایی از واحدهــای تابعــه  بانــک 
ملــی ایــران بــوده کــه دارای ۳ شــعبه در تهــران 
و  امیرکبیــر(  و  امیریــه  مرکــز،  )کارگشــایی 
۴۶ واحــد در سراســر کشــور اســت و در ازای 
ــنه  ــت وام قرض الحس ــه پرداخ ــا ب ــن ط ترهی
 جهــت نیازهــای ضــروری متقاضیــان اقــدام 

می کند. 
ــال  ــه اول س ــش ماه ــایی در ش ــک کارگش بان
ــال  ــارد ری ــزار و ۶۸ میلی ــش از ۲ ه ــاری، بی ج
وام قرض الحســنه پرداخــت کــرده کــه در مــدت 
ــزار و  ــک ه ــزان ی ــن می ــل ای ــال قب ــابه س مش
ــاری از  ــال ج ــود و در س ــال ب ــارد ری ۸۱۴ میلی

ــت.  ــده اس ــوردار ش ــدی برخ ــد ۱۴ درص رش
متقاضیــان می تواننــد بــا در دســت داشــتن 
کارت ملــی و شناســنامه بــه عــاوه طــای 
ــعب  ــه ش ــت وام ب ــرای دریاف ــن ب ــل ترهی قاب
ــه  ــور مراجع ــر کش ــایی در سراس ــک کارگش  بان

کنند. 
نفــر  هــر  بــرای  قرض الحســنه  وام  میــزان 
حداکثــر دو فقــره وام ۱۰ میلیــون ریالــی در 
 ازای ترهیــن 7۲ گــرم طــا در هــر قــرارداد

است. 
بازپرداخــت وام کارگشــایی قرض الحســنه و 
جعالــه در یــک قســط و حداکثــر تــا یــک ســال 
انجــام خواهــد شــد. شــعبه مرکــزی ایــن بانــک 

در میــدان محمدیــه تهــران قــرار دارد.

طــی حــدود ۸ ســالی کــه اعطــای وام 
ــد ۳  ــده، رش ــدی ش ــا ج ازدواج در بانک ه
ــن اجــرای طــرح  ــغ و همچنی ــری مبل براب
کاهــش صــف متقاضیــان موجــب جهــش 

ــد.  ــا ش ــغ پرداختی ه ــداد و مبل در تع
ــه کل  ــک ب ــون نزدی ــاری تاکن ــال ج در س
در ســال گذشــته  اعطایــی  وام  حجــم 

ــت.  ــده اس ــت ش ــی ثب پرداخت
از ســال ۱۳۸۸ بــود کــه در راســتای حمایت 
از جوانــان بــرای تأمیــن بخشــی از نیازهــای 
آن هــا در آســتانه تشــکیل زندگــی، شــبکه 
ــه پرداخــت وام  ــه طــور رســمی ب بانکــی ب
ــاس وام  ــن اس ــر ای ــرد. ب ــدام ک ازدواج اق
ــب تســهیات قرض الحســنه  ازدواج در قال
و بــا کارمــزدی حــدود ۴ درصــد بــه زوجیــن 

ــود.  ــا می ش اعط
در ابتــدای کار به منظور ســاماندهی مدیریت 
و نظــارت بــر عملکــرد سیســتم بانکــی برای 
اعطــای وام ازدواج بــه متقاضیــان، ســامانه 
بانــک  ازدواج  قرض الحســنه  اینترنتــی 

مرکــزی راه انــدازی شــد. 
بــر ایــن اســاس زوجیــن از طریــق ثبت نام 
در ایــن ســامانه در صــف بانک هــای عامــل 
قــرار گرفتنــد و ســایر مراحــل اعطــای 

ــد.  ــی می کنن ــهیات را ط تس
ازدواج  وام  راه انــدازی ســامانه  آغــاز  در 
ــا  ــتند؛ ام ــور داش ــی حض ــک دولت ۱۱ بان
در ادامــه و طــی ســال های اخیــر بــا 
مشــارکت بیشــتر ایــن تعــداد بــه ۳۲ 
بانــک، موسســه مالــی و صنــدوق در 
ــغ وام  ــت. مبل ــش یاف ــال ۱۳۹۶ افزای س
ازدواج تــا پایــان ســال ۱۳۹۴ و حتــی تــا 
ســه مــاه ابتدایــی ســال ۱۳۹۵ بــا وجــود 
ــران رخ داده  ــه در اقتصــاد ای ــاناتی ک نوس
ــه  ــز رفت ــد نی ــا ۴۵ درص ــورم ت ــی ت و حت
ــون  ــا ۳ میلی ــت و ت ــری نداش ــود، تغیی ب
تومــان باقــی مانــد؛ ولــی در بودجــه ســال 

ــس و  ــنهاد مجل ــا پیش ــه ب ــود ک ۱۳۹۵ ب
از  ابتــدا  در  مخالفت هایــی کــه  البتــه 
ــت  ــت، درنهای ــورت گرف ــت ص ــوی دول س
ــد ۳  ــا رش ــاره ب ــه یکب ــغ وام ازدواج ب مبل
برابــری همــراه شــد و بــه ۱۰ میلیــون 

ــید.  ــان رس توم
اینکــه  بــه  توجــه  بــا  در هــر صــورت 
بایــد منابــع وام ازدواج از محــل منابــع 
ــن  ــداز بانک هــا تأمی قرض الحســنه پس ان
ــز طــی ســال های  ــع نی ــن مناب شــود و ای
ــا کاهــش جالــب توجهــی مواجــه  اخیــر ب
ــت رشــد  ــرای مخالف ــی شــد ب ــود، عامل ب
ــغ وام ازدواج؛  ــدی مبل ــش از ۳۰۰ درص بی
زیــرا بانک هــا چنیــن منابعــی را در اختیــار 
نداشــته و بایــد بــرای تأمیــن آن بــه دنبــال 
راه هایــی دیگــری می رفتنــد؛ از ایــن رو 
قانــون بودجــه شــبکه بانکــی را مکلــف بــه 
ــع جــاری کــرد کــه البتــه  اســتفاده از مناب
در این بــاره نیــز مخالفت هایــی وجــود 

ــت. داش

 وام 10 میلیون تومانی
بــه هــر حــال در ســال گذشــته بــه موجــب 
تبصــره )۲۹( قانــون بودجــه وام ازدواج ۱۰ 
ــی شــد و دوره بازپرداخــت  ــون تومان میلی
آن از ســه بــه چهــار ســال افزایــش یافــت؛ 

ولــی کارمــزد دریافتــی بانک هــا همچنــان 
۴ درصــد باقــی مانــد. 

مــاده  اســاس  بــر  دیگــر  ســویی  در 
)۵۰( قانــون جامــع خدمت رســانی بــه 
ــون  ــن قان ــراد مشــمول در ای ایثارگــران اف
عــادی  افــراد  برابــر  دو  تــا  می تواننــد 
یعنــی ۲۰ میلیــون تومــان بــرای هــر یــک 
 از زوجیــن از ایــن تســهیات اســتفاده 

کنند. 
گــزارش عملکــرد شــبکه بانکــی از حــدود 
 ۱۳۹۵ ســال  پایــان  تــا   ۱۳۸7 ســال 
ــی وام  ــغ اعطای ــه مبل ــد ک ــان می ده نش
ــا مبلغــی نزدیــک  از حــدود ۱۲۰۴ فقــره ب
بــه ۲ میلیــارد و 77۰ میلیــون تومــان 
ــا مبلغــی  ــره ب ــه بیــش از ۸۱۲ هــزار فق ب
حــدود ۲۴۹۰ میلیــارد تومــان در پایــان 
ــان  ــن پای ــه در ای ــیده ک ــال ۱۳۹۴ رس س
دوره مبلــغ پرداختــی تــا ۳ میلیــون تومان 
ــود؛ امــا ایــن ارقــام در ســال ۱۳۹۵ کــه  ب
ــان  ــون توم ــه ۱۰ میلی ــغ وام ازدواج ب مبل
افزایــش می یابــد، جهــش جالــب توجهی 
دارد؛ بــه گونــه ای کــه در این ســال بیش از 
یــک میلیــون فقــره تســهیات بــا مجمــوع 
تومــان  میلیــارد   ۹۸7۰ حــدود  مبلــغ 

پرداخــت می شــود.
 آمار پرداخت تسهیالت ازدواج

جریــان وام ازدواج در ســال ۱۳۹۶ روالــی 
متفــاوت بــه خــود می گیــرد؛ بــه گونــه ای 
کــه در مردادمــاه و شــهریورماه طرحــی 
تحــت عنــوان طــرح ضربتــی مــاه ازدواج 

در شــبکه بانکــی اجــرا شــد. 
دلیــل آن بــود کــه همــواره تعــداد زیــادی 
در صــف وام ازدواج قــرار داشــتند؛ بــه 
ــه ای کــه پیــش از اجرایی شــدن ایــن  گون
طــرح بیــش از ۵۰۰ هــزار زوج منتظــر 

ــد.  ــهیات بودن ــت تس دریاف
از ابتــدای مردادمــاه ســال جــاری عــاوه 

وام  بانک هــای حاضــر در ســامانه  بــر 
ــژه  ــور وی ــه ط ــا ب ــورد از آن ه ازدواج ۱۱ م
در طــرح ضربتــی مشــارکت کــرده و قــرار 
شــد بــر اســاس ســهمیه هایی کــه بانــک 
ــرای  ــرد ب ــن ک ــا تعیی ــرای آن ه ــزی ب مرک

ــد. ــدام کنن کاهــش صــف اق
موانعــی  ازدواج  وام  طــرح ضربتــی  در 
همچــون کمبــود منابــع قرض الحســنه 
اخــذ  بــرای  ســختگیری  بانک هــا، 
ــعبه  ــدن ش ــن نش ــر، تعیی ــن معتب ضام
ــا  ــاه ت ــه م ــدت س ــه م ــان گاه ب متقاضی
ــتان های  ــه اس ــر ب ــه کمت ــال و توج یکس
ــا  ــع ت ــود مناب ــل کمب ــه دلی کم برخــوردار ب
حــدی حــل و فصــل شــد؛ بــه طــوری کــه 
اولویــت پرداخــت تســهیات بــرای مناطق 
کم برخــوردار و ضعیف تــر قــرار گرفــت، 
دوره پرداخــت بــه یــک مــاه کاهــش 
ــا  ــن بانک ه ــای دو ضام ــه ج ــت و ب یاف
ضامــن  یــک  پرداخــت  بــه  موظــف 
شــدند؛ در عیــن حــال کــه هشــت گزینــه 
ــود  ــا وج ــه بانک ه ــن ب ــه ضام ــرای ارائ  ب

داشت.
ــان دوره دو ماهــه طــرح  ــا پای ــت ب درنهای
آمارهــا نشــان داد  ازدواج  ضربتــی وام 
ــره تســهیات  ــزار فق ــش از ۵۲۰ ه ــه بی ک
میلیــارد   ۵۴۰۰ از  بیــش  مبلغــی  بــا 

تومــان در ایــن مــدت پرداخــت شــده 
اســت؛ بنابرایــن صــف متقاضیــان تعییــن 
ــر از  ــزار نف ــدود ۵۰۰ ه ــده از ح تکلیف نش
ابتــدای شــروع طــرح بــه ۱۳۰ هــزار نفر در 
پایــان ایــن دو مــاه رســید؛ ایــن در حالــی 
اســت کــه تــا پیــش از ایــن همــواره 
تعــدادی بیــن ۵۰۰ هــزار تــا یــک میلیــون 
نفــر ســاالنه در صــف وام ازدواج قــرار 

ــتند. داش
در حالــی اکنــون صــف وام ازدواج بــه 
حداقــل رســیده و دوره طــرح ضربتــی 
ــک  ــس کل بان ــه رئی ــه ک ــده ک ــام ش تم
مرکــزی اعــام کــرده اســت ایــن بــه 
معنــای پایــان طرح هــای ایــن بانــک 
نیســت؛  ازدواج  وام  پرداخــت  بــرای 
ــان  ــواره جری ــارات هم ــش اعتب ــه بخ بلک
وام ازدواج را رصــد کــرده و هــر زمانــی 
ــی  ــف وام طوالن ــود ص ــاس ش ــه احس ک
شــیوه هایی  چنیــن  از  دوبــاره  شــده، 
بــرای کاهــش تعــداد متقاضیــان در صــف 
و برگردانــدن جریــان بــه روال عــادی 

می کننــد.  اســتفاده 
ــت  ــرای دوره پرداخ ــی ب ــگاه وی دلیل از ن
ــود  ــاه وج ــش م ــا ش ــهیات ازدواج ت تس
ــه  ــی ب ــه منطق ــک ماه ــته و دوره ی نداش

نظــر می رســد.

ــران ســاختمانی  ــی کارگ ــای صنف ــون انجمن ه ــس کان نایب رئی
ــار  ــا مشــکل اعتب ــد: اگــر بیمــه کارگــران ســاختمانی ب می گوی
مواجــه اســت، تأمیــن اجتماعــی بــرای تغییــر دســتورکار مــاده 

۵ بیمــه کارگــران ســاختمانی از مجلــس کمــک بخواهــد. 
بــه اعتقــاد وی رکــود بخــش مســکن و اتخــاذ نکــردن 
کارگــران  درصــدی   7۰ بیــکاری  مناســب،  سیاســت های 

اســت.  زده  رقــم  را  ســاختمانی 
ــون انجمن هــای صنفــی کارگــران ســاختمانی  نایب رئیــس کان
می گویــد: بــا وجــود آنکــه مســکن رشــته شــغل های مختلفــی 
ــش  ــم در بخ ــود حاک ــل رک ــه دلی ــی ب ــد، ول ــر می کن را درگی
مســکن و اتخــاذ نشــدن سیاســت های مناســب، بیشــتر 
ــد. ــا بیــکاری مواجهن ــان ب شــاغان صنعــت ســاختمان همچن

ــاد  ــه اقتص ــر بنی ــال حاض ــرد: در ح ــار ک ــاداتی اظه ــادی س  ه
ــت  ــکن در وضعی ــازار مس ــه ب ــت ک ــی اس ــور در جایگاه کش

مناســبی بــه ســر نمی بــرد و بــه دلیــل رکــود، بخــش عمــده ای 
از درصــد کارگــران ســاختمانی بیــکار بــوده و بســیاری از 

پروژه هــای ســاختمانی متوقــف هســتند. 
ــران  ــاره کارگ ــی از کار، درب ــوادث ناش ــاداتی در ح ــه س ــه گفت ب
اتبــاع خارجــی کســی پاســخگو نیســت؛ ولــی کارفرمــا در 
ــد  ــت و نمی توان ــئول اس ــی مس ــروی کار ایران ــان نی ــال ج قب

باشــد.  بی تفــاوت 
ــون انجمن هــای صنفــی کارگــران ســاختمانی  نایب رئیــس کان
در ادامــه، ســهمیه بندی بیمــه کارگــران ســاختمانی و افــت 
شــدید تعــداد پروانه هــای ســاختمانی در ایــران را از مشــکات 
ــا  ــح کــرد: بارهــا مخالفــت خــود را ب موجــود دانســت و تصری
ســهمیه بندی بیمــه کارگــران ســاختمانی اعــام کرده ایــم؛ ولــی 
بــا وجــود قانــون مصــوب مجلــس می بینیــم کــه همچنــان در 

حــق کارگــران ســاختمانی اجحــاف می شــود.

ایــران در بیــن ۲۰۰ کشــور دنیــا جــزو ســه کشــور دارای کمتریــن 
تعرفــه بــرق اســت؛ عــاوه بــر ایــن در هیــچ جــای دنیــا نــرخ 
ــت؛  ــم نیس ــدازه ک ــن ان ــا ای ــاورزی ت ــش کش ــرای بخ ــرق ب ب
ــرای  ــی را ب ــرو برنامه های ــل مســئوالن وزارت نی ــن دلی ــه همی ب

ــد.  ــه داده ان ــت ارائ ــه هیئــت دول ــن کاال ب افزایــش قیمــت ای
در بخــش بــرق ســالیانه دســت کم 7۰۰۰ میلیــارد تومــان 
بــدون  تکلیفــی  نــرخ  در  تمام شــده  قیمــت  مابه التفــاوت 
احتســاب هزینــه ســوخت اســت و ســالیانه ۲۴۰ میلیــارد 
ــه فــروش  ــه ای در داخــل کشــور ب ــرق یاران ــووات ســاعت ب کیل
ــی  ــروش تکلیف ــده و ف ــت تمام ش ــه قیم ــه فاصل ــد ک می رس
ــوخت  ــر س ــن، اگ ــر ای ــاوه ب ــود. ع ــی می ش ــه بده ــل ب تبدی
ــن  ــت ای ــت باب ــه دول ــه ای ک ــود، یاران ــاب ش ــا حس نیروگاه ه
ــان در  ــارد توم ــر ۱۵ هــزار میلی ــغ ب ــردازد، بال ــاوت می پ مابه التف

ــت.  ــال اس س

ــا  همچنیــن نــرخ بــرق در مناطــق گرمســیر کشــور حــدود ۱۶ ت
۱7 تومــان اســت کــه ایــن نرخ هــا نســبت بــه تعرفه هــای بــرق 

ســایر کشــورها بســیار کــم اســت.
 در همیــن راســتا هوشــنگ فاحتیــان، معــاون بــرق و انــرژی 
ــا اشــاره بــه مابه التفــاوت قیمت هــای تکلیفــی و  وزیــر نیــرو، ب
واقعــی در حــوزه بــرق، از ارائــه پیشــنهاد افزایــش قیمــت برق به 
هیئــت دولــت خبــر داد و گفــت: پیشــنهادی بــرای ســاماندهی 
ــم  ــه امیدواری ــه شــده ک ــت ارائ ــه دول ــرق ب ــه اقتصــاد آب و ب ب
ــش را  ــن بخ ــکات ای ــی از مش ــوان بخش ــب آن بت ــا تصوی ب
ــه  ــد ک ــرو معتقدن ــئوالن وزارت نی ــوع مس ــرد. درمجم ــران ک جب
تعرفه هــای بــرق در ایــران در قیــاس بــا کشــورهای دیگــر بســیار 
ــی  ــورهای اروپای ــان کش ــه در می ــوری  ک ــه ط ــت؛ ب ــر اس ارزان ت
ســوئد کمتریــن و ایتالیــا بیشــترین قیمــت بــرق را دارنــد؛ البتــه 

ایــن نــرخ در ایــران از کشــور ســوئد کمتــر اســت.

8.9  ۱۳  درصد، شاخص 8۰۰
بهای تولیدکننده

درصد، رشد صادرات فرش  هزار تن، صادرات لبنیات 
در سال  جاری

شــاخص بهــای تولیدکننــده در ایــران در دوازده مــاه منتهــی 
بــه مهرمــاه ۱۳۹۶ نســبت بــه دوازده مــاه منتهــی بــه مهرمــاه 

۱۳۹۵ به میــزان ۸.۹ درصــد افزایــش یافتــه اســت.

صــادرات فــرش در شــش ماهــه اول امســال نســبت بــه 
مــدت مشــابه ســال گذشــته رشــد ۱۳ درصــدی داشــته 

اســت.

در ســال جــاری حجــم صــادرات لبنیــات کشــور 
حــدود ۸00 هــزار تــن بــوده اســت.
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،،
از ســال ۱۳۸۸ بــود کــه در راســتای 
تأمیــن  بــرای  جوانــان  از  حمایــت 
بخشــی از نیازهــای آن هــا در آســتانه 
تشــکیل زندگــی، شــبکه بانکــی بــه 
ــه پرداخــت وام ازدواج  طــور رســمی ب

اقــدام کــرد

در  وارداتــی  خودروهــای  بــازار 
بهانه هــای  بــا  اخیــر  ماه هــای 
ــت  ــف ثب ــه توق ــف از جمل مختل
ســفارش جدیــد بــرای واردات 
خــودرو و نوســان نــرخ ارز بــا 
بــوده  همــراه  افزایــش  کمــی 
ایــن در حالــی اســت  اســت؛ 
کارشناســان  عقیــده  بــه  کــه 
ــزان  ــه می ــدگان خــودرو ب واردکنن
خــود  انبارهــای  در  کافــی 

محصــول بــرای عرضــه بــه بــازار دارنــد و دولــت بایــد نظــارت 
خــود را در ایــن حــوزه تقویــت کنــد. 

قیمت گــذاری  بــرای  کــرد:  اظهــار  کاکایــی  امیرحســن 
منطقــی محصــوالت وارداتــی نیــاز بــه فضــای رقابتــی 
احســاس می شــود و در حــال حاضــر برخــی واردکننــدگان از 

شــرایط فعلــی سوءاســتفاده می کننــد. 
ــا توقــف ثبــت ســفارش  ــر ب ــد وقــت اخی وی افــزود: در چن
جدیــد بــرای واردات بعضــی از خودروهــای وارداتــی افزایــش 
ــی رخ داد  ــوع در حال ــن موض ــد و ای ــه کردن ــت را تجرب قیم
کــه محصــوالت بــا تیــراژ بــاال در انبــار شــرکت های وارداتــی 

وجــود دارد.
ــه  ــا توج ــرد: ب ــد ک ــودرو تاکی ــت خ ــناس صنع ــن کارش  ای
ــازار  ــتریان ب ــد مش ــر می رس ــه نظ ــده ب ــیر بیان ش ــه تفاس ب
خــودرو بــا رفتــار خــود می تواننــد رفتــار و قیمــت منطقــی را 
بــر بــازار خــودرو حاکــم کننــد؛ زیــرا شــرکت های واردکننــده 
بــه دنبــال تجــارت هســتند و در فضــای تجــاری بایــد 

بــا شــرایط  را  شــرکت ها خــود 
ــد.  ــق دهن وف

او بــا بیــان اینکــه نبایــد از دولــت 
تک تــک  کــه  داشــت  انتظــار 
ــه  ــا ب ــد ی ــرل کن ــرکت ها را کنت ش
واردات خــودرو بپــردازد، گفــت: 
ــی  ــده جهان ــرکت های تولیدکنن ش
ــر  ــا ه ــا بعضــی ترفنده خــودرو ب
ســال قیمــت خــودرو را افزایــش 
ــب  ــتریان را ترغی ــد و مش می دهن
ــه پرداخــت مبالــغ بیشــتر بــرای خریــد خــودرو می کننــد؛  ب
ــه  ــتر ب ــات بیش ــزودن امکان ــه اف ــوان ب ــوارد می ت ــن م از ای

ــرد. خــودرو اشــاره ک
 کاکایــی خاطرنشــان کــرد: دولــت بایــد فضــای نظارتــی خود 
ــتفاده  ــه سوءاس ــی در زمین ــر تنش های ــد و اگ ــت کن را تقوی
ــوان آن  ــت ت ــد، دول ــته باش ــود نداش ــرکت ها وج ــی ش بعض
ــا بــه فعالیت هــای پایــدار در صنعــت  را پیــدا خواهــد کــرد ت

خــودرو بپــردازد.
 وی یکــی از دالیــل نابســامانی های اخیــر در بــازار خودروهــای 
وارداتــی را خریــد از شــرکت های واســطه توســط واردکننــدگان 
ایرانــی دانســت و گفــت: واردات خــودرو بایــد از منبــع اصلــی 

صــورت گیــرد.
ــادآور شــد: در  ــا ی ــودرو در انته ــت خ ــن کارشــناس صنع  ای
حــال حاضــر کمبــودی در بــازار محصــوالت وارداتــی و داخلــی 
ــد شــرایط  ــردم در خری ــگ م ــار و فرهن ــر رفت نیســت و تغیی

بهتــری را رقــم خواهــد زد.

رئیــس کانــون کاریابی هــای کشــور 
ــام و نحــوه  ــد ثبت ن ــا تشــریح فرآین ب
پرداخــت حق الزحمــه دربــاره افزایــش 
ــدار داد.  ــاز هش ــای غیرمج کاریابی ه

و  روال  دربــاره  هاشــمی پور  بابــک  
ــز  ــان در مراک ــام کارجوی ــد ثبت ن فرآین
کاریابی هــا«  و  شــغلی  »مشــاوره 
پرداخــت  شــرایط  همچنیــن  و 
حق الزحمــه ایــن مراکــز گفــت: در 
حــال حاضــر حــدود ۸۰۰ کاریابــی 

ــه صــورت مجــاز در ســطح کشــور  داخلــی و ۱۱۰ کاریابــی خارجــی ب
فعالیــت می کننــد؛ امــا متاســفانه شــاهد رشــد کاریابی هــای 
غیرمجــاز هســتیم؛ بنابرایــن نخســتین گام کارجویــان و کارفرمایــان 
ــد.  ــت باش ــراز صاحی ــد اح ــز بای ــن مراک ــه ای ــه ب ــان مراجع در زم
وی بــا بیــان اینکــه »کارجویــان« یــا »صاحبــان مشــاغل بــرای جذب 
کارجــو« پــس از مراجعــه بــه مراکــز مشــاوره شــغلی و کاریابــی بایــد 
ــا مجــوز وزارت تعــاون، کار و  از صاحیــت فعالیــت مرکــز مربوطــه ب
رفــاه اجتماعــی و همچنیــن تاریــخ اعتبــار مجــوز اطمینــان حاصــل 
ــوز  ــار مج ــدگان از اعتب ــان مراجعه کنن ــس از اطمین ــزود: پ ــد، اف کنن
ــه کارجوســت کــه  مرکــز مربوطــه، نخســتین گام مشــاوره شــغلی ب
ــا و  ــو عاقه مندی ه ــرد کارج ــا ف ــه ب ــی مصاحب ــد ط ــن فرآین در ای
ــده و  ــنیده ش ــه کار ش ــتغال ب ــرای اش ــردی وی ب ــای ف توانمندی ه
شــرایط متقاضــی بــرای جســت وجوی شــغل متناســب بــا شــرایط 
وی در ســامانه هوشــمند عملیــات کاریابــی - ســابک )ســامانه 
ــازار کار( ثبــت می شــود. ایــن اطاعــات  اطاع رســانی الکترونیــک ب

در بانــک اطاعــات وزارت کار نیــز ثبــت خواهــد شــد. 

هاشــمی پور بــا بیــان اینکــه متقاضــی 
در ایــن مرحلــه طبــق دســتورکار بایــد 
۱۸ هــزار تومــان بابت مشــاوره شــغلی 
و ثبت نــام در ســامانه بــه کاریابــی 
بپــردازد، گفــت: ایــن مبلــغ در صورتــی 
کــه فــرد بــه کار گمــارده نشــد، قابــل 

بازگشــت نیســت. 
وی ادامــه داد: پــس از ثبــت اطاعــات 
کارجــو در ســامانه ســابک در کاریابــی، 
ســامانه  در  جســت وجو  عملیــات 
ــا شــرایط فــرد متقاضــی و کارفرمــا آغــاز می شــود کــه در  ــق ب مطاب
ــه  صــورت وجــود فرصــت شــغلی مناســب در همــان لحظــه، وی ب
شــرط تمایــل بــه کار معرفــی خواهــد شــد یــا در غیــر ایــن صــورت، 
متقاضــی در صــف انتظــار جســت وجوی شــغل مدنظــر قــرار 
ــا  ــت شــغلی متناســب ب ــت موقعی ــه محــض دریاف ــا ب ــرد ت می گی

ــه وی اعــام شــود.  شــرایط کارجــو، ب
ــه فرصــت  ــس از اینک ــت: پ ــای کشــور گف ــون کاریابی ه ــس کان رئی
ــت شــد،  ــا شــرایط متقاضــی در ســامانه دریاف شــغلی متناســب ب
ــه  ــه کار معرفــی می شــود؛ در ایــن مرحل ــی ب کارجــو از طــرف کاریاب
ــرای  ــا ب ــوی کارفرم ــرد از س ــرایط ف ــراز ش ــه و اح ــات مصاحب عملی
ــرد،  ــاری ف ــه کارگم ــد ب ــام و در صــورت تأیی ــازار کار انج جــذب در ب

ــود.  ــام می ش ــی اع ــه کاریاب ــا ب ــوی کارفرم ــه از س ــن تأییدی ای
ــل  ــی نصــف حداق ــز کاریاب ــه نی ــن مرحل ــه داد: در ای هاشــمی ادام
ــاری ۹۲۹.۹۳۱  ــال ج ــی کار )در س ــورای عال ــوب ش ــتمزد مص دس
تومــان( را بــه عنــوان »حق الزحمــه بــه کارگمــاری« از کارجــو 

می کنــد. دریافــت 

فرآیند ثبت نام در کاریابی هاکمبودی در بازار خودرو نیست

زرساب
شــرکت صنعتــی زرســاب در ســال ۱۳۶۱ بــا هــدف تولیــد ظــروف آشــپزخانه نچســب بــا کیفیــت جهــت 
صــادرات و مصــارف داخــل کشــور بــا بهره گیــری از کلیــه اســتانداردهای مرتبــط داخلــی و بین المللــی بــا 

اســتفاده از بهتریــن مــواد اولیــه اروپایــی ماننــد P.T.F.E، پــودر رنــگ و ... تأســیس شــد. 
ــدازی شــد کــه  ــرای ســهولت کار تعــدادی کارگاه دیگــر نیــز راه ان ــه مــوازات تولیــد ظــروف نچســب، ب ب

شــامل:
تولیــد  ۲-کارگاه  تعمیــرات؛  و  قالب هــا  ماشــین آالت،  ســاخت  بــرای  ماشین ســازی  ۱- کارگاه   
ــت  ــازی جه ــی؛ ۳- کارگاه جعبه س ــتگیره های مصرف ــواع دس ــد ان ــت تولی ــی جه ــته های باکالیت دس
ــواع جعبه هــای کادویــی و لمینــت و کارتن هــای مــادر؛ ۴-بخــش طراحــی و عکاســی جهــت  تولیــد ان
ــروش و  ــی، ف ــت بازاریاب ــد جه ــا تولی ــراه ب ــورها؛ ۵- هم ــته بندی ها و بروش ــوالت، بس ــی محص طراح
ــه  ــرویس دهی ب ــه س ــور ب ــر کش ــاب در سراس ــوی زرس ــیار ق ــی بس ــروه بازاریاب ــوالت. گ ــع محص توزی
بیــش از هــزار و پانصــد محــل عرضــه محصــوالت اعــم از فروشــگاه های لــوازم خانگــی ســطح شــهرها، 
شــرکت های تعاونــی مصــرف، فروشــگاه های زنجیــره ای لــوازم خانگــی و ...، اشــتغال دارنــد؛ ۶-واحــد 
خدمــات پــس از فــروش و ارائــه ضمانت هــای ارائه شــده توســط شــرکت، بــه صــورت گســترده آمــاده 

ــت. ــز اس ــتریان عزی ــه مش ــانی ب خدمت رس

تولید ملی

 پرونده وام ازدواج 
در 8 سالی که گذشت

طرحی برای گرانی برق70 درصد کارگران ساختمان بیکارند

۴۷,۶۵۴ ریال 

  یورو  

۹,۷۱۰ ریال 

  رینگیت مالزی 

۵۴,۶۵۰ ریال 

  پوند انگلیس  

۶,۲۱۰ ریال 

 یوان چین  

۴۰,۳۹۴ ریال 

  دالر آمریکا 

۱۱,۰۷۳ ریال 

 اتحادیه طال  درهم امارات 
جواهر و سکه 

تهران ۱۰,۸۳۰ ریال 

ریال عربستان

۱۰,۸۰۰ ریال  

لیر ترکیه  



اردستانحمید فرخی
H.Farrokhi@eskimia.ir

ــه ۳۰  ــان اینک ــا بی ــتان ب ــتایی اردس ــاب روس ــر آب و فاض مدی
ــت:  ــت، گف ــاب نیس ــبکه آب و فاض ــش ش ــر پوش ــتا زی روس
ــانی  ــیار آبرس ــورت س ــه  ص ــتان ب ــتان اردس ــتای شهرس ۹۰ روس

می شــود. 
رضــا دهقــان در مانــور رفــع آلودگــی از مخــازن آب روســتایی بــه 
مناســبت هفتــه پدافنــد غیرعامــل اظهــار داشــت: در ایــن مانــور 
بــا اعــام شــبکه بهداشــت و آزمایشــگاه آب مبنــی بــر صفــر بودن 
کلــر باقی مانــده در آب و مســمومیت تعــدادی از روســتاییان، 
ســریع ورودی و خروجــی مخــازن اصلــی شــهر و روســتا بســته 
خواهــد شــد و توســط شــبکه جایگزیــن و آبرســانی ســیار تامیــن 

آب در دســتورکار قــرار خواهــد گرفــت.

ــوی  ــای شست وش ــور اکیپ ه ــطه حض ــه  واس ــرد: ب ــان ک وی بی
آبفــای روســتایی و شــهری بــا تجهیــزات کامــل، مخــزن شســته و 
پــس از نمونه بــرداری دوبــاره و اطمینــان از ســالم بودن آب شــیر 
ورودی مخــزن بــاز شــده و شــیرهای تخلیــه بــرای ورود آب بــه 

ــاز می شــود. ــه ب لول
ــا رعایــت اصــول  دهقــان تصریــح کــرد: درنهایــت درب مخــزن ب

ــا اســتفاده از پلمــب ســامت بســته می شــود. ــی ب حفاظت
ــون  ــه ۹۰ روســتای اردســتان هم اکن ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام
بــه صــورت ســیار )روزانــه 27۰ متــر مکعــب( آبرســانی می شــوند، 
گفــت: از ایــن تعــداد 6۰ روســتا زیــر پوشــش بــوده و ۳۰ روســتا 
ــرد: حــدود  ــد.وی خاطرنشــان ک ــرار ندارن ــز تحــت پوشــش ق نی
186 روســتا در ایــن شهرســتان وجــود دارد کــه 1۰6 روســتا زیــر 

پوشــش خدمــات شــبکه آب و فاضــاب روســتایی هســتند.

مبارکهمحمد باقری
M.Bagheri@eskimia.ir

ــالن  ــدان در س ــور کارمن ــا حض ــه ب ــی ک ــتی صمیم در نشس
جلســات شــهید مطهــری دانشــگاه برگــزار شــد، هیئت رئیســه  
هــر یــک بــه نوبــه خــود از زحمــات خالصانــه کارمنــدان خــدوم 

تشــکر کردنــد.
ــه  هــادی، رئیــس دانشــگاه، پیشــرفت و توســعه  دکتــر عبدال
ــان و  ــتگی ناپذیر کارکن ــاش خس ــون کار و ت ــگاه را مره دانش
ــواده  ــی خان ــاق و همدل ــان دهنده وف ــا را نش ــن موفقیت ه ای

دانشــگاه مبارکــه دانســت. 
وی افــزود: کارکنــان شــاغل در دانشــگاه بــه تربیــت نیروهــای 
امــر بســیار  ایــن  و  متخصــص کشــور کمــک می کننــد 

ــت. ــمند اس ارزش

ــت  ــان اس ــه دوم کارکن ــگاه خان ــه دانش ــن ک ــان ای ــا بی  وی ب
بیــان داشــت: بخــش عظیمــی از اوقــات مــا در دانشــگاه بــرای 
انجــام امــور محولــه گذرانــده مــی شــود پــس باید ســعی کنیم 
  بــا دلســوزی، همدلــی و در فضایــی صمیمــی فعالیــت کنیــم 
و در کلیــه امــور اعــم از تکریــم اربــاب رجــوع صداقــت، 
ــی در مصــرف و داشــتن وجــدان کاری  ــداری، صرفه جوی امانت
ــن نشســت  ــه ای ــم. در ادام ــرار دهی ــان ق را ســرلوحه کارهایم
ــان  ــه نمایندگــی از دیگــر کارکن ــان واحــد ب ــن از کارکن ــد ت چن
ــر از زحمــات و تاش هــای بی شــائبه در راســتای  ضمــن تقدی
کیفیــت و توســعه همه جانبــه دانشــگاه بــا ارائــه نظــرات خــود، 
ــن بخــش از  ــات و دغدغه هــای پیــش روی ای بعضــی مطالب
دانشــگاهیان را مطــرح کردنــد کــه توســط ریاســت دانشــگاه و 

ــد. ــخ داده ش ــه پاس ــای هیئت رئیس اعض

رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی فرماندهــی انتظامی 
ــال محدودیت هــای ترافیکــی در  ــان از اعم اســتان اصفه
ــان  ــان در روز 1۳ آب ــهر اصفه ــای ش ــدادی از خیابان ه تع

خبــر داد. 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــی اظه ــا رضای ــرهنگ رض س
برگــزاری راهپیمایــی باشــکوه روز جهانــی مبــارزه بــا 
ــال  ــرای اعم ــور ب ــس راه ــان پلی اســتکبار در شــهر اصفه
محدودیت هــای ترافیکــی در مســیرهای ایــن راهپیمایــی 

ــرد. ــد ک ــدام خواه اق
و  خودروهــا  تــردد  اســاس  ایــن  بــر  افــزود:  وی 
شــنبه  1۳  روز  صبــح  ســاعت 8  از  موتورســیکلت ها 
آبان مــاه در مســیر پــل ابــوذر بــه ســمت میــدان انقــاب، 
از شــمال پــل فردوســی بــه ســمت میــدان انقــاب و از 

ــان کمــال  ــه ســمت خیاب تقاطــع آمــادگاه - پاســداران ب
اســماعیل – پاســداران ممنــوع اســت.

رئیــس پلیــس راهــور فرماندهــی انتظامــی اســتان 
ــا  ــده ت ــای یادش ــه محدودیت ه ــان اینک ــا بی ــان ب اصفه
ــرد: از  ــان ک ــت، بی ــد داش ــه خواه ــم ادام ــان مراس پای
راننــدگان و راکبــان موتورســیکلت ها می خواهیــم کــه 
در زمــان اعمــال محدودیت هــا بــا مامــوران پلیــس 
همــکاری کــرده و از مســیرهای جانبــی بــرای تــردد خــود 

ــد. ــتفاده کنن اس
ــم  ــه می کنی ــه شــهروندان توصی ــرد: ب وی خاطرنشــان ک
ــاره  ــورد اش ــای م ــیه خیابان ه ــردن در حاش ــارک ک از پ
ــای  ــا خودروه ــورت ب ــن ص ــر ای ــد؛ در غی ــودداری کنن خ

ــد. ــد ش ــل خواه ــگ منتق ــه پارکین ــش ب یدک ک

معــاون اشــتغال و کارآفرینــی اداره کل تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی دربــاره طــرح کارورزی دانش آموختــگان اظهــار 
ــه  ــی ک ــی از مباحث ــر، یک ــتغال فراگی ــه اش ــت: در برنام داش

دنبــال می شــود، طــرح کارورزی اســت.
ــان  ــتان اصفه ــهمیه اس ــه س ــادی ب ــن میره ــید جمال الدی س
در طــرح کارورزی دانش آموختــگان اشــاره کــرد و افــزود: 
ــن طــرح 4725 نفــر اســت و  ــان در ای ســهمیه اســتان اصفه
هــدف از ایــن طــرح، ارتقــای ســطح مهارتــی دانش آموختــگان 

ــت. ــادی اس ــای اقتص ــا در بنگاه ه ــذب آن ه ــرای ج ب
معــاون اشــتغال و کارآفرینــی اداره کل تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی تصریــح کــرد: یکــی از مشــکات مــا ایــن اســت کــه 
ــی  ــات تکمیل ــگان در تحصی ــه دانش آموخت ــی ک آموزش های

ــازار کار نیســت. فراگرفتنــد، منطبــق بــر نیــاز ب

وی ادامــه داد: بــا بحــث کارورزی در فرجــه 4 تــا 6 ماهــه ای که 
ــد  ــی را فرامی گیرن ــا، دوره آموزش ــگان در بنگاه ه دانش آموخت
بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه فضایــی ایجــاد کنیــم کــه آن هــا 
ــط کار  ــی در محی ــی و فن ــای الزم را از لحــاظ اجتماع مهارت ه
ــا بتواننــد در بنگاه هــای اقتصــادی جــذب  بــه دســت آورنــد ت

شــوند.
میرهــادی بــه تعــداد ثبت نام کننــدگان در طــرح کارورزی 
دانش آموختــگان از اســتان اصفهــان اشــاره کــرد و گفــت: 
آخریــن آمــار از تعــداد ثبت نام کننــدگان در طــرح کارورزی 
ــان  ــتان اصفه ــر از اس ــزار نف ــش از 12 ه ــگان بی دانش آموخت
ــن در  ــد؛ ای ــام بودن ــر واجــد شــرایط ثبت ن ــه 4772 نف ــود ک ب
ــرح  ــن ط ــان در ای ــتان اصفه ــهمیه اس ــه س ــت ک ــی اس حال

ــت.   ــر اس 4725 نف

مدیر آب و فاضالب روستایی اردستان: 

۹۰ روستای اردستان به  صورت سیار آبرسانی می شود 

 محدودیت های ترافیکی 
راهپیمایی ۱۳ آبان در اصفهان اعالم شد 

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه:

 دانشگاه، خانه دوم کارکنان است

۱۲ هزار اصفهانی در طرح کارورزی دانش آموختگان 
ثبت نام کردند 

رئیس حوزه علمیه اصفهان: 
 کم کاری در ادارات حق الناس 

و مشمول جبران است 
رئیــس حــوزه علمیــه اصفهــان بــا بیــان اینکــه کــم کاری در 
ــد  ــت: بای ــت، گف ــران اس ــمول جب ــاس و مش ادارات حق الن

گناهانــی را کــه در جامعــه عــادی شــده، تــرک کنیــم. 
ــاق  ــه دوم درس اخ ــری در جلس ــین مظاه ــت هللا حس آی
ــات  ــر اســاس آی ــار داشــت: ب ــاس اظه ــا موضــوع حق الن ب
قــرآن و روایــات اهــل بیــت)ع( خداونــد از حق النــاس 
نمی گــذرد؛ اگــر انســان را بــه جهنــم نبــرد، امــا حــق 
دیگــران را می گیــرد؛ حتــی اگــر اعمــال خــوب بدهــکار را بــه 
بســتانکار بدهــد؛ بــر اســاس روایــات اگــر فــرد اعمــال خوب 
ــکار  ــه بده ــتانکار را ب ــد بس ــال ب ــد، اعم ــته باش ــم نداش ه

می دهنــد و عذابــش چندیــن برابــر می شــود.
ــردن  ــه گ ــران ب ــد حــق دیگ ــرگ نبای ــگام م ــزود: هن وی اف
ــرزخ ســخت و قیامــت  ــم ب مــا باشــد؛ در ایــن صــورت عال

ــت. ــم داش ــخت تری خواهی س

رئیــس حــوزه علمیــه اصفهــان بــا بیــان اینکــه بایــد 
ــرگ  ــگام م ــه هن ــت: اینک ــیم، گف ــاس باش ــب حق الن مراق
ــا  ــخت ام ــیار س ــد، بس ــان نباش ــه انس ــه ذم ــاس ب حق الن

الزم اســت.  
وی بــا اشــاره بــه دو قســم حق النــاس بیــان کــرد: بخشــی 
از حق النــاس مربــوط بــه مــال اســت کــه شــامل رباخــواری، 

ــود. ــم کاری در ادارات و ... می ش ــوه خواری، ک رش
ــال  ــه م ــوط ب ــر مرب ــش دیگ ــت: بخ ــار داش ــری اظه مظاه
نیســت؛ بلکــه مرتبــط بــا عــرض و آبــروی مــردم و ظلــم بــه 
دیگــران و ماننــد آن اســت؛ بــه عنــوان مثــال غیبــت کــردن 
فقــط گنــاه نیســت؛ بلکــه حقــی از فــرد بــه گــردن مــا ایجــاد 

ــم. ــد آن را ادا کنی ــه بای ــد ک می کن
وی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس نظــر بســیاری از فقهــا بایــد 
ــی  ــا راض ــم ت ــم، بگویی ــت او را کرده ای ــه غیب ــردی ک ــه ف ب
ــت  ــن غیب ــد ای ــن بای ــوای م ــاس فت ــر اس ــت: ب ــود، گف ش
جبــران شــود؛ ولــی الزم نیســت بــه او بگوییــد. جبــران نیــز 
بــه ایــن معنــی اســت کــه از ایــن بــه بعــد غیبــت او را نکنیم 

و پشــت ســرش از او دفــاع کنیــم.

رئیــس حــوزه علمیــه اصفهــان بــا بیــان اینکــه بــردن آبــروی 
ــح  ــت، تصری ــردم اس ــال م ــردن م ــر از ب ــیار بدت ــردم بس م
ــردم از  ــروی م ــردن آب ــایعه پراکنی و ب ــت زدن، ش ــرد: تهم ک
خــوردن مــال بدتــر اســت، بنابرایــن بــر اســاس نظــر علمــا 
بایــد حالیــت طلبیــده شــود؛ در ایــن زمینــه نیــز بــر اســاس 

فتــوای مــن گفتــن الزم نیســت؛ امــا جبــران الزم اســت.
وی افــزود: بهتــر اســت بــرای کســانی کــه غیبــت و بدگویــی  

آن هــا را کرده ایــم، دعــا کنیــم تــا جبــران مافــات شــود.
مظاهــری گفــت: تهمــت زدن، غیبــت و شــایعه پراکنی عــادی 
ــت؛  ــاد اس ــت آن زی ــم مصیب ــد بدانی ــا بای ــت؛ ام ــده اس ش
ــروی  ــدارد آب ــم ن ــه ه ــات توج ــی اوق ــه بعض ــر اینک مهم ت

ــت. ــر اس ــش از دزدی بدت ــرد و گناه ــردم را می ب م
وی تصریــح کــرد: غیبــت، تهمــت و شــایعه سیاســی نیــز در 
همیــن زمینــه اســت؛ حــال اینکــه برخــی می گوینــد واجــب 
اســت ایــن غیبــت را کــرده و ایــن تهمــت را بزنــم یــا اینکــه 
ــرآن  ــر اســاس نظــر ق ــا ب ــم؛ ام ــن شــایعه را پخــش کن ای
ــاه  ــون گن ــتند؛ چ ــراد هس ــته ترین اف ــراد ورشکس ــن اف ای

ــد. ــواب کرده ان ــد ث ــور می کنن ــرده و تص ک

شــهردار اصفهــان بــه همــراه تنــی چنــد از اعضــای 
شــورای اســامی شــهر اصفهــان از 2 پــروژه بزرگ 

شــهر اصفهــان بازدیــد کرد.
ــل از اداره  ــه نق ــن و ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، شــهردار 
اصفهــان بــه همــراه تعــدادی از اعضــای شــورای 
اســامی شــهر اصفهــان از دو پــروژه بــزرگ رینــگ 
ــام  ــدان ام ــان و می ــارم ترافیکــی شــهر اصفه چه
ــرد. ــد ک ــی آن بازدی ــای جانب ــی)ع( و پروژه ه عل

در ایــن بازدیــد بــر رفــع موانــع موجــود در اجــرای 
ــد اجــرای  پروژه هــا تاکیــد شــد و تســریع در رون

آن در دســتورکار قــرار گرفــت.
قــدرت هللا نــوروزی در حاشــیه بازدیــد از پروژه هــای 
عمرانــی بــا بیــان اینکــه رینــگ چهــارم ترافیکــی 
شــهر در اولویــت برنامه هــای شــهرداری قــرار 
دارد، اظهــار کــرد: ایــن حلقــه ترافیکــی می توانــد 
کمــک بســیار بزرگــی بــه ترافیــک شــهر اصفهــان 
وضعیتــی کــه  از  را  اصفهــان  و شــمال  کنــد 

ــی بخشــد. ــر آن شــده، رهای گریبانگی
وی بــا بیــان اینکــه رینــگ چهــارم ترافیکــی طرح 
ــرد: در صــورت  ــح ک ــی اســت، تصری بســیار بزرگ
ــرای حــل  ــن طــرح، زمینه هــای الزم ب اجــرای ای
و  می شــود  فراهــم  اصفهــان  شــهر  ترافیــک 
اصفهــان از وجــود کامیون هــای بزرگــی کــه از 
ــدا  ــات پی ــد، نج ــور می کنن ــهر عب ــه ش ــن نقط ای

می کنــد.
ــه بازدیــد  ــا اشــاره ب شــهردار اصفهــان در ادامــه ب

خــود از میــدان امــام علــی)ع( افــزود: ایــن 
کمیســیون  در  ســال های گذشــته  در  میــدان 
ــال  ــن س ــس از چندی ــب و پ ــج تصوی ــاده پن م
ــل  ــه دلی ــه ب ــاز شــده ک ــی آن آغ ــات اجرای عملی
مختلــف  آزادســازی های  و  پیچیدگی هــای کار 
هنــوز اجــرای آن بــه طــور کامــل بــه پایــان 

ــت. ــیده اس نرس
ــاز  ــادی از ف ــای زی ــه بخش ه ــان اینک ــا بی وی ب
دوم ایــن طــرح اجــرا و بهره بــرداری شــده اســت، 
اضافــه کــرد: فــاز ســوم ایــن طــرح باقــی مانــده 
و قســمت هایی نیــز کــه مــورد بهره بــرداری قــرار 
گرفتــه، همچنــان بــه دالیــل مختلــف رونــق الزم را 

پیــدا نکــرده اســت.
ــی از  ــزرگ را یک ــرح ب ــن ط ــرای ای ــوروزی اج ن
ــهر  ــرای ش ــرا ب ــت اج ــات در دس ــن اقدام بهتری
اصفهــان دانســت و عنــوان کــرد: احیــای میــدان 
امــام علــی)ع( و پروژه هــای پیرامــون آن بــا 
وجــود داشــتن بیــش از 7۰ مــکان تاریخــی، 
 فرهنگــی، میــراث کهــن، خانه هــای قدیمــی 
ــت  ــی اس ــای قدیم ــر از گنجینه ه ــه ای پ و منطق
کــه بیانگــر بخــش بزرگــی از تاریــخ طوالنی کشــور 
ــه  ــد ب ــت و می توان ــین اس ــای پیش و حکومت ه
ــگر  ــذب گردش ــرای ج ــب ب ــیار مناس ــی بس محل

ــل شــود. تبدی
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مرمت گنبد مسجد تاریخی 
باباعبدهللا نایین

رئیــس اداره میــراث فرهنگــی،  صنایــع دســتی و 
گردشــگری شهرســتان ناییــن گفــت: مرمــت و 
استحکام بخشــی گنبــد مســجد تاریخــی باباعبــدهللا و 
فضاهــای پیرامــون آن بــا صــرف اعتبــار یــک میلیــارد 

ــود.  ــام می ش ــال انج ری
ــه  ــه ب ــا توج ــزود: ب ــدی اف ــان محم ــود مدنی محم
ــال  ــد س ــاد در چن ــیار زی ــیب های بس ــب و آس تخری
گذشــته بــه بافــت پیرامونــی گنبــد مســجد تاریخــی 
ایــن  مرمــت  بــه  اضطــراری  نیــاز  و  باباعبــدهللا 
ــای  ــا پیگیری ه ــد، ب ــی گنب ــش و استحکام بخش بخ
انجام شــده مبلــغ یــک میلیــارد ریــال بــرای بازســازی 

ــار شــد. ــن اعتب ــر تأمی ــن اث ای

تعطیلی هشت چایخانه در برخوار 
مســئول واحــد بهداشــت محیــط شهرســتان برخــوار 
گفــت: هشــت واحــد صنفــی متخلــف در ایــن 
ــایی و  ــان شناس ــه قلی ــل عرض ــه دلی ــتان ب شهرس

ــدند.  ــل ش تعطی
ــط  ــت محی ــد بهداش ــزود: واح ــن اف ــا فط حمیدرض
ســاماندهی  منظــور  بــه  برخــوار  شهرســتان 
ــا تخلفــات از تمامــی  واحد هــای صنفــی و برخــورد ب
ــه  ــدام ب ــد و اق ــتان بازدی ــن شهرس ــای ای چایخانه ه

ــرد. ــا ک ــب آن ه پلم
وی بــا تاکیــد بــر ادامــه طرح هــای نظــارت بــر اماکــن 
ــا در صــورت  و صنــوف مختلــف از مــردم خواســت ت
مشــاهده یــا برخــورد بــا تخلفــات صنفــی، موضــوع را 

بــه ایــن واحــد اطــاع دهنــد.

 دستگیری شکارچی متخلف 
در گلپایگان 

قاســم حســومی، رئیــس محیــط زیســت گلپایــگان، 
اظهــار کــرد: مأمــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
گلپایــگان هنــگام گشــت در منطقــه شــرکت ســهامی 
زراعــی گلپایــگان یــک نفــر شــکارچی غیرمجــاز 
پرنــدگان را کــه قصــد شــکار غیرمجــاز داشــت، 

ــد. دســتگیر کردن
ــک قبضــه   ــف ی ــن شــکارچی متخل ــزود: از ای وی اف
اســلحه شــکاری غیرمجــاز و مهمــات مربوطــه کشــف 

و ضبــط شــده اســت.

 آغاز برداشت سیب درختی و به 
در فریدن 

ــدن،  ــاد کشــاورزی فری رامیــن رســتمی، رئیــس جه
ــان اینکــه برداشــت ســیب درختــی در ســطح  ــا بی ب
ــار از باغ هــای ایــن شهرســتان آغــاز  شــده،  27 هکت
اظهــار داشــت: ارقــام برداشت شــده شــامل رد دلشــیز 

و گلــدن دلشــیز اســت.
وی ادامــه داد: پیش بینــی می شــود بــا متوســط 
ــیب  ــن س ــدود 17۰ ت ــار ح ــن در هکت ــرد 6 ت عملک

ــود. ــت ش ــطح برداش ــن س ــی از ای درخت
رســتمی همچنیــن از برداشــت بــه در ســطح 5 هکتار 
از باغ هــای شهرســتان فریــدن خبــر داد و گفــت: 
ــن  پیش بینــی می شــود از ایــن ســطح حــدود 25 ت

بــه وارد بــازار شــود.

 دستگیری سارق اینترنتی 
در خمینی شهر 

از  خمینی شــهر  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
ــه صــورت غیرمجــاز اقــدام  دســتگیری فــردی کــه ب
ــاب  ــال از حس ــون ری ــغ 42 میلی ــت مبل ــه برداش ب

ــر داد.  ــود، خب ــرده ب ــهروندی ک ش
ســرهنگ علــی جعفری نــژاد گفــت: در پــی شــکایت 
یکــی از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه فــردی ناشــناس 
از طریــق فضــای مجــازی اقــدام بــه ســرقت از 
بــود، موضــوع در دســتورکار  حســاب وی کــرده 
مامــوران پلیــس فتــای ایــن شهرســتان قــرار گرفــت.

آمــده  عمــل  بــه  بررســی های  بــا  افــزود:  وی 
مشــخص شــد متهــم بــا بــه دســت آوردن اطاعــات 
حســاب بانکــی شــاکی اقــدام بــه برداشــت مبلــغ 42 

ــرده اســت. ــال ک ــون ری میلی

افزایش 12درصدی کمک های مردمی 
به کمیته امداد آران و بیدگل 

ــدگل از  ــی)ره( آران و بی ــام خمین ــداد ام ــه ام ــر کمیت مدی
ــان  ــه مددجوی ــی ب ــای مردم ــش 12درصــدی کمک ه افزای
ایــن شهرســتان در نیمــه نخســت امســال نســبت بــه مدت 

مشــابه ســال گذشــته خبــر داد. 
ــی  ــای امان ــوع کمک ه ــزود: مجم ــماعیلی اف ــن اس حس
ــارد  ــر 8 میلی ــزون ب ــن شهرســتان اف ــران ای و مردمــی خی
و 7۰۰ میلیــون ریــال در نیمــه نخســت ســال جــاری بــود، 
در حالــی کــه در مــدت مشــابه ســال گذشــته کمک هــای 
جمع آوری شــده بــه 7 میلیــارد و ۹۰۰ میلیــون ریــال رســید.

 پایان انتظار 1۹ساله 
برای افتتاح استخر نجف آباد

نجف آبــاد  شهرســتان  جوانــان  و  ورزش  اداره  رئیــس 
ــدود  ــه ح ــاد ک ــیده آزادی نجف آب ــتخر سرپوش ــت: اس گف
ــای  ــا پیگیری ه ــود ب ــی شــده ب ــش کلنگ زن 1۹ ســال پی
ــاه  ــده و در م ــری ش ــل و آبگی ــرا تکمی ــه اخی صورت گرفت

ــد شــد. ــاح خواه ــده رســما افتت آین
ــر  ــد اخی ــه بازدی ــاره ب ــا اش ــی ب ــد طباطبای ــید محم س
مســئوالن شهرســتان و اســتان از آخریــن مراحــل تجهیــز 
ــروژه  ــن پ ــت: ای ــان داش ــه بی ــن مجموع ــدازی ای و راه ان
ــا وجــود پیشــرفت  ــل مشــکات بودجــه ای ب ــه دلی کــه ب
ــود در  ــده ب ــف ش ــال ها متوق ــه، س ــب توج ــی جال فیزیک
چنــد ســال اخیــر بــه نوعــی احیــا شــده و در حــال حاضــر 
ــات و  ــری، تأسیس ــای آبگی ــدن آزمایش ه ــس از گذران پ
ــت. ــد گرف ــرار خواه ــدان ق ــار عاقه من ــه در اختی موتورخان

شهردار اصفهان مطرح کرد:
میدان امام علی)ع(، محلی مناسب برای جذب گردشگر
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گروه  اصفهان سمیه سهرابی
S.Sohrabi@eskimia.ir

ــش  ــش از پی ــا بی ــتم جنگل ه ــروزه اکوسیس ام
مــورد توجــه اســت؛ زیــرا یکــی از ارکان هــای 
اصلــی توســعه پایــدار در هــر کشــوری بــه حســاب 

می آیــد.
اگرچــه ارقــام متفاوتــی بــرای ارزش اقتصــادی هر 
ــی  ــی و مرتع ــی جنگل ــای طبیع ــار از عرصه ه هکت
در ایــران اعــام می شــود، امــا ایــن ثــروت بــزرگ، 
ســالیانه بــه  دلیــل نبــود برنامــه مــدون و بودجــه 
مشــخص، در اثــر وقــوع آتش ســوزی های متعــدد 

از بیــن مــی رود. 
ــع و  ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــام س ــد قائم مق هرچن
آبخیــزداری کشــور از کاهــش ۳۰ درصــدی ســطح 
آتش ســوزی ها در جنگل هــا و مراتــع کشــور در 
ــار  ــم آم ــاز ه ــا ب ــد، ام ــر می ده ــار امســال خب به
ــت. ــورمان باالس ــا در کش ــوزی جنگل ه آتش س

در اســتان هــم بارهــا و بارهــا شــاهد آتش ســوزی 
ــد  ــداری باش ــاید هش ــا ش ــم ت ــا بوده ای جنگل ه

ــر. ــرای توجــه بیشــتر و نگاهــی عمیق ت ب
وضعیــت  آخریــن  دربــاره  وطــن  کیمیــای 
ــرزو،  ــی ب ــا مرتض ــان ب ــتان اصفه ــای اس جنگل ه
رئیــس اداره جنــگل کاری اداره کل منابــع طبیعــی 

و آبخیــزداری اســتان، بــه گفت وگــو نشســت.  
 سرانه جنگل هر اصفهانی 

چه میزان است؟ 
ــته  ــگل داش ــی از جن ــدا تعریف ــد ابت ــازه بدهی اج
ــه ســوال شــما پاســخ دهــم.  باشــم و ســپس ب
ــه بخشــی از زمیــن گفتــه می شــود کــه  ــگل ب جن
ــی پوشــیده  ــان علف از درخــت و درختچــه و گیاه
ــتراک  ــوران آن، اش ــان و جان ــن گیاه ــده و بی ش

ــده اســت.  ــه وجــود آم زیســتی ب
ــار )5۰۰۰  ــگل را ۰/5 هکت ــاحت جن ــن مس کمتری
ــان  ــاج درخت ــد و ت ــر می گیرن ــع( در نظ ــر مرب مت
آن نبایــد کمتــر از 5 درصــد ســطح آن را بپوشــاند.

ســرانه جنــگل در دنیــا بــرای هــر نفــر 25 صــدم 
هکتــار یــا 25۰۰ متــر مربــع و ســرانه کشــور بــرای 
ــر  ــا 17۰۰ مت ــار ی ــدم هکت ــدود 17 ص ــر ح ــر نف ه
مربــع و در اســتان بــرای هــر نفــر حــدود ۹ صــدم 

هکتــار یــا ۹۰۰ متــر مربــع اســت.
 این جنگل ها در کجای استان 

واقع شده؟
و  هکتــار   65۰۰۰ اســتان  طبیعــی  جنگل هــای 
جنگل هــای دست کاشــت ۳۳5۰۰۰ هکتــار کــه 
دست کاشــت  جنگل هــای  آن  هکتــار   ۳۰۰۰۰۰
ــه منظــور تثبیــت شــن های  ــه ب ــی اســت ک بیابان

اراضــی کشــاورزی، مناطــق  از  روان، حفاظــت 
هکتــار   ۳5۰۰۰ و  شــده  ایجــاد  و...  مســکونی 
ــی  ــای جنگل ــا گونه ه ــت ب ــای دست کاش جنگل ه
ــی  ــای طبیع ــعه جنگل ه ــور توس ــه منظ ــی ب بوم
ــا  ایجــاد شــده اســت. جنگل هــای طبیعــی عمدت
ــتان های  ــتان و در شهرس ــوب اس ــرب و جن در غ

ــت. ــده اس ــع ش ــمیرم واق ــهر و س فریدونش
 چه گونه هایی در این جنگل ها 

یافت می شود؟
در جنگل هــای طبیعــی اســتان بیــش از ۳۰ گونــه 
درختــی و درختچــه ای از جملــه بلــوط، بنــه، ارژن، 
بادامــک، گابــی وحشــی، آلبالــوی وحشــی، ارس، 

داغداغــان و... وجــود دارد.
 ذخیره گاه های جنگلی 

چه تعریفی دارند؟
ذخیره گاه هــای جنگلــی بــا هــدف حفاظــت از 
ــادر  ــای ن ــا گونه ه ــراض ی ــال انق ــای در ح گونه ه
ــی ایجــاد  ــای ژنتیک ــای واجــد ارزش ه ــا گونه ه ی
شــده و بــا انجــام عملیــات حصارکشــی گونه هــای 

ــد. ــرار می دهن ــت ق ــورد حمای ــر را م مدنظ
 استان ما چند ذخیره گاه جنگلی دارد؟

ــداد 8  ــه تع ــره گاه ب ــار ذخی در اســتان 8165 هکت
ــهر،  ــمیرم، فریدونش ــتان های س ــره در شهرس فق
و  شــده اند  واقــع  لنجــان  و  دهاقــان  نطنــز، 
گونه هــای مــورد حمایــت شــامل گابــی وحشــی، 
محلــب  و  داغداغــان  بادامــک،  ارس،   بنــه، 

است.

 جنگل های استان 
با چه تهدیدی مواجه است؟

آثــار خشکســالی بــر روی جنگل هــای اســتان 
بیولوژیــک و هجــوم آفــات و  باعــث ضعــف 
ــه جنگل هــای طبیعــی و دست کاشــت  امــراض ب
ــوط  ــای بل ــه جنگل ه ــاط ب ــی نق ــده و در بعض ش
اســتان آســیب های جزئــی وارد و جنگل هــای 
ــه  ــکیدگی مواج ــا خش ــوان را ب ــت ج دست کاش
کــرده اســت. بــا ایــن حــال بــا اســتفاده از 
ــگل کاری توانســته ایم  ــای مناســب در جن روش ه
بــا شــرایط جدیــد کنــار بیاییــم و جنگل کاری هــای 

ــیم. ــته باش ــی داش موفق

 برای حفاظت از این جنگل ها 
چه کردید؟

یــگان حفاظــت از منابــع طبیعــی بــا انجــام 

گشــت های مســتمر بــرای حفاظــت از جنگل هــای 
دست کاشــت از تعــرض چــرای دام یــا آتش ســوزی 
قطــع  از  طبیعــی  جنگل هــای  درخصــوص  و 
ــا خاطیــان  ــه عمــل آورده و ب درختــان ممانعــت ب
ــوان   ــه عن ــز ب ــردم نی ــی می کند.م ــورد قانون برخ
ــا  ــت محیطی جنگل ه ــد زیس ــه از فوای ــانی ک کس
بــه طــور مســتقیم بهره منــد می شــوند، بایــد 
ــه  ــد و هرگون ــع طبیعــی بیاین ــه کمــک اداره مناب ب
ــگان  ــه شــماره رای ــی را ب ــف در اراضــی جنگل تخل

ــد. ــاع دهن 15۰4 اط
 برنامه های آتی شما در زمینه احیا و 

توسعه این جنگل ها چیست؟
جنــگل کاری  و  جنــگل  توســعه  رونــد  ادامــه 
شــرایط  بــا  ســازگار  و  بومــی  بــا گونه هــای 
اجــرای طــرح جنــگل کاری  اســتان،  اقلیمــی 
ــد  ــی، تولی ــع محل ــارکت جوام ــا مش ــادی ب اقتص
ــداد  ــش تع ــه خشــکی و افزای ــاوم ب نهال هــای مق
ذخیره گاه هــای جنگلــی و واگــذاری مدیریــت 
پارک هــای جنگلــی بــه بخــش خصوصــی از 

روســت. پیــش  برنامه هــای 
کار جنــگل  کاری، احیــا و حفاظــت طبیعــت وظیفــه 
همــه اســت. همــه  بایــد مشــارکت کننــد و دلســوز 
طبیعــت باشــند. تنهــا جایــی کــه فعــا مشــخص 
شــده بــرای زندگــی همیــن کــره زمیــن اســت.اگر 
ــم،  ــت طبیعــی  اش کمــک نکنی ــم وضعی ــه ترمی ب
هــم خودمــان و هــم آیندگانمــان بــا مشــکل 

مواجــه خواهیــم شــد.

 رئیس اداره جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
در گفت وگو با کیمیای وطن مطرح کرد:

خشکسالی، تهدید بزرگ 
جنگل های استان

،،
هــدف  بــا  جنگلــی  ذخیره گاه هــای 
حفاظت از گونه های در حال انقراض 
یــا گونه هــای نــادر یــا گونه هــای واجــد 

ارزش هــای ژنتیکــی ایجــاد شــده 

کوتاه اخبار
جزئیات جلسه 3ساعته نمایندگان 

استان اصفهان با استاندار جدید
ــه  ــا اشــاره ب رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان اصفهــان ب
ــزاده  ــن مهر علی ــا محس ــب ب ــه سه شنبه ش ــات جلس جزئی
اســتاندار جدیــد اصفهــان، گفــت: در ایــن جلســه نماینــدگان 
اســتان کــه بیشــتر در جلســه حضــور داشــتند خواســته ها 
ــان و  ــتان اصفه ــائل اس ــاره مس ــود را درب ــای خ و دغدغه ه

حــوزه انتخابیــه بیــان کردنــد.
موســوی  الرگانــی گفــت: اگــر مهرعلیــزاده بخواهــد بــا 
ــا ســنگ اندازی و سیاســی کاری  ــه هــدف آن ه ــی ک مدیران
اســت، کار را ادامــه دهــد، قطعــا موفقیتــی وجــود نخواهــد 
ــه انجــام  ــن زمین ــی در همی ــک خانه تکان ــد ی داشــت و بای

شــود.
وی عنــوان کــرد: نکتــه ای کــه مهرعلیــزاده، اســتاندار جدیــد 
ــه نوعــی مــورد اســتقبال نماینــدگان قــرار  مطــرح کــرد و ب

گرفــت، ایــن بــود کــه وی گفــت شــعار مــن کار اســت.
وی در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره نگرانــی از بعضــی ســوابق 
سیاســی مهرعلیــزاده و دخیــل شــدن آن هــا در اســتانداری 
ــن  ــرد م ــام ک ــب وی اع ــرد: سه شنبه ش ــان ک ــان، بی اصفه
در کار و مســئولیت، مســائل سیاســی را دخالــت نمی دهــم 
ــت  ــه جه ــی ب ــه حت ــود دارد ک ــدی وج ــر توانمن ــر مدی و اگ
ــد، از او  ــته باش ــاف داش ــن اخت ــا م ــی ب ــری و سیاس فک
حمایــت خواهــم کــرد و در مقابــل اگــر مدیــری وجــود دارد 
کــه حتــی بــا مــن همســو هــم بــوده، ولــی توانمنــد نباشــد، 

ــم. ــم کار کن ــا او نمی توان ب

تسهیل نقل وانتقال بانکی 
 مهم ترین اقدام برای جذب 

سرمایه گذاری خارجی 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از  روابــط عمومــی اتــاق 
ــاق  ــس ات ــی،  نایب رئی ــی رناس ــان مصطف ــی اصفه بازرگان
بازرگانــی اصفهــان، در حاشــیه برگــزاری نهمیــن نمایشــگاه 
کیــش گفــت:  در  ســرمایه گذاری کشــور  فرصت هــای 
ــه  ــود ب ــرمایه خ ــال س ــرای انتق ــی ب ــرمایه گذاران خارج س

ــد. ــاز  دارن ــه خدمــات بانکــی آســان و امــن نی ــران ب ای
وی بــا اشــاره بــه دور دوم ســفر هیئت هــای تجــاری و 
ــن  ــت: در دور اول ای ــران گف ــه ای ســرمایه گذاری خارجــی ب
ســفرها پــس از امضــای برجــام کشــور ها خواســتار ارزیابــی 
زیرســاخت ها، ظرفیــت و امنیــت ایــران بودنــد و در دور 
دوم ایــن هیئت هــا فعال تــر بــه بررســی بــازار ایــران 
می پردازنــد؛ زیــرا بــه دنبــال تهیــه مقدمــات  امضــای 

ــتند. ــا هس قرارداده
ــرمایه گذاری  ــی س ــرکت های بین الملل ــزود: ش ــی اف رناس
ــران در بخش هــای  ــی پروژه هــای ای در حــال بررســی میدان
مختلــف هســتند کــه از جملــه می تــوان بــه امضــای 
قــرارداد شــرکت توتــال بــا شــرکت نفــت ایــران اشــاره کــرد.

ــل  ــی و نق ــات بانک ــه ارتباط ــی ک ــا زمان ــرد: ت ــد ک وی تاکی
ــذب  ــار ج ــوان انتظ ــود، نمی ت ــهیل نش ــول تس ــال پ و انتق
ســرمایه گذاری خارجــی داشــت؛ زیــرا عمــده منابــع مالــی  

ــد. ــدا می کن ــال پی ــا انتق ــق بانک ه از طری

 شبکه بزرگ جعل ویزا 
در اصفهان و قم متالشی شد 

ســربازان گمنــام امــام زمان)عــج( بــا رصــد گســترده 
و  اعضــا  از  نفــر   8 عملیاتــی  اقدامــات  و  اطاعاتــی 
سرشــبکه ایــن بانــد را شناســایی کــرده و در شــهرهای 
ــد  ــن بان ــد. از ای ــتگیر کردن ــم دس ــاد و ق ــان، نجف آب اصفه
ــی  ــزای جعل ــزار وی دســتگاه های چــاپ پیشــرفته و 15۰ ه

آمــاده توزیــع کشــف و ضبــط شــده اســت.
وزارت اطاعــات چنــد روز پیــش نیــز شــبکه تولیــد و توزیــع 

ویــزای جعلــی را بــا 25۰ هــزار ویــزا منهــدم کــرد.

 مراسم بزرگ روز اربعین 
در میدان امام علی)ع( 

مدیــر کل ســازمان تبلیغــات اســامی اصفهــان بــا اشــاره بــه 
برگــزاری مراســم روز اربعیــن در اصفهــان گفــت: در اصفهــان 
بــا میانــداری شــورای هیئت هــای مذهبــی تــدارک برنامــه 
بســیار بزرگــی در میــدان امــام علــی)ع( دیــده شــده اســت. 
ــان  ــا بی ــی ب ــت هللا اروج ــلمین رحم ــام و المس حجت االس
اینکــه فرهنگ ســازی و تأکیــد بــر ســفر بــا ویــزای قانونــی 
بــه کربــا در روزهــای پیــاده روی اربعیــن از ســوی ســازمان 
تبلیغــات اســامی انجــام گرفتــه، اظهــار داشــت: بــه  عنــوان 
عضــوی از ســتاد پیــاده روی اربعیــن حســینی در جلســات 
ــانی های الزم  ــرده و اطاع رس ــدا ک ــور پی ــتاد حض ــن س ای
توســط ایــن ســازمان بــه شــبکه های تبلیغــی، تشــکل های 
و  مبلغــان  مداحــان،  مذهبــی،  هیئت هــای  و  مذهبــی 

جامعــه قرآنــی انجــام شــد.

نبود امنیت شغلی برای ۹0 درصد 
جامعه کارگری استان اصفهان

رئیــس کانــون هماهنگــی شــورای اســامی کار اســتان 
اصفهــان دربــاره اینکــه قــرارداد موقــت در همــه کشــورهای 
دنیــا وجــود دارد، امــا نــه بــه ایــن گســتردگی کــه در ایــران 
یک ســاله،  قراردادهــای  داشــت:  اظهــار  اســت،  رایــج 
ــری را  ــه  کارگ ــر از آن جامع ــه و کمت ــش ماهه، یک ماه ش

ــد. ــغلی آزار می ده ــت ش ــدم امنی ــاظ ع ــه لح ب
احمدرضــا معینــی بــا تأکیــد بــر اینکــه بــا حداقــل مزد هــای 
ــت  ــت: دریاف ــت، گف ــی نیس ــذران زندگ ــکان گ ــری ام کارگ
حقــوق کارگــران کمتــر از 2 میلیــون و ۳۰۰ هــزار تومــان، زیــر 

خــط فقــر اســت.
معینــی بــا بیــان اینکــه نبــود امنیــت شــغلی و نبــود قــدرت 
ــری  ــه کارگ ــای جامع ــی در دغدغه ه ــه اصل ــد دو مولف خری
ــتان  ــری اس ــه کارگ ــد جامع ــرد: ۹۰ درص ــد ک ــت، تأکی اس
ــون هماهنگــی  ــت شــغلی ندارند.رئیــس کان ــان امنی اصفه
شــورای اســامی کار اســتان اصفهــان افــزود: در حــال 
ــکار  ــتند بی ــر هس ــا حاض ــکاران م ــد از بی ــر 41 درص حاض

ــد. ــدک کار نکنن ــای ان ــن حقوق ه ــا ای ــا ب ــند، ام باش
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کشف ۷ هزار فشنگ جنگی در 
کهنوج کرمان 

از  شهرســتان کهنــوج  انقــاب  و  عمومــی  دادســتان 
دســتگیری یکــی از اعضــای بانــد قاچــاق ســاح و مهمــات 

ــر داد.  خب
ــاب شهرســتان  ــی و انق ــد ســیمی دادســتان عموم مجی
کهنــوج از دســتگیری یکــی از اعضــای بانــد قاچــاق ســاح 
و مهمــات خبــر داد و گفــت: در ایــن رابطــه 7 هــزار و 397 

فشــنگ جنگــی کشــف شــد.
وی افــزود: در بازرســی از یــک دســتگاه خــودروی پرایــد 
تعــداد 7 هــزار و 397 فشــنگ جنگــی مربــوط بــه اســلحه 

کاشــینکف کشــف و ضبــط شــد.

 کشف 468 سکه نقره در 
یک منزل مسکونی

ــده انتظامــی شهرســتان اردل از کشــف 468 ســکه  فرمان
نقــره و یــک گــور خمــره مربــوط بــه دوره ســامانی درایــن 

شهرســتان خبــر داد.
ــور  ــک گ ــره و ی ــکه نق ــف 468 س ــپهوند از کش ــی س عل
خمــره مربــوط بــه دوره ســامانی در اردل خبــر داد و اظهــار 
کــرد: مأمــوران انتظامــی اردل بــا همــکاری مأمــوران 
ــا  ــه و ب حفاظــت میــراث فرهنگــی در دو عملیــات جداگان
ــوق را در بازرســی از  ــوارد ف ــی م هماهنگــی مراجــع قضای

ــد. ــزل کشــف کردن ــک من ی
ــه در  ــان اینک ــا بی ــتان اردل ب ــی شهرس ــده انتظام فرمان
عملیــات کشــف 468 ســکه نقــره و یــک گــور خمــره 2 نفر 
دســتگیر شــدند، افــزود: شــهروندان هرگونــه اخبــار در ایــن 
رابطــه را بــه مأمــوران نیــروی انتظامــی بــا شــماره تمــاس 

110 اطــاع دهنــد.

هاری ساالنه 60 هزار نفر را در دنیا 
به کام مرگ می کشاند

ــر  ــوز مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگی رییــس اداره زئون
ــزار  ــاری ســاالنه 60 ه ــاری ه ــت: بیم وزارت بهداشــت گف

ــاند. ــرگ می کش ــه کام م ــا ب ــر را در دنی نف
در هجدهمیــن گردهمایــی ســاالنه  عرفانــی  حســین 
ــان و  ــن انس ــال بی ــل انتق ــای قاب ــان بیماری ه کارشناس
ــوم پزشــکی کشــور در شــهرکرد  ــوان دانشــگاه های عل حی
اظهــار کــرد: ســالیانه یکصــد و 70 هــزار نفــر در کشــور مورد 
گــزش حیوانــات قــرار می گیرنــد کــه 90 درصــد آن گــزش 

ــت. ــگ ها اس ــط س توس
وی بــا بیــان اینکــه بیمــاری هــاری ســاالنه 60 هــزار نفــر 
ــه کام مــرگ می کشــاند، گفــت: در ســال 95  ــا ب را در دنی
ــاهده  ــاری مش ــر ه ــر اث ــرگ ب ــورد م ــا دو م ــران تنه در ای

شــده اســت.
ــوز مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگیــر  رییــس اداره زئون
وزارت بهداشــت ادامــه داد: 700 مرکــز شــبانه روزی در 
ــق و شست وشــوی زخــم ناشــی از  ــات تزری کشــور خدم

ــد. ــام می دهن ــات را انج ــی حیوان گزیدگ

واگذاری طرح تفکیک زباله به 
شرکت های مجری تنظیف 

مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری کرمــان 
از واگــذاری طــرح تفکیــک زبالــه ازمبــدا بــه شــرکت هــای 
ــه  ــق چهارگان ــه مناط ــع آوری زبال ــف و جم ــری تنظی مج

خبــر داد. 
اســماعیل جهانشــاهی ایــن اقــدام را یکــی از روش هــای 
جدیــد در گســترش طــرح تفکیــک زبالــه از مبــدا در 
ــق  ــن طــرح طب ــوان و گفــت : ای ــان عن ســطح شــهر کرم
مدیریــت  ســازمان  شــده  انجــام  برنامه ریزی هــای 
مناطــق  شــهری  خدمــات  معاونت هــای  و  پســماند 
ــا جــذب  ــور ب ــه شــهر و توســط شــرکت های مذک چهارگان
ــع آوری  ــت جم ــاماندهی وضعی ــن س ــگر و همچنی آموزش

پســماند خشــک در ســطح شــهر اجــرا می شــود.

راه اندازی موزه خانگی در شهر بن 
ــدازی  ــن از راه ان ــتان ب ــدار شهرس ــان فرمان ــال اکبری کم
یــک مــوزه خانگــی آثــار فرهنگــی و تاریخــی در شــهر بــن 

ــر داد.  خب
وی در تشــریح ایــن خبــر گفــت: مهــدی درعلــی جــوان 30 
ســاله اهــل شــهر بــن، تــا کنــون بیــش از 500 اثــر فرهنگــی 
و تاریخــی را در منــزل شــخصی پــدرش جمــع آوری کــرده 

ست. ا
اکبریــان افــزود: ایــن آثــار شــامل انــواع ظــروف ســفالی، 
ــو، تلفــن و  ــون، رادی ــی، مســی، قفــل، ســنگ، تلویزی لعاب

ــد. ــی می باش ــرازو ی قدیم ت
ــی در  ــردم شناس ــوزه م ــدازی م ــا راه ان ــه وی؛ ب ــه گفت ب
شهرســتان بــن می تــوان زمینــه نگهــداری آثــار تاریخــی و 

ــا را فراهــم کــرد. ــد عمــوم مــردم از آنه بازدی

 پیشرفت 50 درصدی مرمت 
خانه های شهر کرمان

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان کرمــان از پیشــرفت فیزیکــی 50 درصــدی 
مرمــت خانــه هــای کاظمــی، اعظمــی و موحــدی شــهر 

ــر داد. ــان خب کرم
محمــود وفایــی افــزود: هــم اکنــون بهســازی و مرمــت 
خانــه هــای کاظمــی، اعظمی و موحــدی کرمــان از محل 
ــی  ــه تاریخ ــت ابنی ــارکت در مرم ــرح مش ــارات ط اعتب
ــار  بخــش غیــر دولتــی در حــال انجــام اســت.وی اظه
کــرد: بــزودی کارگاه مرمــت خانــه هــای تاریخــی 
خوشــرو و امراللهــی کرمــان نیــز از ایــن محــل اعتبــاری 

آغــاز مــی شــود.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
ــان دارای  ــتان کرم ــه اس ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان کرم اس
ــه هــا و بناهــای تاریخــی متعــددی اســت، گفــت:  خان
بــدون شــک بــا اتــکا بــه اعتبــار دســتگاه هــای دولتــی 
نمــی تــوان تمامــی بناهــای ارزشــمند را احیــا و نگهداری 
ــی در  ــای غیردولت ــش ه ــکاری بخ ــن هم ــرد، بنابرای ک
ایــن حــوزه تاثیــر بســیار قابــل توجهــی در رونــد مثبــت 

حفــظ بناهــای تاریخــی خواهــد داشــت.

گروه استانها حدیث بابایی
H.Babaie@eskimia.ir

ــام  حجت االســام وا لمســلمین محمدعلــی نکون
ــا  ــان ب ــوم هللا 13آب ــی ی ــتاد مردم ــت س در نشس
ــدم  ــی مق ــک عرصه های ــرا در ی ــه تب ــان اینک بی
ــی  ــرد: در عاشــورا وقت ــار ک ــی اســت، اظه ــر تول ب
فرازهــا و ســخنانی بــر زبــان جــاری می شــود اول 
ــی  ــن خیل ــود و ای ــاری می ش ــان ج ــر زب ــرا ب تب
ــان  ــرا در درون انس ــا تب ــه ت ــرا ک ــت چ ــم اس مه

ــت. ــا اس ــی بی معن ــود تول ــه نش نهادین
نماینــده ولی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری 
ادامــه داد: آمریــکا یــک شــیطان بــزرگ و دســت 
شــیطان را از پشــت بســته اســت، افــزود: آمریــکا 
ــوق  ــاع حق ــد و دف ــام می ده ــه انج ــی ک کارهای
بشــر، ارزش انســانی و بی معنــی جلــوه دادن 
جنــگ چهــره خوبــی از خــود نشــان داده بــود امــا 
ــه  ــای ک ــلطه اش و خناثی ه ــال س ــا اعم ــروز ب ام

ــره خــود را آشــکار کــرد. نشــان داد چه
وی افــزود: بنابــر فرمایشــات مقام معظــم رهبری 
»آمریــکا یــک مشــت آهنی در دســتکش مخملی 
اســت« و بــرای کوبیــدن بــه فــرق عدالــت، 
ملت هــا و ارزش هــای انســانی برخواســته اســت، 
حداقــل نشــانه ایمــان و مومــن بــودن ایــن اســت 

کــه از ایــن شــیطان بــزرگ فاصلــه بگیریــم.
نکونــام تصریــح کــرد: شــاید اگــر تــا دیــروز بــرای 
ــکا«  ــر آمری ــرگ ب ــا ســر دادن شــعار »م برخی ه
ســخت بــود امــا امــروز آمریــکا بــا کارهایــی کــه 
انجــام داد ســر دادن ایــن شــعار از عمــق وجــود 
بــرای همــگان راحــت و آســان شــده اســت چــرا 

کــه بــه وضــوح چهــره آمریــکا را دیدنــد.

نماینــده ولی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری 
مذاکــره  میــزه  ســر  بــر  ســال   2.5 گفــت: 
نشســتند و قــرارداد و پیمــان بســتند امــا زیــر آب 
ــد و هــم در حــرف و هــم در عمــل و  همــه را زدن

ــه کشــور  هــم در تحقــق و اعمــال تحریم هــا علی
نشــان دادنــد کــه اهــل پیمــان بســتن و مذاکــره 

ــتند. نیس
ــه  ــر ب ــی دیگ ــروز کس ــه ام ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــر  ــرد: اگ ــان ک ــدارد، خاطرنش ــدی ن ــکا امی آمری
مــا وارد میــدان نشــدیم و چیــزی نگفیتــم صرفــا 
از ســر مصلحت اندیشــی بــود و می خواســتیم 

ــد. ــی خــود را نشــان ده ــره واقع ــکا چه آمری
نکونــام بــا بیــان اینکــه آمریــکا ذاتــا مکــر و حیلــه 
اســت و بــه دنبــال رســیدن بــه منافــع تمــام عیــار 
و قربانــی کــردن بشــیریت اســت، ادامــه داد: 13 
ــا  ــم م ــد نشــان دهی ــه بای ــی اســت ک ــان زمان آب
ــتیم و  ــتیز هس ــام و استکبارس ــب ام ــرو مکت پی

ــم. ــازش نمی بینی ــرای س ــوردی ب م
وی بــا اشــاره بــه ویژگی هــای امــام خمینــی)ره( 
ــروردگار  ــر پ ــکام و ام ــردن اح ــم ک ــزود: حاک اف
ــدا  ــکام خ ــر اح ــه در براب ــی ک ــتن موانع و برداش
ــه  ــوده ک ــام ب ــن ویژگی هــای ام اســت از مهم تری

ــت. ــکا اس ــع آمری ــن مان بزرگ تری
نماینــده ولی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری 
بــه  مختــص  تنهــا  آبــان   13 کــرد:  بیــان 
دانش آمــوزان نیســت و ماننــد جشــن روز 22 
بهمــن تمامــی اقشــار مختلــف مــردم بایــد حضور 

داشــته باشــند و 13 آبــان بــه عنــوان یــک مراســم 
ملــی اســت کــه بــه خــود می بالیــم ایــن چنیــن 

مراســماتی در کشــور برگــزار می شــود.
ــر در  ــی اگ ــان حت ــم 13 آب ــت: مراس ــام گف نکون
ــردم  ــی م ــود تمام ــام ش ــل انج ــک روز تعطی ی
بــه میــدان می آینــد و در برابــر اســتکبار تبــری و 
بیــزاری خــود را اعــام می کننــد چــرا کــه امــروز 
ــی  ــچ راه ــان هی ــه مقصدم ــیدن ب ــرای رس ــا ب م
بــه جــز ایســتادن در برابــر آمریــکا نداریــم و اگــر 
بخواهیــم نرمــش نشــان دهیــم همیــن وضیعتی 

ــد. ــاهده می کنی ــه االن مش ــد ک ــش می آی پی
ــدر  ــور مقت ــک کش ــران ی ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
اســت، افــزود: اگــر ایســتادگی کنیــم قطعــا پیروز 
خواهیــم شــد چــرا کــه ایمــان و اصــول انقــاب و 
ــت  ــد بایســتید و مقاوم ــا می گوی ــه م ــت ب معرف
ــن راه ســختی های وجــود دارد  ــه در ای ــد البت کنی

کــه بایــد تحمــل کنیــم.

 راهپیمایی عظیم ۱۳ آبان در ۱۲۳ 
نقطه چهارمحال و بختیاری برگزار 

می شود 
ــامی  ــات اس ــی تبلیغ ــورای هماهنگ ــس ش رئی
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: راهپیمایــی عظیــم 
13 آبــان در 123 شــهر، روســتا، بخــش و مراکــز 

ــود.  ــزار می ش ــتان برگ ــتان های اس شهرس
ــی  ــتاد مردم ــت س ــز در نشس ــی نی ــی گرج عل
یــوم هللا 13 اظهــار کــرد: در راســتای برگــزاری 
ــان  ــوم هللا 13 آب ــکوه ی ــم و باش ــی عظی راهپیمای
ــای  ــا برنامه ریزی ه ــد ت ــکیل ش ــه تش 24 کمیت
الزم را در 123 شــهر، روســتا، بخــش و مراکــز 
شهرســتان  انجــام دهنــد.وی افــزود: راهپیمایــی 
ــم عاشــوراییان  ــاع عظی ــان و اجتم ــوم هللا 13 آب ی
ــه  ــان ســاعت 9:30 دقیق استکبارســتیز روز 13 آب
صبــح از مســیرهای مشــخص شــده در شــهرها و 

ــود. ــاز می ش ــتاها آغ روس

در نشست ستاد مردمی یوم هللا ۱۳ مطرح شد؛

راهپیمایی ۱۳ آبان در ۱۲۳ نقطه 
چهارمحال و بختیاری 

مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان کرمــان گفــت: صنعتگــران 
و بدهــکاران مالیاتــی جنــوب کرمــان اگــر تــا پایــان ســال 
ــش  ــل بخش ــم قاب ــد، جرای ــت کنن ــود را پرداخ ــی خ بده

ــود. ــیده می ش ــد بخش ــا 100 درص آن ه
محمــد ســلمانی در جمــع صنعتگــران جنــوب اســتان 
کرمــان در محــل اداره کل صنعــت، معــدن و تجــارت اظهــار 
ــد  ــی مانن ــای قانون ــتفاده از معافیت ه ــرط اس ــت: ش داش
مــاده 132 رعایــت تکالیــف قانونــی و ارائــه اظهارنامــه 

ــت. ــی اس مالیات
ــون  ــوان در چهارچــوب قان ــام ت ــا تم ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
بــرای کمــک بــه مؤدیــان اســتان کرمــان بــه ویــژه منطقــه 
ــی اســتان  ــور مالیات ــزود: اداره کل ام ــم، اف ــوب آماده ای جن
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــکاری اداره کل صنع ــا هم ــان ب کرم

جنــوب اســتان بــرای آمــوزش بــه مؤدیــان مالیاتــی 
ــل دارد. ــی کام آمادگ

ــه اینکــه در صــورت پرداخــت اصــل  ــا اشــاره ب  ســلمانی ب
ــا  ــان و صنعتگــران جنــوب کرمــان ت مالیــات توســط مؤدی
ــش  ــل بخش ــم قاب ــد جرای ــاری 100 درص ــال ج ــان س پای
آن هــا بخشــیده می شــود، تصریــح کــرد: بنــده ظــرف 
ــدن  ــس از تمــاس اداره کل صنعــت، مع مــدت ســه روز پ
ــر  ــما حاض ــع ش ــروز در جم ــان، ام ــوب کرم ــارت جن و تج
ــان  ــا بی ــان ب ــتان کرم ــی اس ــور مالیات ــتم.مدیرکل ام هس
اینکــه ایــن آمادگــی را دارم هــر لحظــه نیــاز بــود بــه اتفــاق 
معاونــان در جنــوب اســتان حضــور پیــدا کنــم، خاطرنشــان 
کــرد: ارســال صــورت معامــات فصلــی یکــی از مهم تریــن 

ــون اســت. ــن قان ــان مشــمول ای ــی مؤدی ــف قانون تکالی

ــرای  ــردم ب ــی از م ــراز قدردان ــا اب ســردار ســلیمانی ب
شــرکت در مراســم ترحیــم ابــوی خــود، قدردانــی از 

ــران دانســت.  ــل جب ــران را غیرقاب ــت ای مل
ــییع و  ــن تش ــلیمانی در آیی ــم س ــاج قاس ــردار ح س
تدفیــن پــدر بزرگوارشــان خطــاب بــه حاضــران گفــت: 
بنــده کوچــک ملــت ایــران هســتم خداونــد بــه شــما 
ارج و پــاداش دهــد؛ محبــت هــای شــما قابــل 

ــران نیســت. جب
ــت،  ــر وباف ــه از راب ــی ک ــه میهمانان ــزود: از هم وی اف
ــه از  ــی ک ــز میهمانان از کرمــان وخــارج از اســتان ونی
خــارج از کشــور در ایــن مراســم شــرکت کردنــد 
ــف  ــکر از لط ــن از تش ــان م ــم، زب ــی کن ــی م قدردان

ــت. ــر اس ــما قاص ش

فرماندهــان  ســردار ســلیمانی همچنیــن حضــور 
ــن مراســم  ــای کشــور در ای ــای مســلح و علم نیروه
را ارج نهــاده واظهــار کــرد: مــن فرزنــد دوم خانــواده 
ــاد دارم  ــه ی هســتم و در طــول عمر60ســاله خــود  ب
کــه پــدرم بــا عمــری قریــب  بــه 100 ســال ، همــواره 
مــا رابــرای اقامــه نمــاز اول وقــت تشــویق مــی کــرد و 

هیچــگاه نمــاز او تــرک نشــد.
حــاج حســن ســلیمانی ابــوی سردارســرافزار اســام 
ــن  ــلیمانی در س ــم س ــاج قاس ــدار ح ــکر پاس سرلش
بــاالی 95ســالگی در روســتای قنــات ملــک دارفانــی 
مــردم  حضــور  بــا  امــروز  وصبــح  راوداع گفــت 
ومیهمانانــی از خــارج کشــور وداخــل کشــور، تشــییع 

ــد. ــن ش و تدفی

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی چهارمحــال و 
بختیــاری گفــت: شایســته اســت کــه مــا در قالــب هنــر، 
ــر  ــه تصوی ــش را ب ــام حســین)ع( و یاران ــت ام مظلومی
بکشــیم و در معرفــی فرهنــگ عاشــورایی گام برداریــم.
جــواد کارگــران دهکــردی در آئیــن اختتامیــه و تجلیــل 
ــاره  ــا اش ــورایی، ب ــوگواره عاش ــن س ــدگان دومی از برگزی
بــه  مناســبت های فرهنگــی در آبان مــاه اظهــار کــرد: 
روز دانش آمــوز و مبــارزه بــا اســتکبار، روز فرهنــگ 
عمومــی و هفتــه بزرگداشــت کتــاب و کتابخوانــی از 
هــر  در  آبان مــاه  فرهنگــی  رویدادهــای  مهم تریــن 
ــن  ــام، اربعی ــن ای ــا در ای ــن م ــت و همچنی ــال اس س
حســینی و پیــاده روی دوســتداران امــام حســین )ع( را 
کــه بــا شــوری وصف ناپذیــر در ایــن پیــاده روی شــرکت 

ــه  ــه واقع ــان اینک ــا بی ــتیم.وی ب ــاهد هس ــد ش می کنن
عاشــورا، یکــی از تأثیرگذارتریــن وقایــع در جهــان تشــیع 
ــب  ــوان کــرد: شایســته اســت کــه مــا در قال اســت، عن
ــه  ــش را ب ــین)ع( و یاران ــام حس ــت ام ــر، مظلومی هن
ــر  ــر بکشــیم و اســتقبال گســترده از ســوگواره هن تصوی
عاشــورایی نشــان دهنده اراده مــردم و هنرمنــدان در 

ــت. ــورایی اس ــگ عاش ــی فرهن معرف
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی چهارمحــال و 
بختیــاری در پایــان فراخــوان و تشــکیل دبیرخانــه 
ــت:  ــر داد و گف ــورایی خب ــر عاش ــوگواره هن ــومین س س
اداره کل حمایــت خــود را در راســتای ترویــج  ایــن 
ــد و  ــام می کن ــر اع ــب هن ــورایی در قال ــگ عاش فرهن

همیشــه مشــوق هنرمنــدان اســت.

گــودرز امیــری در شــورای حفاظــت کیفــی زاینــده رود و 
مدیریــت منابــع آب چهارمحــال و بختیــاری تاکیــد کــرد: آورد 
آب تــاالب چغاخــور در ســال گذشــته 23 میلیــون مترمکعــب 
بــود کــه ایــن رقــم در ســال جــاری بــا کاهــش 85 درصــدی 

ــون و 500 هــزار مترمکعــب رســیده اســت. ــج میلی ــه پن ب
ــه تــاالب هــا و رودخانــه هــا نقــش  وی افــزود: تعییــن حقاب

ــع ارزشــمند دارد. اصلــی در حفــظ ایــن مناب
و  علمــی  بنــدی،  زمــان  برنامــه  تصریــح کــرد:  امیــری 
کارشناســی حفــظ تــاالب هــا و رودخانــه هــای چهارمحــال و 
بختیــاری و میــزان برداشــت در جلســه آینــده شــورای حفاظت 
کیفــی زاینــده رود مشــخص و اعــام مــی شــود.وی اصــاح 
ــروری  ــتان را ض ــاورزی در اس ــت کش ــوی کش ــت الگ و رعای
دانســت و از مســئوالن جهــاد کشــاورزی خواســت تــا یــک مــاه 

ــد. ــه کنن ــه و ارائ ــع آب را تهی ــره وری مناب ــده طــرح به آین
ــادر  ــت آب ص ــوز برداش ــه مج ــی ک ــت: در مناطق ــری گف امی
ــای  ــت ه ــداف و سیاس ــق اه ــت مطاب ــوی کش ــده و الگ ش
جهادکشــاورزی باشــد، ادامــه کار بــا ارائــه گواهی از شــرکت آب 

ــت. ــکال اس ــدون اش ــتان ب ــه ای اس منطق
امیــری تاکیــد کــرد: بــرق چــاه هــای کشــاورزی دارای اضافــه 
ــرورش ماهــی دارای  ــزارع پ ــن م ــاژ و همچنی برداشــت و پمپ

ســاخت غیرمجــاز و اضافــه برداشــت قطــع مــی شــود.
ــده رود  ــیاب زاین ــدی س ــه بن ــه پهن ــدن نقش ــی ش وی نهای
ــد در  ــس از تایی ــن نقشــه پ ــزود: ای را ضــروری دانســت و اف

ــرد. ــرار گی ــط ق ــی ذیرب ــای اجرای ــتگاه ه ــار دس اختی
ــایش  ــرض فرس ــاط در مع ــایی نق ــن شناس ــری همچنی امی
ــت. ــت دانس ــاری را در اولوی ــال و بختی ــه ای چهارمح رودخان

استانها

 بخشش ۱00 درصدی جرایم مالیاتی
 صنعتگران جنوب کرمان

سردار سلیمانی:

پدرم درعمر بابرکتش همواره به نماز اول وقت توصیه می کرد 

هنر، مجالی برای به تصویر کشیدن 
مظلومیت سیدالشهدا)ع(

سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری خبر داد:

کاهش 85 درصدی آورد آب به تاالب بین المللی

مدیر حج و زیارت استان یزد : 
۲8 هزار و ۳86 نفر از یزد 

برای پیاده روی اربعین ثبت نام کردند 
ــرای  ــه االن ب ــا ب مدیــر حــج و زیــارت اســتان یــزد گفــت: 28 هــزار و 386 نفــر ت
ــام  ــت ن ــماح ثب ــامانه س ــینی در س ــن حس ــاده روی اربعی ــم پی ــرکت در مراس ش

ــد.  کردن
علــی اصغــر شــریفی بــا بیــان اینکــه مــردم اســتان یــزد امســال اســتقبال شــایانی 
در اربعیــن حســینی دارنــد اظهــار داشــت: پیش بینــی می شــود بیــش از 35 هــزار 

نفــر از یــزد در اربعیــن حســینی شــرکت کننــد.
ــان  ــه متقاضی ــات ب ــه خدم ــهیل در ارائ ــرای تس ــتان ب ــران اس ــاش مدی وی از ت
ــر متقاضــی  ــزار و 30 نف ــرای 25 ه ــون ب ــزود: تاکن ــر داد و  اف ــن خب ــزای اربعی وی
شــرکت در مراســم پیــاده روی اربعیــن حســینی در مرکــز اســتان یــزد ویــزا صــادر 

ــام می شــود. ــا ســرعت انج ــزا ب ــد صــدور وی شــده و رون
مدیــر حــج و زیــارت اســتان یــزد خاطــر نشــان کــرد: آمــار ثبــت نــام شــدگان در 
ســامانه ســماح بــه تفکیــک شــهر ها بدیــن شــرح کــه شــهر یــزد بــا 17 هــزار و 470 
نفــر ، اردکان 2 هــزار و 224 نفــر، میبــد بــا 2 هــزار و 153 نفــر، ابرکــوه یک هــزار و 
752 نفــر، بافــق بــا یک هــزار و 488 نفــر، مهریــز 872 نفــر، تفــت 856 نفــر، زارچ 

837 نفــر، بهابــاد 444 نفــر، اشــکذر 214 نفــر وعقــدا 76 نفــر زائراســت.
شــریفی برخــورداری از پوشــش بیمــه ای کامــل ، ارائــه خدمــات پزشــکی و کاهــش 
معطلــی در مرزهــای کشــور بــرای عزیمــت بــه عــراق را از جملــه مزایــای ثبــت نــام 
زائــران اربعیــن در ســامانه ســماح دانســت و گفــت: ورود و خــروج زائــران یــزدی از 

شــهر های مــرزی چزابــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه هنــگام خــروج از مــرز همــراه داشــتن گذرنامــه و اخــذ روادیــد 
ــن  ــی اربعی ــد در راهپیمای ــه می خواهن ــانی ک ــزود: کس ــت اف ــی اس ــراق الزام ع
ــا مراجعــه  حســینی شــرکت کننــد بایــد تنهــا از طریــق ســامانه ســماح آن هــم ب
ــام کننــد و اعتبــار گذرنامــه بــرای زائــران  بــه دفاتــر زیارتــی مجــاز اســتان ثبــت ن

از شــش مــاه اســت.
شــریفی بــا اشــاره بــه اینکــه خوشــبختانه اســتقبال مــردم از ایــن حماســه بــزرگ 
هــر ســال رو بــه افزایــش اســت، تصریــح کــرد: در اربعیــن ســال گذشــته افــزون 
بــر 27 هــزار نفــر از اســتان یــزد در قالــب چهــار هــزار و 961 گــروه بــه عتبــات عــراق 

اعــزام شــدند.
ــات در هفــت ماهــه امســال   ــات عالی ــزدی عتب ــران ی ــداد زائ ــا تع ــاط ب وی در ارتب
خاطرنشــان کــرد: در هفــت ماهــه امســال 9 هــزار و 845 زائــر در قالــب 177کاروان 
شــامل 149 کاروان هوایــی و 28 کاروان زمینــی از ایــن اســتان بــه عتبــات عالیــات 

عــراق اعــزام شــدند.

#خبر_ویژه

کوتاه از استان ها
مدافع حرم ۱8 ساله ، افتخاری برای 

کرمان
ــان  ــتان کرم ــران اس ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــرکل بنی  مدی
گفــت: پیکــر مطهــر شــهید مدافــع حــرم ابوالفضــل مــرادی 
درمیــان اســتقبال باشــکوه مــردم وارد فــرودگاه بین المللــی 
ــاد  ــرکل بنی ــان شــد. محمدرضــا حسنی ســعدی ، مدی کرم
شــهید و امــور ایثارگــران اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
محــل مراســم وداع بــا پیکــر ایــن شــهید گرانقــدر از معــراج 
شــهدای کرمــان تغییــر کــرده اســت، گفــت: مراســم وداع بــا 
ایــن شــهید واالمقــام امــروز بعــد از نمــاز مغــرب و عشــاء در 

ــزار می شــود. ــان برگ ــج( شــهر کرم بیت المهدی)ع
ــوار  ــهید بزرگ ــن ش ــر ای ــییع پیک ــم تش ــزود: مراس وی اف
ــارهللا  ــینیه ث ــل حس ــاعت 8 در مح ــان س ــنبه 11 آب پنجش
کرمــان برگــزار شــده و پــس از قرائــت زیــارت عاشــورا ایــن 
شــهید بــر روی دســتان مــردم شــهیدپرور کرمــان تشــییع 

خواهــد شــد.

بدهی ۱0 هزار واحد تولیدی به 
تامین اجتماعی 

مدیــرکل تامیــن اجتماعــی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
ــن  ــه تامی ــتان ب ــن اس ــدی و کارگاه ای ــد تولی ــزار واح 10 ه
ــورای  ــدی در ش ــا محم ــد. غامرض ــی دارن ــی بده اجتماع
ــه اینکــه 10 هــزار واحــد  ــا اشــاره ب ــک هــا ب هماهنگــی بان
تولیــدی ایــن اســتان بــه تامیــن اجتماعــی بدهــی دارنــد، 
ــال و  ــی چهارمح ــن اجتماع ــازمان تامی ــت: س ــار داش اظه

ــوق دارد. ــات مع ــال مطالب ــارد ری ــاری 430 میلی بختی
ــوان کــرد: در حــال حاضــر حــدود 500 هــزار نفــر در  وی عن
چهارمحــال و بختیــاری از خدمــات بیمــه تامیــن اجتماعــی 
بهــره منــد هســتند.وی عنــوان کــرد: 72 هــزار نفــر در 
ــی هســتند. ــن اجتماع ــه تامی ــاری بیم چهارمحــال و بختی
ــاری ادامــه  ــرکل تامیــن اجتماعــی چهارمحــال و بختی مدی
داد: هشــت هــزار و 400 نفــر در چهارمحــال و بختیــاری بیمه 

مشــاغل آزاد هســتند.

 اختصاص رتبه نخست حمل بار 
به بافق 

مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان یــزد 
ــق  ــتان باف ــار در شهرس ــل ب ــدی حم ــش 43 درص از افزای
خبــرداد. محســن صادقیــان مدیــر کل راهــداری و حمــل و 
نقــل جــاده ای اســتان یــزد گفــت: در نشســت بــا فرمانــدار 
بافــق از کســب رتبــه نخســت شهرســتان بافــق در حمــل بــار 
بیــن شهرســتان هــای اســتان خبــر داد و گفــت: در 7مــاه 
ابتــدای ســال جــاری بالــغ بــر یــک میلیــون و760هــزار تــن 
بــار در ایــن شهرســتان حمــل شــده کــه نســبت بــه یکســال 

گذشــته 43درصــد رشــد داشــته اســت.
 صادقیــان بــا بیــان اینکــه فعالیــت شــرکت هــای حمــل و 
نقلــی در حــال افزایــش اســت بیــان کرد:ایــن شــرکت هــا 
ــا در آمدزایــی شــود و ســرمایه  ــد ت ــد اشــتغال ایجادکنن بای
گــذاری را در شهرســتان انجــام دهنــد ، حــرکات در 6ماهــه 
گذشــته نشــان دهنــده انجــام فعالیــت هــای خــوب اســت.
صادقیــان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه 
محــور یــزد بــه ســمت بافــق خاطــر نشــان کرد:روکــش الیــه 
اول انجــام شــده و در آینــده نزدیــک روکــش الیــه دوم بــه 

اتمــام مــی رســد.

تولید 60 تن زیره در کرمان 
ــان  ــاد کشــاورزی اســتان کرم ــی ســازمان جه ــر باغبان مدي
گفــت: ســطح زیرکاشــت گیــاه زيــره دراســتان كرمــان 83 
ــره  ــن زی ــش از 60 ت ــاری بی ــال ج ــه در س ــت ک هکتاراس

ــد شــده اســت .  دراســتان تولی
مهــدی لطفعلــی زاده، مديــر باغبانــی ســازمان جهــاد 
کشــاورزی اســتان کرمــان بــا بيــان اينكــه زمــان کشــت این 
محصــول در اواســط پائیــز انجــام مــی شــود، گفــت: کاشــت 
زيــره پاييــز بــوده واز ابتــدای آبــان مــاه آغــاز شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اينكــه زیــره ســبز گیاهــی کوچــک، علفــی 
ــاوب،  ــای آن متن ــر وبرگه ــا 50 ســانتی مت ــاع 15 ت ــه ارتف ب
ــزود:  ــت، اف ــک اس ــای کوچ ــا گله ــرک و ب ــی ک ــفاف، ب ش
زيــره گياهــی بســیار معطــر و بــه طــول 6 میلــی متــر و قطــر 
یــک و نیــم میلــی متــر و پوشــیده از تارهــای خشــن اســت 

و زیــره دارای تانــن، روغــن زریــن و اســانس اســت. 

برداشت یک هزار تن انار در 
چهارمحال و بختیاری

مدیــر باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان چهارمحال 
و بختیــاری از برداشــت بیــش از یــک هــزار تــن انــار در ایــن 

ــتان خبر داد.  اس
ــار از اوایــل آبــان مــاه  ابراهیــم شــیرانی گفــت: برداشــت ان
آغازشــده وتــا اواخــر آبــان مــاه ادامــه دارد کــه پیــش بینــی 
ــای  ــتان ه ــار از انارس ــن ان ــزار و 100ت ــک ه ــود ی ــی ش م
اســتان برداشــت شــود.وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســطح زیــر 
کشــت انــار در ایــن اســتان 160هکتــار اســت، افــزود: ازایــن 

میــزان چهــار هکتــار نهــال ومابقــی بــارور هســتند.
ــوط  ــار مرب ــر کشــت ان ــرد: بیشــترین ســطح زی وی اظهارک
بــه دورک مــی باشــد کــه بیشــتر ارقــام کشــت شــده از نــوع 
ــی  ــی باشــند.مدیر باغبان ــی م ــرش محل ــس وت ــاب، مل رب
ــاری  ــال و بختی ــتان چهارمح ــاورزی اس ــازمان جهادکش س
ــی  ــع تبدیل ــتان درصنای ــار اس ــد ان ــد تولی ــت: 40درص گف
ــود  ــی ش ــتفاده م ــار اس ــد رب ان ــه تولی ــی ازجمل وتکمیل
ــازار  ــه ی ب ــی دراســتان واســتان هــای همجــوار روان ومابق

ــه مصــرف مــی رســد. مــی شــود ب

برگزاری رزمایش تهدیدات زیستی 
بخش کشاورزی 

رزمایــش  عامــل،  غیــر  پدافنــد  هفتــه  بــا  همزمــان 
دورمیــزی تهدیــدات زیســتی بخــش کشــاورزی بــا حضــور 
دســتگاه های اجرایــی مرتبــط در اســتان چهارمحــال و 

بختیــاری در شــهرکرد برگــزار شــد.
ــال  ــل چهارمح ــر عام ــد غی ــرکل پدافن ــدی مدی ــی محم عل
ــدات  ــواره تهدی ــت: هم ــش گف ــن زرمای ــاری در ای و بختی
بخصــوص بــا منشــأ انســان ســاخت و بــا هــدف ضربــه زدن 
ــه سیســتم های اقتصــادی و بهداشــتی در کشــور وجــود  ب
دارد کــه باعــث ایجــاد حــوادث مختلــف در حــوزه زیســتی 

می شــود.
باعــث  رزمایش هــا  تیــپ  ایــن  برگــزاری  افــزود:  وی 
بــه  بهتــری  می شــود دســتگاه های مختلــف آمادگــی 

منظــور خنثــی کــردن حــوادث داشــته باشــند.

،،
: نماینــده ولی فقیــه در چهارمحــال و 
بختیاری گفت: امروز ما برای رســیدن 
بــه مقصدمــان هیــچ راهــی بــه جــز 

ــم.  ــکا نداری ــر آمری ایســتادن در براب

فریــد گلــکار در گفتگــو بــا فــارس بابیــان اینکــه 
در ســال جــاری تاکنــون درزمینــٔه بــاروری ابرهــا 
پــروژه ای را شــروع نکرده ایــم گفــت: اجــرای 
پروژه هــا نیــز ممکــن اســت بــه دالیــل گوناگــون 
ــال  ــی در س ــا حت ــرد و ی ــورت گی ــر ص ــا تأخی ب

ــی نشــود. جــاری اجرای
ــان آب  ــل بی ــت غیرقاب ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
بارورســازی  روش  بــا  آب  تولیــد  مخصوصــًا 
کــه ازنظــر اقتصــادی نیــز به صرفــه اســت، 
ــای  ــان پروژه ه ــار داشــت: در 52 کشــور جه اظه
بــاروری به صــورت خیلــی گســترده در حــال 
انجــام اســت، به عنوان مثــال کشــور عمــارات 
ــی دارا  ــاظ اقلیم ــه ازلح ــی ک ــت خاص ــا وضعی ب
اســت بــا اســتفاده از 6 فرونــد هواپیمــا در 

خصــوص بــاروری ابرهــا در حــال فعالیــت اســت 
درحالی کــه در کشــور مــا در کل تنهــا دو هواپیمــا 
ــر  ــوده و عم ــه فرســوده ب ــم ک ــن زمینه داری در ای

ــت. ــال اس ــاالی 32 س ــا ب آن ه
رئیــس مرکــز ملــی تحقیقــات و مطالعــات 
ــه از  ــوان اینک ــا عن ــتان ب ــا در اس ــاروری ابره ب
درزمینــٔه  مشــکات  و  معضــات  مهم تریــن 
عملیاتــی شــدن پروژه هــا فرســوده بــودن و 
قدیمــی بــودن تجهیــزات موجــود اســت، تصریح 
کــرد: مــا فعــًا پیگیــر هســتیم تــا بتوانیــم ایــن 
ــون  ــه تاکن ــم درحالی ک ــن کنی ــارات را تأمی اعتب
اعتباراتــی  جــاری  ســال  در  تجهیــز  بــرای 

نداشــته ایم.
بــا  رابطــه  در  افــزود:  ادامــه  در  گلــکار 

ســری  یــک  موجــود  فرســودگی های 
ــا  ــه این ه ــرد ک ــورت گی ــد ص ــا بای جایگزینی ه
نیازمنــد  بــوده و در ضمــن  همگــی زمان بــر 
ــز اســت؛ لیکــن  ــژه نی ــارات وی یــک ســری اعتب
ــدک و  ــیار ان ــته بس ــال گذش ــات در س تخصیص
ــا را  ــی م ــه مال ــوده و بنی ــًا 10 درصــد کل ب تقریب
ضعیــف کــرده و تحت فشــار شــدیدی قــرار داده 
اســت؛ همچنیــن اعتبــارات امســال نیــز بخــش 
عمــده ای از آن بــه پرداخــت بدهی هــای گذشــته 

اســت. اختصاص یافتــه 
به ضــرورت  اشــاره  بــا  ایــن مقــام مســئول 
کــرد:  اذعــان  ابرهــا  بارورســازی  اجرایــی 
ــی  ــه همراهــی خوب مســئولین نیــز در ایــن زمین
دارنــد، منتهــی مشــکل اعتبــارات و بودجــه 

مشــکل عمومــی کشــور اســت و فقــط بــه ایــن 
ــل  ــه دلی ــال ب ــم نمی شــود؛ درعین ح ــه خت زمین
اهمیــت ویــژه بارورســازی ابرهــا نیــاز اســت تــا 
ــزات و  ــث تجهی ــی در بح ــول خاص ــر و تح تغیی
ــه  ــن زمین ــرد و توجــه در ای ــات صــورت گی امکان
ــف ماســت  ــد بســیار بیشــتر شــده و از وظای بای

ــم. ــئولین بپردازی ــنگری مس ــه روش ــه ب ک
ــا عنــوان اینکــه هزینــه هــر ســورت پــرواز  وی ب
ــر اســت و  ــاروری متغی ــات ب ــرای انجــام عملی ب
بســتگی بــه شــرایط دارد، اظهــار داشــت: تقریبــًا 
هــر پــرواز به صــورت میانگیــن 120 الــی 130 
ــه  ــامل کرای ــه ش ــه دارد ک ــان هزین ــون توم میلی
هواپیمــا، هزینــه بیمــه، مواد بــاروری و ... اســت.
رئیــس مرکــز ملــی تحقیقــات و مطالعــات 

بــاروری ابرهــا در اســتان در بخــش دیگــری 
از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه تأثیرگــذاری 
پروژه هــای بارورســازی در افزایــش بارش هــا، 
افــزود: میــزان تأثیرگــذاری عملیــات بــاروری نیز 
ــورت  ــای ص ــا ارزیابی ه ــوده و ب ــر ب ــیار متغی بس
گرفتــه در هرمــاه و هــر منطقــه بســیار متفــاوت 
اســت، لیکــن به صــورت میانگیــن اگــر بتوانیــم 
ــارش  ــش ب ــی 20 درصــد افزای ــه 15 ال ــاه ب در م
ــی  ــوب و مطلوب ــی خ ــه خیل ــت یابیم نتیج دس
خواهــد بود.گلــکار بــا اعــام ایــن خبــر کــه امکان 
اجرایــی نشــدن پروژه هــای بارورســازی ابرهــا در 
ســال جــاری وجــود دارد، خاطرنشــان کــرد: بــه 
ــای  ــده و بدهی ه ــکات عدی ــود مش ــل وج دلی
ســال گذشــته کــه بــر بــار مشــکات ســال جاری 
ــاری  ــال ج ــاد در س ــت، به احتمال زی ــزوده اس اف
عملیــات بارورســازی ابرهــا را نخواهیــم داشــت.

پروژه بارورسازی ابرها در استان یزد به احتمال زیاد در سال جاری اجرا نمی شود

امروز پنجشنبه 11 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 567 روزنامه



بهــزاد هوشــمند، متخصــص و جــراح لثــه، علــل خونریــزى لثــه 
و بیمارى هایــى را کــه موجــب بــروز آن مى شــوند، تشــریح 

کــرد. 
ــت:  ــه گف ــای لث ــانه های بیماری ه ــاره نش ــمند درب ــزاد هوش به
خونریــزی، شــایع ترین نشــانه اســت. خونریــزی از لثــه ممکــن 
ــک غذاخــوردن باشــد.  ــال تحری ــه دنب ــا ب اســت خودبه خــود ی
خونریــزی ممکــن اســت بــه دنبــال میوه خــوردن و مســواک زدن 
ــانه های  ــایر نش ــه از س ــم در لث ــه و درد مبه ــارش لث ــد. خ باش

وجــود بیمــاری لثــه و نســوج نگهدارنــده دنــدان اســت.
ــرد:  ــان ک ــه اشــاره و بی ــزی از لث ــل خونری ــه عل ــه ب وی در ادام
ــه  ــد. لث ــاب باش ــال الته ــه دنب ــد ب ــه می توان ــزی از لث خونری
ــزی  ــار خونری ــک، دچ ــن تحری ــا کوچک تری ــد ب ــورم می توان مت
ــد  ــل عمومــی بای ــزی اگــر خودبه خــود باشــد، عل شــود. خونری

بررســی شــود؛ بــه عنــوان مثــال ممکــن اســت اشــکال سیســتم 
انعقــادی خــون، موجــب خونریــزی از لثــه یــا خونریــزی از بینی 

شــود.
ــن  ــیوع ای ــه ش ــه داد: البت ــه ادام ــراح لث ــص و ج ــن متخص ای
حالــت، نســبت بــه بیماری هــای لثــه کمتــر اســت؛ امــا وجــود 
دارد. البتــه مصــرف بعضــی داروهــا هــم ممکــن اســت موجــب 
ــزی از لثه هــا  ــه می شــود خونری ــه شــود. توصی ــزی از لث خونری

جــدی گرفتــه و بررســی توســط متخصــص انجــام شــود.
ــاره عامــل اصلــی التهــاب لثــه و خونریــزی لثــه  هوشــمند درب
ــاری  ــی، بیم ــل اصل ــزود: عام ــدان اف ــده دن ــوج نگهدارن و نس
ــرم از روی  ــتن ِج ــت. برداش ــی اس ــاری عفون ــی و بیم میکروب
ــد  ــی می توان ــاک میکروب ــون پ ــود؛ چ ــام ش ــد انج ــدان بای دن

ــود. ــکیل ش ــرم تش روی ِج

ــره  ــن کنگ ــی هفدهمی ــیه برپای ــه در حاش ــیا امامی ــر ش  دکت
انجمــن متخصصــان ترمیمــی و زیبایــی ایــران اظهــار داشــت: 
متاســفانه قشــر جــوان مــا بــدون توجــه بــه اینکــه انجــام کار 
ــه  ــد، ب ــته باش ــی داش ــی در پ ــد عوارض ــم می توان ــی ه زیبای

ــدان خــود هســتند. ــر روی دن ــی ب ــال کارهــای زیبای دنب
ــی  ــکات زیبای ــوان مش ــه می ت ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی وی ب
دندان هــا را تــا حــدودی بــا ارتودنســی و ســایر راهکارهــا 
حــل کــرد، افــزود: گرایــش جوانــان بــه دندان هــای درشــت و 

ــدارد. ــی مطابقــت ن ــا اصــول زیبای ســفید ب
ــای  ــتن دندان ه ــه داش ــش ب ــت گرای ــه عل ــه امامی ــه گفت ب
درشــت و ســفید در بیــن جوانــان جامعــه تنهــا بــر اســاس ُمــد 

ــرد. ــورت می گی ــی ص ــدون آگاه روز و ب
ــرد  ــد ک ــی تاکی ــر زیبای ــازی در ام ــرورت فرهنگ س ــر ض وی ب

ــدون  ــا ب ــر روی دندان ه ــی ب ــای زیبای ــام کاره ــت: انج و گف
توجــه بــه مشــکاتی کــه دندان هــا دارنــد، می توانــد در آینــده 

ــازد. ــراه س ــی هم ــا عوارض ــا را ب ــامت دندان ه س
ــوزه  ــه ح ــی ب ــن از ورود دندان پزشــکان عموم ــه همچنی امامی
ــی  ــای تخصص ــدن دوره ه ــدون گذران ــی ب ــی و تخصص ترمیم
ــام  ــه در انج ــکات جامع ــی از مش ــت: یک ــرد و گف ــاد ک انتق
کارهــای زیبایــی بــر روی دندان هــا ایــن اســت کــه نمی داننــد 
بــه ســراغ چــه کســی برونــد. بــر اســاس همیــن گــزارش دکتر 
علیرضــا بــروزی نیــت، متخصــص ترمیمــی و زیبایــی، نیــز بــا 
عنــوان ایــن مطلــب کــه گرایــش بــه زیبایــی در جامعــه رو بــه 
ــک  ــکاران دندان پزش ــی از هم ــزود: خیل ــت، اف ــش اس افزای
ــی  ــی و زیبای ــای ترمیم ــرای کاره ــص الزم ب ــی از تخص عموم

برخــوردار نیســتند.

متخصص و جراح لثه تشریح کرد:

خونریزی، شایع ترین نشانه بیماری لثه
در کنگره دندان پزشکی ترمیمی و زیبایی ایران عنوان شد:

گرایش جوانان به داشتن دندان های درشت و سفید 

خواص شگفت انگیز نعناع
ــگفت انگیزی  ــواص ش ــت و خ ــی اس ــش عال ــاده دارد. طعم ــه ای فوق الع ــاع، رایح نعن
دارد؛ از دفــع حشــرات مزاحــم گرفتــه تــا کمــک بــه گــوارش و رفــع خســتگی و تســکین 
ــه  ــت و ب ــرطان اس ــد، ضدس ــش می ده ــم را کاه ــانه های آس ــن نش ــردرد؛ همچنی س

ــد. ــک می کن ــتتان کم ــامت پوس س
ــار از  ــاع سرش ــرگ نعن ــت. ب ــی اس ــیار عال ــذا بس ــم غ ــه هض ــک ب ــرای کم ــاع ب نعن
آنتی اکســیدان و فیتونوترینــت )فیتونوترینت هــا مــواد مغــذی گیاهــی و ترکیبــات فعالــی 
ــاوم  ــرطان ها مق ــی و س ــای قلب ــر بیماری ه ــا را در براب ــدن م ــد ب ــه می توانن ــتند ک هس

ــد. ــوارش بســیار مفیدن ــده و گ ــرای مع ــه ب ســازند( اســت ک
رایحــه نعنــاع بــه تنهایــی بــه ترشــح غــدد بزاقــی کــه تولید کننــده آنزیم هــای گوارشــی 
ضــروری هســتند، کمــک می کنــد، عضــات معــده را ریلکــس کــرده و درنتیجــه احتمــال 

اسپاســم و بدهضمــی را کاهــش می دهــد.
ــم  ــان را ه ــو و ریه های ت ــی، گل ــد بین ــت؛ می توان ــان اس ــاع ضداحتق ــوی نعن ــه ق رایح
ــرفه  ــاد س ــر زی ــد. اگ ــز کن ــد، تمی ــس داری ــان و تنگی نف ــاس احتق ــه احس ــی ک زمان
ــای  ــایر راه ه ــی و س ــو، بین ــازی گل ــرای پاک س ــاع ب ــش نعن ــوی آرام بخ ــد، ب می کنی

تنفســی فوق العــاده اســت. 
ــد  ــه می توان ــت ک ــی اس ــال و ضدالتهاب ــای آنتی باکتری ــن دارای ویژگی ه ــاع همچنی نعن

ــه کاهــش التهــاب در مجــرای تنفســی کمــک کنــد. چــای نعنــاع، خلــط آوری بســیار  ب
مفیــد اســت. نعنــاع در مراقبــت از پوســت شــما نقــش دارد و بــرای پاک ســازی 
جوش هــا، تســکین خــارش پوســت و تارانــدن حشــرات هــم خــوب اســت. می توانیــد 
از نعنــاع بــرای درمــان جــای گــزش حشــراتی چــون پشــه، زنبــور ســرخ و زنبــور عســل 
ــد.  ــردن حشــرات از شــما هــم کمــک می کن ــه دورک ــد آن ب ــد. رایحــه تن اســتفاده کنی

برگ هــای نعنــاع سرشــار از آنتی اکســیدان اســت کــه بــه پوســتتان درخششــی طبیعــی 
می دهــد. خــواص ضدالتهابــی و ضدمیکروبــی موجــود در بــرگ نعنــاع در برطــرف کــردن 
آکنــه هــم موثــر اســت؛ ایــن گیــاه خوشــبو در کاهــش وزن موثــر اســت و بــا افــزودن 
نعنــاع بــه رژیــم غذایی تــان بــه بدنتــان کمــک می کنیــد تــا زودتــر وزن کــم کنــد؛ زیــرا 
ــی  ــای گوارش ــرای آنزیم ه ــرک ب ــک مح ــوان ی ــه  عن ــاع ب ــد نعن ــه می دانی ــور ک همان ط
ــم  ــی را ه ــا چرب ــد، ام ــذب می کنن ــذی را ج ــواد مغ ــا، م ــن آنزیم ه ــد. ای ــل می کن عم
بــرای تبدیــل بــه انــرژی مــورد نیــاز بــدن مصــرف می کننــد و اجــازه نمی دهنــد چربــی 

ذخیــره شــود. در واقــع نعنــاع یــک گیــاه چربی ســوز اســت.
ــه  ــاع ب ــاع اســت. بوکشــیدن رایحــه نعن رفــع احســاس خســتگی از دیگــر خــواص نعن
ــون  ــید؛ چ ــته باش ــردگی داش ــترس و افس ــاس اس ــر احس ــد کمت ــک می کن ــما کم ش
بدنتــان را ریلکــس کــرده و ذهنتــان را آرام می کنــد. بــوی خــوش نعنــاع باعــث می شــود 
کمــی ســروتونین در مغزتــان رهــا شــود؛ بنابرایــن این بــار اگــر نیــاز بــه تقویــت روحیــه و 

افزایــش کارایــی مغزتــان داشــتید، بــا چنــد بــرگ تــازه نعنــاع بخــور دهیــد.

ارائه دهنــده  میــان گروه هــای  در  پرســتاران 
ــزو  ــه ج ــی، همیش ــتی و درمان ــات بهداش خدم
طبقــه ای هســتند کــه بیشــترین خدمــات و 
بخش هــای  در  بیمــاران  بــه  را  رســیدگی ها 
ــه  ــه البت ــرادی ک ــد؛ اف ــام می دهن ــف انج مختل
بــه دلیــل کمبــود نیــرو در سراســر کشــور مجبــور 
بــه کار بیــش از حــد اســتاندارد هســتند و ایــن 
مســئله باعــث بــروز آســیب های جســمی و 
ــود. ــا می ش ــه آن ه ــدت ب ــی در طوالنی م روح

ــتاری  ــام پرس ــذاری نظ ــون تعرفه گ ــد قان هرچن
کشــور بیــش از 10ســال پیــش بــه تصویــب 
دچــار  همیشــه  متاســفانه  امــا  رســیده، 
کم لطفی هــای مختلــف از طــرف ســازمان ها 
و دســتگاه های ذی ربــط بــوده و همــه ایــن 

ــا  ــد ت ــم داده ان ــت ه ــه دس ــت ب ــل دس عوام
ــی نشــود. ــوز اجرای ــذاری پرســتاران هن تعرفه گ

ــا  ــش ی ــاهد افزای ــروزه ش ــه ام ــرایطی ک در ش
کاهــش تعرفه هــا بــه وســیله ســازمان های 
مربوطــه هســتیم، بــا وجــود پیگیری هــای 
ســازمان نظــام پرســتاری هنــوز خبــری از 
تعرفه گــذاری پرســتاران نیســت؛ مســئله ای کــه 
ــان  ــف در می ــای مختل ــروز ناراحتی ه ــث ب باع

ــت. ــده اس ــتاران ش پرس
 در همیــن رابطــه شــریفی مقدم، قائم مقــام 
ــو  ســازمان نظــام پرســتاری کشــور، در گفت وگ
ــث  ــرد: مبح ــار ک ــگاران اظه ــگاه خبرن ــا باش ب
بــه   86 ســال  در  پرســتاران  تعرفه گــذاری 
تصویــب رســیده اســت و امــروزه پــس از 

گذشــت 11 ســال و ســپری شــدن دولت هــای 
مختلــف هنــوز خبــری از اجــرای تعرفــه و 
ــتاران  ــژه پرس ــذاری وی ــون تعرفه گ ــرای قان اج

ــت. نیس
ــا  ــته ب ــال گذش ــرد: س ــان ک ــریفی مقدم بی ش
پیگیری هــای متعــدد ســازمان نظــام پرســتاری 
موضــوع تعرفه گــذاری پرســتاران در کمیســیون 
اجتماعــی دولــت و بــا حضــور نمایندگانــی 
پرســتاری،   نظــام  ســازمان  رفــاه،  وزارت  از 
دبیرخانــه شــورای عالــی بیمــه و معاونــت 
ــه  ــرح شــد ک ــوری مط ــی ریاســت جمه پارلمان
متاســفانه بــا فشــاری کــه دبیرخانــه کمیســیون 
ــه  ــت ب ــئله از وزارت بهداش ــن مس ــرد، ای وارد ک

ــد. ــل ش ــاه منتق وزارت رف

موضــوع  انتقــال  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــد  ــاه بای ــه رف ــذاری از وزارت بهداشــت ب تعرفه گ
بــر اســاس قانــون بــه وســیله دبیرخانــه شــورای 
عالــی بیمــه انجــام شــود، گفــت: متاســفانه مــا 
ــی  ــورای عال ــه ش ــه دبیرخان ــدیم ک ــه ش متوج
بیمــه بــه صــورت غیرعلنــی یــک اســتعام 
ــئله  ــن مس ــه و همی ــدگان گرفت ــی از نماین کتب
باعــث مســکوت مانــدن ایــن پــروژه شــده 

ــت. اس
ــا بیــان   قائم مقــام ســازمان نظــام پرســتاری ب
و  تعرفه گــذاری  پــروژه  اجرایی کــردن  اینکــه 
ا رجــاع آن بــه هیئــت دولــت بــا مخالفــت بــدون 
دلیــل نماینــده وزارت رفــاه روبــه رو شــده، اظهــار 
کــرد: شــورای عالــی بیمــه نظــرش ایــن اســت 
کــه پیــش از اجــرای طــرح تعرفه گــذاری بــرای 

پرســتاران بایــد ســقف منابــع بررســی شــود.

طــرح  اجــرای  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
هزینه بــر  پرســتاری  خدمــات  تعرفه گــذاری 
اســت و مــا نبایــد بــار مالــی اضافــی بــر بیمه هــا 
ــرای انجــام ایــن  تحمیــل کنیــم، اظهــار کــرد: ب
پــروژه بایــد منابــع مالــی در نظــر گرفتــه شــود.
 شــریفی مقدم ادامــه داد: بــا توجــه بــه برنامــه 
ــف اســت از محــل  ــت مکل ششــم توســعه دول
بودجــه عمومــی، پولــی را بــرای اجــرای قانــون 
تعرفه گــذاری خدمــات پرســتاری در نظــر بگیــرد 
ــه  ــل کا ران ــد از محــل تعدی ــن کار می توان ــه ای ک
پرســتاران،  محــل بودجــه عمومــی هــزار میلیــارد 
تومانــی و محــل کارانــه فعلــی پرســتاران بــرای 

اجــرای ایــن پــروژه مهــم تامیــن شــود.
ــد بیشــتر از ســقف تعیین شــده  ــت نبای وی گف
ــذاری  ــرح تعرفه گ ــرای ط ــرای اج ــی را ب منابع

ــات پرســتاران در نظــر گرفــت.  خدم
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گرفتاری 10ساله تعرفه پرستاران در راهروهای وزارتخانه ها 

کوتاه اخبار
تقدیر از رئیس سازمان بسیج 
جامعه پزشکی استان اصفهان

ــر کشــور و رئیــس ســازمان  اســماعیل نجــار، معــاون وزی
مدیریــت بحــران کشــور، از همراهــی بســیج جامعــه 
پزشــکی اصفهــان در راســتای مخاطــرات طبیعــی و عملکرد 

ــرد. ــر ک ــا تقدی ــت بحران ه ــازمان در مدیری ــن س ای
ــه پزشــکی اســتان  ــی اســت ســازمان بســیج جامع گفتن
اصفهــان هرســاله اقــدام بــه برپایــی بیمارســتان های 
صحرایــی تخصصــی بــا هــدف اجــرای مانورهــای بــزرگ در 

کنــار خدمت رســانی تخصصــی رایــگان می کنــد. 
تیــم  نجــات شــهری،  و  امــداد  مانورهــای  همچنیــن 
تخصصــی کوهنــوردی امــدادی و در اختیــار داشــتن ۲1 تیــم 
ــا  ــن میدان ه ــه ای ــی ب ــراری و ورود عمل ــی اضط تخصص
ــازمان در  ــن س ــای ای ــه فعالیت ه ــزوم از جمل ــع ل در مواق

ــت. ــی اس ــرات طبیع ــران و مخاط ــت بح ــوزه مدیری ح

 استخدام ۱۱ هزار و 500 نفر 
در وزارت بهداشت 

و  اداری  امــور  ســازمان  رئیــس  انصــاری،  جمشــید 
اســتخدامی کشــور، دربــاره برنامه هــای ســازمان اداری 
ــاز در وزارت  ــورد نی ــروی م ــذب نی ــرای ج ــتخدامی ب و اس
اینکــه  بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی گفــت: 
ــف و  ــام وظای ــرای انج ــتگاهی ب ــر دس ــود ه ــروی موج نی
ــر، جــای  ــا خی مأموریت هــای آن دســتگاه کافــی اســت ی
ــود  ــه می ش ــه گفت ــی ک ــرا زمان ــو دارد؛ زی ــث و گفت وگ بح
نیــروی انســانی دولــت مــازاد اســت، ایــن نیــروی اضافــی 

در اداره هــا و دســتگاه های اجرایــی وجــود دارد.
وی در ادامــه تاکیــد کــرد: در وزارت بهداشــت و درمــان برای 
تخت هــای بیمارســتانی جدیــد در اورژانــس و بخش هــای 
ــر سی ســی یو و آی ســی یو کــه نزدیــک  ــژه نظی ــی وی درمان
بــه ۲6 هــزار تخــت می شــود، 11 هــزار و 500 مجــوز 

اســتخدام بــرای ایــن وزارتخانــه ابــاغ شــده اســت.

اصفهان، میزبان دوره تربیت مربیان 
اجرای مقررات بهداشتی بین المللی 

ــان اجــرای  ــت مربی ــران، دوره تربی ــار در ای ــن ب ــرای اولی ب
مقــررات بهداشــتی بین المللــی )IHR( و ارزیابــی مخاطــرات 
ــور  ــی کش ــای بین الملل ــا و فرودگاه ه ــتی در پروازه بهداش
بــه میزبانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان و فــرودگاه 
ــاه  ــتم آبان م ــان، از هش ــتی اصفه ــهید بهش ــی ش بین الملل

بــه مــدت ســه روز آغــاز بــه کار کــرد.
ــت بیماری هــای  ــه همــت مرکــز مدیری ــن دوره کــه ب در ای
واگیــردار وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، 
شــرکت فرودگاه هــا و ناوبــری هوایــی ایــران و بــا حمایــت 
ــی بهداشــت برگــزار شــده، 60 نفــر از  ــر ســازمان جهان دفت
ــای  ــکی و فرودگاه ه ــوم پزش ــگاه های عل ــدگان دانش نماین
ــن دوره در  ــد. ای ــور دارن ــور حض ــر کش ــی سراس بین الملل
راســتای ارتقــای ظرفیت هــای اجــرای مقــررات بهداشــتی 
ــادی ورودی هوایــی کشــور  بین المللــی )IHR۲005( در مب
و بــه منظــور توانمندســازی دانشــگاه های علــوم پزشــکی و 

ــت. ــده اس ــزار ش ــی برگ ــای بین الملل فرودگاه ه

تغذیه

 تیر خالص گیاهان دارویی
به آفت دهان

آفت هــای دهــان، زخم هــای دردناکــی هســتند کــه درون 
ــا،  ــا لب ه ــا ی ــه، درون گونه ه ــه لث ــب در پای ــان و اغل ده
روی کام نــرم یــا زبــان بــه وجــود می آینــد. علــت ایجــاد 
آفــت هنــوز بــه درســتی مشــخص نیســت؛ امــا بــه نظــر 
ــش  ــروز آن نق ــدن در ب ــی ب ــای ایمن ــد واکنش ه می رس

داشــته باشــند.
 برگ ریحان

ــرگ ریحــان را  ــج ب ــا پن ــود آفــت دهــان ســه ت ــرای بهب ب
بجویــد. ایــن کار را روزانــه ۲ بــار انجــام و تــا درمــان کامــل 

آفــت ادامــه دهیــد.
 پیاز

ــت  ــه عل ــاز ب ــد. پی ــرف کنی ــام مص ــکل خ ــه ش ــاز را ب پی
ــر  ــیار مؤث ــان بس ــت ده ــان آف ــولفور در درم ــتن س داش

ــت. اس
 گوجه فرنگی

ــد و  ــره کنی ــار غرغ ــا ســه ب ــه ۲ ت آب گوجه فرنگــی را روزان
ایــن کار را تــا بهبــود کامــل آفــت ادامــه دهیــد.

 گل  همیشه بهار )کاالندوال(
بــرای درمــان آفــت دهــان بایــد کمــی از گل همیشــه بهــار 
ــا  خشک شــده را در آب بجوشــانید؛ ســپس صبــر کنیــد ت
ــره  ــانده را غرغ ــن جوش ــود. ای ــرد ش ــل س ــول حاص محل

کنیــد.
 پودر زردچوبه

کمــی پــودر زردچوبــه را بــا یــک قاشــق غذاخــوری 
بــه شــکل خمیــری  تــا  گلیســیرین مخلــوط کنیــد 
ــر روی زخــم بگذاریــد. همچنیــن  درآیــد. ایــن خمیــر را ب

جایگزیــن گلیســیرین کنیــد. را  آب  می توانیــد 
 آب نمک رقیق با زردچوبه

بــرای ایــن منظــور بایــد نصــف قاشــق چای خــوری 
زردچوبــه را بــا یک چهــارم قاشــق چای خــوری نمــک 
در آب حــل کنیــد و روزانــه ۳ مرتبــه دهــان را بــا آن 

دهیــد. شست وشــو 
 ماست و پنیر محلی

ماســت درمــان مؤثــری بــرای آفــت دهــان اســت. 
اســتفاده از ماســت روزانــه ۲ بــار یــا مصــرف ترکیــب مــوز 
و ماســت بــرای صبحانــه در بهبــود آفــت موثــر اســت. پنیر 
ــان دارد. ــت ده ــان آف ــر بســزایی در درم ــز تاثی ــی نی محل

 آب پرتقال
ــار(  ــار ب ــا چه ــه ت ــه س ــازه )روزان ــال ت ــیدن آب پرتق نوش
ــد؛  ــایانی کن ــک ش ــان کم ــت ده ــان آف ــه درم ــد ب می توان
زیــرا یکــی از دالیــل بــروز آفــت دهــان، کمبــود ویتامیــن 

ــت. C اس
 دوغ

دوغ، یکــی از مؤثرتریــن روش هــای درمــان آفــت دهــان 
اســت.
 آب

بــه طــور متنــاوب بــا یــک لیــوان آب ســرد و یــک لیــوان 
ــد. ــو دهی ــان را شست وش ــرم ده آب گ

 شاه توت
مصــرف آب شــاه توت نیــز تاثیــر چشــمگیری در کاهــش 

ــی دارد. ــای دهان درد ناشــی از زخم ه

زیبایی

 راه های آماده سازی پوست 
برای فصل سرما

همــه مــا خــوب می دانیــم کــه فصــل زمســتان در راه اســت؛ 
ــد  ــت می ده ــود را از دس ــت خ ــتمان رطوب ــه پوس ــی ک زمان
ــه  ــاف س ــه برخ ــد. درنتیج ــدا می کن ــی پی ــت کشش و حال
فصــل دیگــر، در طــول زمســتان بایــد بــرای آرایــش صورتتــان 

ــد.  ــتفاده کنی ــی اس ــیوه های متفاوت از ش
بــرای ســاده تر کــردن کار در ادامــه ایــن مطلــب، مــا لیســتی 
از روش هــای آرایشــی ضــروری بــرای ایــن فصــل ســرد را بــه 

شــما معرفــی خواهیــم کــرد. 
 صورتتان را مرطوب کنید

ــک  ــن ی ــد. ای ــوب کنی ــان را مرط ــش، صورتت ــش از آرای پی
بایــد اســت. پیــش از اینکــه حتــی از نازک تریــن الیــه 
ــاوی  ــه ح ــی ک ــای زیبای ــای BB )کرم ه ــا کرم ه ــودر ی کرم پ
رنگ دانــه هســتند و بــرای درمــان بعضــی مشــکات پوســتی 
ــورد  ــه م ــوش و آکن ــای ج ــا ج ــتی ی ــای پوس ــد لکه ه مانن
ــد، اول پوســتتان را  ــد( اســتفاده کنی ــرار می گیرن اســتفاده ق
ــا در ایــن فصــل ســال خشــک و  مرطــوب کنیــد کــه مطمئن
ــده مناســب  ــک مرطوب کنن ــر اســت از ی ــم آب اســت. بهت ک
بــا پوســتتان اســتفاده کنیــد و ترجیحــا اگــر پوســت خیلــی 
خشــکی داریــد، یــک الیــه زیــاد و غلیــظ کــرم روز یــا 
مرطوب کننــده را روی پوســتتان بمالیــد تــا پوســتتان همــواره 

ــد.  ــا بمان شــاداب و زیب
پنــج دقیقــه صبــر کنیــد تــا کــرم به خوبــی جــذب پوســتتان 

شــود. 
 چرب  لب ها

اســتفاده از چــرب  لب هــا را بــه خاطــر داشــته باشــید؛ حتمــا 
پیــش از اینکــه از خــط لــب و یــا رژ  لــب اســتفاده کنیــد، از 

یــک چــرب  لــب مناســب و باکیفیــت بهــره ببریــد. 
ــا در طــول فصــل  ــه لب ه ــد ک ــر می دانی ــان بهت ــا خودت حتم
ســرما بیشــتر هــم دچــار تــرک و پوسته پوســته شــدن 
ــب را  ــرب ل ــتفاده از چ ــه اس ــه هیچ وج ــس ب ــوند. پ می ش

ــد.  ــوش نکنی فرام
BBکرم های 

بــرای  جــای کرم پودرهــا  بــه   BBکرم هــای از  اســتفاده 
ــا دوســتان  ــا شــام شــبانه ب ــه، در محــل کار ی اســتفاده روزان
می توانیــد از مزایــای یــک کــرم BB پوشــاننده روشــن و 
ــوا ســرد اســت، اســتفاده  ــی ه ــد. وقت ســُبک اســتفاده کنی
چــون  باشــد؛  جالبــی  ایــده  نمی توانــد  کرم پودرهــا  از 
ــیده  ــت ماس ــرد حال ــوای س ــا ه ــاورت ب ــا در مج کرم  پودره
ــن روی  ــر ای ــاوه ب ــد و ع ــدا می کن ــک پی ــه کی ــبیه ب و ش
ــود  ــاد می ش ــفیدرنگی ایج ــته های س ــتتان پوسته پوس پوس
کــه می توانــد در مــراودات اجتماعــی  موجــب احســاس 

ــود.  ــایندی ش ناخوش
 کانسیلرهای مایع

از کانســیلرهای مایــع اســتفاده کنیــد؛ از آنجایــی کــه ســیاهی 
یــا لکه هــای تیــره اطــراف چشــم ها یکــی از معضــات 
زیبایــی بــرای خانم هــا بــه حســاب می آیــد، ایــن روزهــا بــازار 
اســتفاده از انــواع کانســیلرها بســیار داغ اســت؛ امــا توصیــه 
مــا بــرای فصــول ســرد ســال اســتفاده از کانســیلرهای مایــع 
اســت. ایــن دســته از کانســیلرها نه تنهــا پوشــش بهتــری بــه 
پوســتتان می دهنــد بلکــه باعــث حفــظ رطوبــت ایــن نواحــی 

هــم خواهنــد شــد.

خانواده
اصول اساسى در تربیت فرزند 

اصل بیست وسوم: توجه به نیاز 
ارتباط کودک با والدین )2(  

صدیقه ایروانی
S.Iravani@eskimia.ir

ــاک و  ــى پ ــه زبان ــتند ک ــتى هس ــرادى بهش ۲ - اف
لطیــف داشــته باشــند. زبــان پــاک و لطیــف، زبانــى 
اســت کــه آلــوده بــه گنــاه نشــود، آلــوده بــه غیبــت 
و دروغ و... نشــود و زبانــى اســت کــه صــادق و 
راســتگو باشــد؛ زبانــى اســت کــه خوبى هــا را 
بیــان کنــد، زبانــى اســت کــه متعهدانــه بــا اعضــای 
خانــواده و جامعــه ســخن بگویــد؛ زبانــى اســت کــه 
ــرام و  ــان احت ــوش، زب ــان خ ــد، زب ــرم و آرام باش ن
ــه و  ــان موعظ ــتى، زب ــت و درس ــان صداق ادب، زب
انــدرز، زبــان شــیرین حضــرت موســی)ع(؛ وقتــى 
مأموریــت الهــى مى یابــد کــه بــه ســوى فرعــون کــه 
طغیانگــر زمــان بــود، بــرود دســتور مى گیــرد کــه بــا 
زبــان لیــن و نــرم بــا فرعــون ســخن بگویــد، نــه بــا 

ــد و ســخت. ــان زور و تشــر و تن زب
حضــرت موســى)ع( بــه خداونــد مى فرماینــد: 
»رب اشــرح لــى صــدرى و یســر لــى امــرى و 

ــى.« ــو قول ــانى یفقه ــن لس ــدة م ــل عق احل
ــن، ســینه  ــه مــن شــرح صــدر عطــا ک ــدا! ب خداون
ــختى ها را  ــى س ــت و توانای ــاده دار و طاق ــرا گش م
ــت  ــم و تربی ــر تعلی ــرا ام ــا! زی ــا فرم ــن عط ــه م ب
ــه  ــت و اضاف ــکل اس ــس مش ــرى ب ــت، ام و هدای
مى کنــد خدایــا! کار هدایــت را، کار برخــورد بــا 
فرعــون را، کار تربیــت و تزکیــه و ســاختن جامعــه را 
بــر مــن آســان فرمــا و ادامــه مى دهــد کــه خدایــا! 
گــره از زبــان مــن بــاز کــن؛ زبــان مــرا چنــان کــن 
ــت  ــم را هدای ــد؛ زبان ــم باش ــا و خوش فه ــه گوی ک
ــف شــاید  ــان لطی ــع شــود و زب ــر واق ــه مؤث ــن ک ک
ــدون  ــره و ب ــوش و بى گ ــا و خ ــان گوی ــن زب همی

ــد.  ــح باش ــام و صری ابه
ــه  ــا! کمــک کــن ک ــد: خدای ــان عــرض مى کن در پای
گفته هــاى مــرا بفهمنــد، آنچــه مى گویــم قابــل 
فهــم باشــد و ســخن مــن از روى اندیشــه و خــرد و 

تفقــه بیــان شــود.
زبــان پــاک، زبانــى اســت کــه عمیــق ســخن بگویــد 

و ســخن از روى تعقــل و تفکــر از آن صــادر شــود. 
نقــش اصلــى را در تعلیــم و تربیــت و هدایــت 
بچه هــا زبــان ایفــا مى کنــد؛ اگــر زبــان پــاک 
و بى آالیــش باشــد، اگــر زبــان لطیــف و توانــا 
ــا  ــرم و شــیرین باشــد، گوش ه ــان ن ــر زب باشــد اگ
ــود  ــه خ ــات را ب ــرده و توجه ــذب ک ــود ج ــه خ را ب
جلــب مى کنــد و قــدرت تأثیــر مى یابــد و ایــن 
ــد و  ــت مى کن ــخاص را هدای ــخص و اش ــان ش زب

ــد. ــد ش ــت خواه ــل بهش ــش اه صاحب

گروه سامتپروانه شریفی
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در  کــه  اســت  پدیــده ای  تک فرزنــدی، 
ــل  ــود و دالی ــده می ش ــروزی دی ــه ام جامع

خــودش را نیــز دارد. 
بــه  تصمیــم  زوجیــن کــه  از  بســیاری 
ابتــدا  از همــان  فرزنــدآوری می گیرنــد، 
اعــام می کننــد کــه داشــتن یــک فرزنــد در 

زندگــی کفایــت می کنــد. 
ــاره  ــن درب ــروه از زوجی ــن گ ــر ای ــاید نظ ش
تک فرزنــدی مبنــی بــر شــرایط ســخت 
زندگــی و مشــکات مالــی و تربیــت فرزنــد 
باشــد؛ امــا در مقابــل گروهــی دیگــر از 
ــاد  ــد زی ــتن فرزن ــه داش ــل ب ــن تمای زوجی
دارنــد و معتقدنــد کــه شــرایط زندگــی 
بــا  یــا  می شــود  فراهــم  خودبه خــود 
اضافه کــردن شــیفت کاری و وقــت  گذاشــتن 
بیشــتر از ایــن تصمیــم خــود حمایــت 

. می کننــد
فرزنــدآوری در سراســر تاریــخ از کارکردهــای 
ترغیــب  اســت.  بــوده  خانــواده  مهــم 
خانواده هــا بــه داشــتن یــک فرزنــد ســبب 

شــده تــا والدیــن بــا شــعار دو فرزنــد کافــی 
اســت در عمــل بــه یــک فرزنــد اکتفــا کننــد.

جدیــدی  پدیــده  اگرچــه  تک فرزنــدی 
ــر  ــی ب ــار نامطلوب ــد آث ــا می توان ــت ام نیس

تــوازن جمعیتــی داشــته باشــد. 
ــه  ــا ب ــامی نه تنه ــای اس ــان آموزه ه در می
ــا آن  ــه ب ــده، بلک ــه نش ــدی توصی تک فرزن
ــوت  ــرایطی دع ــت ش ــا رعای ــت و ب مخالف
بــه ازدیــاد نســل شــده اســت؛ بــه گونــه ای 
کــه در قــرآن کریــم تکثیــر نســل بــه عنــوان 
ــی  ــداف ازدواج معرف ــن اه ــی از مهم تری یک

شــده اســت.
 زنگ خطری جدی 

برای جمعیت کشور
حیـدرعلـــی عابـــدی، عضــو کمیســیون 
بهداشــت و درمــان مجلــس در گفت وگــو بــا 
خبرنــگار مــا گفــت: گرایــش خانواده هــا بــه 
ــرای  ــگ خطــری جــدی ب ــدی، زن تک فرزن
جمعیــت کشــور اســت. شــاید بتــوان گفــت 
ــتن  ــه داش ــل ب ــه تمای ــی ک ــتر زوجین بیش
یــک فرزنــد دارنــد، از وضعیــت مالــی 

ــتند. ــوردار هس ــز برخ ــبی نی مناس

مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینـــده 
ــش  ــه گرای ــان اینک ــا بی شــورای اســامی ب
تک فرزنــدی   بــه  ایرانــی  خانواده هــای 
ــه داد:  ــت، ادام ــدی اس ــری ج ــگ خط زن
بایــد بــه صــورت جــدی بــه پیامدهــا و 
ــده  ــی پدی ــی و اجتماع ــیب های فرهنگ آس
ــا رواج و  ــرد؛ چــون ب ــه ک ــدی توج تک فرزن
ــمت  ــه س ــور ب ــده کش ــن پدی ــترش ای گس
پیــری جمعیــت پیــش مــی رود؛ بــه طــوری 
کــه بــرای مثــال  زمانــی می رســد کــه 
ــد از هــر  ــار بای ــه اجب ــرورش ب ــوزش و پ آم
ســه دبســتان، دبیرســتان و دانشــگاه یکــی 

ــد. ــل کن را تعطی
وی افــزود: کمبــود نیــروی کار فعــال از 
ــی  ــای ایران ــای روی آوردن خانواده ه پیامده
بــه تک فرزنــدی اســت. نیــاز اولیــه توســعه 
ــای  ــود نیروه ــوری وج ــر کش ــادی ه اقتص
جــوان، فعــال، پویــا و کارآمــد اســت؛ امــا بــا 
ــی در  ــای ایران ــه خانواده ه ــه ای ک ــن روی ای
پیــش گرفتنــد، بایــد شــاهد بحــران کاهش 
ــک  ــده نزدی ــال در آین ــوان و فع ــروی ج نی

باشــیم.
عابــدی بــا اشــاره بــه آســیب های رواج 
پدیــده تک فرزنــدی در کشــور تصریــح 
ــا  ــا گســترش ایــن پدیــده، کشــور ب کــرد: ب
پیــری جمعیــت روبــه رو می شــود و بــه 
دلیــل کمبــود نیــروی کار جــوان، تعــداد 
زیــادی از مشــاغل کشــور را ماننــد بعضــی از 
کشــورهای اروپایــی بــه اجبــار اتبــاع بیگانــه 

اشــغال می کننــد.
و  پیامدهــا  دلیــل  بــه  داد:  ادامــه  وی 
ــدی  ــده تک فرزن ــی از پدی ــیب های ناش آس
فرزنــدآوری  بــه  زوجیــن  بی رغبتــی  و 
ــکات  ــا مش ــور را ب ــده کش ــه آین ــتر ک بیش
ــای  ــد، خانواده ه ــه می کن ــماری مواج بی ش
ایرانــی بایــد ایــن موضــوع را بــه عنــوان یک 
هشــدار تلقــی کننــد و بــه آن توجــه جــدی 

ــند. ــته باش داش
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان در 
مجلــس بــا بیــان اینکــه مشــکل جمعیتــی 
کشــور بــا شــعار حــل نمی شــود، ادامــه داد: 
نبایــد فرامــوش کــرد کــه مشــکل جمعیتــی 
کشــور بــا شــعار حــل نمی شــود؛ بلکــه رفــع 
آن نیازمنــد اعمــال سیاســت های تشــویقی 
ــش  ــد افزای ــت مانن ــوی دول ــب از س مناس

مهدهــای  زایمــان، گســترش  مرخصــی 
زوجیــن،  نزدیــک محــل کار  در  کــودک 
رایگان شــدن آزمایش هــا و مراقبت هــای 
ــراردادن  ــش ق ــت پوش ــارداری، تح دوران ب
مراقبتــی  و  پزشــکی  هزینه هــای  کلیــه 
فرزنــدان زیــر 18 ســال و حمایــت اقتصادی 

ــارور اســت. ــن ناب مناســب از زوجی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نابــاروری نیــز یکــی 
از چالش هــای جمعیتــی کشــور اســت، 
تاکیــد کــرد: دولــت بایــد حمایــت اقتصادی 
ــد.  ــرار ده ــر ق ــد نظ ــارور را م ــن ناب از زوجی
تک بعــدی  کشــور  جمعیتــی  مشــکل 
نیســت کــه بتــوان به راحتــی آن را رفــع کــرد؛ 
زیــرا بایــد بــه رفــع تمامــی ابعــاد آن در کنــار 

هــم توجــه داشــته باشــیم.
تســهیات  ارائــه  داد:  توضیــح  عابــدی 
مناســب بــه زوجیــن الزم بــرای فرزنــدآوری 
ضــروری اســت؛  از آنجایــی کــه برخــی 
ــب  ــت نامناس ــل وضعی ــه دلی ــا ب خانواده ه
اقتصــادی تمایلــی بــه فرزنــدآوری ندارنــد، 
ــادی  ــت اقتص ــد حمای ــت بای ــن دول بنابرای
مناســبی را از خانواده هــا داشــته باشــد.

 تهدید آمیز بودن ترویج فرهنگ 
نادرست تک فرزندی

ــان  ــتان اصفه ــوال اس ــت اح ــر کل ثب مدی
ــن  ــای وط ــگار کیمی ــا خبرن ــو ب در گفت وگ
ــدی  ــه تک فرزن ــه عارض ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
اول فرزنــدان و خانواده هــا و  در مرحلــه 
ــد،  ــران می کن ــار بح ــور را دچ ــه کش در ادام
ــدی،  ــای تک فرزن ــرد: در خانواده ه ــار ک اظه
رشــد  فرزنــد  ارتباطــی  مهارت هــای 
ــدی از  ــل های بع ــده نس ــد و در آین نمی کن

ــتند. ــروم هس ــاوند مح ــت خویش نعم
حســین غفرانــی کجانــی ادامــه داد: ترویــج 
فرهنــگ ناردســت تک فرزنــدی در بیــن 
ــیار  ــیب های بس ــا و آس ــا پیامده خانواده ه
نشــدن  تکمیــل  جملــه  از  دارد؛  زیــادی 
ــه شــدن  ــدان و بیگان رشــد اجتماعــی فرزن
ــه  ــا مفاهیمــی چــون عمــو، خال ــدان ب فرزن

ــه. و عم
مدیــر کل ثبــت احــوال اســتان اصفهــان بــا 
تاکیــد دوبــاره بــر تهدید آمیــز بــودن ترویــج 
ــرو آن  ــدی و پی فرهنــگ ناردســت تک فرزن
پیــدا کــردن جمعیتــی کهنســال در جامعــه 
گفــت: از ایــن رو امیدواریــم مســئوالن 

ــی  ــذاری و اجرای ــف در ســطح قانونگ مختل
بــرای  را  نیــاز  مــورد  برنامه ریزی هــای 
افزایــش جمعیــت در دســتورکار قــرار دهنــد.

غفرانــی ادامــه داد: کاهــش تمایــل بــه 
ــا  ــر نگرش ه ــانه ای از تغیی ــدآوری، نش فرزن
و غلبــه تمایــات رفاه طلبانــه بــوده و تغییــر 
پدیده هایــی  بــروز  تربیتــی،  نظام هــای 
ــا و  ــر ارزش ه ــاالری و تغیی ــر فرزندس نظی

ــت. ــد داش ــال خواه ــه دنب ــا را ب رفتاره
وی بــا بیــان اینکــه نابــاروری طیــف جالــب 
توجــه زوجیــن، یکــی از علــل کاهــش رشــد 
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــران اس ــت در ای جمعی
ــوز بســیاری  ــه  هن ــی اســت ک ــن در حال ای
از داروهــا و روش هــای درمــان نابــاروری 
ــد و  ــرار نگرفته ان ــه ق ــش بیم ــت پوش تح
برنامه هــا بــرای حمایــت مالــی از زوج هــای 

ــه ثمــر نرســیده اســت. ــارور ب ناب

صاحب نظــران وکارشناســان معیت شناســی 
ــد کــه در تدویــن برنامه هــای  ــر ایــن باورن ب
از  پرهیــز  بــا  بایــد  جمعیــت  افزایــش 
سیاســت زدگی یــا شــتاب زدگی تجــارب 
ســایر کشــورهای جهــان را در کنــار مســائل 
داخلــی مدنظــر قــرار داد؛ زیــرا تک فرزنــدی 
ــور  ــرای کش ــی ب ــکات جمعیت ــا مش نه تنه
بــه همــراه دارد، بلکــه ایــن کــودکان در آینــده 
بــه دلیــل تنهایــی و انــزوا بــا انــواع و اقســام 
آســیب های اجتماعــی روبــه رو خواهنــد 
شــد کــه هزینه هــای دوچندانــی را بــه 

جامعــه تحمیــل خواهــد کــرد. 
ــود  ــای موج ــدآوری و آماره ــر در فرزن تأخی
تک فرزنــدی، خانواده هــا را در آینــده بــا 
ــه  ــد ک ــه رو می کن ــدی روب ــیب ج ــک آس ی
بایــد در ایــن زمینــه آگاهــی و اطاع رســانی 

ــرد. ــی صــورت گی جامــع و کامل

،،
نبایــد فرامــوش کــرد کــه مشــکل جمعیتــی 
کشــور بــا شــعار حــل نمی شــود؛ بلکــه رفــع 
آن نیازمند اعمال سیاســت های تشــویقی 

مناســب از ســوی دولــت اســت

کیمیای وطن بررسی کرد:

تک فرزندی و زنگ خطر پیری جمعیت
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7 و گردشگری معارف  معارف
اردوی فرهنگی، تربیتی »فرمانده 

دل ها« تا ۱۵ آبان ادامه دارد
ــروه  ــژه گ ــا« وی ــده دل ه ــی »فرمان ــی، تربیت اردوی فرهنگ
ســنی چهــارم دبســتان، کار خــود را از ۲۲ مهــر آغــاز کــرده 
ــر  ــه دارد. سیدمحســن هاشــمی، مدی ــان ادام ــا ۱۵ آب و ت
ــه در  ــن برنام ــه ای ــان اینک ــا بی ــداری ب ــرای پای فرهنگس
ــزود:  ــود، اف ــزار می ش ــران برگ ــران و دخت ــش پس دو بخ
برنامــه ویــژه پســران از ۲۲ مهــر تــا ۳ آبــان بــوده و برنامــه 
دختــران از ۴ آبــان تــا ۱۵ ادامــه دارد و در مجمــوع حــدود 
ــن اردو  ــان در ای ــتان اصفه ــوز از اس ــا ۳۰۰ دانش آم ۲۵۰ ت
شــرکت  می کننــد. وی محوریــت ایــن اردو را معرفــی 
ــه  ــارم ب ــاب کالس چه ــاس از کت ــا اقتب ــرازی ب ــهید خ ش
نــام »فرمانــده  دل هــا« عنــوان کــرد و گفــت: در واقــع ایــن 
ــوده اســت  ــن درس ب ــی ای ــری عمل ــه نوعــی یادگی اردو ب
ــا  ــهدا ب ــتان ش ــری در گلس ــا قرارگی ــوزان ب ــه دانش آم ک
فرهنــگ شــهادت، ایثــار و مقاومــت آشــنا می شــوند. مدیر 
فرهنگســرای پایــداری بــا اشــاره بــه همکاری فرهنگســرای 
پایــداری ســازمان فرهنگــی تفریحــی اصفهــان و ســازمان 
ــرای  ــج( ب ــپاه صاحب الزمان)ع ــوزی س ــیج دانش آم بس
برگــزاری بهتــر ایــن برنامــه، اظهــار داشــت: در ایــن برنامــه 
دانش آمــوزان در یــک اردوی نیــم روزه بــا شــهدا بــه ویــژه 
شــهید خــرازی، مهــرداد عزیزاللهــی، کریمی و شــهید زینب 
کمایــی )ویــژه دختــران( آشــنا می شــوند. وی ادامــه داد: 
در ابتــدای ورود بــه گلســتان شــهدا دانش آمــوزان در یــک 
ردیــف قــرار می گیرنــد، لبــاس رزم می پوشــند و بــا 
دریافــت تفنگ هــای بدلــی و ســربندهای مختلــف همــراه 
ــداری  ــرای پای ــگ وارد فرهنگس ــعارهای دوران جن ــا ش ب
ــوزان  ــد دانش آم ــه بازدی ــاره ب ــا اش ــمی ب ــوند. هاش می ش
ــدان  ــرد: می ــح ک ــداری، تصری ــرای پای ــوزه فرهنگس از م
میــن و آشــنایی بــا مین هــا، عبــور از پــل معلــق، بازدیــد از 
ــه مــواردی اســت  ســنگر و ســیم های خــاردار و ... از جمل
کــه بچه هــا در مــوزه، آن هــا را مشــاهده می کننــد. ضمــن 
ــه توضیــح چگونگــی  اینکــه در حیــن بازدیــد یــک راوی ب
عملکــرد هــر یــک از وســایل می پــردازد. وی بــه ورود 
دانش آمــوزان بــه مقــر اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن مــکان 
ــود  ــش می ش ــوزان پخ ــرای دانش آم ــپ ب ــدادی کلی تع
ــان  ــرای آن ــی ب ــگ تحمیل ــی از جن ــه در آن صحنه های ک
نمایــش داده می شــود، ضمــن اینکــه در هنــگام تماشــای 
کلیــپ صــدای انفجــار و حتــی شــیمیایی توســط دســتگاه 
مه ســاز بــا هــدف تداعــی عملیــات انجــام می شــود. مدیــر 
ــری از  ــش دیگ ــه داد: در بخ ــداری ادام ــرای پای فرهنگس
کلیــپ نیــز دانش آمــوزان بــا شــهدای مختلــف و چگونگــی 
شــهادت آنــان بــه ویــژه شــهید خــرازی، شــهید عزیزاللهــی، 
ــی آشــنا می شــوند.  شــهید کریمــی و شــهید زینــب کمای
وی بــا اشــاره بــه ویــژه برنامــه »نقشــه گنــج« گفت: نقشــه 
گنــج شــامل نقشــه کاملــی از گلســتان شــهدا اســت کــه 
محــل شــهدای مــورد نظــر بــرای دانش آمــوزان مشــخص 
شــده، بنابرایــن هــر فــرد بایــد بــا در دســت داشــتن ایــن 
نقشــه بتوانــد شــهید مــورد نظــر را پیــدا کنــد. هاشــمی بــه 
ــان  ــزود: در پای ــرد و اف ــن اردو اشــاره ک ــی ای ــه پایان مرحل
برنامــه بــا اهــدای مــدال قهرمانــی کــه بــا تصویــر شــهید 
خــرازی آذیــن شــده اســت از افــراد شــرکت کننده در ایــن 

ــود. ــر می ش ــه تقدی برنام

گردشگری

شناسائی ۱۲ قطعه زمین بزرگ 
برای ساخت هتل در اصفهان 

کل  اداره  طرح هــای  و  ســرمایه گذاری  معــاون 
میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان گفــت: ۱۲ قطعــه 
زمیــن بــزرگ بــرای ســاخت هتــل و تغییــر کاربــری 
آنهــا بــه گردشــگری، بــه فعــاالن اقتصــادی معرفــی 

شــده اســت.
نهمیــن  افتتاحیــه  حاشــیه  در  امینــی  حمیــد 
نمایشــگاه ســرمایه گذاری ایــران اظهــار داشــت: 
بــا توجــه بــه برنامه ریزی هــای اداره کل میــراث 
فرهنگــی اســتان اصفهــان، معاونــت ســرمایه گذاری 
و طرح هــای ایــن اداره کل و جمعــی از فعــاالن 
اقتصــادی در بخــش خصوصــی و برخــی نهادهــای 
دولتــی اســتان در ایــن نمایشــگاه حضــور یافته انــد.

وی در رابطــه بــا ویژگی هــای غرفــه اصفهــان در ایــن 
ــت ســرمایه گذاری و  ــرد: معاون ــد ک نمایشــگاه تأکی
طرح هــای اداره کل و همچنیــن فعــاالن اقتصــادی 
اســتان در ایــن غرفــه ۱۷۵ فرصــت ســرمایه گذاری 
اســتان اصفهــان را در حــوزه گردشــگری بــه بازدیــد 

ــد. ــه می کنن ــدگان ارائ کنن
کل  اداره  طرح هــای  و  ســرمایه گذاری  معــاون 
ــن  ــت: در ای ــان گف ــتان اصفه ــی اس ــراث فرهنگ می
اســتان  ســرمایه گذاری  فرصت هــای  نمایشــگاه 
اصفهــان در حــوزه   فرصت هــای ســرمایه گذاری 
بــرای ســاخت هتــل، طرح هــای اجرائــی نیمــه تمام 
ــرای جــذب ســرمایه گذار، طرح هــای  گردشــگری ب
ــه بخــش خصوصــی  گردشــگری قابــل واگــذاری ب
ــرای  ــگری ب ــی گردش ــای اجرائ ــن طرح ه و همچنی
ــتان  ــرمایه گذاران در ۲۴ شهرس ــارکت س ــب مش جل

ــوند. ــی می ش ــان معرف ــتان اصفه اس
ــگری  ــی گردش ــای اجرائ ــایر طرح ه ــاره س وی درب
در  کــرد:  تصریــح  اصفهــان  اســتان  پهنــه  در 
ایــن نمایشــگاه بــرای نخســتین بــار، معاونــت 
ــتان  ــی اس ــراث فرهنگ ــرمایه گذاری اداره کل می س
ــزرگ  ــن ب ــه زمی ــائی ۱۲ قطع ــا شناس ــان، ب اصفه
ــه  ــا ب ــری آنه ــر کارب ــل و تغیی ــاخت هت ــرای س ب
ــاالن  ــه فع ــا ب ــی آنه ــه معرف ــدام ب ــگری، اق گردش
اقتصــادی بازدیــد کننــده از نمایشــگاه کــرده اســت.
امینــی معــاون ســرمایه گذاری و طرح هــای اداره 
ــا  ــت: ب ــان گف ــتان اصفه ــی اس ــراث فرهنگ کل می
ــن  ــی تری ــی از اصل ــان یک ــه اصفه ــه اینک ــاره ب اش
مراکــز رشــد و گســترش گردشــگری ایــران بــه 
ــای  ــا هماهنگی ه ــرد: ب ــد ک ــی رود، تأکی ــمار م ش
بــه عمــل آمــده در مــدت برگــزاری نمایشــگاه، 
ــای  ــا فرصت ه ــنائی ب ــی آش ــت های تخصص نشس
ــژه  ــان وی ــتان اصفه ــه اس ــذاری در پهن ــرمایه گ س
در  گردشــگری  ســرمایه گذاری  و  عالقه منــدان 

غرفــه اصفهــان برپــا می شــود.

گروه گردشگری عاطفه بازفتی
A.Bazofti@eskimia.ir

میــدان نقــش جهــان اصفهــان خالصــه ای از 
ــگ، تمــدن،  ــر، فرهن همــه خوبی هاســت ؛ هن
ــدان  ــن می ــب ای ــش و...  در قل ــن و دان دی
بــا شــکوه، ابتــدای بــازار مخلــص، عصارخانــه 
ــم  ــار مه ــی از آث ــه یک ــده ک ــا ش ــاهی بن ش
تاریخــی و گردشــگری شــهر اصفهــان بــه 
شــمار مــی رود و اغلــب در میــان شــهرت 
مســجد امــام، مســجد شــیخ لطــف هللا و کاخ 
عالــی قاپــو نا دیــده باقــی می مانــد. در ادامــه 
ــا شــکوه و  ــای ب ــن بن ــی بیشــتر ای ــه معرف ب

ــم. ــام می پردازی ــدان ام ــده می ــب تپن قل
 تاریخچه بنای عصارخانه

عصارخانــه یعنــی همــان کارخانــه روغن کشــی ؛ 
ــای  ــی دانه ه ــاره برخ ــه عص ــی ک ــی جای یعن
ــاره  ــد و... را عص ــک، کنج ــل کرچ ــی مث گیاه
گیــری و از فشــرده کــردن آنهــا روغــن درســت 

می کردنــد. 
ــم روزگار  ــه   های مه ــاری از پیش ــم عّص در قدی
بــوده اســت. باستان شناســان معتقدنــد تولیــد 
ــدود  ــران ح ــی در ای ــای گیاه ــن از دانه ه روغ
هفــت هــزار ســال قدمــت دارد تــا جایــی 
کــه گویــا در زمــان داریــوش هخامنشــی 
کنجــد جــزو کاالهایــی بــوده کــه از ایــران 
بــه کشــورهای دیگــر همچــون مصــــر صــادر 

می شــده اســت.
همــان  یــا  اصفهــان  شــاهی  عصارخانــه 
شــاه  دســتور  بــه  روغن کشــی  کارخانــه 
عبــاس اول صفــوی بنــــا شــد و این طــور کــه 
مورخــان نوشــته اند در دوره صفــوی عــالوه بــر 
ــان  ــا ســر اصفه ــه شــاهی در سر تــ عصارخان
ــه در  ــه وجــود داشــت ک حــدود ۱۷ عصارخان
حــال حاضــر بــه جــز تعــداد انگشت شــماری 
ــده اند.  ــه ش ــا متروک ــران ی ــه وی ــا بقی از آنه

»عبــاس بهشــتیان« در کتــاب »تاریخچــه 
ــار  ــان چه ــد: »در می ــا« می نویس عصارخانه ه
ــان از همــه  ــده در اصفه ــه باقــی مان عصارخان
کهن تــر، عصارخانــه کوچــه جهــوده اســت 
و دیگــری عصارخانــه شــاهی نــام دارد و 
هم زمــان بــا مدرســه مالعبــدهللا و دیگــر 
ــار تاریخــی ســاخته شــده و اهمیــت ایــن  آث
آثــار بیشــتر از آن روســت کــه از اصــول فنــی 
ســتون های  نقــل  و  حمــل  شــیوه های  و 
ســنگین و صعــب االنتقــال در دوران معمــاری 

ــان دارد.« ــته، نش گذش
تاریــخ ســاخت بنــای عصارخانــه شــاهی 
ــه  ــت، گفت ــخص نیس ــق مش ــور دقی ــه ط ب
ــع  ــر مرب ــا در گذشــته ۱8۰۰ مت ــن بن شــده ای
مســاحت داشــته کــه امــروزه فقــط ۳8۰ متــر 
مربــع از آن باقــی مانــده و مکان هایــی مثــل 
شــترخان، بارانــداز و ورودی بازرگانــان از بیــن 

ــه اســت. رفت

 معماریِ ساختمان عصارخانه
ــای  ــا بنــ ــه ب ــم در رابط ــکات مه ــی از ن یک
عصارخانــه، نــوع معمــاری منحصـــــربه فــرد 

آن اســت. 
قســمت مرکــزی در یــک طبقــه و حــدود ۱۱ 

ــای  ــه فض ــامل س ــه ش ــاع دارد ک ــر ارتف مت
گنبــدی شــکل می شــود. 

ظاهــرًا بــه ایــن دلیــل ســقف را گنبــدی 
شــکل و نورگیرهــا را بــه صــورت طــاق و 
ــری  ــای خنک  ت ــا فض ــاخته اند ت ــمه س چش
ایجــــاد شــود و دانه هــای روغنــی و یــا 

ــردد. ــد نگ ــا فاس ــاره آنه عص
جنــس  از  همگــی  عصارخانــه  دیوارهــای 
خشــت و کاه گل اســت و در ابتــدای ورود 
ــه  ــه ای ک ــن نکت ــه، اولی ــط عصارخان ــه محی ب
ــی اســت  ــوی کاه گل ــد ب جلــب توجــه می کن

ــده.  ــده ش ــا پراکن ــه در فض ک
ــه  ــط عصارخان ــته محی ــه در گذش ــا ک از آنج
ــه نوعــــی همچــون کارخانه هــای امــروزی  ب
ــدون  ــی آن ب ــای داخل ــا و فض ــوده دیواره ب
ــدی  ــاب بن ــره و ق ــاص، پنجـــ ــات خ تزئین

ــت.  اس
ــرای  ــی ب ــه شــاهی مکان ــد عصارخان هــر چن
تهیــه افشــره و عصــاره برخــی گیاهــان بــوده 
ــر  ــی هن ــرای تالق ــن حــال محیطــی ب ــا ای ب
ــا طبیعــت هــم  ــد انســان ب و صنعــت و پیون
بــوده اســت چــرا کــه چوب هــای عظیــم 
تیرخانــه از درخت هــای اطــراف اصفهــان 
تهیــه می شــده و در مــورد ســنگ  های بــزرگ 
آســیاب کــه در قســمت مرکــزی این بنــا قرار 
ــی  ــا از نوع ــس آنه ــته اند؛ جن ــز نوش دارد نی
ــو  ــدن الس ــه از مع ــت ک ــخت اس ــنگ س س
ــتخراج  ــان اس ــتان اصفهــ ــی اردس در حوال

می شــده اســت.
 مراحل روغن گیری

عصارخانــه نمونــه صنعتــی بی همتاســت. 
آســیاب  های  بــه  عصارخانــه  گذشــته  در 
مخصوصــی گفتــه می شــد کــه از آنهــا بــرای 
ــه، فلفــل  ــل زردچوب خــرد کــردن مــوادی مث
ــه در  ــی اســتفاده می شــد ک ــواد نبات ــا م و ی

ــد و  ــیاب می کردن ــا را آس ــه اول دانه ه مرحل
یــا برخــی دانه هــا مثــل خشــخاش کــه نیــاز 
ــا  ــخت آنه ــته س ــت، پوس ــو دادن داش ــه ب ب
را می گرفتنــد و بعــد وارد مرحلــه آســیاب 

ســنگی می کردنــد. 
در قدیــم از شتــــر نــر، اســب یــا گاو بــرای به 
حرکــت درآوردن ســنگ اســتفاده می شــد و 
ــا در  ــتند ت ــتر را می بس ــمان ش ــی چش گاه

چرخــش درازمــدت اذیــت نشــود. 
و  رج  دانــه،  مراحـــــل ســائیدن  از  بعــد 
آغشــتن بــا آب، آن هــا را در سبـــــدهایی بــه 
نــام »کوپــی« می ریختنــد و بــه تیرخانــه کــه 
اصلی تریــن فضــای عصارخانــه بــود، منتقــل 

می کردنــد. 
عملیــات روغن گیــرِی نهایــی در تیرخانــه 
ــاره را در  ــت عص ــد و در نهای ــآم می ش انجــ
ــا  ــد و خمره هــ ــزرگ می ریختن ــای ب خمره ه
را در داخــل دیــوار )بــه علــت دمای مناســب( 

ــد. ــداری می کردن نگه
ــکاری شــهرداری  ــا هم ــر ب در ســال های اخی
شــهر  بهســازی  و  نوســازی  ســازمان  و 
ــه مــوزه ای  ــاهی ب ــه ش ــان، عصارخان اصفه
دیدنــی تبدیــل شــده اســت تــا هویــت 
بــه  ایــن رو  از  بازیابــد  را  خــود  تاریخــی 

ــا  ــن بنــ ــد ای ــگام بازدی ــوان هن ــی می ت راحت
ــا  ــا، ماکت ه ــازی، عکس ه ــق فضاس از طری
و مجســمه ها در مــورد رونــد روغن گیــری 
و عّصــاری اطالعــات ارزشــمندی کســب کــرد.

 تقدس عصارخانه ها
از آنجــا کــه روغن تولیــد شــده در عصارخانه ها 
مکتب خانه هــــا  و  منــازل  مســجدها،  در 
باعــث  موضــوع  همیــن  داشــت  کاربــرد 
 احتــرام و تقــدس ایــن بناهــا نــزد مردم شــده 

بود. 
گفتــه شــده هنــگام جــا بــه جایــی و انتقــال 
در  عصارخانــه  عظیــم  چوبــی  تیرهــای 
ــهر  ــم ش ــچ و خ ــر پی ــگ و پ ــای تن کوچه ه
ــی  ــا مانع ــوار ی ــا دی ــی ب ــر چوب ــا تی ــر ج ه
ــد  ــی می ش ــث خراب ــرد و باع ــورد می ک برخ
ایــن خســارت و ویرانــی نــه تنهــــا اعتراضــی 
از ســوی صاحبــان ســاختمان در پی نداشــت 
بلکــه بــه نوعــی خــوش ُیمــن و مبــارک هــم 

تلقــی می شــد.
در مجمــوع عصارخانــه شــاهی از آثــار بســیار 
ــود  ــه خ ــت ک ــان اس ــر اصفه ــی شهــ دیدن
عصــــاره و چکیــده ای از ســبک زندگــی، 
هویــت تاریخــی، صنعــت و تمــدن شــهر 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــان ب اصفه

عصارخانه، عصــاره سنّت و صنعت

مدیــر داخلــی مجموعــه ســرای خــان کهنــه 
ــرای  ــه اج ــن مرحل ــزد از دومی ــازار ی در ب
نیــت موقوفــه ســرای خــان کهنــه در بــازار 

ــر داد.  ــزد خب ــام ی ــان قی خیاب
»عبــاس فــالح« در ایــن مــورد افــزود: 
ــس  ــه مجل ــت موقوف ــرای نی ــن اج دومی

عــزاداری  حضــرت  و  خوانــی   روضــه 
سیدالشــهدا )ع(  در ســال جــاری از صبــح 
امــروز در بــازار ســرای خــان خیابــان قیــام 

ــاز شــد.  ــزد آغ ی
وی بــا اشــاره بــه اجــرای نیــت ایــن 
موقوفــه از چندیــن ســال قبــل، گفــت: 

نشــر معــارف اهــل بیــت )ع( و همچنیــن 
عــزاداری، مرثیــه ســرایی و نوحه خوانــی و 
پذیرایــی صبحانــه از جملــه برنامه هــای 

ــت.  ــزد اس ــم در ی ــن مراس ای
محــل  کــرد: از  اظهــار  همچنیــن  فــالح 
ــی  ــالش و همراه ــا ت ــه و ب ــد موقوف عوای

ــر یــک  ــغ ب ــه بال بازاریــان و مومنیــن روزان
هــزار و پانصــد  نفــر پذیرایــی و اطعــام 

 . می شــوند 
گفتنــی اســت، موقوفــه ســرای خــان کهنــه 
ــا  ــوده ب ــه ب ــده از دوران قاجاری ــه بازمان ک
گذشــت زمــان بــه کاروان ســرای مخروبــه 
ــد  ــود و از ســال 8۵ در چن ــل شــده ب تبدی
مرحلــه بــا مشــارکت اوقــاف بازســازی 
ــه  ــاری ک ــد تج ــا ۱۲۰ واح ــون ب ــم اکن و ه
بیشــتر آن طالفروشــی اســت، احیــا شــده 

ــه  ــر ب ــرم و صف ــاه مح ــاله در م ــر س و ه
مــدت ۲۰ روز مطابــق نظــر واقــف ارجمنــد، 

ــرد.  ــورت می گی ــت ص ــرای نی اج
مدیــر داخلــی مجموعــه ســرای خــان کهنــه 
در بــازار یــزد یــادآور می شــود؛ مراســم 
روضه خوانــی ایــن مجموعــه وقفــی از ســه 
ــاعت  ــاه از س ــان م ــت ۱8 آب ــنبه 9 لغای ش
6 تــا 9 صبــح در محــل خیابــان قیــام 
ــه روی مدرســه علمیــه مصلــی برگــزار  روب

می شــود.

اجرای نیت موقوفه سرای خان کهنه در بازار یزد؛

از نشر معارف اهل بیت)ع( تا اطعام روزانه 1500 نفر

اجرائیه
 96۱۰۴۲۰۳۵۲۲۰۰۲68 اجرائیــه:  شــماره 
  9۵۰998۰۳۵۲۲۰۰8۷۷ پرونــده:  شــماره 
تاریــخ    9۵۰9۰۵  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
تنظیــم: 96/8/6  مشــخصات محکــوم لــه 
فرزنــد  عبداللهــی  حســین  نــام   ۱ ردیــف 
رمضانعلــی      نشــانی: اصفهــان خ مهــر آبــاد  
ــت  ــمت راس ــه س ــای کوچ ــماره 6 انته ک ش
پ ۱ مجتمــع ســتارگان طبقــه اول واحــد ۲    
ــی  ــه اکرم ــه محبوب ــوم علی ــخصات محک مش
فرزنــد محمدعلــی     نشــانی: مجهــول المکان  
ــی  ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی مشــخصات نماین
ــین  ــا حس ــه  صب ــوم علی ــه / محک ــوم ل محک
پــور  فرزنــد ضرغــام نشــانی اصفهــان میــدان 
ــه دوم واحــد ۲۰۱  انقــالب پاســاژ انقــالب طبق
ــه  ــه: ب ــوم ب ــی  محک ــین عبدالله ــل حس وکی
موجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه 
شــماره دادنامه مربوطــه 96۰99۷۰۳۵۲۲۰۰۷۵۰  
ــه پرداخــت  ــوم اســت  ب ــه محک ــوم علی محک
مبلــغ 6۵6۲۲۰۰۰۰ ریــال بابــت اصــل خواســته 
هزینــه  بابــت  ۲۴۵9۳۷۰۰ریــال  مبلــغ  و 
دادرســی و مبلــغ ۱8۴8۰۰۰۰ ریــال بابــت حــق 
الوکالــه  وکیــل  در حــق خواهــان و نیــم عشــر 
اجرایــی بــه مبلــغ ۳۲8۱۱۰۰۰ ریــال درحــق 
ــف  ــه مکل ــوم علی ــت . .   محک ــدوق دول صن
ــه : ۱- ظــرف ده  ــالغ اجرائی ــخ اب اســت از تاری
روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده۳۴ 
ــی  ــی( .۲- ترتیب ــکام مدن ــرای اح ــون اج قان
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . ۳- 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود 
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد 
ــوال خــود را شــامل  ــه ام ظــرف ســی روز کلی
تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول 
و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر 
میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد 
ــاری ایرانــی  بانکهــا و موسســات مالــی و اعتب
یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
ــه  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــابهای مذک حس
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ه
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
ــر در  ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه ــل و انتق نق
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال 
بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت 
ــون نحــوه اجــرای  مــی شــود) مــواد 8و۳ قان
محکومیــت مالــی ۱۳9۴(  .۴- خــودداری 
محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال 
بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس 
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 
۳۴ قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 
۲۰ ق.م.ا و مــاده ۱6 قانــون نحــوه اجــرای 
ــال  ــال م ــی ۱۳9۴( ۵- انتق ــت مال محکومی
بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار 

از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال 
ــی نباشــد موجــب  ــون کاف ــرای پرداخــت دی ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــردو  ــا ه ــه ی ــوم ب ــادل نصــف محک ــدی مع نق
مجــازات مــی شــود. ) مــاده ۲۱ قانــون نحــوه 
اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳9۴(. 6- چنانچــه 
ــه  صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائ
ــوط  ــدان من ــه از زن ــوم علی ــود آزادی محک ش
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
بــود.) تبصــره ۱ مــاده ۳ قانــون نحــوه اجــرای 

ــی ۱۳9۴( ــت مال محکومی
ــی  ــر دادگاه حقوق ــر دفت ــف ۲۴9۴۱  مدی م ال
شــهر  حقوقــی  عمومــی  دادگاه   ۲۲ شــعبه 

ســتان اصفهــان

اجرائیه
شــماره اجرائیــه: 96۱۰۴۲۰۳۵۲۲۰۰۲۷۱ شــماره 
شــماره    9۵۰998۰۳۵۲۲۰۰6۴9 پرونــده: 
بایگانــی شــعبه : 9۵۰66۵ تاریــخ  تنظیــم: 
ردیــف  لــه  محکــوم  مشــخصات    96/8/6
۱ نــام بانــک مهــر اقتصــاد بــه نمایندگــی 
ــی      نشــانی: اصفهــان پــل آذر  علیرضــا زمان
ابتــدای خ توحیــد پ ۳   مشــخصات محکــوم 
علیــه محمــود حاتــم پــور جــزی فرزندمحمــد 
ــردو     ــی ه ــد عل ــزی فرزن ــفیق ج ــرام ش ۲- به
نشــانی: مجهــول المــکان  مشــخصات نماینــده 
یــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم لــه / محکــوم 
علیــه  محبوبــه الســادات تدیــن فرفرزنــد ســید 
ــی  ــت غرب ــان خ نیکبخ ــانی اصفه ــول نش رس
ســاختمان مــاکان واحــد ۴۵ وکیــل بانــک 

ــی  ــا زمان ــی علیرض ــه نمایندگ ــاد ب مهراقتص
محکــوم بــه: بموجــب درخواســت اجــرای 
ــه  ــه شــماره و شــماره دادنام حکــم مربوطــه ب
ــه  مربوطــه 96۰99۷۰۳۵۲۲۰۰۴۰۲ محکــوم علی
ــغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰  ــه پرداخــت مبل ــوم اســت ب محک
ــال بابــت اصــل خواســته و پرداخــت مبلــغ  ری
و  دادرســی  هزینــه  بابــت  ریــال   ۱۳۱۱9۰۰۰
پرداخــت مبلــغ ۱۰8۰۰۰۰۰ ریــال بابــت حــق 
الوکالــه وکیــل وهمچنیــن خســارت تاخیــر 
تادیــه از تاریــخ ســر رســید تــا تاریــخ وصــول که 
محاســبه آن براســاس نــرخ اعالمــی از ســوی 
بانــک مرکــزی بــر عهــده اجــرای احــکام مــی 
ــی  باشــد در حــق خواهــان و نیــم عشــر اجرای
بــه مبلــغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریالــدر حــق صنــدوق دولــت    
.   محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــالغ 
ــع  ــرا بموق ــاد آن ــه : ۱- ظــرف ده روز مف اجرائی
اجــرا گــذارد ) مــاده۳۴ قانــون اجــرای احــکام 
ــرای پرداخــت محکــوم  ــی ب ــی( .۲- ترتیب مدن
بــه بدهــد . ۳- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا 
حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر 
باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
ــی روز  ــرف س ــد ظ ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی مف
کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و 
قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه 

طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقدی 
ــات  ــا و موسس ــزد بانکه ــوان ن ــر عن ــه ه ــه ب ک
ــه  ــا خارجــی دارد ب ــاری ایرانــی ی مالــی و اعتب
همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و 
کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نزد اشــخاص 
ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص 
ــر  ــاالت و ه ــل و انتق ــت نق ــز فهرس ــث ونی ثال
ــان  ــور از زم ــوال مذک ــر در ام ــر دیگ ــوع تغیی ن
ــه  یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای اعســار ب
ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی 
ــه  ــوم ل ــه در خواســت محک ــد واال ب ــه نمای ارائ
ــون  ــواد 8و۳ قان ــود) م ــی ش ــت م ــاز داش ب
  )۱۳9۴ مالــی  محکومیــت  اجــرای  نحــوه 
.۴- خــودداری محکــوم علیــه از اعــالم کامــل 
صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم 
، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. 
ــی و  ــکام مدن ــرای اح ــون اج ــاده ۳۴ قان ) م
مــاده ۲۰ ق.م.ا و مــاده ۱6 قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی ۱۳9۴( ۵- انتقــال مــال 
ــرار از  ــزه ف ــا انگی ــو ب ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ــن ب ادای دی
ــی نباشــد موجــب  ــون کاف ــرای پرداخــت دی ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــردو  ــا ه ــه ی ــوم ب ــادل نصــف محک ــدی مع نق
مجــازات مــی شــود. ) مــاده ۲۱ قانــون نحــوه 
اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳9۴(. 6- چنانچــه 
ــه  صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائ
ــوط  ــدان من ــه از زن ــوم علی ــود آزادی محک ش
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
بــود.) تبصــره ۱ مــاده ۳ قانــون نحــوه اجــرای 

ــی ۱۳9۴( ــت مال محکومی
م الــف ۲۴9۴۰ مدیــر دفتــر دادگاه حقوقــی 
شــهر  حقوقــی  عمومــی  دادگاه   ۲۲ شــعبه 

ســتان اصفهــان

دادنامه 
ــه :  ــماره دادنام ــده : 96۰۲88 ش ــه پرون کالس
ــیدگی  ــع رس ــورخ ................ مرج .......... م
ــان  ــالف  خواه ــل اخت ــورای ح ــعبه ۱۳ش : ش
اصفهــان خ  نشــانی  زاده  عامــری  فریــدون 
جــی شــهید رجایــی بــن بســت عالــم مجتمــع 
ــده  ــه ۴ واحــد 6    خوان ــم طبق مســکونی عال
آقــای علــی زیبایــی مجهــول المــکان خواســته 
ــغ  ــی مبال ــای جــاری طالی ــه وجــه چکه مطالب
بــه شــماره   9۰/8/۲۱ مــورخ  8۰۰۰۰۰۰۰ریــال 
مــورخ  ریــال   ۷۰۰۰۰۰۰۰ بمبلــغ   ۴۳6۷۰6۲8
ــغ  ــک ۴۳6۷۰۲9ومبل ــماره چ ــه ش 96/8/۲۱ ب
چــک ۱۵۰۰۰۰۰۰ مــورخ 9۰/۲/۳۰بانــک ســپه  
بــه شــماره ۳9۲۷۷۴۵۵۲ مبلــغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریــال 
ــغ  ــه شــماره ۷۴۱68۵ بمبل ــورخ 89/۱۰/۱6 ب م
بانضمــام   89/۱۰/۲۷ مــورخ  ریــال   ۱۰۰۰۰۰۰۰
ــارات  ــی و خس ــم از دادرس ــارات اع ــه خس کلی
تاخیــر تادیــه  شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات 
ــه مشــورتی اعضــا شــورا  ــده و اخــذ نظری پرون

ــی  ــرح آت ــه ش ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس خت
مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای 
ــوص  ــالف در خص ــل اخت ــورای ح ــی ش قاض
دعــوی فریــدون عامــری زاده ف محمــد رضــا 
بــه طرفیــت علــی زیبایــی ف مهــدی  بــه 
خواســته ۱۷6۰۰۰۰۰۰ ریــال  وجــه ۳ فقــره چــک 
بــه شــماره های 6۷۰6۲8 مــورخ 9۰/8/۲۱ و 
۷۷۴۵۵۲ مــورخ 9۰/۲/۳۰ و 6۷۰6۲9مــورخ 
9۱/8/۲۱عهــده بانــک ســپه   بــه انضمــام 
بــه  توجــه  بــا  قانونــی  خســارات  مطلــق 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
ــک محــال  گواهــی عــدم پرداخــت توســط بان
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه اس
ــی در  ــالغ قانون ــی رغــم اب ــده عل و اینکــه خوان
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
در مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان از 
ــذا دعــوی  ــراز و ارایــه ننمــوده اســت ل خــود اب
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد ۳۱۰و۳۱۳ قانــون تجــارت 
ــن دادرســی  ــون آئی و ۱98و۵۱۵و۵۱9و۵۲۲ قان
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
ــت اصــل  ــال  باب ــغ ۱6۵۰۰۰۰۰۰ ری پرداخــت مبل
هزینــه  بابــت  ریــال   ۳۱8۲۵۰۰ و  خواســته 
ــارت  ــی و  خس ــر آگه ــه نش ــی و هزین دادرس
ــخ ســر رســید چک هــای  ــه از تاری ــر تادی تاخی
و  ریــال   8۰۰۰۰۰۰۰ مبلــغ   9۰/8/۲۱ موصــوف 
ــال و  ــغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ری 9۰/۲/۳۰ )۷۷۴۵۵۲( مبل
96/8/۲۱ )۷۰۰۰۰۰۰۰ ریــال ( تــا تاریــخ اجــرای 
ــی  ــالم م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــم در ح حک
نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
ــل واخواهــی در  ــالغ قاب بیســت روز پــس از اب
ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
در  نظــر  تجدیــد  قابــل  روز  بیســت  ظــرف 
محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد 
.درخصــوص مابقــی خواســته خواهــان مبنــی 
بــر مطالبــه مبلــغ ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریــال مســتندبه 
دو فقــره رســید مورخ هــای 89/۱۰/۱6 و ۲۷ 
/89/۱۰ بــا عنایــت بــه اینکــه خواهــان دردعــوی 
مطروحــه ذینفــع نمــی باشــد  بــه اســتناد بنــد 
۱۰ مــاده 8۴ قانــون آئیــن دادرســی مدنــی قرار 
رد دعــوی خواهــان را صــادر و اعــالم مینمایــد 
ــت ۱۰ روز  ــرار صــادره حضــوری و ظــرف مهل ق
ــی در  ــر خواه ــل تجدیدنظ ــالغ قاب ــس از اب پ
ــد.  ــان میباش ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم محاک
م الــف ۲۵۰۰۲ قاضــی شــعبه ۱۳ شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان 

دادنامه 
ــه :  ــماره دادنام ــده : 96۰۳۴۲ش ــه پرون کالس
ــع  ــورخ 96/۷/۳مرج 96۰99۷6۷9۵۷۰۱۰۳6 م
ــالف   ــل اخت ــورای ح ــعبه ۲۷ ش ــیدگی : ش رس
خواهــان حمیدخلیلــی بنشــانی اصفهــان خ 
شــیخ طوســی غربــی کــوی مالکــی بــن بســت 

جوادعــرب   -۱ خوانــده      6 پ  رحمانــی 
ــی  ــد رضــا شــجاعی چرات لودریچــه ۲- محم
هــر دو  مجهــول المــکان خواســته : مطالبــه 
وجــه چــک شــماره 6۵9۰8۳مــورخ 9۵/9/۳۰ 
بــه ملــغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریــال بانضمــام مطلــق 
ــه  ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس ــارات قانون خس
ــه ایــن  ــده ب گردشــکار : پــس از ارجــاع پرون
شــعبه و ثبــت آن بکالســه فــوق و طــی 
ــورتی  ــه مش ــذ نظری ــی و اخ ــریفات قانون تش
اعضــا قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را اعالم و 
بشــرح زیــر مبــادرت بصــدور رای مــی نمایــد 
. رای قاضــی شــورا :در خصــوص دادخواســت 
حمیــد خلیلــی بــه طرفیــت جــواد عــرب 
ــه  ــی ب لودریچــه و محمدرضــا شــجاعی چرات
ــغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ وجــه یــک  ــه مبل خواســته مطالب
فقــره چــک بــه شــماره 689۰8۳ مــورخ 
ــه شــمالی   ــده ســپه شــعبه الل 9۵/9/۳۰  عه
مطلــق خســارات  انضمــام  بــه  اصفهــان  
ــا توجــه  ــه ب دادرســی و خســارت تاخیــر تادی
بــه محتویــات پرونــده و گواهینامــه عــدم 
پرداخــت وجــه چــک از ناحیــه بانــک محــال 
ــان در  ــارات خواه ــه اظه ــه ب ــا توج ــه و ب علی
ــدم  ــه96/۷/۳۰ و ع ــیدگی مورخ ــه رس جلس
ــورا  ــیدگی ش ــه رس ــده در جلس ــور خوان حض
و نظــر بــه اینکــه اصــل ســند تجــاری در 
ازمدیونیــت  حکایــت  چــک  دارنــده  یــد 
ذمــه  اشــتغال  در  ظهــور  و  کننــده  صــادر 
ــده  ــه خوان ــه از ناحی ــه اینک ــر ب ــدارد و نظ وی
دلیلــی کــه حکایــت از پرداخــت وجــه چــک 
ــه  ــه ب ــا توج ــذا ب ــده  فل ــه نگردی ــد ارائ نمای
نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا بــه شــرح 
احــراز  بــا  مورخــه96/۷/۳۰  صورتجلســه 
اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتصحاب دیــن و 
ــون شــوراهای حــل  ــاده۱۱ قان ــه م مســتندا ب
قانــون  ۳۱۱و۳۱۳  ۳۱۰و  مــواد  و  اختــالف 
تجــارت تبصــره الحاقــی مصــوب مجمــع 
 ۲ مــاده  بــه  نظــام  مصلحــت  تشــخیص 
ــواد ۱98و۵۱9و۵۲۲  ــک و م ــدور چ ــون ص قان
ــر  ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس ــون آئی از قان
ــت  ــه پرداخ ــده ب ــی خوان ــت تضامن محکومی
مبلــغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریــال   بابــت اصــل خواســته 
از  تادیــه  و  تاخیــر  خســارت  پرداخــت  و 
ــا زمــان  تاریــخ ســر رســید چــک 9۵/9/۳۰ ت
ــر اســاس شــاخص اعالمــی  اجــرای حکــم ب
ــت ۴6۰۰۰۰  ــزی و پرداخ ــک مرک ــه بان از ناحی
ــه  ــت هزین ــال باب ــی  ری ــه دادرس ــال هزین ری
دادرســی در حــق خواهــان صــادر و اعــالم 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
ــی  ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
مهلــت  اتمــام  از  پــس  و  ایــن شــعبه  در 
ــد  ــل تجدی ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ واخواه
ــان  ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک  نظ

می باشد .
م الــف ۲۴9۷۳ قاضــی شــورای حــل اختــالف 

ــعبه ۲۷اصفهان  ش

احضار 
نــام اخطــار شــونده : مهــدی مرشــدی فرزنــد 
ســیدابراهیم مجهــول المــکان محــل حضــور 
ــت  ــوم وق ــعبه س ــالف ش ــل اخت ــورای ح ش
ــت  ــر عل ــاعت ۴/۳۰عص ــور 96/9/۲۰ س حض
ــد  ــادری فرزن ــر ن ــی اکب ــوی عل ــور دع حض
ــی بخواســته انتقــال ســند جهــت  محمــد عل

ــد .  ــر گردی ــات حاض ــذ توضیح اخ
م الف ۱۱99

دادنامه 
ــه  ــماره دادنام ــده : 9۵۱8۲۷ ش ــه پرون کالس
 96/6/۲۷ مــورخ   96۰99۷6۷9۳6۰۱۱66  :
مرجــع رســیدگی : شــعبه 6 شــورای حــل 
بــا  محمودفراهانــی   خواهــان  اختــالف  
ــدا ســادات میــر حســینی  نشــانی  ــت ن وکال
ــدای  ــی ابت ــاه فرخ ــه م ــان  فلک ــه اصفه خان
بلــوار رزمنــدگان  مجتمــع خلیــج فــارس 
طبقــه ۳ واحــد 9     خوانــده جــالل شــریفیان 
پــور  مجهــول المــکان خواســته مطالبــه  
ــده و  ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــورا ب ش
ــم  ــورا خت ــا ش ــورتی اعض ــه مش ــذ نظری اخ
رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت 
بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای قاضــی 
ــی  ــوی محمودفراهان شــورا   در خصــوص دع
ــه  ــر حســینی   ب ــدا ســادات می ــت ن ــا وکال ب
طرفیــت خوانــدگان جــالل شــریفیان پــور   
 ۱6۴۰۰۰۰۰۰ مبلــغ  مطالبــه  خواســته  بــه 
ــه شــماره  ریــال موضــوع یــک فقــره چــک ب
بانــک  عهــده   9۵/۱۱/۳ مورخــه   ۴۷98۰8
کشــاورزی  بــه انضمــام مطلــق خســارات  
ــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده   قانونــی  و ب
و بقــای اصــول مســتندات در یــد خواهــان و 
گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
ــده  ــه خوان ــور در اشــتغال ذ م ــه ظه ــه  ک علی
وجــه   مطالبــه  در  خواهــان   اســتحقاق  و 
چــک را د ارد و نظــر بــه اینکــه خوانــدگان  در 
جلســه رســیدگی حضــور نیافتــه و هیچگونــه  
ــی  در  ــر قانون ــدرک موث ــه  و م ــی موج دلیل
بــر  خصــوص  دعــوی مطروحــه  مبنــی 
ــوده  ــه ننم ــراز و ارائ ــش  اب ــه خوی ــت ذم برائ
شــورا دعــوی خواهــان را محــرز و ثابــت 
تشــخیص داده  و مســتندا بــه مــواد ۳۱۳ 
ــواد ۵۱۵-۱98- ــارت و م ــون تج و ۳۱۴  قان

آئیــن دادرســی مدنــی  قانــون   ۵۲۲-۵۱9
ــدگان  ــی خوان ــت تضامن ــر محکومی ــم ب حک
ــت  ــال  باب ــغ ۱6۴۰۰۰۰۰۰  ری ــه پرداخــت مبل ب
اصــل خواســته و ۴۳۲۰۰۰۰ ریــال  هزینه هــای 
دادرســی و خســارات تاخیــر  تادیــه از تاریــخ 
ــر  ــول ب ــان وص ــا زم ــید 9۵/۱۱/۳ ت ــر رس س
ــزی و  ــک مرک ــاخص بان ــن ش ــاس آخری اس
حــق الوکیــل و نشــر آگهــی در حــق خواهــان 
صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره غیابــی 
ــالغ  ــس از اب ــت روز پ ــت بیس ــرف مهل و ظ
ــس از  ــعبه و پ ــن ش ــی در ای ــل واخواه قاب

ــت  ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه ــام مهل اتم
ــد نظــر در محاکــم عمومــی  ــل تجدی روز قاب

ــد  ــی باش ــان م ــی اصفه حقوق
6  حــل  قاضــی شــعبه  الــف ۲۴986  م 

اصفهــان اختــالف 

دادنامه 
کالســه پرونــده : 96۰۵۵۵ شــماره دادنامــه 
: 96۰99۷6۷9۳۷۰۲8۲۷ مــورخ 96/۷/۳۰ 
ــل  ــورای ح ــعبه ۷ش ــیدگی : ش ــع رس مرج
اختــالف  خواهــان بتــول عنایــت  کــرد آبادی 
فرزنــد براتعلــی نشــانی اصفهــان خ هشــت 
ــی  خ آزادی  ــرو جنوب ــرقی خ نی ــت ش بهش
ــن  ــده حس ــالک ۴۱   خوان ــقایق پ ــن ش ب

ــول المــکان  ــد ســعید  مجه ــی فرزن رجائ
ــده و  ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــورا ب ش
ــم  ــورا خت ــا ش ــورتی اعض ــه مش ــذ نظری اخ
رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبادرت 
بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای قاضــی 
شــورای حــل اختــالف در خصــوص دعــوی 
ــی  ــادی فرزندبراتعل ــرد آب ــت ک ــول عنای بت
ــد ســعید   ــه طرفیــت حســن رجایــی فرزن ب
ــک  ــه چ ــال  وج ــته ۳۰۰۰۰۰۰۰ ری ــه خواس ب
  96/۴/۲۵ مــورخ   8۱۰۰9۳ شــماره  بــه 
ــق  ــام مطل ــه انضم ــار   ب ــک انص ــده بان عه
خســارات قانونــی بــا توجــه بــه دادخواســت 
ــی  ــک و گواه ــدق چ ــر مص ــی تصوی تقدیم
محــال  بانــک  توســط  پرداخــت  عــدم 
ــده  ــه خوان ــور در اشــتغال ذم ــه ظه ــه ک علی
ــه آن  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه و اس
دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــالغ 
قانونــی در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته 
ــتند و  ــات مس ــه و دفاعی ــه الیح و هیچگون
ــبت  ــاع نس ــام دف ــندی در مق ــه پس محکم
ــه  ــراز و ارای ــود اب ــان از خ ــوی خواه ــه دع ب
ــه  ــذا دعــوی خواهــان علی ننمــوده اســت ل
ــه  ــه ب ــد ک ــر میرس ــه نظ ــت ب ــده ثاب خوان
ــارت و  ــون تج ــواد ۳۱۰و۳۱۳ قان ــتناد م اس
۱98و۵۱۵و۵۱9و۵۲۲ قانــون آئیــن دادرســی 
ــه  ــده ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک مدن
پرداخــت مبلــغ ســی میلیــون ۳۰۰۰۰۰۰۰  
یــک  و  خواســته  اصــل  بابــت  ریــال  
ــزار  ــج ه ــصت و پن ــد و ش ــون و پانص میلی
ــارت  ــی و خس ــه دادرس ــت هزین ــال باب ری
ــک  ــید چ ــر رس ــخ س ــه از تاری ــر تادی تاخی
اجــرای  تاریــخ  96/۴/۲۵تــا  موصــوف 
حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی 
ــت  ــی و ظــرف مهل ــد رای صــادره غیاب نمای
بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی 
در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت 
واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد 
 نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان

 می باشد 
م الــف ۲۴996 قاضــی شــعبه ۷ شــورای 

حــل اختــالف اصفهــان 

،،
بســیار  آثــار  از  شــاهی  عصارخانــه 
دیدنــی شهــــر اصفهــان اســت کــه 
خــود عصــــاره و چکیــده ای از ســبک 
زندگــی، هویــت تاریخــی، صنعــت 
و تمــدن شــهر اصفهــان بــه شــمار 

مــی رود.
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اطالعرسانی8
آگهی احضار 

 ۱۸ 93۱479شــعبه  کالســه  پرونــده  در 
انقــالب  و  عمومــی  ی  دادســرا  بازپرســی 
ــره  ــیدی و غی ــد رش ــا امی ــم /آق ــان خان اصفه
شــکایتی علیــه متهمیــن ۱- اکبــر اســالمی ۲- 
ســعید ثالثــی 3- محمــد راســتی همگــی بــه 
اتهــام مشــارکت در ســرقت و 4 - محســن 
ــرا  ــدادی 6- و میت ــا خ ــی -۵ محمدرض نجف
فروتــن بــه اتهــام تحصیــل و مداخلــه در 
ــت  ــه در جه ــوده ک ــرح نم ــروقه مط ــال مس م
رســیدگی بــه ایــن شــعبه ارجــاع گردیــده نظــر 
بــه اینکــه متهــم مجهــول المــکان مــی باشــد 
حســب مــاده73 قانــون آئیــن دادرســی مدنی 
مراتــب در یکــی از جرایــد  کثیــر االنتشــار اگهی 
ــی  ــر آگه ــخ نش ــم از تاری ــا مته ــود ت ــی ش م
ــن  ــا ضم ــه ت ــاه مراجع ــک م ــدت ی ــرف م ظ
ــام  ــه اته ــخگویی ب ــت پاس ــانی جه ــالم نش اع
وارده و دفــاع از خــود حاضــر گــردد در صــورت 
عــدم حضــور دادســرا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 

ــود ( ــد نم خواه
م الــف ۲499۵ بازپــرس شــعبه ۱۸ دادســرای 
عمومــی و انقــالب اصفهــان - آرش ابراهیمــی

دادنامه
 96099703۵440۱333  : دادنامــه  شــماره 
پرونــده  شــماره   96/7/۲3 تنظیــم  تاریــخ 
96099۸0364۸00769 شــماره بایگانــی شــعبه 
: 960۵30 پرونــده کالســه 0769 364۸0 99۸0 
960 شــعبه ۱۱۸ دادگاه کیفــری دو مجتمــع 
امــور تجــاری و بازرگانــی شهرســتان اصفهــان 
ــی شــماره  ــم نهای ــی ســابق( تصمی )۱۱۸ جزای
کیمیــا  آقــای   .۱   96099703۵440۱333
اصالنــی فرزنــد هرمــز بــه نشــانی خ کاوه 
بیمارســتان ســوانح ســوختگی خ ش رحیمــی 
ــی  ــمعلی زارع ــر ک قاس ــد باق ــام محم ک ام
ســر ک شــمس ۲. خانــم مریــم مؤمنــی زنــد 
ــه نشــانی اصفهــان - اصفهــان  ــد علــی ب فرزن
ــتان  ــب بیمارس ــی جن ــهید رحیم خ کاوه خ ش
:１.خانــم  متهمیــن  ســوختگی ک  ســوانح 
زراعتــی  خانــم کیمیــا   .۲ زراعتــی  انیســه 
همگــی بــه نشــانی  １.اتهــام هــا:۱. مشــارکت 
ــن  ــدی ۲. توهی ــرح عم ــرب و ج ــراد ض در ای
بــه اشــخاص عــادی 3. تهدیــد گردشــگار : بــه 
ــه ۵30 960  ــده کالس ــخ ۲۲ / 7/ 96 پرون تاری
ک ۱۱۸ تحــت نظــر اســت دادگاه بــا توجــه بــه 
محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و 
ــه  ــا تکی ــال و ب ــد متع ــتعانت از خداون ــا اس ب
ــه صــدور رای  ــادرت ب ــر شــرف و وجــدان مب ب
ــام  ــوص اته ــد: رای دادگاه  در خص ــی نمای م
ــاله  ــدودًا ۱9 س ــی ح ــا زراعت ــا ۱- کیمی خانمه
۲ - انیســه زراعتــی حــدودًا 3۸ ســاله متهــم 
در ضــرب  بــر مشــارکت  دایــر  اول  ردیــف 
بــه  تهدیــد  و  توهیــن  و  عمــدی  جــرح  و 
ــی و  ــد عل ــد فرزن ــی زن ــم مومن ــا مری خانمه
ــف  ــم ردی ــز ، مته ــد هرم ــی فرزن ــا اصالن کمی
ــرح  ــرب و ج ــارکت در ض ــه مش ــم ب دوم مته
شــکات مذکــور در تاریــخ ۱۱/ ۵/ 9۵ در خیابــان 
شــریعتی ، دادگاه بــا توجــه بــه شــکایت 
ضابطیــن  گــزارش   ، خصوصــی  شــکات 
ــی  دادگســتری ، گواهــی هــای پزشــکی قانون
کــه حکایــت از ورد صدمــات متعــدد در شــاکی 
داشــته و اظهــارات شــهود و تحقیقــات محلــی 
ــتری  ــن دادگس ــط ضابطی ــده توس ــام ش انج
ــات انتســابی  ــان تحــت اتهام ــکاری متهم بزه
ــواد 60۸،  ــتندأبه م ــوده مس ــلم ب ــرز و مس مح
ــم  ــاب پنج ــالمی کت ــازات اس ــون مج 669 قان
ــواد 449، ۵۵9،  ــرات مصــوب ۱37۵ و م تعزی
709، 7۱0، 7۱4 متهمــان مذکــور را بالســویه 
ــل  ــه کام ــد دی ــار درص ــت ۱ - چه ــه پرداخ ب
بابــت خراشــیدگی حارصــه ســمت راســت 
پیشــانی ، چانــه ، و دو عــدد ســمت چــپ 
ــل  ــه کام ــزارم دی ــم ه ــک ونی ــورت ۲- ی ص
ــی ســاعد راســت  ــودی ســمت داخل ــت کب باب
در حقــی شــاکی خانــم کیمیــا اصالنــی و 
ــل  ــه کام ــد دی ــم درص ــه ده ــت ۱ - س پرداخ
بابــت خونریــزی متوســط زیــر ملتحمــه چشــم 
چــپ ۲- یــک ونیــم هــزارم دیــه کامــل بابــت 
کبــودی قــدام قفســه ســینه 3- یــک درصــد 
دیــه کامــل بابــت خراشــیدگی حارصــه ســمت 
داخــل مــچ دســت چــپ، کــف دســت راســت 
4- یــک درصــد دیــه کامــل بابــت خراشــیدگی 
حارصــه خلــف ســاعد راســت و ســمت داخــل 
ــم  ــم مری ــاکی خان ــق ش ــت در ح ــاعد راس س
مومنــی زنــد فرزنــد علــی محکــوم مــی نمایــد 
ــخ  ــور از تاری ــات مذک ــت پرداخــت دی ــه مهل ک
جنایــت بــه مــدت یکســال قمــری بــوده 
ــی  ــا زراعت ــف اول )کیمی ــم ردی ــن مته همچنی
( را بابــت ارتــکاب بــزه توهیــن بــه تحمــل 74 
ــزه  ــکاب ب ــت ارت ــری و باب ــه شــالق تعزی ضرب
ــه تحمــل دو ســال حبــس تعزیــری  ــد ب تهدی
ــوارد  ــک از م ــه در هری ــد ک ــی نمای ــوم م محک
ــردد  ــی گ ــا مجــازات اشــد اجــرا م ــوق صرف ف
ــت ۲0 روز از  ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب رای ص
ــن  ــل واخواهــی درای ــالغ واقعــی قاب ــخ اب تاری
ــرف ۲0 روز  ــاء ان ظ ــس از انقض ــه و پ محکم
قابــل تجدیدنظــر خواهــی در محاکــم تجدیــد 

ــد. ــی باش ــان م ــتان اصفه نظراس
 م الــف ۲49۵4رئیــس شــعبه ۱۱۸ دادگاه 
کیفــری دو شهرســتان اصفهــان - همایــون 

ــفتجانی ــری س نظ

دادنامه
 96099703۵440۱34۸  : دادنامــه  شــماره 
پرونــده  شــماره   96/7/۲۵ تنظیــم  تاریــخ 
96099۸03۵9۵003۱6 شــماره بایگانــی شــعبه 
 3۵9۵003۱6 کالســه  پرونــده   960۵3۲  :
دو  کیفــری  دادگاه   ۱۱۸ شــعبه   960  99۸0
ــی شهرســتان  مجتمــع امــور تجــاری و بازرگان

اصفهــان )۱۱۸ جزایــی ســابق( تصمیــم نهایــی 
ــره  ــم زه ــماره 96099703۵440۱34۸  خان ش
نشــانی  بــه  قدمعلــی  فرزنــد  صدرالدیــن 
اصفهــان  شهرســتان   - اصفهــان  اســتان 
 - خمینــی  امــام  خ   - اصفهــان  شــهر   -
ــد  ــهند ط3 واح ــالت-مجتمع س ــهرک رس ش
ــا  ــر آق ــد امی ــالح فرزن ــواد ف ــای ج 7 متهم:آق
مجهــول المــکان اتهــام هــا:۱. مزاحمــت تلفنــی 
ــار  ــادی 3. انتش ــخاص ع ــه اش ــن ب ۲. توهی
آثــار مســتهجن و مبتــذل کمتــر از حــد بوســیله 
بــه   : رایانــه ای گردشــگار  سیســتم هــای 
ــه 960۵3۲  ــده کالس ــخ ۲4/ 7/ 96 پرون تاری
ک۱۱۸ تحــت نظــر اســت. دادگاه بــا توجــه بــه 
ــالم  ــیدگی را اع ــم رس ــده خت ــات پرون محتوی
وبــا اســتعانت .از خداونــد قــادر ومتعــال و بــا 
تکیــه بــر شــرف و وجــدان مبــادرت بــه صلــور 
رای مــی نمایــد:رای دادگاه در خصــوص اتهــام 
ــد امیــر اقــا متــواری  آقــای جــواد فــالح فرزن
دایــر بــر توهیــن بــه شــاکی وانتشــار تصاویــر 
مســتهجن ) صحنــه آمیــزش جنســی ( ایجــاد 
مزاحمــت تلفنــی موضــوع شــکایت خانــم 
زهــره صدرالدیــن فرزنــد قدمعلــی بدیــن 
شــرح کــه متهــم از طریــق تلفــن شــماره 
090۱۵۲۸9۸0۵ اقــدام بــه ایجــاد مزاحمــت 
ــز و  ــن امی ــای توهی ــوده و پیامکه ــی نم تلفن
یــک عکــس مســتهجن و قبیــح ازطریــق 
فضــای مجــازی و تلگــرام فرســتاده علــی ای 
ــاکی  ــکایت ش ــه ش ــه ب ــا توج ــال دادگاه ب ح
خصوصــی عکــس ارســالی بــا پیامکهــای 
ــام  ــتعالم انج ــاکی و اس ــه ش ــز ب ــن آمی توهی
ــی ارتباطــی ایرانســل  شــده از شــرکت خدمات
ــا آن  ــه ب ــًا اعــالم نمــوده خطــی ک کــه صراحت
ــه  ــام نصــرت ال ــه ن ــاد شــده ب ــت ایج مزاحم
ــرده  ــه ازنامب ــوده ک ــم ( ب ــرادر مته ــالح )ب ف
ــق  ــورخ 96/۲/9 تحقی ــه م ــب صورتجلس حس
ــم  ــرف مته ــور در تص ــط مذک ــوده خ ــالم نم إع
ــادره  ــت ص ــر خواس ــوده وکیف ــالح ب ــواد ف ج
ــان و عــدم حضــور  ــه دادســرای اصفه .از ناحی
متهــم علــی رغــم ابــالغ بــه وی و عــدم دفــاع 
از بــزه هــای انتســابی بزهــکاری متهــم تحــت 
اتهامــات انتســابی محــرز و مســلم بــوده 
ــازات  ــون مج ــواد 64۱، 60۸ قان ــتندابه م مس
اســالمی کتــاب پنجــم تعزیــرات مصــوب 
۱37۵ و تبصــرہ ۲ مــاده ۱4 قانــون جرائــم 
رایانــه ای وی را بابــت ارتــکاب بــزه توهیــن بــه 
ــکاب  ــت ارت ــری و باب ــالق تعزی ــه ش 74 ضرب
بــزه انتشــار محتویــات مســتهجن بــه پرداخــت 
ــت  ــدی و باب ــزای نق ــال ج ــون ری ــج میلی پن
ــش  ــل ش ــه تحم ــی ب ــت تلفن ــاد مزاحم ایج
ــد  ــی نمای ــوم م ــری محک ــس تعزی ــاه حب م
کــه دادگاه حســب تکلیــف مقــرر در مــاده 
ــوب ۱39۲  ــالمی مص ــازات اس ــون مج 66 قان
ــدی  ــزای نق ــه ج ــم را ب ــس مته ــازات حب مج
بــه مبلــغ نــه میلیــون ریــال تبدیــل مــی کنــد 
کــه در صــورت عجــز از پرداخــت جــزای نقــدی 
ــاده 70  ــق م ــس و ف ــازات حب ــه مج بالفاصل
قانــون مذکــور اعمــال مــی گــردد بدیهــی اســت 
مجازاتهــای درجــه 7 و ۸ بــا مجــازات درجــه 6 
جمــع مــی شــوند. رای صــادره غیابــی و ظــرف 
ــل  ــی قاب ــالغ واقع ــخ اب ــت ۲0 روز از تاری مهل
ــه و پــس از انقضــاء  ــن محکم واخواهــی درای
ان ظــرف ۲0 روز قابــل تجدیدنظرخواهــی در 
محاکــم تجدیدنظــر اســتان اصفهــان مــی 

ــد.  باش
م الــف ۲49۵۵ رئیــس شــعبه ۱۱۸ دادگاه 
کیفــری دو شهرســتان اصفهــان - همایــون 

ــفتجانی ــری س نظ

دادنامه
 96099703۵4۱0۱۲۱۲  : دادنامــه  شــماره 
پرونــده  شــماره   96/7/۲۵ تنظیــم  تاریــخ 
94099۸03۵9۵0۲۱03 شــماره بایگانی شــعبه : 
9۵0۲7۱ پرونده کالســه 94099۸03۵9۵0۲۱03  
ــان  ــهر اصفه ــری دو ش ــعبه ۱۱۵ دادگاه کیف ش
ــتی   ــهید بهش ــابق(مجتمع ش ــی س )۱۱۵ جزای
ــماره 96099703۵4۱0۱۲۱۲  ــی ش ــم نهای تصمی
فرزنــد  مدنــی  سیدمحســن  شــاکی:آقای 
ســیدمحمد بــا وکالــت خانــم شــعله ممتــازی 
نشــانی  بــه  اســمعیل  فرزنــد  بروجنــی 
ــرو  ــمالی روب ــدوق ش ــیخ ص ــان - خ ش اصفه
ــگ ۱.  ــر ســاختمان تورن ــی می ــی هوائ کــی پل
ــرف  ــا مع ــای نیم ــی ۲. آق ــعید تراب ــای س آق
ــه نشــانی اصفهــان ســرای مخلــص  همگــی ب
بــازار زرگرهــا زرگــری ســعید ترابــی اتهــام 
هــا:۱. خیانــت در امانــت۲- فــروش مــال 
بررســی  از  پــس  دادگاه   : گردشــکار  غیــر 
محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و 
بشــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مینمایــد. 
ــعید  ــای س ــام آق ــوص اته رای دادگاه در خص
ترابــی )متــواری ( دایــر بــر خیانــت در امانــت 
و فــروش مــال غیــر ) یــک دســتگاه اتومبیــل 
: ن ام و 3۲0( موضــوع شــکایت آقــای ســید 
محســن مدنــی فرزنــد ســید محمــد بــا 
وکالــت خانــم شــعله ممتــازی مختصــرا اینکــه 
ــور  ــل مذک ــوده اســت اتومبی ــان نم شــاکی بی
جهــت اســتفاده موقــت  بــه وی ســپرده لکــن 
آن را بــه شــخصی بنــام نیمــا معــرف فروختــه 
و اکنــون متــواری شــده اســت دادگاه بــا 
عنایــت بــه شــکایت شــاکی اســتناد و مــدارک 
مالکیــت پیوســت و قرایــن موجــود )شــهادت 
شــهود در مرحلــه دادســرا و عــدم حضــور 
ــکاری وی را  ــر بزه ــاع موث ــدم دف ــم و ع مته
ــاده ۱3۱  ــه م ــتندا ب ــذا مس ــته له ــرز دانس مح
ــک  ــاده ی ــازات ۱39۲ و 674 و م ــون مج قان
ــک  ــر و ی ــال غی ــروش م ــه ف ــع ب ــون راج قان
ــالس  ــن اخت ــون تشــدید مجــازات مرتکبی قان
قاعــده  رعایــت  بــا  ارتشــاء و کالهبــرداری 
ــال  ــر رد م ــالوه ب ــه ع ــوی وی را ب ــدد معن تع

)اتومبیــل فــوق ( محکــوم بــه تحمــل یکســال 
ــال جــزای  ــون ری ــری و 900 میلی حبــس تعزی
نقــدی در حــق صنــدوق دولــت مــی گــردد رای 
صــادره غیابــی و ظــرف ۲0 روز از تاریــخ ابــالغ 
 واقعــی قابــل واخواهــی در همیــن شــعبه 

است. 
م الــف ۲49۵9 رئیــس شــعبه ۱۱۵ دادگاه 
کیفــری دوشــهر اصفهــان - ایــرج ربیعــی

 
آگهی احضار 

نظــر بــه اینکــه آقــای محمدتقــی آبــادی 
فرزنــد بهــرام در پرونــده کالســه 037 96۱ 
ــل  ــای داخ ــرقت ه ــارکت درس ــام مش ــه اته ب
خــودرواز طــرف ایــن بازپرســی تحــت تعقیــب 
مــی باشــند و ابــالغ احضاریــه نیــز بــه واســطه

معلــوم نبــودن محــل اقامــت ممکــن نگردیــده 
. بدینوســیله در اجــرای مــاده ۱74 قانــون 
آییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــالب 
ــه  ــب ب ــوب ۱39۲ مرات ــری مص ــور کیف در ام
ــدت  ــرف م ــا ظ ــردد ت ــی گ ــالغ م ــرده اب نامب
ــعبه  ــی در ش ــار آگه ــخ انتش ــاه از تاری ــک م ی
و  عمومــی  دادســرای  بازپرســی  چهاردهــم 
انقــالب مجتمــع شــماره پنــج اصفهــان واقــع 
مجتمــع  ســاختمان  شــریعتی  خیابــان  در 
ــخگویی  ــت پاس ــتی جه ــهید بهش ــی ش قضائ
ــام خویــش حاضــر شــوند. در صــورت  ــه اته ب
عــدم حضــور پــس از یکمــاه از تاریــخ انتشــار 
بــه عمــل خواهــد  قانونــی  اقــدام  آگهــی 
ــی از طــرف  ــه نشــر اگه ــن هزین ــد. در ضم آم

ــردد. ــی گ ــت م ــتری پرداخ دادگس
بازپــرس شــعبه چهاردهــم  الــف۲496۱  م 

دادســرای عمومــی و انقــالب اصفهــان 

احضار متهم 
ــده کالســه 96006۲ب  ــه اینکــه  در پرون نظــر ب
۸  آقــای احمــد نــادری فرزنــد #  حســب 
ــت  ــد هدای ــی فرزن ــای رضــا توکل شــکایت  آق
الــه بــه اتهــام مشــارکت در آدم ربایــی  و 
مشــارکت در ایــراد ضــرب و جــرح عمــدی 
تحــت تعقیــب قــرار گرفتــه و ابــالغ احضاریــه 
بــه وی بــه واســطه معیــن نبــودن محــل 
اقامتــش ممکــن نگردیــده  اســت بدینوســیله 
ــن  ــون آئی ــاده ۱74 قان ــرای م ــب در اج مرات
ــرده  ــه نامب ــری مصــوب ۱39۲ ب دادرســی کیف
ــخ  ــاه ازتاری ــک م ــرف ی ــود  ظ ــی ش ــالغ م اب
ــاع از خــود در شــعبه  ــرای دف انتشــار آگهــی ب
هشــتم بازپرســی دادســرای عمومــی و انقــالب 
اصفهــان خ ۲۲ بهمــن مجتمــع اداری امیــر 
کبیرطبقــه دوم حاضــر شــود عــدم حضــور 
ــم  ــوده و تصمی ــام ب ــرش اته ــه پذی ــه منزل ب

ــد .  ــاذ خواهدش ــی اتخ مقتض
هشــتم  شــعبه  بازپــرس   ۲۵004 الــف  م 

اصفهــان  انقــالب  و  عمومــی  دادســرای 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم فخــری الســادات یــاهللا بــه  شناســنامه 
شــماره ۱3۸ بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
936/96 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی 
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
ــه شــماره  ــا هللا ب ــی ی ــه شــادروان ســید عل ک
شناســنامه 7۲0 در تاریــخ 96/07/۱9 اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه ۱( 
فخــری الســادات یــاهللا بــه ش ش ۱3۸ ، ۲( 
ــه  ــی ب ــد ســید عل ــاهللا فرزن اعظــم ســادات ی
ش ش 9۸4 ، 3( ســمیه یــاهللا فرزنــد ســید 
علــی  بــه ش ش ۲0۸ ، 4( اکــرم ســادات 
یــاهللا فرزنــد ســیدعلی بــه ش ش 74۲۱ ، 
ــد ســیدعلی  ــاهللا فرزن ۵( اشــرف الســادات ی
بــه ش ش ۱43 ، 6(منیــر ســادات یــاهللا 
 )7 ، بــه ش ش ۲34۸  فرزنــد ســیدعلی 
شــکوه ســادات یــاهللا فرزنــد ســیدعلی بــه ش 
ــدان ،۸( فاطمــه انصــاری فــرد  ش ۱9۱ ، فرزن
فرزنــد علــی بــه ش ش 9۵3 همســر . اینــک 
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
ــی  ــه آگه ــک مرتب ــت و ی ــک نوب ــور را در ی مزب
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
وصیتنمامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــه دادگاه  ــاه ب ــک م ــی ی ــتین آگه ــر  نخس نش
ــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد .   تقدی
ــالف  قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اخت
ــف ۱499  ــور م/ال کاشــان ، فاطمــه حســین پ

رای دادگاه 
 96۱0۱0376330۵۲۲۲  : ابالغنامــه  شــماره 
 94099۸3763300634  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ  بایگانــی شــعبه : 940674  شــماره 
کالســه  پرونــده   96  /  7  /  3  : تنظیــم 
دادگاه  اول  شــعبه   94099۸3763300634
عمومــی بخــش میمــه تصمیــم نهایــی شــماره 
960997376330۱۲۵۱ دربــاره شــکایت اولیــه 
اقــای ناصــر خانعلــی فرزنــد حســینعلی و 
خانمهــای محتــرم آب ورز فرزنــد نظــر و فریمــا 
خانعلــی فرزنــد ناصــر ) ورثــه ناصــر خانعلــی ( 
همگــی بنشــانی اصفهــان شــاهین شــهر میمــه 
– شــاهین شــهر – بنیــاد ازدواج انتهــای بلــوار 
شــهید خــرازی خ حبیــب ابــن مظاهــر فرعــی 
۱ غربــی پ 73 علیــه آقایــان ۱ – امیــر انصــاف 
دوســت فرزنــد محمــد تقــی 34 ســاله اهــل 
رشــت خیابــان فلســطین کوچــه ســاغری بــن 
ــه اول و  ــا طبق ــاختمان دنی ــنا س ــت روش بس
آزاد بــا صــدور قــرار قبولــی وثیقــه ۲ – رمضــان 
ــدت ۱3۵۲  ــی متول ــا عل ــد رض ــزاده فرزن علی
اهــل رشــت و متــواری و فاقــد تامیــن بنشــانی 
رشــت شــهرک الغدیــر مجتمــع تجــاری غدیــر 
ــد  ــزاده فرزن ــد علی ــزاده 3 – محم ــک علی امل
بلــوار  بنشــانی رشــت گلســار  علــی  رضــا 
ــل و  ــر جع ــر ب ــکار دای ــاختمان اس ــان س دیلم

ــک  ــه ی ــبت ب ــول نس ــند مجع ــتفاده از س اس
ــریال ۸4۵7۵۸  ــماره س ــه ش ــک ب ــره چ فق
عهــده بانــک ســپه و بــه مبلــغ دویســت 
ــال از طریــق محــو امضــا ظهــر آن  میلیــون ری
و نیــز تاریــخ منــدرج در چــک یکــم راجــع بــه 
اتهامــات ردیــف هــای اول و دوم دادگاه از 
توجــه بــه شــکایت شــکات کپــی چــک مذکــور 
مفــاد اظهــارات شــهود و مطلعیــن نظریــه 
کارشــناس رســمی دادگســتری کــه مصــون از 
اعتــراض طرفیــن قرارگرفتــه اســت و بــا لحــاظ 
ــده و  ــود در پرون ــارات موج ــن و ام ــایر قرائ س
دفاعیــات بالوجــه و بالدلیــل ردیــف اول و 
ــوت  ــم دع ــی رغ ــف دوم عل ــور ردی ــدم حض ع
از طریــق نشــر آگهــی بــزه هــای انتســابی 
ــرز و  ــا مح ــای اول و دوم را علم ــف ه ــه ردی ب
ــه  ــت مخفف ــال جه ــا اعم ــته و ب ــلم دانس مس
خفیــف بــودن نتایــج زیانبــار جــرم و مشــدده 
تعــدد جــرم موضــوع مــواد 37 و 3۸ و ۱34 و 
بــه اســتناد مــاده 636 کتــاب پنجــم همگــی از 
قانــون مجــازات اســالمی هرکــدام از متهمیــن 
ردیــف اول و دوم را بــه تحمــل دو بــار پانــزده  
ــالم مــی  ــوم و اع ــری محک ــس تعزی ــاه حب م
ــدد جــرم  ــد تع ــه قواع ــا توجــه ب ــه ب ــد ک نمای
ــای  ــازات ه ــار از مج ــا یکب ــد و ی ــازات اش مج
قابلیــت اجرایــی خواهــد داشــت و اجــرای 
ــاب  ــا احتس ــف اول ب ــه ردی ــبت ب ــم نس حک
ــس  ــود و پ ــد ب ــی خواه ــت قبل ــام بازداش ای
ــی 3 /  ــک یعن ــخ چ ــه تاری ــت دادنام از قطعی
7 / 94 و امضــا متهمیــن ردیــف اول و دوم 
ــی و  ــده تلق ــاق ش ــور الح ــک مذک ــر چ در ظه
چــک موضــوع پرونــده واجــد و تاریــخ مذکــور 
ــود  ــر خ ــن اول و دوم در ظه ــای متهمی و امض
خواهــد بــود دوم راجــع بــه اتهــام ردیــف ســوم 
نظــر بــه شــرح اظهــارات شــهود و مطلعیــن کــه 
ــی  ــوی وی اقدام ــه از س ــت از آن دارد ک حکای
راجــع بــه چــک موضــوع پرونــده صــورت 
نگرفتــه اســت بــه لحــاظ فقــد ادلــه اثباتــی و 
بــه اســتناد بنــد الــف مــاده 340 قانــون آییــن 
ــف  ــب ردی ــع تعقی ــرار من ــری ق ــی کیف دادرس
ســوم از بــزه انتســابی صــادر و اعــالم می شــود 
رای صــادره غیابــی و ظــرف مــدت بیســت روز 
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــورا و 
ســپس ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر 
در محاکــم حقوقــی شهرســتان شــاهین شــهر 

مــی باشــد . 
دادرس شــعبه اول دادعمومــی بخــش میمــه– 

محمدعــرب ســعیدی ۱677 / م الــف 

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــه  شناســنامه  آقــای ســید محمــد حســینی ب
شــماره ۱7۱ بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
ایــن دادگاه درخواســت گواهــی  از   94۸/96
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
ــه شــماره  ــا رضــا حســینی ب ــه شــادروان آق ک
شناســنامه 37۵ در تاریــخ 96/0۵/۲۵ اقامتگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه۱( ســید 
ــه ش ش  ــا ب ــد آقارض ــینی فرزن ــد حس محم
ــا  ــد آق ــینی فرزن ــود حس ــید محم ۱7۱ ، ۲( س
رضــا بــه ش ش ۵3۵  ، 3( صدیقــه حســینی 
علــی آبــادی فرزنــد آقــا رضــا بــه ش ش 
۲۵7۵ ، 4( طاهــره حســینی فرزنــد آقــا رضــا 
بــه ش ش ۵۱۸ ، فرزنــدان . اینــک بــا انجــام 
ــور را در  ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات تش
یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا 
هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنمامــه از 
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر  نخســتین 
ــم دارد واال  ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ــی ی آگه

گواهــی صــادر خواهــد شــد .  
ــالف  قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اخت
ــف ۱۵۱4  ــور م/ال ــین پ ــه حس ــان ، فاطم کاش

آگهی ابالغ 
پیشــنویس آگهــی ابــالغ آقــای احمــد مهــدی 
زاده عمرانــی فرزنــد حســین بــه اتهــام توهیــن 
ــن  ــرف ای ــف و ... از ط ــه عن ــد و ورود ب وتهدی
دادســرا  در پرونــده کالســه 9609۸۸ تحــت 
ــطه  ــه  بواس ــالغ احضاری ــت  و اب ــب اس تعقی
ممکــن  او  اقامــت  محــل  نبــودن  معلــوم 
نگردیــده  اســت  بدینوســیله  در اجــرای مــاده 
ــری  ــور کیف ــی در ام ــن دادرس ــون آئی ۱74 قان
ــک  ــرف ی ــا ظ ــالغ ت ــرده اب ــه نامب ــب  ب مرات
آگهــی درشــعبه 37  انتشــار  ازتاریــخ  مــاه 
ــاری دادســرای عمومــی و انقــالب جهــت  دادی
ــه اتهــام خویــش حاضــر  شــود  پاســخگویی ب
درصــورت عــدم حضــور  پــس از یکمــاه ازتاریــخ 
انتشــار آگهــی اقــدام قانونــی معمــول خواهــد 

شــد. 
دادیــاری   37 ۲۵00۱دادیارشــعبه  الــف  م 

اصفهــان  انقــالب  و  عمومــی  دادســرای 

آگهی ابالغ 
پیشــنویس آگهــی ابــالغ آقــای امیــر زارع 
فرزنــد حســین  بــه اتهــام جعــل و ســوء 
ــن  اســتفاده از ســند مجعــول و ... از طــرف ای
دادســرا  در پرونــده کالســه 94۱۱۸6 تحــت 
ــطه  ــه  بواس ــالغ احضاری ــت  و اب ــب اس تعقی
ممکــن  او  اقامــت  محــل  نبــودن  معلــوم 
نگردیــده  اســت  بدینوســیله  در اجــرای مــاده 
ــری  ــور کیف ــی در ام ــن دادرس ــون آئی ۱74 قان
مراتــب  بــه نامبــرده ابــالغ تــا ظــرف یــک مــاه 
ــاری  ازتاریــخ انتشــار آگهــی درشــعبه 37 دادی
دادســرای عمومــی و انقالب جهت پاســخگویی 
بــه اتهــام خویــش حاضــر  شــود درصــورت عدم 
حضــور  پــس از یکمــاه ازتاریــخ انتشــار آگهــی 

ــد.  ــد ش ــول خواه ــی معم ــدام قانون اق
دادیــاری   37 دادیارشــعبه   ۲۵003 الــف  م 

انقــالب اصفهــان  و  دادســرای عمومــی 

آگهی ابالغ 
پیشــنویس آگهــی ابــالغ آقــای ســید حســین 
شــاه زیــدی  بــه اتهــام بــی احتیاطــی در 
رانندگــی منتهــی بــه ایــراد صدمــه بدنــی غیــر 
عمــدی و ... از طــرف ایــن دادســرا  در پرونــده 
کالســه 960۱37 تحــت تعقیــب اســت  و ابــالغ 
احضاریــه  بواســطه معلــوم نبــودن محــل 
اقامــت او ممکــن نگردیــده  اســت  بدینوســیله  
ــن دادرســی  ــون آئی ــاده ۱74 قان در اجــرای م
ــالغ  ــرده اب ــه نامب ــب  ب ــری مرات ــور کیف در ام
ــی  ــار آگه ــخ انتش ــاه ازتاری ــک م ــرف ی ــا ظ ت
ــی و  ــرای عموم ــاری دادس ــعبه 37 دادی درش
انقــالب جهــت پاســخگویی بــه اتهــام خویــش 
حاضــر  شــود درصــورت عــدم حضــور  پــس از 
ــی  ــخ انتشــار آگهــی اقــدام قانون یکمــاه ازتاری

معمــول خواهــد شــد. 
دادیــاری  دادیارشــعبه 37  الــف ۲4999  م 

دادســرای عمومــی و انقــالب اصفهــان 

آگهی احضار متهم 
آقــا/ خانــم رضــا امیــن الرعایــا یمینــی فرزنــد 
احمــد   در پرونــده شــماره کالســه 9609۵9د40 
ایــن شــعبه  بــه اتهــام تــرک انفــاق – توهیــن 
)فحاشــی ( تهدیــد و ایــراد صدمــه بدنــی 
ــن  ــه ای ــرار دارد  ب ــب  ق ــت تعقی ــدی  تح عم
ــن  ــون آئی ــاده ۱74 قان ــاس م ــر اس ــیله ب وس
ــالغ مــی شــود  ــه شــما اب ــری ب دادرســی کیف
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی در ایــن 
شــعبه حاضــر شــوید  در غیــر اینصــورت پــس 
از انقضــا مهلــت مقــرر بــه موضــوع رســیدگی و 

اظهــار نظــر مــی شــود .
ــرای  ــعبه 40 دادس ــار ش ــف ۲4993 دادی م ال

ــان  اصفه

اخطار اجرایی
 شــماره پرونــده 9603۸۱ مشــخصات محکــوم 
علیــه: نــام: قاســم زمانــی ۲- طاهــره خلیلــی    
المــکان  مجهــول  اقامــت:  محــل  نشــانی 
مشــخصات محکــوم لــه: نــام حمیــد خلیلــی   
ــان  ــان – اصفه ــت: اصفه ــل اقام ــانی مح نش
ــن  ــی ب ــوی مالک ــی ک ــی غرب ــیخ طوس خ ش
بــه  بــه:  محکــوم    6 پ  رحمانــی  بســت 
 9609976796۱0۱۲0۵ شــماره  رای  موجــب 
تاریــخ 96/6/۱4 حــوزه 3۱  شــورای حــل 
اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
ــت  ــوم اس ــه محک ــت.محکوم علی ــه اس یافت
بــه: پرداخــت محکومیــت تضامنــی خوانــدگان 
ــت  ــال باب ــون ری ــج میلی ــل و پن ــغ چه ــه مبل ب
ــصت و  ــغ ش ــن مبل ــته و همچنی ــل خواس اص
یــک هــزار و دویســت وپنجــاه تومــان هزینــه 
تاریــخ  از  تاخیرتادیــه  وخســارت  دادرســی 
94/6/۱4 تــا زمــان اجــرای حکــم در حــق 
خواهــان صــادر واعــالم مــی گــردد وپرداخــت 
نیــم عشــر حــق االجــرا  مــاده 34 قانــون 
اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه 
محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم علیــه 
ــاد آن  ــدت ده روز مف ــرف م ــت ظ ــف اس مکل
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق را ب
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــود را  ــه خ ــی ک ــد و در صورت ــر باش از آن میس
ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ــادر ب ق
ــی  ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ
خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر 

ــد ــالم نمای ــا اع ــدارد، صریح ــی ن مال
ــماره  ــع ش ــعبه 3۱ مجتم ــف ش ۲497۸ م ال
ــان ۲ شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفه

اخطار اجرایی
 شــماره پرونــده 960379 مشــخصات محکــوم 
علیــه: نــام: قاســم زمانــی ۲- طاهــره خلیلــی    
المــکان  مجهــول  اقامــت:  محــل  نشــانی 
مشــخصات محکــوم لــه: نــام حمیــد خلیلــی   
نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان – اصفهــان خ 
شــیخ طوســی غربــی کــوی مالکــی بــن بســت 
ــه موجــب رای  ــه: ب ــوم ب ــی پ 6  محک رحمان
شــماره 9609976796۱0۱۱94 تاریــخ 96/6/۱4 
ــالف شهرســتان  حــوزه 3۱  شــورای حــل اخت
ــت.محکوم  ــه اس ــت یافت ــه قطعی ــان ک اصفه
علیــه محکــوم اســت بــه: پرداخــت محکومیت 
خوانــدگان بــه پرداخــت مبلــغ یکصــدو بیســت 
و پنــج میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته و 
همچنیــن مبلــغ یکصــدو شــصت و یــک هــزار 
ــی  ــه دادرس ــان هزین ــاه توم ــت وپنج و دویس
ــا  ــخ 94/6/۵ ت ــه از تاری ــارت تاخیرتادی وخس
زمــان اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر 
واعــالم مــی گــردد وپرداخــت نیــم عشــر حــق 
االجــرا  مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: 
ــالغ  ــه محکــوم علیــه اب همیــن کــه اجرائیــه ب
شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف 
مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا 
ــوم  ــت محک ــرای پرداخ ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی بگ
بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای 
ــر  ــه از آن میس ــوم ب ــتیفاء محک ــم و اس حک
باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه 
اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف 
ــی خــود را  ــور صــورت جامــع دارای ــت مزب مهل
ــی  ــر مال ــد و اگ ــه قســمت اجــرا تســلیم کن ب

ــد ــالم نمای ــا اع ــدارد، صریح ن
۲497۵ م الــف شــعبه 3۱ مجتمــع شــماره ۲ 

شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
 شــماره پرونــده 9603۸0 مشــخصات محکــوم 
علیــه: نــام: قاســم زمانــی ۲- طاهــره خلیلــی    
المــکان  مجهــول  اقامــت:  محــل  نشــانی 
مشــخصات محکــوم لــه: نــام حمیــد خلیلــی   
نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان – اصفهــان خ 

شــیخ طوســی غربــی کــوی مالکــی بــن بســت 
رحمانــی پ 6  محکــوم به:بــه موجــب رای 
شــماره 9609976796۱0۱۲۵6 تاریــخ 96/6/۱4 
ــالف شهرســتان  حــوزه 3۱  شــورای حــل اخت
ــت.محکوم  ــه اس ــت یافت ــه قطعی ــان ک اصفه
علیــه محکــوم اســت بــه: پرداخــت محکومیت 
خوانــدگان بــه پرداخــت مبلــغ یکصــد میلیــون 
ریــال بابــت اصــل خواســته و همچنیــن مبلــغ 
ــه  ــال  هزین ــزار ری ــیصد ه ــون وس ــک میلی ی
ــارت  ــی  خس ــر آگه ــت نش ــی وپرداخ دادرس
زمــان  تــا   94/6/۵ تاریــخ  از  تاخیرتادیــه 
اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر واعــالم 
مــی گــردد وپرداخــت نیــم عشــر حــق االجــرا 
مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه 
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکوم 
علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد 
آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــود را  ــه خ ــی ک ــد و در صورت ــر باش از آن میس
ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ــادر ب ق
ــی  ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ
خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر 

مالــی نــدارد، صریحــا اعــالم نمایــد
ــماره  ــع ش ــعبه 3۱ مجتم ــف ش  ۲4976 م ال
ــان ۲ شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفه

آگهی وقت رسیدگی و دادخواست 
وضمائم به آقای / خانم مراد حسین 

محمودی   فرزند  قدرت اله  
 96۱0۱003۵4۲0۵39۵  : ابالغنامــه  شــماره 
 94099۸03۵9۵0۱934  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   960۵67 : بایگانــی شــعبه  شــماره 
ــری  ــاس جعف ــان عب ــم : 96/۸/۱ خواه تنظی
طرفیــت  بــه  دادخواســتی  فرزندابراهیــم 
محمــد  ف  شــفیعی  امیــد   -۱ خوانــده 
۲- مــراد حســین محمــود ف قــدرت الــه 
بــه خواســته کالهبــرداری مطــرح کــه بــه 
ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده 
  ۱۱6 شــعبه   94099۸03۵9۵0۱934 کالســه 
دادگاه کیفــری دو مجتمــع امــور تجــاری و 
ــی  ــان-)۱۱6 جزای ــتان اصفه ــی شهرس بازرگان
ــخ  ــه تاری ــت رســیدگی ب ــت و وق ســابق (  ثب
ــت  ــده اس ــن  ش ــاعت ۸:30 تعیی 96/9/۱۱س
کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع 
مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی  بعلت 
مجهــول المــکان بــودن خوانــده  و در خواســت 
خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
ــده  ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه کثیراالنتش
ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی 
بــه دفتــر دادگاه مراجعــه  و ضمــن اعــالم 
نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت 
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــردد . ــر گ ــیدگی حاض ــت رس جه
م الــف ۲۵037 متصــدی امــور دفتــری دادگاه  
ــور  ــع ام ــری دو مجتم ــعبه ۱۱6 دادگاه کیف ش
تجــاری و بازرگانــی شهرســتان اصفهــان-)۱۱6 

جزایــی ســابق (  

آگهی وقت رسیدگی و دادخواست 
وضمائم به آقای / خانم حسین 

عباسپور    فرزند  هادی   
 : ابالغنامــه  شــماره 
 : پرونــده  96۱0۱003۵4۲0۵437شــماره 
9۵099۸03۵9۵0۱669 شــماره بایگانــی شــعبه 
:960۵۱۲ تاریــخ تنظیــم : 96/۸/۲ خواهــان 
بــه  دادخواســتی  شــیروانی  رضــا  محمــد 
طرفیــت خوانــده حســین عباســپور فرزنــد 
ــه  ــرداری مطــرح ک ــه خواســته کالهب هــادی ب
ــده  ــه شــماره پرون ــن شــعبه ارجــاع و ب ــه ای ب
  ۱۱6 شــعبه   9۵099۸03۵9۵0۱669 کالســه 
دادگاه کیفــری دو مجتمــع امــور تجــاری و 
ــی  ــان-)۱۱6 جزای ــتان اصفه ــی شهرس بازرگان
ــخ  ــه تاری ــت رســیدگی ب ــت و وق ســابق (  ثب
96/9/۱۱ســاعت ۱۱:00 تعییــن  شــده اســت کــه 
ــاده  ــوع م ــق موض ــتور دادگاه طب ــب دس حس
73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی  بعلــت 
مجهــول المــکان بــودن خوانــده  و در خواســت 
خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
ــده  ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه کثیراالنتش
ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی 
بــه دفتــر دادگاه مراجعــه  و ضمــن اعــالم 
نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت 
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

جهــت رســیدگی حاضــر گــردد .
م الــف ۲۵04۲ متصــدی امــور دفتــری دادگاه  
ــور  ــع ام ــری دو مجتم ــعبه ۱۱6 دادگاه کیف ش
تجــاری و بازرگانــی شهرســتان اصفهــان-)۱۱6 

جزایــی ســابق (  

آگهی وقت رسیدگی و دادخواست 
وضمائم به آقای / خانم امیر قاسمی 

فرزند  ..........   
شــماره ابالغنامه : 96۱0۱003۵4۲0۵40۸شــماره 
9۵099۸03۵9۵۱00306شــماره   : پرونــده 
 : تنظیــم  تاریــخ   960707: بایگانــی شــعبه 
ــرز  ــی  فرام ــه ابراهیم ــان نورال 96/۸/۱ خواه
ابراهیمــی ، اســماعیل قربانی ، علیرضاســلیمی 
دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده امیرقاســمی 
بــه خواســته کالهبــرداری مطــرح کــه بــه 
ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده 
  ۱۱6 9۵099۸03۵9۵۱00306شــعبه  کالســه 
دادگاه کیفــری دو مجتمــع امــور تجــاری و 
ــی  ــان-)۱۱6 جزای ــتان اصفه ــی شهرس بازرگان
ــخ  ــه تاری ــت رســیدگی ب ــت و وق ســابق (  ثب
96/9/۱۱ســاعت 9:30 تعییــن  شــده اســت 
کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع 
مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی  بعلت 

مجهــول المــکان بــودن خوانــده  و در خواســت 
خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
ــده  ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه کثیراالنتش
ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی 
بــه دفتــر دادگاه مراجعــه  و ضمــن اعــالم 
نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت 
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــردد . ــر گ ــیدگی حاض ــت رس جه
م الــف ۲۵036 متصــدی امــور دفتــری دادگاه  
ــور  ــع ام ــری دو مجتم ــعبه ۱۱6 دادگاه کیف ش
تجــاری و بازرگانــی شهرســتان اصفهــان-)۱۱6 

جزایــی ســابق (  

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 9603۱۱ خواهــان 
علــی اکبــر ســلیمانی دادخواســتی مبنــی 
برمطالبــه   بــه طرفیــت محمدرضــا علیشــاهی 
ــرای روز  ــیدگی ب ــت رس ــوده و وق ــم نم تقدی
 3/30 ســاعت   96/9/۱4 مــورخ    ...........
باعنایــت   . اســت  تعییــن گردیــده  عصــر 
ــب  ــده مرات ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ب
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
ــان  ــع در اصفه ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
ــاج  ــان ح ــدای خیاب ــاالر  ابت ــارراه سپهس چه
ــاب مجتمــع شــماره یــک  شــورای  ــم ارب رحی
حــل اختــالف اصفهــان مراجعــه و نســخه 
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در 
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ 
قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی 

ــد. ــد ش ــاذ خواه اتخ
شــماره: ۲۵0۱7م الــف مدیــر دفتــر شــعبه ۲4 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

مزایده 
شــعبه دوم اجــرای احــکام شــورای حــل 
پرونــده  خصــوص  در  اصفهــان  اختــالف 
کالســه۲6۸4/93 ش ج / اول لــه زهــرا امینی 
ــه  ــه ب ــدی فرادنب ــک محم ــم مل ــه ابراهی علی
ــوار  ــرقی – بل ــت ش ــت بهش ــر هش آدرس آخ
میثــم شــهرک جانبــازان  خ فجــر فرعــی 
۱۱ پــالک 7۲ بابــت محکــوم بــه و هزینــه 
 49۵۱۱9406۲ مبلــغ  بــه  اجرایــی  هــای 
ریــال  امــوال توقیفــی  بــه شــرح یکدســتگاه 
اتومبیــل  ســواری ســی ال او )دوو(بــه شــماره 
ــواری  ــوع س ــران ۱3 ن ــی ۱4۵ط۲7 ای انتظام
ــماره  ــپ GLO ش ــتم دوو تی ــخصی سیس ش
ــری  ــدل ظاه ــران ۱3 م ــی ۱4۵ط۲7 ای انتظام
و  مشــخصات  بــه کارت  دسترســی  ۱3۸۱و 
ــفید  ــگ س ــود  رن ــر نب ــل میس ــناد اتومبی اس
ــماره  ــورH 00۱۲90ش ــماره موت ــه ش ــی  ب روغن
شاســی IR ۸0۱6۵0364۸۵ کارکــرد ۲۵0000 
KMب بــا توجــه بــه میــزان فرســودگی و 
ــبی  ــرایط نس ــودرو و ش ــتهالک خ ــدل و اس م
و مطلــوب  بدنــه باالســتیکهای حــدود ۵0 
ــل  ــدل اتومبی ــه م ــه اینک ــه ب ــا توج ــد ب درص
۱3۸۱ حــدود ۱۵ ســال کارکــرد  باشــد قیمــت 
موردمزایــده حــدود ۱00000000 ریــال معــادل ده 
ــردد  ــی گ ــالم م ــی و اع ــان ارزیاب ــون توم میلی
کــه مــورد اعتــراض هیچیــک از طرفیــن قــرار 
ــده  ــه مزای ــردارد جلس ــت . در نظ ــه  اس نگرفت
ای در مــورخ 96/۸/30 درســاعت ۱۱ تــا ۱0 
در محــل اجــرای احــکام واقــع در خیابــان 
ــاختمان  ــن  س ــپ بنزی ــروی پم ــگاه روب آتش
مــی گــردد  برگــزار  دادگســتری   ۲ شــماره 
مــی  مزایــده   درجلســه  طالبیــن شــرکت 
ــه  ــه ب ــغ پای ــز ده درصــد از مبل ــا واری ــد ب توانن
شــماره حســاب ۲۱7۱3۵0۲0۵00۱ بانــک ملــی 
و ارائــه آن فیــش پنــج روز قبــل از جلســه 
مزایــده از امــوال بازدیدنماینــد پیشــنهاددهنده 
خواهــد مزایــده  برنــده  قیمــت   باالتریــن 

 شد . 
م الــف ۲۵060 مدیــر اجــرای احــکام شــوراهای 

حــل اختــالف اصفهان 

احضار
مظفــری    محســن   : شــونده  اخطــار  نــام 
ــکان محــل  ــول الم ــد غالمحســین  مجه فرزن
ــوم  ــعبه س ــالف ش ــل اخت ــورای ح ــور ش حض
وقــت حضــور 96/9/۲0 ســاعت 4/30عصــر 
علــت حضــور دعــوی علــی اکبــر نــادری فرزنــد 
ــذ  ــت اخ ــما  جه ــت ش ــی بطرفی ــد عل محم

ــد .  ــر گردی ــات حاض توضیح
م الف ۱۲00

آگهی مزایده و فروش اموال غیر 
منقول

اجــرای احــکام دادســرای شهرســتان برخــوار 
پرونــده کالســه  در خصــوص  دارد  نظــر  در 
ــه نفــع آقــای ســید  96۱۱۱4 اجــرای احــکام ب
ــا  ــی آق ــه عل ــی علی ــادات کازرون ــا س غالمرض
بــزاز بــه خواســته جلســه مزایــده ایــی در 
تاریــخ 96/0۸/۲7 ســاعت ۱0:00 صبــح بــه 
ــی ۱446  ــالک ثبت ــی پ ــروش تمام ــور ف منظ
ــاد  ــت آب ــش ۱6 دول ــی بخ ــی از ۱0۲ اصل فرع
ــر  ــه مســاحت 7۸ مت ــان ب ــک واحــد آپارتم ی
بــه آدرس دولــت آبــاد امامــزاده نرمــی الهیــه- 
ــد 3  ــه اول واح ــوک 3۱ طبق ــر بل ــکن مه مس
ــده  ــف ش ــزاز توقی ــا ب ــی آق ــای عل ــی آق ملک
ــط  ــه توس ــال ک ــغ ۵۵0000000 ری ــال مبل در قب
کارشــناس بــه مبلــغ ۵۵0000000 ریــال ارزیابــی 
گردیــده و فعــال در تصــرف محکــوم علیــه 
اســت برگــزار مــی نمایــد. طالبیــن مــی تواننــد 
ــد از  ــت بازدی ــده جه ــل از مزای ــه قب ــک هفت ی
ــرای  ــکام دادس ــرای اح ــر اج ــه دفت ــک ب مل
ــرر  ــده در روز مق ــد مزای ــه نماین برخــوار مراجع
در دفتــر اجــرا از مبلــغ ارزیابــی شــده شــروع 
ــت را  ــن قیم ــه باالتری ــی ک ــه کس ــک ب و مل

ــد .  ــد ش ــه خواه ــد فروخت ــنهاد نمای پیش
دادســرای  احــکام کیفــری  اجــرای  مدیــر 

برخــوار انقــالب  و  عمومــی 
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

ــخ 96/06/04 ــه تاری ــف ب ۵/37/۵4۵/م ال
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9 توپ و تور
 ایران فوتسال عربستان

را منحل کرد
شکســت ســنگین 15 بــر یــک تیــم ملــی فوتســال 
عربســتان برابــر ایــران باعــث برچیــده شــدن ایــن رشــته 

ــد.  ــتان ش ــی در عربس ورزش
ــتایش  ــه س ــی ب ــتان در گزارش ــپورت عربس ــه اس روزنام
ــی  ــران پرداخــت و از دلیــل اصل ــی فوتســال ای ــم مل از تی
ــیا و  ــاره آس ــران و ق ــی در ای ــته ورزش ــن رش ــرفت ای پیش

ــان آورد.  ــه می ــان ســخن ب جه
در ایــن گــزارش روزنامــه اســپورت عربســتان آمــده اســت: 
تیــم ملــی فوتســال عربســتان در دور دوم جــام ملت هــای 
آســیا برابــر ایــران بــا نتیجــه عجیــب 15 بــر یــک تــن بــه 
شکســت داد و ایــن شکســت ســنگین باعــث شــد تــا تیم 

ملــی فوتســال عربســتان بــه کلــی منحــل شــود. 
ــب  ــی کفاشــیان، نائ ــن روزنامــه عربســتانی حضــور عل ای
رئیــس فدراســیون فوتبــال ایــران در کمیته فوتســال آســیا 
و فوتبــال ســاحلی آســیا را دلیــل اصلــی پیشــرفت ایــن دو 

ــد. رشــته ایــران در آســیا می دان

تنها مدعی لیگ امسال، 
پرسپولیس است

ــگ  ــی لی ــا مدع ــد تنه ســرمربی ســابق اســتقالل می گوی
برتــر امســال، پرســپولیس اســت امــا اســتقالل هــم 
ــاالی  ــای ب ــه رتبه ه ــود را ب ــل خ ــان فص ــد در پای می توان
ــن  ــر م ــه نظ ــت: ب ــی گف ــز مظلوم ــاند. پروی ــدول برس ج
ــا  ــی دارد ام ــرات خوب ــت و نف ــی اس ــم خوب ــتقالل تی اس
ــه  ــر چــه شــناخت شــفر نســبت ب ــم ه ــر می کن ــن فک م
بازیکنــان بیش تــر شــود و از مهره هایــش بــه شــکل 
مطلوب تــری اســتفاده کنــد، ایــن تیــم می توانــد در لیــگ 

ــد.  ــی باش مدع
ــن در  ــرار گرفت ــت ق ــتقالل لیاق ــم اس ــرات می گوی ــه ج ب
ــاالی جــدول را دارد. او ادامــه داد: مــن  ــم ب ــن ســه تی بی
در لیــگ امســال بــه جــز پرســپولیس تیــم مدعــی دیگری 
ــل  ــد و مث ــی دارن ــرایط معمول ــا ش ــی تیم ه ــدم و باق ندی
گذشــته قدرتمنــد نیســتند. فکــر می کنــم ایــن تعطیــالت 
۲۰ روزه می توانــد بــه شــفر کمــک کنــد تــا تیمــش را بهتــر 
بشناســد. مظلومــی در مــورد بــازی دیــروز اســتقالل گفــت: 
شــیوه هایی کــه اســتقالل در کارهــای تاکتیکــی بــه کار بــرد 
ــی در روش بازی شــان ایجــاد  ــه تغییرات نشــان مــی داد ک
ــای  ــه بازی ه ــری نســبت ب ــای بیش ت شــده و موقعیت ه
قبــل ایجــاد کردنــد. آن هــا می توانســتند حتــی بیشــتر از 

دو گل بــه نفــت تهــران بزننــد. 
ــزدن اســتقالل  ــرد: از نظــر مــن مشــکل گل ن ــه ک او اضاف
مربــوط بــه مهاجمانــش نیســت. در داربــی هــم موقعیــت 
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــتقالل نش ــان اس ــب مهاجم ــی نصی خاص
گلزنــی کننــد. ســرمربی ســابق اســتقالل در مــورد نیمکــت 
ــر  ــم بهت ــی نکن ــر صحبت ــت: مــن اگ ــی گف نشــینی رحمت
ــر  ــت. ه ــران اس ــوب ای ــای خ ــی از گلره ــت. رحمت اس
چنــد حســینی دروازه بــان خــوب و آینــده داری اســت و تــا 
این جــا هــم خــوب کار کــرده اســت. بــه نظــر مــن رحمتــی 
ــه  ــی خــود را ب ــگاه قبل ــا جای ــد ت ــالش کن ــد بیشــتر ت بای

ــاورد. دســت بی

کوتاه اخبار 

تمجید قهرمان روسی کشتی جهان 
از یزدانی

ــا  ــان ب ــز جه ــای طــال و برن ــده مدال ه آزادکار روس و دارن
تمجیــد از کشــتی حســن یزدانــی گفــت: طــالی المپیــک 

۲۰1۶ ریــو حــق او بــود. ماگومــد 
ــتی آزاد  ــر کش ــگ برت ــور در لی ــاره حض ــی اف درب قربان عل
ایــران و ارزیابــی خــود از ایــن رقابت هــا اظهــار کــرد: 
ــه  ــان ب ــن قدرت هــای جه ــران یکــی از مهمتری کشــتی ای
ــزو  ــواره ج ــی هم ــتی گیران ایران ــد و کش ــاب می آی حس
ــران  ــگ ای ــه لی ــم ب ــن ه ــد. م ــا بوده ان ــای دنی بهترین ه
آمــدم تــا خــودم را محــک بزنــم و صاحــب تجربــه بیشــتر 
در  خــود  برنامه هــای  دربــاره  اف  قربان علــی  شــوم. 
ــرد: قصــد دارم در  ــز خاطرنشــان ک ــی روســیه نی ــم مل تی
تورنمنــت یاریگیــن و رقابت هــای قهرمانــی اروپــا کشــتی 
بگیــرم. البتــه هــدف اصلــی مــن المپیــک ۲۰۲۰ اســت و 
ــدال  ــا، م ــن رقابت ه ــدال در ای ــب م ــا کس ــم ب می خواه
المپیــک را نیــز بــه دســت بیــاورم. دارنــده مــدال طــالی 
جهــان در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه نمایــش کــدام یــک 
ــش  ــت: نمای ــت دارد گف ــی را دوس ــتی گیران ایران از کش
ــت. او  ــاده اس ــارزه او فوق الع ــوه مب ــی و نح ــن یزدان حس
همیشــه رو بــه جلــو و جنگنــده مبــارزه می کنــد و اجــازه 
برنامه ریــزی و  پیــروزی  بــرای  نمی دهــد حریفانــش 
ــت دارم و  ــی دوس ــتی او را خیل ــد. کش ــز کنن ــی تمرک حت

ــان دارد.  ــران و جه ــادی در ای ــدان زی ــم عالقمن می دان
وی دربــاره مبــارزه حســاس حســن یزدانــی و انــور 
گدویــف روس در فینــال المپیــک ۲۰1۶ ریــو خاطرنشــان 
ــد  ــود. بای ــری ب ــخت و نفس گی ــت س ــًا رقاب ــرد: واقع ک
ــدال  ــب م ــف و کس ــل گدوی ــروزی مقاب ــم پی ــان کن اذع

ــود. ــی ب ــن یزدان ــق حس ــک، ح ــالی المپی ط

 دعوت ۱۹ جودوکار به
اردوی تیم ملی

ــاالن  ــان و بزرگس ــی جوان ــم مل ــات تی ــد تمرین دور جدی
ــتان از روز  ــودوکار از ۹ اس ــور 1۹ ج ــا حض ــران ب ــودو ای ج
ــهید  ــالن ش ــدت 1۲ روز در س ــه م ــاه ب ــه 1۲ آبان م جمع

کبکانیــان برگــزار می شــود. 
ســعید  ســجادی فر،  حمیدرضــا  خجســته،  علیرضــا 
مالیــی، وحیــد نــوری، حمیدرضــا ملــک زاده، رضــا رضایــی، 
ــا شــکری، جــواد محجــوب، جــالل محجــوب، علــی  پوری
پرهیــزگار، جعفــر فیروزآبــادی، محمــد محمــدی بریمانلــو، 
ــدی زاده،  ــوان مه ــنونژاد، کی ــد رش ــی، محم ــم باغچق قاس
ــوری زاده و  ــم ن ــه، قاس ــن صفوی ــور، رامی ــدی فتحی پ مه
محمــد عباس نــژاد جــودوکاران دعــوت شــده بــه ایــن اردو 
ــان مــاه  هســتند بایــد ســاعت 1۸ عصــر روز جمعــه 1۲ آب
درســالن جــودو مجموعــه ورزشــی شــهید کبکانیــان حاضر 
شــوند، ایــن مرحلــه از تمرینــات تــا روز ۲۴ آبان مــاه ادامــه 

خواهــد داشــت.

گروه ورزشهامون رشیدیان
H.Rashidian@eskimia.ir

روزهــای تلــخ ســپاهان همچنــان ادامــه دارند 
و هــر بــازی بــرای پــر افتخارتریــن تیــم لیــگ 
ــوس  ــبیه کاب ــزی ش ــران پی ــال ای ــر فوتب برت

اســت.
ــرای طالیــی پوشــان نصــف  لیــگ هفدهــم ب
اســتارت  بیشــتری  امیــدواری  بــا  جهــان 
ــی  ــای طالی ــت روزه ــه بازگش ــد ب ــورد، امی خ
ــم  ــان آن ه ــف جه ــای نص ــگاه زیب در ورزش
بــا هدایــت پیرمــرد کــروات و سرشناســی 
کــه عناویــن قهرمانــی زیــادی در لیــگ برتــر 
و جــام حذفــی بــرای زردپوشــان بــه ارمغــان 
آورده بــود و در پنــج هفتــه پایانــی فصــل 
بــرای  ارزشــمندی  بردهــای  نیــز  گذشــته 

ســپاهانی ها بــه ثبــت رســاند. 
اوضــاع  امیدواری هــا  ایــن  برخــالف  امــا 
بــرای کرانچــار و ســپاهان اصــاًل خــوب پیــش 
نرفــت تــا جایــی کــه بــا گذشــت 11 هفتــه از 
لیــگ ایــن تیــم بــا کســب تنهــا 11 امتیــاز در 
ــا  ــم ب ــت آن ه ــرار گرف ــیزدهم ق ــگاه س جای
ــش  ــام پی ــد تم ــث ش ــه باع ــرد ک ــا دو ب تنه
ــه  ــم ب ــن تی ــت ای ــون بازگش ــا پیرام بینی ه
جمــع مدعیــان قهرمانــی لیــگ برتــر برعکــس 
شــود و کار بــرای پیرمــرد کــروات ســخت تر از 

همیشــه شــود.

 کرانچار
ــوان  ــه عن ــال ب ــم فوتب ــک تی ــرمربی در ی س
رهبــر تیــم شــناخته می شــود و او اســت کــه 
ــق  ــا تزری ــترس ی ــود اس ــل وج ــد دلی می توان
آرامــش بــه تیــم باشــد. پــس نمی تــوان تنهــا 
بازیکنــان و ســهل انــگاری آنهــا را دلیــل نتایــج 
نامطلــوب طالیــی پوشــان دانســت و کرانچــار 
هــم بایــد بپذیــرد کــه برخــی اشــتباهات او در 

ــد. ــر نبوده ان ــی تأثی ــا ب ــه گیری ه ــن نتیج ای

می تــوان  را  کرانچــار  اشــتباه  مهم تریــن 
خارجــی  بازیکنــان  انتخــاب  در  اشــتباه 
دانســت؛ بازیکنانــی کــه بــا امیــدواری زیــادی 
ــور  ــا همانط ــش آنه ــی نمای جــذب شــدند ول
ــا  ــورد آنه ــی در م ــدا هــم نگرانی های ــه از ابت ک

وجــود داشــت دور از انتظــار بــوده اســت. 
ژایــرو رودریگوئــز مدافــع برزیلــی ســپاهانی ها 
ــان  ــی پوش ــب طالی ــدا در ترکی ــه از ابت اگرچ
راهــی میــدان شــد، امــا رفتــه رفتــه کرانچــار 
ــرای خــط  ــن مناســبی ب ــه او بازیک ــد ک فهمی
ــک  ــط هافب ــت. در خ ــش نیس ــی تیم دفاع
رافائــل کریــوالرو آمــد تــا جایگزیــن جپــاروف 
ــال  ــا از بازی هــای خــوب او در پرتغ شــود، ام
تنهــا خاطــره ای در ذهــن ایــن بازیکــن باقــی 
مانــده اســت و بــه هیــچ وجــه از لحــاظ بدنــی 
شــرایط مناســبی بــرای حضــور در لیــگ برتــر 
نــدارد. مــروان حســین دیگــر بازیکــن خارجی 
ــم  ــه تی ــه ب ــم خــط حمل ــرای ترمی ــه ب ــود ک ب
ــه ثمــر رســاندن یــک گل  اضافــه شــد، امــا ب
در مقابــل پرســپولیس نمی توانــد کارنامــه 
مناســبی بــرای بازیکنــی باشــد کــه بــا خیــال 
ــان  ــه اصفه ــا ب ــاد رض ــاد عم ــردن ی ــده ک زن

ــده اســت. آم
ســپاهان همانطــور که بســیاری از کارشناســان 
فوتبالــی بــه آن اذعــان دارنــد، فوتبــال خوبــی 
ارائــه می دهــد و در دیــدار مقابــل پیــکان 
ــن  ــکل ای ــا مش ــت، ام ــی داش ــش خوب نمای
ــد  ــد در ص ــای ص ــاد موقعیت ه ــم در ایج تی
ــث  ــر باع ــات آخ ــتفاده از ضرب ــی و اس گلزن
ــه چیــزی کــه دلخواهــش  ــد ب ــا نتوان شــده ت

اســت، برســد.

مناســب تر  بازیکنــان  انتخــاب  شــاید 
می توانســت کرانچــار را در شــرایط مناســب تری 
ــان داخلــی و هــم  قــرار دهــد، امــا هــم بازیکن
بازیکنــان خارجــی کــه بــه تیــم اضافــه شــدند، 
ــد  ــه دهن ــی ارائ ــای خوب ــتند نمایش ه نتوانس
تــا کرانچــار بــه عنــوان مقصــر نقــش اول ایــن 

ــود. ــناخته ش ــرا ش ماج
 بازیکنان

ــی  ــار بحران ــرای کرانچ ــا ب ــاع تنه ــه اوض البت
ــم  ــن تی ــتاره های ای ــیاری از س ــت و بس نیس
ــالت  ــاج حم ــا آم ــن روزه ــم ای ــدار ه پرطرف
ســپاهان  هســتند.  تیــم  ایــن  طرفــداران 
بــرای فــرار از ایــن بحــران بــه چیــزی شــبیه 
ــیدن  ــا رس ــده ت ــازی آین ــار ب ــزه در چه معج
بــه نیــم فصــل احتیــاج دارد. ســپاهانی ها 
ــازی  ــی تراکتورس ــده یعن ــازی آین ــار ب در چه
آبــادان  نفــت  صنعــت  جهــان(،  )نقــش 
)تختــی آبــادان(، اســتقالل خوزســتان )نقش 

جهــان( و اســتقالل تهــران )ورزشــگاه آزادی( 
ــد  ــزه بزنن ــک معج ــق ی ــه خل ــت ب ــد دس بای
و تمامــی حریفــان صاحــب نــام خــود را 
ــد  ــاق رخ ده ــن اتف ــر ای ــد. اگ ــت دهن شکس
ــا از بحــران خــارج می شــود  ــه تنه ســپاهان ن
ــل را در  ــد فص ــدوار باش ــد امی ــه می توان بلک
ــا  ــاند ام ــا برس ــه انته ــدول ب ــی ج ــه باالی نیم
اگــر بــه هــر دلیلــی ایــن اتفــاق رخ ندهــد این 
تیــم در نیــم فصــل قطعــًا یــک قربانــی بــزرگ 
ــد  ــا می توان ــی ی ــن قربان ــت. ای ــد داش خواه
کرانچــار مربــی صاحــب نــام ایــن تیــم باشــد 
و یــا بازیکنــان بزرگــی کــه تــا اینجــای فصــل 
هیــچ نشــانی از درخشــش گذشــته خــود 
ــه انتظــار  ــد ب ــب بای ــه هــر ترتی نداشــته اند. ب
ــا ســپاهان  ــه ســرانجام آی ــد ک نشســت و دی
می توانــد بــر مشــکالت فائــق بیایــد و یــا ایــن 
ــوس  ــرای رهایــی از ایــن کاب کــه ایــن تیــم ب

ــود. ــد ب ــی دادن خواه ــه قربان ــر ب ناگزی

کرانچار هم دردی دوا نکرد

ابرهای سیاه در حوالی نصف جهان

مقابــل  ششــم  هفتــه  پیــروزی  از  پــس  آهنی هــا  ذوب 
ــا  ــد ت ــت نیاوردن ــه دس ــردی ب ــچ ب ــتان، هی ــتقالل خوزس اس
هــواداران ایــن تیــم در حســرت پیــروزی باقــی بماننــد. 
ــی،  ــه نوی ــر قلع ــت امی ــا هدای ــگ را ب ــه لی ــم ذوب آهــن ک تی
ــه  ــد خــود ادام ــن رون ــه ای ــان ب ــرد؛ همچن ــاز ک سینوســی آغ
ــم ســیاه  ــل تی ــه اول در مشــهد مقاب ــا در هفت ــد. آن ه می ده
ــه از  ــه در خان ــس از آن مقتدران ــف شــدند و پ ــگان متوق جام

ــد.  ــور کردن ــوالد عب ســد گســترش ف
ــف  ــکان متوق ــل پی ــران مقاب ــد در ته ــه بع ــا در هفت ذوبی ه
ــه  ــا در هفت ــد. آن ه ــاز کنن ــگ را آغ ــی لی ــا سینوس ــدند ت ش
ــی  ــود یعن ــنتی خ ــب س ــه رقی ــان را ب ــی اصفه ــارم درب چه
ســپاهان باختنــد تــا شــرایط بــر وفــق مــراد قلعــه نویــی پیــش 
ــر ۲  ــاوی ۲ ب ــه تس ــادان ب ــس از آن در آب ــا پ ــرود. ذوبی ه ن
رســیدند تــا زمینه هــای بحــران در تیــم ژنــرال کــم کــم هویــدا 

شــد؛ امــا پــس از آن در هفتــه ششــم، شــاگردان قلعــه نویــی 
آتــش بــه پــا کردنــد و بــا شــش گل حریــف خوزســتانی خــود 
یعنــی اســتقالل را بدرقــه کردنــد. نتیجــه ای کــه نویــد بازگشــت 
ذوب بــه روزهــای طالیــی را مــی داد. امــا اینطــور نبــود؛ 
ــتقالل  ــل اس ــود مقاب ــه خ ــش گل ــرد ش ــس از ب ــا پ ــرا آنه زی
خوزســتان، در پنــج هفتــه بعــدی آن طعــم بــرد را نچشــیدند 
تــا ذوب آهــن بــا قلعــه نویــی بــه بحرانــی جدیــد وارد شــوند. 

ــم ایجــاد کــرد.  ــن تی ــردن را در ای ــی کــه طلســم ب بحران
آن هــا از هفتــه ششــم و آخریــن بردشــان تــا کنــون ۴ 
مســاوی و یــک باخــت بــه دســت آوردنــد تــا فاصلــه زیــادی 
ــد و  ــر مان ــد منتظ ــد. حــال بای ــورس بگیرن ــای در ک ــا تیم ه ب
ــه اســتفاده ای را  ــش رو چ ــالت پی ــی از تعطی ــه نوی ــد قلع دی
ــردن خــود  ــد طلســم نب ــا می توانن ــا ذوبی ه ــرد و آی ــد ب خواه

ــر؟ ــا خی را بشــکنند ی

ــار  ــپولیس ب ــتقالل و پرس ــای اس ــابق تیم ه ــتاره س س
دیگــر بــا مــواد مخــدر دســتگیر شــده و بیســت ســال 
دیگــر بــه مــدت زنــدان او افــزوده شــد. مدت هــا 
اســت کــه دیگــر بــه حضــور ایــن ســتاره ســابق فوتبــال 
زنــدان عــادت کرده ایــم.  ایــران پشــت میله هــای 
کســی کــه تصاویــرش روی جلــد روزنامه هــا و مجــالت 
ــش روی  ــواداران برای ــد و ه ــاپ می ش ــراه چ راه و بی
ــد، ســال ها اســت کــه  ســکوها گریبــان چــاک می دادن

ــت.  ــدان اس ــای زن ــت میله ه پش
ــفیدان و  ــش س ــیاری از ری ــال ها بس ــن س ــام ای در تم
بــزرگان فوتبــال ایــران بــرای نجــات ایــن بازیکن اســبق 
ــی  ــم در پ ــی ه ــج مثبت ــه نتای ــه البت ــد ک ــالش کردن ت
داشــت. او اولیــن بــار بــه جــرم حمــل مــواد بــه حبــس 
ابــد محکــوم شــد امــا تــالش اهالــی فوتبــال و رفقــای 

ــا اجــازه  ــاری ب ــد ب ــا او چن سرشناســش باعــث شــد ت
ــن آزادی او  ــا آخری ــود؛ ام ــدان آزاد ش ــی از زن مرخص
ــرون  ــه بی ــر برایــش شــد ک ــه ای بزرگت ــه چال ــل ب تبدی

آمــدن از آن را بســیار بســیار دشــوارتر کــرد. 
ــزل  ــدان ق ــئوالن زن ــی از مس ــا یک ــه ب ــی ک در تماس
حصــار داشــتیم او بــا تأییــد ایــن موضــوع گفــت: 
»ایشــان آخریــن بــار کــه بــه مرخصــی رفتــه بــا ۲۸.5 
ــدان  ــه زن ــود و ب ــتگیر می ش ــاره دس ــه دوب ــرم شیش گ
می آیــد.« او افــزود: »دادگاه او را بــه بیســت ســال 
دیگــر محکــوم کــرد و بــا توجــه بــه اینکــه حکــم 
قبلــی اش حبــس ابــد بــوده بایــد بگویــم کار او بســیار 
ــه  ــن ب ــد. همچنی ــدان بمان ــد در زن ســخت شــده و بای
دلیــل اینکــه او در دوران مرخصــی بازهــم دســتگیر 

ــدارد.« ــی ن ــکان مرخص ــر ام ــده دیگ ش

ورزش

احضار
ــد  ــام اخطــار شــونده : رضــا شــفیعی  فرزن ن
ــول المــکان محــل حضــور شــورای  عطــا مجه
حــل اختــالف شــعبه ســوم وقــت حضــور 
۹۶/۹/۲۰ ســاعت ۴/3۰عصــر علــت حضــور 
دعــوی علــی اکبــر نــادری فرزنــد محمــد علــی 
بطرفیــت شــما  جهــت اخــذ توضیحــات حاضر 

ــف 1۲۰1 ــد . م ال گردی

دادنامه 
ــه  ــماره دادنام ــده : ۹۶۰5۴5 ش ــه پرون کالس
 ۹۶/7/1۸ مــورخ   ۹۶۰۹۹7۶7۹۴1۰۲۶15  :
مرجــع رســیدگی : شــعبه 11شــورای حــل 
ــی  ــد خ فردوس ــان عبدالحمی ــالف  خواه اخت
 37۲ ســاختمان  مهیــاری  شــهید  کوچــه 
واحــد ۲    خوانــده احمدرضــا خیــری حبیــب 
آبــادی  مجهــول المــکان  شــورا بــا عنایــت بــه 
ــورتی  ــه مش ــذ نظری ــده و اخ ــات پرون محتوی
ــه  ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــا ش اعض
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  
نمایــد رای قاضــی شــورای حــل اختــالف 
ــه  ــی ب ــد کالن ــوی عبدالحمی ــوص دع در خص
ــته  ــه خواس ــری  ب ــا خی ــد رض ــت احم طرفی
ــه  ــک ب ــره  چ ــه دو فق ــال  وج 11۴3۰۰۰۰  ری
و   ۹3/۸/۲۰ مــورخ   ۲7۲7۲3/۴1 شــماره 
ــک  ــده بان ــورخ ۹3/7/13 عه ۲7۲711/5۲ م
ملــت   بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی 
ــر  ــی تصوی ــت تقدیم ــه دادخواس ــه ب ــا توج ب
مصــدق چــک و گواهــی عــدم پرداخــت 
توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در 
اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان 
در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده 
علــی رغــم ابــالغ قانونــی در جلســه رســیدگی 
حضــور نداشــته و هیچگونــه الیحــه و دفاعیات 
ــاع  ــام دف ــه پســندی در مق مســتند و محکم
ــراز و  ــود اب ــان از خ ــوی خواه ــه دع نســبت ب
ــان  ــوی خواه ــذا دع ــت ل ــوده اس ــه ننم ارای
ــه  ــد ک ــر میرس ــه نظ ــت ب ــده ثاب ــه خوان علی
بــه اســتناد مــواد 31۰و313 قانــون تجــارت و 
ــی  ــن دادرس ــون آئی 1۹۸و515و51۹و5۲۲ قان
ــه  ــده ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک مدن
پرداخــت مبلــغ 11۴3۰۰۰۰ ریــال  بابــت اصــل 
خواســته و ۲37۸7۰ ریــال بابــت هزینــه 
و   آگهــی  نشــر  ریــال    1۲۰۰۰۰ و  دادرســی 
ــخ ســر رســید  ــه از تاری ــر تادی خســارت تاخی
۹3/7/13تــا  و   ۹3/۸/۲۰ موصــوف  چــک 
تاریــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر 
و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و 
ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل 
ــام  ــس از اتم ــعبه و پ ــن ش ــی در ای واخواه
ــل  ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه مهل
ــی  ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک ــد نظ تجدی

ــد . ــی باش ــان م اصفه
ــورای  ــعبه 11 ش ــی ش ــف ۲۴۹۴7 قاض م ال

ــان  ــالف اصفه ــل اخت ح

دادنامه 
ــه  ــماره دادنام ــده : ۹5۰۸۴۸ ش ــه پرون کالس
 ۹۶/7/3۰ مــورخ   ۹۶۰۹۹7۶7۹53۰1۰۲۸  :
ــل  ــورای ح ــعبه ۲3ش ــیدگی : ش ــع رس مرج
ــد  ــی فرزن ــل صادقان ــان جلی ــالف  خواه اخت
رســول نشــانی اصفهــان خ جــی خ پرویــن خ 
هفــت تیــر پ ۲7    خوانــده روح الــه غالمــی 
خواســته  المــکان  مجهــول  رضــا   فرزنــد 
فقــره چــک  شــورا  یــک  وجــه  مطالبــه 
بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ 
نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی 
بــه  بــه شــرح آتــی مبــادرت  را اعــالم و 
ــد رای قاضــی شــورای  ــی  نمای صــدور رای م
حــل اختــالف در خصــوص دعــوی جلیــل 
ــه  ــه غالمــی  ب ــت روح ال ــه طرفی ــی ب صادقان
میلیــون  یــک   ( ریــال   1۲۰۰۰۰۰۰ خواســته 
ــه  ــک ب ــه چ ــان(  وج ــزار توم ــت ه و دویس
شــماره 31۴۹37 عهــده بانــک ســپه   بــه 
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه به 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه وجــه آن دارد  اســتحقاق خواهــان در مطالب
و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــالغ قانونــی در 
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
محکمــه  و  مســتند  دفاعیــات  و  الیحــه 
ــوی  ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف ــندی در مق پس
خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت 
لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه 
نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 31۰و313 
قانــون تجــارت و 1۹۸و515و51۹و5۲۲ قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
ــال   ــغ 1۲۰۰۰۰۰۰ ری ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان
)یــک میلیــون و دویســت هــزار تومــان ( 
ــال   ــغ 11۸۰۰۰۰ ری ــت اصــل خواســته و مبل باب
بابــت هزینــه دادرســی و هزینــه نشــر آگهــی 
و  خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید 
ــرای  ــخ اج ــا تاری ــوف ۹5/11/5ت ــک موص چ
ــی  ــالم م ــان صــادر و اع ــم در حــق خواه حک
نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
ــی  ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
مهلــت  اتمــام  از  پــس  و  ایــن شــعبه  در 
ــد  ــل تجدی ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ واخواه
ــان  ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک نظ

ــد . ــی باش م
ــورای  ــعبه ۲3 ش ــی ش ــف ۲۴۹۹۲ قاض م ال

ــان  ــالف اصفه ــل اخت ح

دادنامه 
ــده : 7۶5/۹5 شــماره دادنامــه :  کالســه پرون
........... مــورخ ................ مرجــع رســیدگی 
ــان  ــالف  اصفه ــل اخت ــورای ح ــعبه 1۸ش : ش
خواهــان شــرکت بازرگانــی میــزان نقــش 
جهــان بــه نمایندگــی آقایــان غالمحســین 
محمــد  ،و  تهرانــی،  مرتضــی   ، مالیــی 

سعیدعشــاقی  بــا وکالــت خانــم فرحنــاز  
کامیابــی اصفهــان خ ۲۲ بهمــن مجموعــه 
اداری غدیــر  جنــب بانــک ملــی شــرکت 
بازرگانــی میــزان نقش جهــان    خوانــده آقای 
ــته  ــکان خواس ــول الم ــمی  مجه ــد قاس محم
مطالبــه  شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات 
پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا 
ــی  ــرح آت ــه ش ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس خت
مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای 
ــوص  ــالف در خص ــل اخت ــورای ح ــی ش قاض
دعــوی شــرکت بازرگانــی میــزان نقــش جهــان 
ــی ،  ــین مالی ــان غالمحس ــی آقای ــه نمایندگ ب
ــه  ــی و محمــد سعیدعشــاقی ب مرتضــی تهران
طرفیــت آقــای محمــد قاســمی  بــه خواســته 
مطالبــه مبلــغ 1۴۰۰۰۰۰۰۰  ریــال  موضــوع یــک 
فقــره وجــه چــک بــه شــماره 7۹7۴۲7 مــورخ 
۹5/۶/1۴ بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده  و 
بقــا اصــول اســناد و مــدارک  در یــد خواهــان  
کــه داللــت بــر اســتقرار دیــن و اشــتغال ذمــه 
خوانــده و اســتحقاق خواهــان  در مطالبــه 
ــده  ــور خوان ــدم حض ــز ع ــه آن دارد  و نی وج
در جلســه رســیدگی  و اینکــه مشــار الیــه 
هیچگونــه دلیــل و یــا مــدرک  موثــر قانونمــی  
مبنــی بــر برائــت ذمــه خویــش اقامــه و 
ــه  نکــرده اســت  شــورا دعــوی مطروحــه  ارائ
ــواد  ــه م ــتندا ب ــته و مس ــت دانس را وارد و ثاب
ــی  ــره الحاق ــارت و تبص ــون تج 31۰و313 قان
ــی  ــن دادرس ــون آئی 1۹۸و515و51۹و5۲۲ قان
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
پرداخــت مبلــغ 1۴۰۰۰۰۰۰۰ ریــال  بابــت اصــل 
هزینــه  بابــت  ریــال   ۴5۲۰۰۰۰ و  خواســته 
ــن    ــل و همچنی ــه وکی ــق الوکال ــی و ح دادرس
ــخ ســر رســید  ــه از تاری ــر تادی خســارت تاخی
چــک لغایــت زمــان وصــول  محکــوم بــه 
مرکــزی   بانــک  شــاخص  آخریــن  طبــق 
ــان صــادر  ــوری اســالمی  در حــق خواه جمه
ــی و  ــادره غیاب ــد . رای ص ــی نمای ــالم م و اع
ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل 
ــام  ــس از اتم ــعبه و پ ــن ش ــی در ای واخواه
مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل 
تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــد ــی باش ــان م اصفه
م الــف ۲۴۹۹1 قاضــی شــعبه 1۸ شــورای 

ــان  ــالف اصفه ــل اخت ح

دادنامه 
ــه  ــماره دادنام ــده : ۹۶۰۲۲3 ش ــه پرون کالس
 ۹۶/7/۲۶ مــورخ   ۹۶۰۹۹7۶7۹3۸۰3537  :
مرجــع رســیدگی : شــعبه ۸شــورای حــل 
اختــالف  خواهــان بانــک مهراقتصــاد بــه 
ــت  ــماره ثب ــه ش ــی ب ــا زمان ــی علیرض نمایندگ
ــن  ــادات تدی ــه الس ــل : محبوب ۴۲۹7۰۹ وکی
فــر فرزنــد ســید رســول اصفهــان خ نیکبخــت 
غربــی ســاختمان مــاکان واحــد ۴5    خوانــده 
ــویان  ــژاد موس ــون ن ــادات زیت ــرو الس 1- س

ــول  ــر دو  مجه ــواری ه ــی ک ــم رضائ ۲- مری
ــکان  الم

شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ 
نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی 
را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور 
ــل  ــورای ح ــی ش ــد رای قاض ــی  نمای رای م
اختــالف در خصــوص دعــوی بانــک مهــر 
اقتصــاد بــا وکالــت محبوبــه الســادات تدیــن 
ــون  ــت 1- ســرور الســادات زیت ــه طرفی ــر ب ف
نــژاد موســویان ۲- مریــم رضائــی کــواری  بــه 
خواســته مبلــغ دویســت میلیــون  ریــال  وجــه 
ــورخ  ــماره 17۴۰۴1 م ــه ش ــک ب ــی از چ بخش
۹5/11/۲3 عهــده بانــک ملــی ایــران   بــه 
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه به 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه وجــه آن دارد  اســتحقاق خواهــان در مطالب
و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــالغ قانونــی در 
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
محکمــه  و  مســتند  دفاعیــات  و  الیحــه 
ــوی  ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف ــندی در مق پس
خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت 
لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه 
نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 31۰و313 
قانــون تجــارت و 1۹۸و515و51۹و5۲۲ قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
ــال   ــغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ری ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان
بابــت اصــل خواســته و ۲7۲۰۰۰۰و هزینه نشــر 
ــارت  ــال و  خس ــغ 1۲۰۰۰۰  ری ــه مبل ــی ب آگه
تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک 
ــخ اجــرای حکــم  ــا تاری موصــوف ۹5/11/۲3ت
ــد  در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمای
رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز 
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه 
و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف 
بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم 

ــی باشــد . ــان م ــی اصفه عمومــی حقوق
م الــف ۲۴۹۸۴ قاضــی شــعبه ۸ شــورای 

ــان  ــالف اصفه ــل اخت ح

دادنامه 
ــه :  ــماره دادنام ــده : ۹۶۰۴۹۹ ش ــه پرون کالس
مرجــع   ....... مــورخ   ۹۶۰۹۹7۶7۹۶3۰1۸1۹
رســیدگی : شــعبه 33شــورای حــل اختــالف  
ــی  ــه نمایندگ ــاد ب ــر اقتص ــک مه ــان بان خواه
ــل آذر  ــان پ ــه آدرس اصفه ــی ب ــا زمان علیرض
ابتــدای خ توحیــد پــالک 3    وکیــل  محبوبــه 
خ  اصفهــان  آدرس  فــر  تدیــن  الســادات 
نیکبخــت غربــی ســاختمان مــاکان واحــد ۴5 
ــی  ــی ملک ــی ۲- عل ــن عباس ــده محس خوان

ــکان  ــول الم ــر دو   مجه ــادی ه محمدآب
ــده و  ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــورا ب ش
اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم 
رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت 

رای قاضــی  نمایــد  رای مــی   بــه صــدور 
ــوی  ــوص دع ــالف در خص ــل اخت ــورای ح ش
ــا  ــی علیرض ــه نمایندگ ــاد ب ــر اقتص ــک مه بان
زمانــی بــه طرفیــت محســن عباســی ۲- علــی 
ــه  ــه خواســته مطالب ــادی  ب ملکــی محمــد آب
ــه  ــال  وج ــون ری ــت میلی ــل و هف ــغ چه مبل
ــورخ ۹۴/3/1۶   ــماره 37۸۰1۲ م ــه ش ــک ب چ
ــق  ــام مطل ــه انضم ــک صــادرات   ب ــده بان عه
ــه دادخواســت  ــا توجــه ب ــی ب خســارات قانون
تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهــی 
عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه 
ــده و اســتحقاق  ــور در اشــتغال ذمــه خوان ظه
خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه 
ــی در جلســه  ــالغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل خوان
رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه الیحــه 
ــندی در  ــه پس ــتند و محکم ــات مس و دفاعی
ــان از  ــوی خواه ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف مق
خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا دعــوی 
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد 31۰و313 قانــون تجارت 
و 1۹۸و515و51۹و5۲۲ قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
پرداخــت مبلــغ چهــل و هفــت میلیــون  ریــال  
بابــت اصــل خواســته و هفتصــد و نــود هفــت 
هــزار و پانصــد  ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
ــر  ــارت تاخی ــل  و  خس ــه وکی ــق الوکال و ح
ــوف  ــک موص ــید چ ــر رس ــخ س ــه از تاری تادی
۹۴/3/1۶تــا تاریــخ اجــرای حکــم در حــق 
خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای 
ــت روز  ــت بیس ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ص
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه 
و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف 
بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم 

ــد . ــی باش ــان م ــی اصفه ــی حقوق عموم
ــورای  ــعبه 33 ش ــی ش ــف ۲۴۹۸3 قاض م ال

ــان  ــالف اصفه حــل اخت

دادنامه 
ــه  ــده : 13۸/۹۶   شــماره دادنام کالســه پرون
: ۲۶۲ مــورخ ۹۶/۶/۲5   تاریــخ رســیدگی 
: ۹۶/5/۲5 مرجــع رســیدگی : شــعبه ۴7 
شــورای حــل اختــالف اصفهــان خواهــان 
: موسســه مالــی و اعتبــاری عســکریه بــه 
ــه  ــوادی ب ــن ج ــید امی ــی س ــت عامل مدیری
نشــانی : اصفهــان - خ شــیخ صــدوق شــمالی
- روبــروی ســه راه مفیــد - ســاختمان مالــی 
اعتبــاری عســکریه -- طبقــه ۴ وکیــل  و 
یاســر شــیروانی زاده آرانــی: اصفهــان - خ 
ــه راه  ــروی س ــمالی - روب ــدوق ش ــیخ ص ش
ــل  ــاری مل ــی و اعتب ــاختمان مال ــد - س مفی
خوانــدگان : خانــم مهــوش حــدادی و آقایــان 
ولــی هللا و مــراد حســین درویشــی و کــوروش 
کوکنانــی نشــانی : مجهــول المــکان خواســته 
وجــه  ریــال   17۲/۰۰۰/۰۰۰ مبلــغ  مطالبــه   :
ــادی  ــود اقتص ــی و س ــل بده ــت اص ــد باب نق

طبــق قــرارداد تنظیمــی بــه انضمــام مطلــق 
خســارات وهزینــه دادرســی و تاخیــر تادیــه 
ــس از  ــکار پ ــل  گردش ــه وکی ــق الوکال و ح
ــت آن  ــن شــعبه و ثب ــه ای ــده ب ارجــاع پرون
بــه کالســه فــوق و طــی تشــریفات قانونــی و 
اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــاء ، قاضی شــورا 
ــر  ــه شــرح زی ــالم و ب ــم رســیدگی را اع خت
ــد: )رای  ــی نمای ــدور رای م ــه ص ــادرت ب مب
قاضــی شــورا( در خصــوص دعــوی موسســه 
ــت  ــه مدیری ــکریه ب ــاری عس ــی و اعتب مال
ــت  ــا وکال ــوادی ب ــن ج ــید امی ــی س عامل
یاســر شــیروانی زاده آرانــی بــه طرفیــت 
خانــم مهــوش حــدادی و آقایــان ولــی هللا و 
مــراد حســین درویشــی و کــوروش کوکنانــی 
و خواســته مطالبــه مبلــغ 17۲/۰۰۰/۰۰۰ بابــت 
اصلــی بدهــی و ســود اقتصــادی طبــق 
بــه انضمــام مطلــق   ، قــرارداد تنظیمــی 
خســارات قانونــی و بــا توجــه بــه محتویــات 
ــد  ــتندات در ی ــول مس ــای اص ــده و بق پرون
خواهــان و اینکــه خوانــدگان علیرغــم ابــالغ 
ــه کثیراالنتشــار در جلســه  ــی در روزنام قانون
رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه الیحه 
و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی در 
مقــام اعتــراض نســبت بــه دعــوی خواهــان 
ــوی  ــذا دع ــوده ، ل ــه ننم ــراز و ارائ از خــود اب
بــه  ثابــت  خوانــده گان  علیــه  خواهــان 
ــواد 1۹۸ و  ــتناد م ــه اس ــه ب ــد ک ــر میرس نظ
515 و 51۹ و 5۲۲ قانــون آئیــن دادرســی 
ــدگان  ــی خوان ــت تضامن ــر محکومی ــم ب حک
ریــال   17۲/۰۰۰/۰۰۰ مبلــغ  پرداخــت  بــه 
ــغ ۲۴5،۰۰۰، ۲  ــته و مبل ــل خواس ــت اص باب
ــارت  ــی و خس ــه دادرس ــت هزین ــال باب ری
ــان دادخواســت مورخــه  ــه از زم ــر تادی تاخی
۹۶/۰3/17 و تــا تاریــخ اجــرای حکــم و حــق 
ــق  ــی طب ــه نشــر آگه ــل و هزین ــه وکی الوکال
تعرفــه در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی 
ــت  ــی و ظــرف مهل ــد، رای صــادره غیاب نمای
ــی  ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب بیســت روز پ
در ایــن شــعبه بــوده و پــس از اتمــام مهلــت 
ــد  ــد جدی ــت روز قائ ــرف بیس ــی ظ واخواه
ــی  نظــر خواهــی در محاکــم عمومــی حقوق

ــد. ــان میباش اصفه
حــل  شــورای  قاضــی   ۲۴۹۸5 الــف  م 
اختــالف شــعبه ۴7 حــوزه قضائــی اصفهــان 

دادنامه 
شــماره     137/۹۶  : پرونــده  کالســه 
دادنامــه : ۲۶1 مــورخ ۹۶/۶/۲5   تاریــخ 
رســیدگی : ۹۶/5/۲5 مرجــع رســیدگی : 
ــان  شــعبه ۴7 شــورای حــل اختــالف اصفه
اعتبــاری  و  مالــی  موسســه   : خواهــان 
ســید  عاملــی  مدیریــت  بــه  عســکریه 
ــان - خ  ــه نشــانی : اصفه ــوادی ب ــن ج امی
شــیخ صــدوق شــمالی - روبــروی ســه 
راه مفیــد - ســاختمان مالــی و اعتبــاری 

یاســر  عســکریه -- طبقــه ۴وکیــل 
خ   - اصفهــان  آرانــی:  زاده  شــیروانی 
شــیخ صــدوق شــمالی - روبــروی ســه 
ــاری  ــی و اعتب ــاختمان مال ــد - س راه مفی
ملــل خوانــدگان : آقایــان میــالد  و حســین 
ــا  ــان و مین ــرم فالحی ــا اک ــزه  و خانمه حم
حمــزه  نشــانی : مجهــول المــکان خواســته 
: مطالبــه مبلــغ 175/۰۰۰/۰۰۰ ریــال وجــه 
نقــد بابــت اصــل بدهــی و ســود اقتصــادی 
طبــق قــرارداد تنظیمــی بــه انضمــام مطلــق 
خســارات وهزینــه دادرســی و تاخیــر تادیــه 
ــس از  ــکار پ ــل  گردش ــه وکی ــق الوکال و ح
ــت آن  ــن شــعبه و ثب ــه ای ــده ب ارجــاع پرون
بــه کالســه فــوق و طــی تشــریفات قانونــی 
ــی  ــاء ، قاض ــورتی اعض ــه مش ــذ نظری و اخ
شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح 
ــد:  ــی نمای ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــر مب زی
)رای قاضــی شــورا( در خصــوص دعــوی 
ــه  ــکریه ب ــاری عس ــی و اعتب ــه مال موسس
ــا  ــن جــوادی ب ــی ســید امی ــت عامل مدیری
وکالــت یاســر شــیروانی زاده آرانــی بــه 
ــزه   ــین حم ــالد  و حس ــان می ــت آقای طرفی
ــزه   ــا حم ــان و مین ــرم فالحی ــا اک و خانمه
ــت  ــغ 175/۰۰۰/۰۰۰باب ــه مبل ــته مطالب خواس
اصلــی بدهــی و ســود اقتصــادی طبــق 
قــرارداد تنظیمــی ، بــه انضمــام مطلــق 
خســارات قانونــی و بــا توجــه بــه محتویــات 
در  مســتندات  اصــول  بقــای  و  پرونــده 
ــم  ــدگان علیرغ ــه خوان ــان و اینک ــد خواه ی
روزنامــه کثیراالنتشــار  در  قانونــی  ابــالغ 
و  نداشــته  حضــور  رســیدگی  جلســه  در 
هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند و 
محکمــه پســندی در مقــام اعتــراض نســبت 
ــه  ــراز و ارائ ــود اب ــان از خ ــوی خواه ــه دع ب
ننمــوده ، لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده 
گان ثابــت بــه نظــر میرســد کــه بــه اســتناد 
مــواد 1۹۸ و 515 و 51۹ و 5۲۲ قانــون آئیــن 
ــی  ــت تضامن ــر محکومی ــم ب ــی حک دادرس
خوانــدگان بــه پرداخــت مبلــغ 175/۰۰۰/۰۰۰ 
مبلــغ  و  خواســته  اصــل  بابــت  ریــال 
۲7۲،5۰۰، ۲ ریــال بابــت هزینــه دادرســی و 
خســارت تاخیــر تادیــه از زمــان دادخواســت 
اجــرای  تاریــخ  تــا  و  مورخــه ۹۶/۰3/17 
حکــم و حــق الوکالــه وکیــل و هزینــه نشــر 
آگهــی طبــق تعرفــه در حــق خواهــان صــادر 
ــی  ــادره غیاب ــد، رای ص ــی نمای ــالم م و اع
ــالغ  ــس از اب ــت روز پ ــت بیس ــرف مهل و ظ
قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه بــوده و 
پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف 
بیســت روز قائــد جدیــد نظــر خواهــی 
اصفهــان  حقوقــی  عمومــی  محاکــم   در 

میباشد.
حــل  شــورای  قاضــی   ۲۴۹۸7 الــف  م 
قضائــی  حــوزه   ۴7 شــعبه  اختــالف 

ن  صفهــا ا

،،
 ســپاهان بــرای فــرار از ایــن بحــران 
بــه چیــزی شــبیه معجــزه در چهــار 
بــازی آینــده تــا رســیدن بــه نیــم فصل 

احتیــاج دارد

امروز پنجشنبه 11 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 567 روزنامه

ستاره سابق سرخابی به حبس ابد محکوم شدذوب آهن و حسرتی که تمدید شد



پیشهناد فیلم

 اشکان، انگشتر متبرک و 
چند داستان دیگر

کارگردان: شهرام مکری
نویسنده: شهرام مکری

بازیگــران: ســعید ابراهیمی فــر، ســینا رازانــی، هوتــن 
مکــری، علــی ســرابی، بهــاران بنی احمــدی، ســیامک 
صــدف  طبســی نژاد،  پــگاه  بهبــودی،  رضــا  صفــری، 
احمــدی، هوشــنگ قوانلــو قاجــار، عــا محســنی، محمــد 
عباســی، امیرحســین آســانی، حســین فرضــی زاده، مهــدی 
ــژاد،  ــام زارع ن ــدم، اله ــد مق ــی، حمی ــدر زرقوم ــزاد، حی پاک

ســمانه زندی نــژاد، علــی امجــدی.
 خالصه داستان فیلم 

ــرقت  ــی س ــک جواهرفروش ــد از ی ــم دارن ــا تصمی دو نابین
کننــد. آدم هــای مختلفــی درگیــر ایــن ســرقت می شــوند 
و هــر کــدام بخشــی از داســتان را پیــش می برنــد. 
پلیس هــا، مالخــر، شــریک دزدهــا و ... همــه در یــک روز 

ــورد. ــره می خ ــم گ ــه ه ــان ب سرنوشتش
فیلــم ســینمایی »اشــکان، انگشــتر متبــرک و چنــد 
داســتان دیگــر« ســاخته شــهرام مکــری پــس از 8 ســال 

ــد.  ــران ش ــه اک ــر و تجرب ــینمای هن در س
»اشــکان، انگشــتر متبــرک و چنــد داســتان دیگــر« جایــزه 
ــینمای  ــدان س ــن منتق ــومین جش ــم اول س ــن فیل بهتری
ــران را کســب کــرده و در جشــنواره های پوســان، ســانتا  ای
باربــارا، تفلیــس، ســائوپائولو، گرانــادا و بمبئــی بــه نمایــش 

درآمــده اســت. 
فیلــم »اشــکان، انگشــتر متبــرک و چنــد داســتان دیگــر«، 
بیســت وهفتمین  بهتریــن کارگردانــی  افتخــار  دیپلــم 
جشــنواره بین المللــی جشــنواره فیلــم فجــر را نیــز کســب 

کــرده اســت. 
ــض  ــتی مح ــگاه فرمالیس ــا ن ــد ب ــری را بای ــای مک کاره
ــات  ــه ســمبل ها، نشــانه ها و اتفاق ــا ک ــن معن ــه ای ــد. ب دی
ــان  ــی در هم ــری( تعریف ــار هن ــا )آث ــه فیلم ه در این گون
چارچــوب دارنــد و واکنش هــای خــاص خودشــان را 
ــان  ــه در هم ــری ک ــرم مک ــن ف ــا قوانی ــد ب ــد. بای می طلبن
ــی  ــه خوب ــده ب ــرای بینن ــش ب ــات فیلم ــتین لحظ نخس

ــر داد.  ــم او نظ ــات فیل ــاره اتفاق ــود، درب ــن می ش روش
مکــری در فیلم هایــش ایــن موضــوع را حفــظ کــرده؛ 
ــه  ــینما ب ــک س ــا ی ــم ب ــن فیل ــکان. در ای ــژه در اش به وی
ــود  ــه  خ ــه گفت ــه ب ــینمایی ک ــم. س ــدرن طرفی ــوم م مفه

ــت. ــوده اس ــو ب ــر آن تارنتین ــری آغازگ مک

حرف و نقل

ــرای  ــب« )ب ــه ش ــب دیکت ــه ش ــب ب ــاب »ش  کت
کاس اولی هــا( نوشــته شــکوه  قاســم نیا منتشــر شــد. 
ایــن کتــاب بــا تصویرگــری ســحر حق گــو در ۱۲۰ صفحــه 
ــان در  ــت ۱۲۵۰۰ توم ــخه و قیم ــمارگان ۳۰۰۰ نس ــا ش ب

نشــر افــق منتشــر شــده اســت.
 فیلم هــای »ســرزمین میــن« و »بازگشــت بــه 
آبان مــاه در دانشــگاه  خانــه« در روزهــای ۱۷ و ۲۴ 
علــوم پزشــکی اصفهــان در ســاعت ۱۳ و بــا حضــور علی 

ــود. ــی می ش ــد و بررس ــران، نق ــرزی اک مح
 پانزدهمیــن جشــنواره فیلــم »تیرانــا« از جمعــه ۱۲ 
ــان در کشــور آلبانــی برگــزار می شــود  ــا ۱8 آب آبان مــاه ت
ــی در  ــه توکل ــاخته رقی ــن س ــادری« اولی ــم »م و فیل

ــی رود. ــرده م ــنواره روی پ ــن جش ــه ای افتتاحی
 فیلمبــرداری جدیدتریــن فیلــم بلند ســینمایی کمال 
ــر«،  ــد. »خودس ــاز ش ــری آغ ــکوت خب ــزی در س تبری
جدیدتریــن اثــر بلنــد ســینمایی کمــال تبریــزی اســت 
کــه جــواد نوروزبیگــی تهیه کنندگــی آن را بــر عهــده                        

دارد.
ــه در  ــیفته« ک ــی »گلش ــش خانگ ــه نمای  مجموع
ــه  ــون در مرحل ــت، هم اکن ــی اس ــدی اجتماع ــر کم ژان
پیش تولیــد قــرار دارد و تاکنــون حضــور مهدی  هاشــمی، 
ــایش،  ــکا آس ــاری، ویش ــیامک انص ــار، س ــاز افش مهن
ــار و  ــاره کیان افش ــداداد، به ــیا خ ــیدی، ش ــن س هوم

ــت. ــده اس ــی ش ــی در آن قطع ــن بیات نازنی
ــد  ــاز، می گوی ــد مجسمه س ــانس، هنرمن ــد ش  حمی
همــواره جریانــی کوشــیده وزارت ارشــاد را تــا ابعــاد 
ــت  ــن محدودی ــد کــه ای دســتگاه سانســور مختصــر کن
ــر داشــته  ــر تأثی ــر رشــد کمــی و کیفــی هن مســتقیما ب

اســت.
 مجموعــه داســتان »آخریــن شــیطان« در ۲۱۶ 
ــزار  ــت ۱۶ ه ــخه و قیم ــمارگان ۵۰۰ نس ــا ش ــه ب صفح
تومــان از ســوی نشــر نگیمــا منتشــر شــده اســت. ایــن 
کتــاب شــامل داســتان هایی از نویســندگانی چــون 
ــویس  ــزاک باش ــس، ای ــا داوی ــوآم، لیدی ــت م سامرس
ــان  ــی، ج ــس پال ــک، گری ــک مک کورم ــینگر، مای س
ــیر  ــون و مواس ــس جانس ــر، دنی ــری آرچ ــور، جف چی

ــت. ــکلیر اس اس
 آیدیــن آغداشــلو می گویــد: خیــال دارم بــرای یکــی 
دو ســال بــه مکانــی برگــردم کــه پــدرم در آنجــا بــه دنیــا 
آمــده بــود؛ یعنــی »آغــداش« کــه شــهر کوچکــی میــان 
باکــو و گنجــه اســت و آنجــا خاطراتــم را تمــام کنــم؛ زیرا 

بخشــی از آن را نوشــته ام.
 مدیــر شــبکه امیــد بــا اشــاره بــه برنامه هــای 
نــوروزی ایــن شــبکه اظهــار کــرد: برنامه هــای تولیــدی 
مــا بــرای عیــد نــوروز افزایــش پیــدا می کنــد کــه برخــی 
از آن هــا در حــال تولیــد هســتند و برخــی نیــز در آینــده 
ــوروز  ــب برنامه هــای ن ــد شــد. محــور اغل ــد خواهن تولی

طنــز خواهــد بــود.
 ســردبیر و تهیه کننــده »جمعــه ایرانــی« از بازگشــت 
ایــن برنامــه طنــز قدیمــی بــه رادیــو پــس از ســه ســال 

توقــف خبــر داد.
 نمایــش »دوزخ« بــا اقتباســی از نمایشــنامه ژان پل 

ســارتر در پردیــس تئاتــر شــهرزاد اجــرا می شــود.

کوتاه اخبار 

 »)D8( انتشار کتاب »دی هشت 
در اصفهان

کتــاب »دی هشــت )D8(« کتابــی  کیمیای وطن

اســت کــه بــه نقــش واحدهــای مهندســی رزمــی در 
طــول هشــت ســال دفــاع مقــدس می پــردازد. 
ایــن کتــاب را حــوزه هنــری اســتان اصفهــان در ۱98 
صفحــه و در قطــع رقعــی و در ۱۰۰۰ نســخه منتشــر و 

رونمایی کرده است. 
رمضانیــان،  محمدرضــا  خاطــرات  کتــاب  ایــن 
امــام   ۱۴ لشــکر  رزمــی  مهندســی  فرمانــده 
بیــان  بــه قلــم علــی  هاشــمی  را  حســین)ع( 
می کنــد. مصاحبه هــای ایــن کتــاب را نیــز محمــود 

اســت.  داده  انجــام  افقــری 
 »)D8( ــت ــاب »دی هش ــه کت ــی از مقدم در بخش
ــی از  ــی بخش ــی رزم ــد مهندس ــت: واح ــده اس آم
ــر  ــاخت ه ــه در س ــت ک ــدس اس ــاع مق ــازل دف پ
ــی و  ــی اساس ــازل، نقش ــن پ ــای ای ــک از خانه ه ی
تعیین کننــده داشــته اســت. آنــان سنگرســازان 
ــود  ــا نب ــادت آن ه ــر رش ــه اگ ــد ک ــنگری بودن بی س
ــت،  ــام نمی گرف ــد، انج ــه زده ش ــی ک و خاکریز های

نمی شــد. میســر  عملیات هــا  در  پیــروزی 

 ترجمه نقشه گردشگری اصفهان 
به هفت زبان زنده دنیا

کیمیای وطن

معــاون پژوهشــی مرکــز اصفهان شناســی و خانــه 
ملــل گفــت: نقشــه گردشــگری اصفهــان به گردشــگران 
ــد از  ــری در بازدی ــزی بهت ــا برنامه ری ــد ت کمــک می کن

بناهــا داشــته باشــند. 
ــان  ــگری اصفه ــه گردش ــزود: نقش ــار اف ــوان پورعص رض
پــس از یــک برنامه پژوهشــی در مرکز اصفهان شناســی 
و خانــه ملــل ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
ــان  ــت زب ــه هف ــرار اســت ب ــاده شــده و ق ــان آم اصفه
ــی،  ــوی، چین ــی، فرانس ــه انگلیس ــا از جمل ــده دنی زن

ــود.  ــه ش ــی ترجم ــی و ایتالیای روس
وی بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه هــدف اصلــی ایــن 
ــار  ــه گردشــگران خارجــی اســت، اظه نقشــه کمــک ب
ــگری  ــی گردش ــور اصل ــه ۱۰ مح ــن نقش ــت: در ای داش
اصفهــان مشــخص شــده کــه می تــوان بــه محورهــای 
چهاربــاغ، شــمال شــرق، شــمال غــرب، جنــوب شــرق، 
ــور  ــا و مح ــهر رؤیاه ــه، ش ــور صف ــرب، مح ــوب غ جن

ــاژوان اشــاره کــرد.  تفریحــی ن
معــاون پژوهشــی مرکــز اصفهان شناســی و خانــه 
ــان،  ــل ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفه مل
کمــک بــه گردشــگران بــرای برنامه ریــزی بهتــر زمــان 
بازدیــد از بناهــای اصفهــان را از مزایــای اســتفاده از این 
ــه  ــه فاصل ــن نقش ــه داد: در ای ــت و ادام ــه دانس نقش
هــر جاذبــه گردشــگری بــا بناهــای دیگــر در هــر محــور 

مشــخص اســت. 
ایــن امــر کمــک می کنــد تــا گردشــگران بتواننــد 
نســبت بــه زمانــی کــه در اصفهــان توقــف دارنــد، 

بیشــترین بهــره را از زمــان ببرنــد.

نمایشــنامه »کبوتــری ناگهــان« نوشــته محمــد چرمشــیر از ۱۱ تــا 
ــا  ۱۵ آبان مــاه در آمفی تئاتــر هنرســتان هنرهــای زیبــا اصفهــان ب

حضــور جمعــی از هنرمنــدان خوانــده می شــود. 
ــرا  ــی، زه ــرا مصلح ــع زاده، زه ــا صنی ــن چراغ، مین ــنک روش روش
ــه  ــه روزب ــان، زهــرا قدوســی و ریحان ــه مختاری ــده رود، مرضی زاین
ــان«  ــری ناگه ــنامه »کبوت ــدت ۵ روز نمایش ــه م ــاه ب از ۱۱ آبان م
را بــه کارگردانــی رادنــوش مقــدم بــرای عاقه منــدان بــه تئاتــر و 

ــد.  ــی می خوانن ــای نمایش هنره
تهمینــه مفیــدی در یادداشــتی بــرای »کبوتــری ناگهــان« نوشــته 
ــرت ها،  ــاره حس ــنامه ای درب ــان«، نمایش ــری ناگه ــت: »کبوت اس
اســت کــه  زنانــی  و تســلیم های  آرزوهــا  تــرس،  حرمــان، 
یــک قــرن پیــش از ایــن زیســته اند. »کبوتــری ناگهــان«، 
ــه و زیســتی اســت  ــان در زمان ــاره اندرونــی زن نمایشــنامه ای درب
ــش از  ــب خانه های ــی ها و مط ــرون از ارس ــار بی ــام اعتب ــه تم ک

ــان،  ــرت ها، حرم ــاره حس ــنامه ای درب ــت. نمایش ــردان اس آن م
تــرس، آرزوهــا و تســلیم های زنانــی اســت کــه یــک قــرن 
پیــش از ایــن زیســته اند؛ امــا هنــوز هــم دردهایشــان درد اســت 
و دغدغه هایشــان حقیقــت ایــن روزگار. »کبوتــری ناگهــان«، 
ــان(  ــری )نزهت جه ــم جــان( و دخت ــادر )خان ــی م ــت زندگ روای
ــان،  ــد. نزهت جه ــش می رون ــر پی ــوازات یکدیگ ــه م ــه ب اســت ک
ــه اش  ــوی خان ــای تودرت ــه در اتاق ه ــی شاعرمســلک اســت ک زن
می چرخــد و بی دغدغــه نــان، اشــعار شــاتو بریــان را از بــر 
می کنــد. همزمــان بــا داســتان نزهت جهــان، خانــم جــان روایــت 
آنچــه بــر او رفتــه را خطــاب بــه دختــرش بازگــو می کنــد. روایــت 
ــه و  ــه راهــی برخــاف قاعــده حکومــت رفت ــدر ســرداری کــه ب پ
تــن بــه تاریکــی شــن ریز بــاغ زده و دیگــر بازنگشــته اســت. ایــن 
برنامــه از ۱۱ تــا ۱۵ آبان مــاه از ســاعت ۱8 در هنرســتان هنرهــای 

ــت. ــدان اس ــرای عاقه من ــان پذی ــای اصفه زیب

ــا اشــاره  ــم ســینمایی »خاله قورباغــه« ب ــده فیل تهیه کنن
بــه حضــور و مشــورت های مســعود کرامتــی در ســاخت 
ــین   ــل توســط افش ــر در عم ــن اث ــت: ای ــم گف ــن فیل ای
ــن  ــا ای ــم ب ــر می کن ــده و فک ــی ش ــمی کارگردان هاش
اتفــاق، چهــره ای جدیــد بــه ســینمای عروســکی ایــران 

معرفــی شــده اســت. 
ــه و  ــه دوبل ــان مرحل ــه پای ــا توجــه ب ــور ب فرشــته طائرپ
ــه« در  ــینمایی »خاله قورباغ ــم س ــذاری فیل ــاز صداگ آغ
ــین  ــرا افش ــه چ ــاره اینک ــنا، درب ــا ایس ــی ب گفت وگوی
مســعود کرامتــی کارگردانــِی  جــای  بــه   هاشــمی 
»خاله قورباغــه« را بــر عهــده گرفــت، بیــان کــرد:  افشــین  
تکمیــل  و  پیش تولیــد  مراحــل  همــان  از  هاشــمی 
فیلمنامــه بــه پــروژه پیوســته بــود. در ابتــدا بــه پیشــنهاد 
ــی  ــی نهای ــی در بازنویس ــعود کرامت ــد مس ــن و تأیی م

فیلمنامــه بــه  عنــوان مشــاور از او دعــوت بــه کار کــردم. 
طائرپــور بــا اشــاره بــه اینکــه دوره فیلمبــرداری چهارماهه 
بــا مشــورت و مشــارکت مســعود  »خاله قورباغــه« 
ــمی  ــین  هاش ــزون افش ــای روزاف ــی و خاقیت ه کرامت
ــا  ــان ب ــز همزم ــن نی ــه تدوی ــت: مرحل ــد، گف ــی ش ط
همیــن ترکیــب توســط ســپیده عبدالوهاب و دســتیارش 

ــدا محســنی پیــش رفــت.  ن
مســعود کرامتــی در همیــن فواصــل بــه دلیــل بــازی در 
چنــد فیلــم و ســریال و تئاتــر، بــا اطمینــان خاطــر، امــور 
کارگردانــی را بــه افشــین  هاشــمی واگــذار کرد و ســپس 
ــین   ــری افش ــوق هن ــت حق ــت رعای ــه ای جه ــی نام ط
هاشــمی بــه  عنــوان کارگــردان، پیشــنهاد کــرد کــه پروانــه 
ســاخت تمدیــدی فیلــم بــه نــام افشــین  هاشــمی صادر 

شــود.
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گذشــته از دنیــای مجــازی، موبایــل، تبلــت 
و ماننــد آن، شــاید ســینما و دیــدن یــک 
از  اســتفاده  گالری گــردی،  خــوب،  فیلــم 
محیط هــای فرهنگی تفریحــی یــا گشــت وگذار 
مناســبی  مکان هــای  کتابفروشــی ها،  در 
ــک  ــکاری و داشــتن ی ــات بی ــذران اوق ــرای گ ب
ســرگرمی مناســب کنــار خانــه و خانــواده باشــد. 
ــی  ــتن روی صندل ــر و نشس ــان تئات ــن می در ای

تئاتــر چــه جایگاهــی دارد؟  ســالن های 
بســامدهای  بــا  ارزشــمند  هنــری  تئاتــر، 
روان شناســی اســت کــه می توانــد روح و جســم 
ــه شــرط داشــتن یــک نمایــش  تماشــاچی را ب

ــاند.  ــش برس ــه آرام ــوب ب خ
ــان  ــری در اصفه ــته تئات ــب های گذش ــی ش ط
میهمــان تماشــاگران خــود شــد کــه بــه لحــاظ 
نمایشــنامه، کارگردانــی، انتخــاب بازیگــر و لباس 

و دکــور، نورپــردازی و انتقــال مضامیــن ارزشــی 
ــت و  ــرار داش ــی ق ــتاندارد و خوب ــطح اس در س
دیــدن آن بــه همــه عاقه منــدان فرهنــگ و هنــر 
توصیــه می شــود؛ تئاتــر »اســب ها« حاصــل 
نمایشــنامه هنرمنــد بــزرگ تئاتــر کشــورمان 
محمــد رحمانیــان اســت کــه به تازگــی بــه 
کارگردانــی اســتاد عــرب زاده و گروهشــان در 
شــهر اصفهــان روی صحنــه رفتــه اســت؛ روایتی 
نــو و تــازه از حماســه عاشــورا، ایــن بــار از زبــان 

اســب ها. 
ــت در  ــه سال هاس ــان ک ــد رحمانی ــور محم حض
ــتی  ــر دس ــی تئات ــی و کارگردان نمایشنامه نویس
ــرای  ــود ب ــبی ب ــت مناس ــش دارد، فرص ــر آت ب
ــا  ــا را ب ــی م ــد کام ــان چن ــا ایش ــو ت گفت وگ

ــازد. ــناتر س ــر آش ــای تئات دنی
 نظر شما درباره تئاتر اصفهان 

چیست و آن را چگونه ارزیابی می کنید؟
هرچنــد بــا یــک تئاتــر نمی تــوان بــه ایــن ســؤال 

پاســخ صریحــی داد، امــا آنچــه واضــح اســت 
ــر  ــر تئات ــژه هن ــر و به وی ــان در هن ــگاه اصفه جای
جایــگاه واالیــی اســت؛ شــاید بتــوان اصفهــان را 
طایــه دار تئاتــر کشــور دانســت؛ امــا مــن توقــع 
بیشــتری از آن دارم. انتظــار مــی رود که در ســال 
ــا ســالن های بیشــتر  9۶ تئاترهــای بیشــتری ب
بــا تماشــاگران بیشــتر بــا تعــداد دفعات بیشــتر 
ــه  ــا توجــه ب ــه داشــته باشــیم. ب ــر روی صحن ب
اینکــه اصفهــان پایتخــت فرهنگی کشــور اســت، 
ــل  ــه و اصی ــر پای ــن هن ــه ای ــی ب ــل کم لطف دلی

را نمی دانــم. 
همان گونــه کــه هنــر معمــاری اصفهــان همیشــه 
ــز در  ــر نی ــگاه تئات ــگاه ارزشــمندی دارد، جای جای
آن بایــد بســیار واالتــر از مــکان کنونی اش باشــد.

 نظرتان درباره تئاتر »اسب ها« 
چیست؟

ــه ســال ها  ــرب زاده ب ــاب ع ــن و جن دوســتی م
کنــم  عــرض  بایــد  و  بازمی گــردد  پیــش 
نمایشــنامه ســختی  نمایــش و  »اســب ها« 
اســت و مــن بــا دیــدن تئاتــر خوشــحالم 
کار  ایــن  عهــده  از  عــرب زاده  آقــای   کــه 

برآمدند. 
ــه  ــی را گرفت ــزه خزاع ــش »اســب ها«، جای نمای

و  بابــت بســیار خوشــحالم  ایــن  از  و مــن 
خوشــحال تر کــه جنــاب عــرب زاده ایــن کار را در 

ــد. ــام دادن ــان انج اصفه

 نظرتان درباره کارهای مذهبی 
چیست؟

ــی و  ــن مذهب ــه مضامی ــی ب ــن ارادت خاص م
موضوعــات این چنینــی دارم. نمایــش »اســب ها« 
ــه امــام حســین  ــراز ارادت ب ــرای اب ــود ب کاری ب
نیــز  دیگــری  نمایشــنامه های  این بــاره  در  و 
نوشــته ام کــه امیــدوارم بتوانــم اجرایشــان کنــم.

کاری دربــاره حضــرت خدیجــه؛ همین طــور 

حضــرت زینــب و حضــرت معصومــه. بــرای 
و  ویــژه  اســام جایــگاه  زنــان صــدر  مــن 
ــن  ــن در ای ــاش م ــام ت ــد و تم ــی دارن باارزش
ســاحت  بــه  ارادتــم  ابــراز  نمایشــنامه ها 

اســت. مقدسشــان 
 این روزها مشغول چه کاری هستید؟

ــتاد  ــی اس ــا همراه ــتیم ب ــران داش کاری در ته
ــود و  ــر ب ــم و تئات ــی از فیل ــه تلفیق ــی ک بیضای
رکــورد خوبــی در جــذب تماشــاگر داشــت؛ 
چیــزی در حــدود ۳۲ هــزار بیننــده کــه در نــوع 
ــن  ــاب چنی ــس از انق ــود و پ ــر ب ــود بی نظی خ
ــن  ــداد نداشــته ایم. ای ــن تع ــا ای تماشــاگرانی ب
تئاتــر بــا نــام »آیینه هــای روبــه رو« راهــی نویــن 

ــود. ــوب می ش ــدرن محس ــر م ــرای تئات ب
 برنامه شما برای تئاتر فجر امسال 

چیست؟
ــل  ــه دلی ــال ب ــد پارس ــود و دی ــر ب ــد منتظ بای
پــاره ای مشــکات نتوانســتم تئاتــری ارائــه 

ــم. ده
 حرف پایانی

خوشــحالم از حضــور در اصفهــان، دیدن دوســت 
و همــکار قدیمــی و البتــه تئاتــر خوبشــان. 
امیــدوارم روزهــای بهتــری در انتظارشــان باشــد.

،،
 تئاتر »اسب ها« حاصل نمایشنامه 
هنرمند بزرگ تئاتر کشورمان محمد 
بــه  به تازگــی  کــه  اســت  رحمانیــان 
کارگردانی استاد عرب زاده و گروهشان 
در شــهر اصفهــان روی صحنــه رفتــه 

اســت

محمد رحمانیان در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

 توقع من از تئاتر اصفهان 
بیش از این هاست

 بخشی از وصیت نامه
سردار شهید »یدهللا کلهر«

بسم رب الشهدا و الصدیقین
»مــن طلبنــی وجدنــی و مــن وجدنــی عرفنــی و 
مــن عرفنــی احبنــی مــن احبنــی عشــقنی و من 
ــن  ــه و م ــقته قتلت ــن عش ــقته و م ــقنی عش عش

قتلتــه فانادیتــه«
ــه و  ــی هللا  علی ــر محمــد )صل ــا ســام و درود ب ب
ــه  ــی فرج ــل هللا تعال ــان )عج ــام زم ــه( و ام آل
ــی  ــام خمین ــش ام ــر حق ــب ب ــریف( و نای الش
ــتضعفین  ــلمین و مس ــی مس ــزرگ تمام ــر ب رهب
ــاب  ــا را از منج ــی م ــه تمام ــری ک ــان! رهب جه
خــواری و ذلــت بیــرون کشــیده و بــه راه راســت 
هدایتمــان کــرد و نــوری شــد در تاریکــی راه کــه 

ــای  ــام راه ه ــان را از تم ــت خودم ــم حرک بتوانی
انحرافــی بازداریــم و در راه مســتقیم کــه همــان 
راه »هللا« اســت، حرکــت خــود را ادامــه دهیــم و 
ــود کــه راه  ــا ایــن راهنمایــی امــام عزیزمــان ب ب
خــود را پیــدا و انتخــاب کــردم تــا بتوانــم جبــران 

زمــان جاهلیــت خــود را بکنــم.
خدایــا! شــاهد بــاش کــه از تمامــی مظاهــر مادی 
دنیــا بریــدم تــا بیشــتر بــه تــو نزدیــک شــوم و 
بــه تــو بپیونــدم. خدایــا! مــن خواهان شــهادتم؛ 
نــه بــه ایــن معنــی کــه از زندگــی کــردن در ایــن 
ــا خواســته باشــم خــود  ــا خســته شــده ام ی دنی
را از دســت ایــن ســختی ها و نابســامانی های 
می خواهــم  بلکــه  ســازم؛  خــاص  دنیــوی 
گناهــان زیــادی را کــه انجــام داده ام، بــه وســیله 
رنــج کشــیدن در راه تــو و دادن چنــد قطــره خون 

ــاک شــود. می خواهــم  ــو پ ــه خاطــر ت ــم ب ناقابل
شــهید شــوم تــا اگــر زنــده ام، موجــودی نباشــم 
ــاید  ــا ش ــوم ت ــران ش ــد دیگ ــع از رش ــه مان ک
ــال  ــران و نه ــوع را جب ــن موض ــد ای ــم بتوان خون
کوچکــی از جنــگل انبــوه انقــاب را آبیــاری کنــد. 
ــرور  ــه س ــم ب ــا خون ــوم ت ــهید ش ــم ش می خواه
ــن  ــه م ــد ک ــی ده ــین)ع( گواه ــهیدان حس ش
ــش  ــرو راه ــتم و ره ــه نیس ــردم کوف ــد م مانن

ــوده ام. ب
مــرا  یارهــا!  و  دوســت ها  همــه  از  بهتــر  ای 
نــزد خویــش  مــرا  ای معشــوقم!  دریــاب! 
بخــوان، مــن انســانی گنهــکار و روســیاه هســتم، 
ــم  ــر کن ــم صب ــه دیگــر نمی توان مــرا فراخــوان ک
ــان رســیده اســت. چــه ســخت  ــه پای ــرم ب و صب
و ناگــوار اســت بیــن دوســتان صمیمــی جدایــی 

ــه  ــی ک ــت آن زمان ــخت اس ــه س ــد و چ می افت
یــک رهــرو بــه مقصــدش برســد و دیگــری 
مثــل مــن بــه مقصــد خویــش نرســد. بــار الهــا! 
ــردار. ــن ب ــختی ها را از دوش م ــن س ــودت ای خ
شــهادتم  در  مهربانــم!  مــادر  و  عزیــز  پــدر 
بی صبــری و گریــه نکنیــد. پــدر عزیــزم مــرا 
ــودم و از  ــت نب ــی برای ــد خوب ــه فرزن ــش ک ببخ
مــن راضــی بــاش تــا خــدا هــم از مــن خشــنود 

ــرزد. ــرا بیام ــود و م ش
 امیــدوارم بتوانــم بــا تقدیــم خــون ناچیــز 
و جســم ضعیــف خــود بــه اســام و قــرآن 
ــور  ــم. صب ــم کن ــما را فراه ــدا و ش ــت خ رضای
ــو  ــی و ت ــه کن ــری و گری ــادا بی صب ــاش و مب ب
مــادر مهربانــم در شــهادتم گریــه نکــن. افتخــار 
کــن و شــجاع بــاش و بــه دیگــر مــادران شــهدا 

بیشــتر ســربزن و بــه آن هــا دلــداری بــده و اگــر 
ــهدا  ــر سیدالش ــی، ب ــم بکن ــه ه ــتی گری خواس
حســین بــن علــی)ع( گریــه کــن، نــه بــر مــن.

همســر خوبــم می دانــم کــه همســر خوبــی 
ــما  ــش ش ــودم و از روز اول ازدواج پی ــت نب برای
ــوز  ــم هن ــی شــاید بگوی ــم و حت نتوانســتم بمان
نتوانســتیم درســت همدیگــر را بشناســیم. بــه هر 
حــال شــما مــرا حــال کــن و امیــدوارم بتوانــی 
کوهــی  چــون  ســختی ها  تمــام  مقابــل  در 
ــرای  ــی ب ــتاد خوب ــی و اس ــاوم باش ــتوار و مق اس
تنهــا دختــرم مریــم کــه هنــوز هــم پــدر خــود را 
بــه خوبــی نمی شناســد. مریــم را طــوری بــزرگ 
ــلمان و  ــی مس ــده زن ــه در آین ــن ک ــت ک و تربی
متعهــد و الیــق بــرای اســام و جامعــه اســامی 

باشــد.

سینما

استقبال برزیلی ها از »یواشکی« درمیشیان
ــل  و  ــیان در چه ــا ُدرمیش ــاخته رض ــکی« س ــینمایی »یواش ــم س فیل

ــد.  ــی ش ــل رونمای ــور برزی ــائوپائلو در کش ــنواره س ــن جش یکمی
نمایــش ایــن فیلــم بــا اســتقبال تماشــاگران در ســالن بزرگ فســتیوال 
ســائوپائلو روبــه رو شــد و پــس از نمایــش فیلــم رضــا درمیشــیان بــه 
ــه پرســش های حاضــران پاســخ  ــدی خــود ب ــر نیوزلن ــراه دو بازیگ هم

داد. 
ــس  ــد ســینمایی رضــا درمیشــیان پ ــم بلن ــن فیل »یواشــکی« چهارمی
ــی  ــوری« و فیلم ــتم!« و »النت ــی نیس ــض«، »عصبان ــای »بغ از فیلم ه
ــرچ  ــت چ ــهر کراس ــای آن در ش ــام صحنه ه ــه تم ــت ک ــقانه اس عاش
نیوزلنــد فیلمبــرداری شــده اســت. ایــن فیلــم فرمالیســتی کــه داســتان 
عاقــه دو جــوان بــه یکدیگــر را روایــت می کنــد، بــه زبــان انگلیســی و 
بــا حضــور بازیگــران نیوزلنــدی در ادامــه تجربه هــای فرمــی درمیشــیان 

تولیــد شــده اســت. 
»یواشــکی«، نخســتین محصــول مشــترک ایــران و نیوزلنــد اســت کــه 
ــی(  ــتقل های ایران ــی )مس ــد اطبای ــی آن محم ــده بین الملل پخش کنن
اســت و در خاصــه داســتان آن آمــده: »هــر کــدوم از مــا یــه ماجــرای 

یواشــکی داریــم؛ ایــن یــه داســتان یواشــکیه... .« 
عوامــل ایــن فیلــم عبارت انــد از: نویســنده و کارگــردان و مدیــر هنــری: 
ــد  ــدا: محم ــراح ص ــاری، ط ــده صفی ی ــن:  های ــیان، تدوی ــا درمیش رض
رضــا دلپــاک، موســیقی: لونــا رندولــف، مدیــر تولیــد: کــرن اســتوارت، 
دســتیار اول کارگــردان: آرمیــن میــادی، برنامه ریــز: کاســاندرا بروشــری، 
ــین  ــردان: امیرحس ــتیار دوم کارگ ــنی، دس ــدا محس ــن: ن ــتیار تدوی دس
ــازی:  ــای مج ــینی، فض ــعید حس ــی: س ــط عموم ــر رواب ــد، مدی غیاثون
آریــن امیرخــان، البراتــوار دیجیتــال: شــرکت پیشــگامان ســینمای آریــا، 
ــروژه: حمیــد پنداشــته. ــر پ تصحیــح رنــگ: هوتــن حق شــناس ـ مدی

خبر ویژه
معاون وزیر ارشاد در آیین تودیع 
و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان اصفهان:
اجازه بازی عناصر سیاسی را 

در سنگر فرهنگ نمی دهیم
ــر کل  ــه مدی ــع و معارف ــن تودی ــته آیی روز گذش
ــا  فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان ب
حضــور جمعــی از مســئوالن کشــوری و اســتان 

اصفهــان برگــزار شــد. 
ســید هــادی حســینی، معــاون حقوقــی، امــور 
مجلــس و اســتان های وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
ــر کل  ــه مدی ــع و معارف ــن تودی اســامی، در آیی
فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان اظهار 
داشــت: برخــی انتقــاد داشــتند کــه چــرا مدیــر 
کل ارشــاد اصفهــان، بومــی و اصفهــان نیســت؛ 
ــرا همــه مــا  ــرود؛ زی ــار ب ــد ایــن فرهنــگ کن بای
ــه  ــه فرهیخت ــتان هایی ک ــتیم. اس ــی هس ایران
دارنــد، بایــد فضــا را بــرای چرخــه تبــادل فراهــم 

کننــد. 
حجت االســام  انتخــاب  دالیــل  دربــاره  وی 
ــان  ــاد اصفه ــت ارش ــمت مدیری ــاری در س انص
در  انصــاری  حجت االســام  حضــور  گفــت: 
حضــور  هماننــد  اصفهــان  هنــر  و  فرهنــگ 
حجت االســام ارزانــی اســت و مــا از یــک فــرد 
ــتفاده  ــمت اس ــن س ــته در ای ــه و شایس باتجرب

کردیــم. 
ــس و اســتان های  ــور مجل ــی، ام ــاون حقوق مع
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا بیــان 
ــرای  ــه ای ب ــی گزین ــام ارزان ــه حجت االس اینک
در  اروپایــی  کشــورهای  از  یکــی  در  حضــور 
ــس از  ــزود: پ ــود، اف ــده ب ــگ ش ــه فرهن زمین
ــری  ــه دبی ــان ب ــده، ایش ــای مطرح ش صحبت ه
ــای  ــر کانون ه ــارت ب ــی و نظ ــورای هماهنگ ش
منصــوب  کشــور  مســاجد  فرهنگی هنــری 

ــدند.  ش
ــت  ــر از سیاس ــگ مهم ت ــرد: فرهن ــه ک وی اضاف

اســت و مــا اجــازه بازی کــردن عناصــر سیاســی 
داد.حــوزه  نخواهیــم  را  فرهنــگ  زمینــه  در 
فرهنــگ تلفیــق بــا دیــن اســت و بــه هیچ وجــه 
نبایــد فرصت هــا را از دســت بدهیــم و اینجــا بــا 

ــاوت اســت.  ــازی سیاســی متف ــدان ب می
ــگ و  ــابق فرهن ــر کل س ــت مدی ــن نشس در ای
ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه 
اصفهــان کریــدور فرهنــگ و هنــر اســت کــه بایــد 
ــی خــود برســد،  ــگاه اصل ــه جای ــم ب ــاش کنی ت
گفــت: برون ســپاری و واگــذاری فعالیت هــا 
ــی  ــه مبان ــل از جمل ــه بین المل ــت عرص و تقوی
ــته  ــان در 9۲۰ روز گذش ــاد اصفه ــی ارش فعالیت

بــود. 
حجت االســام و المســلمین حبیب رضــا ارزانــی 
بــا بیــان اینکــه در ایــن زمــان مــا ۱۰ مکتــب در 
اصفهــان را احصــا کردیــم کــه جریــان جدیــدی را 
در اصفهــان ایجــاد کردنــد، تصریــح کــرد: نــگاه ما 
در ارشــاد ایــن بــود کــه کارهــا را بــه انجمن هــای 
مردم نهــاد واگــذار کنیــم؛ زیــرا معتقدیــم کــه مــا 
متصــدی امــر فرهنــگ نیســتیم، بلکــه متولــی 
المســلمین  و  حجت االســام  هســتیم.  آن 

محمدعلــی انصــاری مدیــر کل جدیــد فرهنــگ 
ــار  ــز اظه ــان، نی و ارشــاد اســامی اســتان اصفه
داشــت: شــاکر خداونــد هســتم کــه ایــن توفــق 
نصیبــم شــد کــه در ادامــه مســیر کار فرهنگــی، 
ــرم،  ــریف، خونگ ــردم ش ــر م ــی را در محض مدت

مؤمــن، متدیــن و هنرپــرور اصفهــان باشــم. 
وی افــزود: اصفهــان، شــهری اســت کــه در 
را  ارزشــمندترین ها  ارزشــی،  همــه رده هــای 
دارد. اســتان اصفهــان بیشــترین آمــار شــهیدان 
بــزرگ را در مقایســه بــا جمعیــت خــود در 
ــرده و  ــه ک ــام هدی ــاع از کشــور و نظ مســیر دف
یکــی از آخریــن افتخــارات ایــن اســتان، شــهید 
ــم  ــام معظ ــر مق ــه تعبی ــه ب ــت ک ــی اس حجج
ــم در  ــرد. امیدواری ــاد ک ــی را ایج ــری تحول رهب
کنــار ایــن همــه افتخــارات مــا بتوانیــم تکلیــف 

ــم. ــود را ادا کنی خ
بخش هــای  همــه  در  داد:  ادامــه  انصــاری 
ــی  ــرمایه  اهال ــن س ــری باالتری ــی و هن فرهنگ
فرهنــگ و هنــر هســتند، بنابرایــن نخســتین و 
ــت  ــزاری بی من ــه ام خدمتگ ــن دغدغ اصلی تری

ــت. ــان اس ــر اصفه ــگ و هن ــی فرهن ــه اهال ب
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کارگردان مزدک میرعابدینی
نویسنده مزدک میرعابدینی 

بازیگران مزدک میرعابدینی، ندا 
صارمی منفرد، حمیدرضا پگاه، 

افسر اسدی، نگار عابدی

ویولنیست
کارگردان محمدعلی طالبی
نویسنده محمدعلی طالبی 

بازیگران کیانوش شهنازی، صبا 
فدایی، پیمان مقدمی، علیرضا 

طالبی، سامان نودهی

برگ جان
کارگردان ابراهیم مختاری
نویسنده ابراهیم مختاری 
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مهدی احمدی، مریم مقدم، سجاد 

تابش، سحر سلحشور
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در معرض خطر فضای مجازی
رئیــس مرکــز حراســت وزارت آمــوزش و پــرورش 
ــتفاده  ــت اس ــوزان جه ــت دانش آم ــد هدای ــت: بای گف
صحیــح از فضــای مجــازی، از اولویت هــای پدافنــد 

ــد.  ــل باش غیرعام
 ۱۸ کشــور  در  داد:  ادامــه  محمدحســین کفراشــی 
میلیــون کــودک و نوجــوان داریــم کــه حــدود ۸ میلیــون 
ــه ۶ ســاعت در فضــای مجــازی ســیر  ــان روزان نفــر آن
ــا  ــه آنه ــی همــواره وجــود دارد ک ــن نگران ــد و ای می کنن

ــد؟  ــتفاده می کنن ــا اس ــن فض ــه از ای چگون
رئیــس مرکــز حراســت وزارت آمــوزش و پــرورش 
گفــت: مســئوالن و اولیــای دانــش آمــوزان بایــد بــرای 
ــش  ــت بی ــه فرص ــازی ب ــای مج ــد فض ــل تهدی تبدی
ــردن آن،  ــا ک ــای ره ــه ج ــد و ب ــاش کنن ــش ت از پی
آمــوزش بهــره منــدی صحیــح از فضــای مجــازی را بــه 

ــد.  ــان آن بیاموزن مخاطب
ــی  ــط عموم ــانی و رواب ــاع رس ــز اط ــزارش مرک ــه گ ب
همــه  تــاش  بــر  وی  پــرورش،  و  آمــوزش  وزارت 
ــرد:  ــوان ک ــد و عن ــی تأکی ــدت وهمدل ــئوالن بروح مس
ــا فضــای مجــازی  ــرای آشــنایی ب آمــوزش معلمــان ب
و هدایــت دانــش آمــوزان در راســتای توســعه پدافنــد 

ــت. ــروری اس ــیار ض ــل بس غیرعام

افزایش مرگ ناشی ازمصرف مواد 
در زنان

رئیــس گــروه مطالعــات اعتیــاد مرکــز تحقیقــات 
ــرگ ناشــی از مصــرف  ــش م ــی از افزای پزشــکی قانون
مــواد مخــدر در زنــان خبــرداد و گفــت: در ۶ ماهــه 
امســال شــاهد افزایــش ۸.۵ درصــدی مــرگ ناشــی از 

ــم.  ــان بودی ــرف در زن ــوء مص س
محمدرضــا قدیــرزاده افــزود: در ایــن بــازه زمانی شــش 
ــان دارای  ــارس و اصفه ــران، ف ــتان های ته ــه، اس ماه
ــن  ــم تری ــهر ک ــمنان و بوش ــتان، س ــترین و گلس بیش

مــرگ ناشــی از مصــرف مــواد را داشــته اســت. 
ــرف  ــی از مص ــان ناش ــرگ زن ــار م ــش آم وی از افزای
مــواد در کشــور خبــر داد و گفــت: در شــش ماهــه 
در  مصــرف  از  ناشــی  فــوت   ۱۶۶ ســال  نخســت 
خانوم هــا رقــم خــورده اســت کــه ایــن آمــار در مقایســه 
ــا مــدت زمــان مشــابه ســال گذشــته کــه ۱۵۰ فــوت  ب
ــوده اســت، شــاهد افزایــش ۸.۵ درصــدی مــرگ در  ب

خانم هــا هســتیم. 
رئیــس گــروه مطالعــات اعتیــاد مرکــز تحقیقــات 
پزشــکی قانونــی خطــاب بــه سیاســت گــذاران و 
مســئوالن دســت انــدرکار گفــت: بــا توجــه بــه افزایــش 
مصــرف مــواد در زنــان و بالطبــع افزایــش مــرگ ناشــی 
از ســوءمصرف در زنــان، مســئوالن بایــد فکــر اساســی و 

ــن معضــل بیندیشــند.  ــرای ای جــدی ب
وی افــزود: اگرچــه بــه طــور کلــی شــاهد کاهــش آمــار 
ــر  ــرگ و می ــش م ــا افزای ــم ام ــور بودی ــرگ در کش م
ــاز  ــل تأمــل و نی ــان ناشــی از مصــرف پدیــده ای قاب زن

ــت. ــتر اس ــای بیش ــه ریزی ه ــه برنام ب

گزارش
توصیه پلیس راهور به زائران اربعین

ــت:  ــا گف ــور ناج ــس راه ــی پلی ــات و ترافیک ــاون عملی مع
ــتند،  ــا هس ــازم کرب ــخصی ع ــودرو ش ــا خ ــه ب ــی ک زائران

ــد.  ــه کنن ــس توج ــای پلی ــه توصیه ه ــًا ب حتم
ــران  ــت: آن دســته از زائ ــری گف ــر مه ــی اصغ ســرهنگ عل
اربعیــن کــه قصــد ســفر بــه کربــا را بــا وســیله نقلیــه خــود 
ــه  ــس توج ــای پلی ــه هشــدارها و توصیه ه ــًا ب ــد، حتم دارن

کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه زائــران اربعیــن حتمــًا مــدارک معتبــری 
همچــون گواهینامــه، بیمــه شــخص ثالــث، کارت خــودرو و 
معاینــه فنــی را بــه همــراه خــود داشــته باشــند، افــزود: باید 
خــودرو زائــران بــه امکانــات و تجهیــزات ایمنــی و گرمایشــی 
مجهــز باشــد و راننــدگان نیــز بــا هوشــیاری کامــل رانندگــی 

 . کنند
معــاون عملیــات و ترافیکــی پلیــس راهــور ناجــا بــا اشــاره 
بــه لــزوم همــکاری زائــران اربعیــن بــا خدمتگــزاران در ایــن 
ــت:  ــا گف ــور ناج ــس راه ــای پلی ــا نیروه ــه ب ــام از جمل ای
زائــران اربعیــن بایــد بــا نیروهــای پلیــس، عوامــل اورژانــس 
و هــال احمــر و غیــره همکاری هــای الزم را داشــته باشــند 
و همچنیــن راننــدگان از رانندگــی در حالــت خســتگی و 

خــواب آلودگــی پرهیــز کننــد. 
ســرهنگ مهــری بیــان کــرد: راننــدگان بداننــد کــه پلیــس 
بــا متخلفــان برخــورد خواهــد کــرد و بایــد توجــه کننــد کــه 
ــازی  ــه س ــات حادث ــکاب تخلف ــه از ارت ــای دو طرف در راه ه
ــودداری  ــدًا خ ــاز اکی ــبقت غیرمج ــرعت و س ــون س همچ
ــو  ــیر جل ــه مس ــد ب ــی بای ــول رانندگ ــدگان در ط ــد. رانن کنن
توجــه و بــا ســرعت مطمئنــه رانندگــی کننــد. ضمــن اینکــه 
الزم اســت راننــدگان در مواجهــه بــا ترافیــک بــا شــکیبایی، 

ــد.  ــه مســیر خــود ادامــه دهن ــه ب ــر و حوصل صب
وی افــزود: راننــدگان بایــد از حرکــت در منتهــی الیــه ســمت 
راســت جــاده خــودداری کننــد و در صــورت تصــادف منجــر 
ــت  ــا رعای ــود و ب ــش خ ــظ آرام ــن حف ــارت ضم ــه خس ب
جوانــب خــودرو را بــه منتهــی الیــه ســمت راســت هدایــت 
ــل  ــاس حاص ــا ۱۲۰ تم ــماره های ۱۱۰ و ی ــا ش ــه ب و بافاصل

کننــد. 
معــاون عملیــات و ترافیکــی پلیــس راهــور ناجــا بــا اشــاره 
ــتان های  ــیار در اس ــای س ــپ بنزین ه ــی پم ــش بین ــه پی ب
ــل از  ــه قب ــد ک ــه کنن ــد توج ــدگان بای ــت: رانن ــرزی، گف م
ــوخت  ــود را از س ــاک خ ــور  ب ــای کش ــه مرزه ــیدن ب رس
ــوردار  ــنگینی برخ ــک س ــا از ترافی ــه مرزه ــد، چراک ــر کنن پ

ــتند.  هس
وی بــا بیــان اینکــه راننــدگان بایــد از پــارک خودرو در ســطح 
ــر می شــود، جــدا  ــه موجــب ســد معب ســواره رو مســیر ک
ــی  ــی در محل ــر خودروی ــال اگ ــت: ح ــد، گف ــودداری کنن خ
ــودرو  ــود، خ ــارک ش ــده پ ــه ش ــای تعبی ــر از پارکینگ ه غی
توســط پلیــس بــه پارکینگ هــای مجــاز منتقــل می شــود و 
مالــکان پــس از بازگشــت از عــراق اگر نتوانســتند خــودروی 
خــود را پیــدا کننــد، می تواننــد بــا شــماره ۱۲۰ تمــاس 

بگیرنــد و از محــل خــودرو خــود مطلــع شــوند.

کوتاه اخبار 
کشف چهار قالده توله شیر در زاهدان

مدیــر کل دامپزشــکی سیســتان و بلوچســتان گفــت: چهار 
قــاده تولــه شــیر قبــل از ورود بــه زاهــدان در پاســگاه کوله 

ســنگی ایــن شهرســتان از قاچاقچیان کشــف شــد. 
قاچاقچیــان  داشــت:  اظهــار  مهــدی حســینی  دکتــر 
ــه  ــور ب ــمال کش ــیرها را از ش ــه ش ــن تول ــه ای ــی ک در حال
ــا را  ــال آنه ــد انتق ــد قص ــال می دادن ــدان انتق ــمت زاه س
بــه آنســوی مرزهــای شــرقی کشــور داشــتند کــه مامــوران 
ایســت بازرســی کولــه ســنگی بــه خــودروی نیســان وانــت 
آنــان مشــکوک شــده و آن را مــورد بازرســی قــرار دادنــد. 
وی افــزود: مامــوران انتظامــی چهــار قــاده تولــه شــیر را 
کــه نامــه حمــل اداره حفاظــت محیــط زیســت را داشــت، 
ــه کانکــس دامپزشــکی  کشــف و بــرای بررســی بیشــتر ب

ــد.  ــه ســنگی منتقــل کردن مســتقر در کول
وی ادامــه داد: بــا بررســی های انجــام شــده نامــه مجــوز 
ــه از ســوی اداره کل حفاظــت محیــط  ــن محمول حمــل ای
زیســت تأییــد نشــد. وی اظهارداشــت: ایــن تولــه شــیرها 
ــل داده  ــط زیســت تحوی ــه محی ــی ب ــه بالین ــد از معاین بع
نیــروی  بازداشــت مامــوران  شــدند و قاچاقچیــان در 

ــتند. ــی هس انتظام

محاکمه دزدان دریایی در تهران
چهــار دزد دریایــی اهــل ســومالی کــه در جدالــی دلهــره آور، 
بودنــد،  شــده  دســتگیر  ایرانــی  ماهیگیــران  توســط 
بــزودی در دادگاه محاکمــه می شــوند. فروردیــن 94، 
ــا  ــه دری ــر« ب ــر لنــج »جاب ــی ســوار ب ــر ایران ــد ماهیگی چن
ــا  ــاندند. آن ه ــومالی رس ــواحل س ــه س ــود را ب ــد و خ زدن
ــدادی دزد  ــان تع ــا ناگه ــد، ام ــری بودن ــغول ماهیگی مش
دریایــی مســلح نزدیــک شــدند و ســاح های کاشــینکف 
ــا  ــد. آن ه ــانه گرفتن ــادان نش ــمت صی ــه س ــان را ب خودش
ــل  ــه دلی ــدازی داشــتند، امــا ساح هایشــان ب قصــد تیران
ــی  ــری فیزیک ــرد و درگی ــل نک ــی عم ــی و زنگ زدگ خراب
شــروع شــد. در پایــان ایــن جــدال، ماهیگیــران ایرانــی نــه 
 تنهــا اســیر نشــدند بلکــه چهــار نفــر از آنهــا را نیــز دســتگیر 
کردنــد و بــا خــود بــه ایــران آورده و تحویــل نیــروی 

ــد.  ــی دادن دریای
دریایــی  دزدان  ایــن  شــد،  مشــخص  بررســی ها  در 
ــت  ــا کیفرخواس ــان ب ــتند و پرونده ش ــومالی هس ــل س اه
ــتم  ــعبه هش ــه ش ــی ب ــاح جنگ ــل س ــی و حم آدم ربای
اســت.  ارســال شــده  تهــران  اســتان  دادگاه کیفــری 
حســین اصغــرزاده، رئیــس شــعبه دربــاره پرونــده گفــت: 
»چنــد ســال پیــش تعــدادی ماهیگیــر ایرانــی در ســواحل 
ســومالی توســط دزدان دریایــی ربــوده شــدند. چنــد نفــر 
از آنهــا فــوت کردنــد و فقــط یــک نفرشــان موفــق بــه فــرار 

شــد.« 
وی افــزود: »دزدان دریایــی در تمــاس بــا خانواده هــا 
مبلــغ ۸۰۰ هــزار دالر درخواســت کــرده بودنــد، امــا بــا 
ــه  ــغ ب ــن مبل ــد، ای ــا انجــام دادن ــه خانواده ه ــی ک مذاکرات
ــون  ــه اکن ــی ک ــال دارد دزدان ــید. احتم ــزار دالر رس 3۰۰ ه
ــادان  ــا دزدان صی ــه دادگاه ارســال شــده، ب پرونده شــان ب
ایرانــی ارتبــاط داشــته یــا حتــی خودشــان باشــند.« 
جلســه ایــن دادگاه در آینــده ای نزدیــک برگــزار می شــود.

 

رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه ســاالنه 
ــود،  ــد می ش ــور متول ــول در کش ــودک معل ــزار ک ــا 3۰ ه ۲۵ ت
گفــت: پیشــگیری از معلولیت هــا از وظایــف بهزیســتی نیســت. 
ــروز عصــر  ــای ام ــرد: دنی ــار ک انوشــیروان محســنی بندپی اظه
تکنولــوژی و ارتباطــات اســت و بایــد خــود را در مســیر رشــد و 
تکنولــوژی قــرار داده درغیــر ایــن صــورت موجــب عقب ماندگــی 
جامعــه می شــود. وی خاطرنشــان کــرد: امــروزه نهادینــه کــردن 
دولــت الکترونیــک از اهمیــت باالیــی برخــوردار بــوده کــه امیــد 
داریــم در بودجــه ســال 9۷ ایــن امــر بــا جدیــت بیشــتری مورد 

توجــه قــرار گیــرد. 
ــر  ــه اگ ــه اینک ــا اشــاره ب ــس ســازمان بهزیســتی کشــور ب رئی
ــم،  ــب مانده ای ــرفت عق ــم از پیش ــب بمانی ــروز عق ــان ام از جه
ــی  ــت دولت ــاماندهی مدیری ــک و س ــت الکترونی ــزود: دول اف
ــه  ــته ک ــی داش ــش مهم ــازی نق ــی شفاف س ــت اثربخش جه

ــای  ــوژی و داده ه ــعه تکنول ــور در توس ــتی کش ــازمان بهزیس س
ــت.  ــق داده اس ــول وف ــن اص ــق ای ــر طب ــود را ب ــد خ جدی

ــه ســاالنه ۲۵  ــه ک ــن نکت ــه ای ــا اشــاره ب ــه ب محســنی در ادام
تــا 3۰ هزارکــودک معلــول در کشــور متولــد می شــود، تصریــح 
ــف بهزیســتی  ــت از وظای ــه پیشــگیری از معلولی ــا آنک ــرد: ب ک
ــه  ــار ب ــات و آم ــن اطاع ــا ای ــم ب ــاش می کنی ــا ت ــت ام نیس
سیاســت گذاری درســت برســیم و طبــق نقشــه راه عمــل کنیــم. 
رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور افــزود: کــوری، قطعــی عضــو 
و دیگــر معلولیت هــا از جملــه معلولیت هایــی بــوده کــه در 
ــن  ــی از ای ــک اطاعات ــردن بان ــم ک ــود دارد و فراه ــه وج جامع
معلــوالن می توانــد کمک هــای شــایانی در تصمیــم ســازی 
ــا بازنگری هــای ویــژه در  در ایــن خصــوص کنــد. وی افــزود: ب
خصــوص اعتیــاد، بهزیســتی توانســت بــا نقــش مهــم حمایــت 

اجتماعــی آمــار اعتیــاد را در جامعــه کاهــش دهــد.

ــل  ــه عوام ــاره ب ــا اش ــران ب ــگاه ته ــی دانش ــات علم ــو هی عض
اقتصــادی مســاله بیــکاری در کشــور افزایــش تــب تحصیــات 
دانشــگاهی در جامعــه را عاملــی بــرای بیــکاری در جامعــه 
توصیــف کــرد. علــی شــکوری بــا بیــان ایــن کــه قاعــده تعــادل 
ــار  ــم اســت، اظه ــز حاک عرضــه و تقاضــا در حــوزه اشــتغال نی
کــرد: رشــد جهشــی جمعیــت در دهــه ۶۰ در کشــور امــروز باعث 
شــده اســت تــا متولدیــن آن دوره وارد بــازار کار شــوند کــه ایــن 
مســاله در واقــع باعــث افزایــش عرضــه نیــروی تقاضــا شــده 
اســت، امــری کــه بــه دلیــل ســاختارهای اقتصــادی، تقاضــای 
بســیار کمــی بــرای آن وجــود دارد. شــکوری بــا بیــان ایــن کــه 
دولت هــا بایــد بــرای اشــتغال زایــی نیــروی کار ســالیانه بــرای 
حــدود ۵۰۰ هــزار نفــر ایجــاد شــغل می کردنــد، گفــت: نــه تنهــا 
ــه  ــر ب ــزار نف ــا ۶۰۰ ه ــه ســالیانه ۵۰۰ ت ــاد، بلک ــاق نیفت ــن اتف ای
جمعیــت بیــکاران اضافــه شــد. ایــن اســتاد دانشــگاه بــا اظهــار 

ایــن کــه امــروزه تعــداد فــارغ التحصیــان دانشــگاهی نســبت 
ــان  ــد، بی ــش یافته ان ــر افزای ــدود ۱4 براب ــته ح ــه گذش ــه ده ب
ــارغ  ــگاه ها و ف ــه دانش ــان ب ــی از جوان ــل عظیم ــرد: ورود خی ک
التحصیــل شــدن آنهــا باعــث شــده اســت تــا هــم توقــع  شــان 
از اشــتغال باالتــر بــرود وهــم  بــه هــر کاری و بــا هــر شــرایطی 
اعــم از حقــوق بــاال و بیمــه تــن ندهنــد کــه ایــن مســئله هــم 

باعــث تشــدید معضــل بیــکاری در کشــور شــده اســت. 
شــکوری در پایــان در مــورد پدیــده فــارغ التحصیــان بیــکار نیــز 
توضیــح داد: بــه دلیــل عــدم ایجــاد ظرفیت هــای کافــی در بــازار 
ــا تحصیــات عالیــه  کار بســیاری از فــارغ التحصیــان حتــی ب
شــانس پیــدا کــردن شــغل را ندارنــد. عــاوه بــر ایــن بســیاری 
ــز  ــد در مراک ــگاه ها بای ــه دانش ــان دوره عالی ــارغ التحصی از ف
تحقیقاتــی کشــور مشــغول شــوند کــه ایــن مراکــز نیــز وجــود 

ندارنــد و تعدادشــان بســیار کــم اســت.

چرا دانش آموختگان به هر کاری تن نمی دهند؟تولد ساالنه ۲۵ تا ۳۰ هزار کودک معلول در کشور

گروه اجتماعیدامون رشیدزاده
D.Rashidzade@eskimia.ir

بارهــا در همیــن صفحــه از تخلفــات رانندگــی 
و مشــکات آن ســخن گفته ایــم. تصادفــات 
رانندگــی در ایــران جــان حــدود ۱۶ هــزار نفــر 
ــث  ــی باع ــاور نکردن ــار ب ــن آم ــرد ای را می گی
ــرگ و  ــار م ــن آم ــی از باالتری ــا یک ــده م ش
میرهــای ناشــی از حــوادث رانندگــی را در 

جهــان داشــته باشــیم. 
هــر چنــد در بســیاری از ایــن تصادفــات 
ــاد  ــه ایج ــه حادث ــتند ک ــا هس ــن خودروه ای
ــری  ــوی دیگ ــرا س ــن ماج ــا ای ــد ام می کنن

ــم دارد.  ه
در  راهــور  پلیــس  آمارهــای  اســاس  بــر 
درون  تصادفــات  درصــد   3۰ بــه  نزدیــک 
شــهری مهــر ســال 9۶، عابــران پیــاده مقصــر 

بوده انــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه طبــق آمــار همیــن 
یــک مــاه، در تصادفــات بــرون شــهری، 
عابــران پیــاده در نزدیــک بــه ۱۰ درصــد 

تصادفــات نقــش و حضــور داشــته اند.
 پل های عابر پیاده

ــاده  ــر پی ــای عاب ــور از پل ه ــه عب ــر تجرب اگ
را داشــته باشــید و یــا در مســیر عبــور و 
مرورتــان بــا ایــن پل هــا برخــورد کــرده 
باشــید حتمــًا تعــدادی از عابــران را مشــاهده 
کرده ایــد کــه بــی توجــه بــه تمــام قوانیــن از 

ــین ها  ــوه ماش ــان انب ــا از می ــن پل ه ــر ای زی
ــد. ــور می کنن ــان عب ــرض خیاب از ع

ــع  ــود موان ــا وج ــع ب ــی مواق ــی در برخ حت
قــرار گرفتــه در زیــر ایــن پل هــا برخــی 
شــهروندان خطــر زیــر گرفتــه شــدن توســط 
خودروهــا و عبــور دشــوار از ایــن موانــع را بــه 
جــان می خرنــد ولــی حاضــر نیســتند از پــل 

ــد.  ــور کنن ــاده عب ــر پی عاب

امــروزه حتــی بســیاری از ایــن پل هــا در 
کان شــهرهایی ماننــد اصفهــان، مکانیــزه 
اســت و حتــی نیــازی بــه بــاال و پاییــن 
رفتــن از پلــه هــم نیســت امــا بــا ایــن وجــود 
ــا بــه خطــر انداختــن  هســتند افــرادی کــه ب
همچنیــن  و  خانواده شــان  و  خــود  جــان 
خودروهــای در حــال عبــور در مقابــل قانونــی 

کــه بــرای حفــظ جــان خودشــان وضــع 
شــده مقاومــت می کننــد.

 چهارراه ها
ــاده  ــر پی ــای عاب ــه پل ه ــا ب ــرا تنه ــن ماج ای
چهارراه هایــی کــه  در  و  نمی شــود  ختــم 
چــراغ راهنمایــی و رانندگــی دارنــد هــم 

ــت.  ــوال اس ــن من ــه همی ــاع ب اوض
از  چهارراه هــا  وضعیــت  کل  در  شــاید 
ــم  ــوز ه ــا هن ــد ام ــر باش ــر بهت ــای عاب پل ه
هســتند عابــران پیــاده ای کــه بــدون توجــه 
بــه رنــگ چــراغ و بوق هــای ممتــد راننــدگان 
خشــمگین بــی خیــال از عــرض خیابــان 
عبــور می کننــد تــا شــاید چنــد ثانیــه ای 

ــند.  ــان برس ــوی خیاب ــه آن س ــر ب زودت
ــه  ــد ب ــه راحتــی می توان ــد ثانیــه ای کــه ب چن

قیمــت جانشــان تمــام شــود.
 قوانین

ــف  ــدگان موظ ــر رانن ــن اگ ــاس قوانی ــر اس ب
ــه رعایــت مقــررات حــق تقــدم در گــذرگاه  ب
عابــر پیــاده هســتند، عابــران پیــاده نیــز بــه 
هنــگام تــردد بایــد از محل هــای تعییــن 

ــد. ــور کنن شــده عب
اگــر عابــری از معابــر غیرمجــاز عبــور کنــد و 
ــد ،کارشناســان بخــش  ــش آی ــه ای پی حادث
رانندگــی  و  راهنمایــی  پلیــس  تصادفــات 
ســهم تقصیــر را بــرای عابــر هــم لحــاظ 

 . می کننــد

یــا  مســکونی  ماننــد  مــواردی  آن هــا 
معبــر  یــا  بزرگــراه  بــودن،  غیرمســکونی 
ــکان  ــا ام ــودن ی ــا کوچــه ب ــی ی ــی، فرع اصل
ــم  ــراغ و عائ ــود چ ــر، وج ــرای عاب ــور ب عب
راهنمایــی و رانندگــی و ســایر مــوارد موجــود 

می کننــد. بررســی  را  محــل  در 
در  حتــی  می توانــد  عابــر  تقصیــر  ســهم 
ــده  ــه ۱۰۰٪ هــم برســد و رانن ــوارد ب برخــی م
ــد.  ــده باش ــب نش ــی مرتک ــه جرم هیچ گون
ــا خودرویــی تصــادف  ــری ب ــرای مثــال عاب ب
ــده ســبز  ــرای رانن ــا چــون چــراغ ب ــرده ام ک
ــا  ــور نداشــته اســت، ب ــر حــق عب ــوده و عاب ب
ــر  ــهم تقصی ــوارد، س ــه ی م ــه ای بقی ماحظ

ــت. ــده اس ــر ش ــر ۱۰۰٪ ذک عاب
بــر اســاس قانــون در مــواردی کــه عبــور عابــر 
ــد و  ــور نمای ــر عب ــت، اگ ــوع اس ــاده ممن پی
راننــده ای کــه بــا ســرعت مجــاز و مطمئنــه در 

حرکــت بــوده و وســیله ی نقلیــه نیــز نقــص 
ــادر  ــی نداشــته باشــد و در عیــن حــال ق فن
بــه کنتــرل نباشــد و بــا عابــر برخــورد نمــوده 
ــدن وی  ــدوم ش ــا مص ــوت ی ــه ف ــر ب و منج
گــردد، راننــده ضامــن دیــه و خســارت وارده 

نیســت.
بــا وجــود صریــح و روشــن بــودن ایــن 
قوانیــن امــا متاســفانه بســیاری هنــوز هــم از 
ایــن قوانیــن اطــاع ندارنــد و خــود را ملــزم 
بــه رعایــت آن نمی داننــد. در چنین شــرایطی 
و  ارگان هــا  رســانی همــه  اطــاع  نقــش 
نهادهــای مختلــف و همچنیــن رســانه ها 
ــت.  ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــاره بس ــن ب درای
ــور  ــی در کش ــوادث رانندگ ــار ح ــش آم کاه
تنهــا بــه زیرســاخت احتیــاج نــدارد و نقــش 
فرهنــگ ســازی در ایــن مــورد بــه خصــوص 
حتــی از زیــر ســاخت هــم مهــم تــر اســت.

نقش عابران پیاده در تصادفات رانندگی

پیاده روی به سمت حادثه

،،
بــر اســاس آمارهــای پلیــس راهــور در 
نزدیــک بــه ۳۰ درصــد تصادفــات درون 
شــهری مهــر ســال ۹۶، عابــران پیــاده 

مقصــر بوده انــد

میهمــان  دســت  بــه  کــه  میانســالی  مــرد  خانــواده 
ناخوانــده اش بــه قتــل رســیده بــود، بــا حضــور در دادســرای 
جنایــی خواهــان دریافــت دیــه از بیــت المــال شــدند. 
ایــن درحالــی اســت کــه عامــل جنایــت مرمــوز هــم پــس 
ــه  ــن انداخت ــم پایی ــه پنج ــود را از طبق ــل، خ ــکاب قت از ارت
ــرا از  ــن ماج ــده ای ــود. پرون ــان داده ب ــی اش پای ــه زندگ و ب
شــامگاه ۷ شــهریور 9۲ و به دنبــال تمــاس مــرد میانســالی 
ــیدگی  ــتور کار رس ــری ۱3۵ آزادی در دس ــوران کانت ــا مأم ب

ــت.  قرارگرف
ــی  ــود گفــت: لحظات ــرداده ب ــه از جنایتــش خب ــرد ک ــن م ای
قبــل یکــی از دوســتان بــه نــام ایمــان را بــه خاطر مشــکاتی 
کــه داشــت بــه قتــل رســاندم و تصمیــم دارم خــودم را هــم 
ــن  ــه پایی ــل حادث ــه مح ــاختمان ۵ طبق ــام س ــت ب از پش

ــدازم. بین
 سقوط مرگبار

لحظاتــی بعــد هــم تمــاس قطــع شــد و مأمــوران کانتــری 
بافاصلــه خــود را بــه محــل حادثــه درشــهرک بیمــه-

ــان- رســاندند. مجاوراکبات
ــدند.  ــال روبه روش ــرد میانس ــد م ــا جس ــان ب ــا درخیاب آن ه
پــس از اعــام موضــوع بــه بازپــرس کشــیک قتــل پایتخــت 
و تیــم جنایــی، تحقیقــات تخصصــی درایــن بــاره اعام شــد.

 جنایت در طبقه اول
باتوجــه بــه تمــاس مشــکوکی کــه دقایقــی قبل از خودکشــی 
ــوران  ــود، مأم ــه ب ــری صــورت گرفت ــا کانت ــرد میانســال ب م
وارد طبقــه اول ســاختمان شــده و بــا جســد مــرد میانســالی 
ــه  ــی خان ــم ریختگ ــدند. به ــه رو ش ــا روب ــی از اتاق ه در یک
ــت و  ــت داش ــل جنای ــا عام ــی ب ــری قربان ــت از درگی حکای
گلدانــی کــه چنــد متــر آن طرف تــر از جســد خونیــن کشــف 
شــد، نشــان مــی داد کــه مقتــول بــا اصابــت ضربــات گلــدان 
ازپــا درآمــده اســت. درادامــه مشــخص شــد ازخانــه ســرقت 
ــت  ــی دس ــان جنای ــه کارآگاه ــن اینک ــت. ضم ــده اس نش
نوشــته هایی پیــدا کردنــد کــه انگیــزه جنایــت را فــاش 
ــر،  ــر، خواه ــه دخت ــاب ب ــته خط ــت نوش ــرد. ۵ دس می ک
همســرقاتل، فرزنــدان مقتــول و مراجــع قضایــی بــود. عامــل 
ایــن جنایــت نوشــته بــود از آنجــا کــه متوجــه شــدم مقتــول 
بــه همســرم نظــر دارد او را بــه قتــل رســانده و هیــچ شــخص 
ــس از  ــن پ ــدارد. م ــی ن ــرا نقش ــن ماج ــم در ای ــری ه دیگ

ــم. ــه می ده ــی خــودم خاتم ــه زندگ ــل، ب قت
 بررسی دست نوشته ها

اجســاد  دســتورانتقال  مقدماتــی،  ازبررســی های  پــس 
ــه دســتور  ــی صادرشــد و درعیــن حــال ب ــه پزشــکی قانون ب
بازپــرس جنایــی دســتخط  ها بــرای بررســی اصالــت در 

اختیــار کارشــناس ها قــرار گرفــت. 
ــه  ــد ک ــد کردن ــط تأیی ــناس های خ ــم کارش ــد ه ــدی بع چن

ــت. ــل اس ــه قات ــق ب ــته ها متعل ــت نوش دس
ــی  ــت بازجوی ــه تح ــل ک ــل قت ــر عام ــر همس ــرف دیگ از ط
ــن  ــس از گرفت ــت: همســرم ســیامک پ ــود گف ــه ب قرارگرفت
ــس از  ــت و پ ــی رف ــورهای اروپای ــی از کش ــه یک ــم ب دیپل
ــد ســال  ــران برگشــت وطــی چن ــه ای ــان تحصیاتــش ب پای
ســه بــار ازدواج کــرد. امــا هــر بــار ازدواج هایــش ناموفــق بــود 

ــم. ــم آشــنا شــدیم و ازدواج کردی ــه باه ــا اینک ت

مدتــی بعــد از ازدواجمــان، مــادر ســیامک فــوت کــرد و ارثیــه 
مــادری اش -چنــد ملــک وآپارتمــان - بــه او رســید. 

بعــد هــم شــوهرم بــه بازســازی و فــروش امــاک مــادرش 
پرداخــت. امــا شــرکایش ســرش کاه گذاشــتند و مــا 
ــور  ــم مجب ــد ه ــی بع ــدیم. مدت ــتأجر ش ــان ومس بی خانم

ــم. ــرم بروی ــه دخت ــه خان ــدیم ب ش
 میهمان ناخوانده

امــا دختــرم از حضــور مــا ناراحــت بــود و در نهایــت بــه خانــه 
خواهــرم رفتیــم. ولــی از شــانس بــد مــن ، یــک ســال بعــد 
ــر  ــه خاط ــا ب ــه آنه ــود ک ــرم ب ــه خواه ــه خان ــا ب ــن م از رفت

ــد.  مأموریــت شــوهرش، از تهــران رفتن
بــه همیــن خاطــر درمانــده بودیــم کــه چــکار کنیــم و کجــا 
ــتان  ــی از دوس ــیامک یک ــاق س ــب اتف ــر حس ــه ب ــم ک بروی

ــد.  ــان دی ــیروس را در خیاب ــام س ــه ن ــی اش ب قدیم
همــان موقــع فهمیدیــم کــه همســر ســیروس مدتــی قبــل او 
را تــرک کــرده اســت. بــه همیــن خاطــر او و پســرش، بــا هــم 
ــیروس  ــع از س ــان موق ــوهرم نیزهم ــد. ش ــی می کردن زندگ
خواســت مــا را به عنــوان میهمــان بپذیــرد کــه او هــم قبــول 
کــرد و مــا ۶ مــاه در خانــه اش میهمــان بودیــم. ولی پســرش 
ــا  ــور م ــف حض ــدت مخال ــواده اش بش ــایراعضای خان وس
بودنــد. حتــی پســرش بــه حالــت قهــر خانــه را تــرک کــرد 
ــی  ــد از مدت ــی بع ــود ول ــکلی نب ــای اول مش ــت. روزه ورف
ــش  ــر دارد. رفتارهای ــن نظ ــه م ــیروس ب ــدم س ــه ش متوج
ــی  ــودم. حت ــراری شــده ب ــه ف ــه از خان ــود ک ــوری ب ــم ط ه
ــه  ــار ناشایســتی انجــام داد و مــن ب یــک روزســیروس رفت

ــدم.  ناچارشــب را در شــرکتی کــه کارمــی کــردم مان
همســرم کــه از نیامدنــم نگــران شــده بــود بــا مــن تمــاس 
گرفــت و علــت را جویــا شــد. بــه دروغ بــه او گفتــم درشــرکت 
ــد  ــاعتی بع ــا س ــد. ام ــاب ش ــر مج ــه ظاه ــه ب کار دارم ک
ــه  ــت ک ــن خواس ــت و از م ــاس گرف ــن تم ــا م ــیروس ب س
ــای  ــیامک صحبت ه ــدم، س ــت ب ــردم. از بخ ــه برگ ــه خان ب
ــع  ــم قط ــوز تماس ــود. هن ــنیده ب ــن را ش ــا م ــیروس ب س
ــا مــن تمــاس گرفــت و ماجــرا  ــود کــه همســرم ب نشــده ب
را جویــا شــد. ابتــدا ســعی کــردم او را آرام کنــم امــا زمانــی 
ــر اســت، حقیقــت را  ــا خب کــه متوجــه شــدم او از ماجــرا ب
گفتــم. او هــم گفــت ســیروس را ادب می کنــد و بعــد از آن 
ــچ  ــه هی ــن خواســت ب ــد هــم از م ــد. بع ــه ســراغم می آی ب
عنــوان بــه خانــه نیایــم. مــن هــم منتظــر همســرم بــودم تــا 
ــه  اینکــه متوجــه شــدم او بعــد از قتــل دوســتش دســت ب

ــت. ــی زده اس خودکش
 درخواست دیه

باتوجــه بــه اظهــارات زن میانســال، مــدارک و دســت 
نوشــته های موجــود در صحنــه قتــل، تمــاس عامــل جنایــت 
قبــل از خودکشــی و تحقیقــات صــورت گرفتــه، دســت 
داشــتن ســیامک در جنایــت محــرز و پرونــده بســته شــد. 
ــور  ــرای ام ــه دادس ــه ب ــا مراجع ــیروس ب ــواده س ــا خان ام
ــدوق  ــول از صن ــه مقت ــتاردریافت دی ــران، خواس ــی ته جنای
بیت المــال شــدند. بدیــن ترتیــب بــا دســتور بازپــرس 
جنایــی، درخواســت آنهــا بــرای قضــات دادگاه کیفــری یــک 
اســتان تهــران ارجــاع خواهــد شــد تــا آنهــا در ایــن خصــوص 

ــد. ــم بگیرن تصمی

قاتل ورشکسته خودکشی کرد ک دو برادر جنایت هولنا

ماجــرای ایــن پرونــده جنایــی بیســت و پنجــم اســفند 
ســال ۱394 زمانــی لــو رفــت کــه نیروهــای انتظامــی از 
ــع  ــژاد مطل ــی در بیمارســتان شهید هاشــمی ن مــرگ زن
ــو مجــروح شــده  ــدد چاق ــات متع ــا ضرب ــه ب شــدند ک
بــود. همســر ایــن زن ۲۸ ســاله در اظهــارات اولیــه خــود 
بــه نیروهــای انتظامــی گفــت: حــدود ســاعت ۱۰ صبــح 
ــاس  ــزل تم ــن من ــماره تلف ــا ش ــل کارم ب ــی از مح وقت
ــت:  ــم، پســر 3 ســاله ام گوشــی را برداشــت و گف گرفت
ــان  ــه هراس ــن جمل ــنیدن ای ــا ش ــرد! ب ــوا ک ــان دع مام
ــوار هدایــت رســاندم  ــه ام واقــع در بول ــه خان خــودم را ب
ــدم.  ــه رو ش ــرم روب ــون همس ــرق در خ ــر غ ــا پیک و ب
ــان  ــی او ج ــردم ول ــی ب ــز درمان ــه مرک ــه او را ب بافاصل

ــود. خــود را از دســت داده ب
ــرس  ــه بازپ ــر ب ــن خب ــام ای ــا اع ــزارش، ب ــن گ بنابرای
ــاز شــد و  ــاره آغ ــن ب ــات در ای ــل عمــد تحقیق ــژه قت وی
پســر بچــه 3 ســاله راز ایــن جنایــت هولنــاک را فــاش 
کــرد. او بــه مقــام قضایــی گفــت: عمــو معیــن مــادرم 
ــعبه  ــت ش ــی وق ــد قاض ــی بع ــرد! لحظات ــی ک را خون
ــاب دســتور دســتگیری  ــی و انق ۲۰۸ دادســرای عموم
برادرشــوهر مقتــول را صــادر کــرد و بدیــن ترتیــب 
بررســی ها دربــاره ایــن جنایــت هولنــاک ادامــه یافــت. 
ــز  ــری نی ــه ســابقه کیف ــچ گون ــه هی ــم ۲۶ ســاله ک مته
نداشــت در بازجویی هــا بــه کارآگاهــان اداره جنایــی 
پلیــس آگاهــی خراســان رضــوی گفــت: نقشــه قتــل را 
ــا همســرش اختــاف داشــت  ــود او ب ــرادرم کشــیده ب ب
و از مــن خواســت تــا او را بکشــم! شــب قبــل از حادثــه 
ــح  ــم و صب ــگ کردی ــرادرم هماهن ــا ب ــل را ب ــه قت نقش
ــه  ــت ک ــاس گرف ــن تم ــا م ــرادرم ب ــی ب ــد وقت روز بع
ــی  ــن قرص ــت م ــده اس ــدار ش ــواب بی ــرش از خ همس
خــوردم و بــه خانــه بــرادرم رفتــم و »ک« را بــا ضربــات 

ــردم. ــو مجــروح ک ــدد چاق متع
 همســر مقتــول نیــز بــه کارآگاهــان گفــت: آن روز وقتــی 
بــه محــل کارم رفتــم متوجــه شــدم کــه کارت بانکــی ام 
ــرم  ــه همس ــاعت ۰9:3۰ ب ــدود س ــت ح ــم نیس همراه
تلفــن زدم و ســراغ کارت بانکــی ام را گرفتــم امــا وقتــی 
ــی را  ــرم گوش ــم پس ــاس گرفت ــم تم ــا منزل ــاره ب دوب

ــی شــده اســت! ــان خون برداشــت و گفــت مام
ــر  ــه همس ــرد ک ــخص ک ــان مش ــی های کارآگاه بررس
ــزل  ــا من ــاس ب ــرای تم ــکارش ب ــن هم ــول از تلف مقت

ــت  ــا ردی از جنای ــت ت ــرده اس ــتفاده ک ــرادرش اس و ب
برجــا نمانــد! بــا لــو رفتــن ایــن ماجرا، همســر 3۱ ســاله 
مقتــول نیــز اعتــراف کــرد: از کارهــای همســرم خســته 
ــه ســفر خــارج  ــودم او حتــی اجــازه نمــی داد ب شــده ب
از کشــور بــروم. مــن می خواســتم آزاد باشــم ولــی 
ــه همیــن دلیــل  ــود ب همســرم مزاحــم کارهــای مــن ب

ــل برســاند. ــه قت ــا او را ب ــردم ت ــک ک ــرادرم را تحری ب
 بــا اعترافــات صریــح متهمــان، ایــن پرونــده جنایــی بــا 
ــری  ــه شــعبه پنجــم دادگاه کیف صــدور کیفرخواســت ب
ــک خراســان رضــوی ارســال شــد و توســط قضــات  ی
بــا تجربــه ایــن شــعبه مــورد رســیدگی قــرار گرفــت. دو 
ــرار  ــت ق ــز عدال ــل می ــی مقاب ــده وقت ــن پرون ــم ای مته
ــزه خــود از  ــرای انگی ــری را ب ــد ســناریوهای دیگ گرفتن

ــد. ایــن جنایــت مطــرح کردن
ــن  ــده در آخری ــن پرون ــف اول ای ــم ردی ــن« مته »معی
جلســه دادگاه کــه بــه ریاســت قاضــی مجتبــی علیــزاده 
ــک(  ــری ی ــم دادگاه کیف ــعبه پنج ــت ش ــس وق )رئی
ــه دلیــل  ــده برگــزار شــد گفــت: همســرم ب و قاضــی بن
حســادت های زنانــه ای کــه نســبت بــه جــاری خــودش 
داشــت مــرا تحریــک کــرد از ســویی موضوعــات دیگری 
هــم مــرا رنــج مــی داد کــه در نهایــت بــا پیشــنهاد بــرادرم 
بــرای قتل همســرش موافقــت کــردم. بنابراین گــزارش، 
ادعاهــای متهمــان ایــن پرونــده در حالــی بــا ســؤاالت 
تخصصــی قضــات دادگاه کیفــری رد می شــد کــه آنــان 
در بیــان برخــی موضوعــات پرونــده دچــار تناقــض گویی 
می شــدند امــا در نهایــت و پــس از برگــزاری جلســات 
دادگاه و دفاعیــات متهمــان و وکای آنــان، قضات شــعبه 
پنجــم دادگاه کیفــری یــک خراســان رضــوی رأی خــود 
را دربــاره ایــن پرونــده جنایــی صــادر کردنــد. بنا بــه رأی 
ــه دلیــل  ــده ب صــادره »معیــن« متهــم ردیــف اول پرون
قتــل »ک« )زن بــرادرش( بــه قصــاص نفــس و بــرای 
ــه پرداخــت  ــا چاقــو ب ــات غیرکشــنده ب وارد آوردن ضرب
دیه هــای ســنگین در حــق اولیــای دم مقتولــه، محکــوم 
شــد. دادگاه همچنیــن همســر مقتولــه را نیــز بــه اتهــام 
ــم  ــک و تشــویق مته ــق تحری ــل از طری ــت در قت معاون
ردیــف اول و تســهیل وقــوع جــرم بــه تحمــل ۲۵ ســال 
ــادره  ــزارش، رأی ص ــن گ ــرد. بنابرای ــوم ک ــدان محک زن
 قابــل تجدیــد نظرخواهــی در دیــوان عالــی کشــور

 است.

کنش    وا

رئیس دانشگاه تربیت مدرس   
»دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای« برای 

اولین بار در دانشگاه تربیت مدرس راه اندازی 
می شود. »دانشکده علوم و فناوری های بین 

رشته ای« هیات علمی مستقلی ندارد و فقط فضا و 
سیستمی را ایجاد می کند تا میان رشته ای  هایی را که 
به آنها میان رشته ای   های قوی گفته می شود ،بتوانند 
در آن با همکاری اعضای هیات علمی دانشکده های 
مختلف مرتبط با این میان رشته ای ها بتوانند در آن 

با یکدیگر همکاری کنند و با یکدیگر تیم و هسته 
تحقیقاتی و آموزشی را ایجاد کنند و این رشته ها را 

پیش ببرند.

قائم مقام وزیر بهداشت 
باید توجه کرد که لیست انتظار و سیستم نوبت دهی به 
بیماران یکی از ابزارهایی است که حتی در کشورهایی 

مانند انگلستان، آمریکا، فرانسه، آلمان و... که از 
نظر منابع مالی بسیار غنی هستند هم وجود دارد و 

اجرا می شود. در عین حال اظهارنظری که درباره قرار 
گرفتن بیماران الکتیو یا غیر اورژانس در لیست انتظار 

از سوی وزارت بهداشت مطرح شده است، به این 
معنی نیست که از فردا برای همه خدمات سامت و 
برای همه بیماران چنین اتفاقی می افتد، بلکه وزارت 
بهداشت در حال بررسی است تا این کار را در برخی 
از خدمات و با توجه به منابعی که در اختیارش قرار 

می گیرد، انجام دهد.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان 
تقارن آغاز سال تحصیلی 9۷-9۶ با شور و شعور 

حسینی )ع( و در امتداد خط سرخ عاشورا و اهداف 
بلند جمهوری اسامی، مدیران با تجربه و دلسوز 

آموزش و پرورش را بر آن داشت تا )ستاد عتبات 
عالیات( را راه اندازی نماید. ستاد عتبات فرهنگیان با 
هدف فراهم کردن زمینه تشرف خانواده بزرگ آموزش 

و پرورش به عتبات در قالب گروه های خاص، با 
خدمات فرهنگی و اجرایی راه اندازی شده است.

دبیرکل جمعیت هالل احمر 
دارو و تجهیزات ارسالی هال احمر به کشور عراق 
در ایام اربعین سال جاری نسبت به سال گذشته 
بیش از دو برابر شده است. محموله ۱9۰ تنی دارو 

و تجهیزات ارسالی هال احمر به کشور عراق شامل 
دستگاه های فشارسنج، اکسیژن ساز، نوار قلب، شوک 

مصنوعی و داروهای مصرفی است. عوامل مرکز 
پزشکی حج و زیارت جمعیت هال احمر در 9 پایگاه 
امدادی جمعیت در مسیر نجف تا کربا، 9 پایگاه در 

شهر نجف، 3 پایگاه در شهر کاظمین و سامراء )پایگاه 
سامرا و امامزاده محمد( به ارائه خدمات درمانی به 

زائران می پردازند و محموله دارو و تجهیزات جمعیت 
هال احمر ایران در درمانگاهها و پایگاه های امدادی 

هال احمر توزیع می شود تا در صورت نیاز تمام زائران 
در ایام اربعین حسینی از خدمات بهداشتی و درمانی 

در کشور عراق برخوردار شوند.
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»آگهی مزایده عمومی« )نوبت اول(
نوبت دوم

استناد مصوبه شماره 5/96/1151 مورخ 96/7/25 شورای  به  شهرداری فوالدشهر 
اسالمی شهر در نظر دارد تعدادی از ماشین آالت و وسائط نقلیه شهرداری را از طریق 
و  شرایط  از  اطالع  جهت  توانند  می  متقاضیان  برساند.  فروش  به  عمومی  مزایده 
دریافت اسناد مزایده و بازدید حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 96/8/21 به پارکینگ 

ساختمان شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.
حسین ایزدی - سرپرست شهرداری فوالدشهر

اقتصــادی  معــاون  نــادری،  امیرحســین 
اصفهــان،  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  مالــی  و 
ــوان  ــه عن ــرکت ب ــن ش ــال 96 ای ــت: در س گف
بزرگ تریــن شــرکت فوالدســازی در خاورمیانــه 
ــذاری  ــا هدف گ ــا )MENA( ب ــمال آفریق و ش
تــن  میلیــون   7 حــدود  فــروش  و  تولیــد 
ــش دار،  ــرد و پوش ــرم، س ــوالت گ ــواع محص ان
ــان  ــارد توم ــزار و ۴۰۰ میلی ــه 1۴ ه ــتیابی ب دس
درآمــد و درنهایــت تحقــق ۴۰۰۰ میلیــارد تومــان 
ــن  ــه ای ــرد ک ــذاری ک ــص را هدف گ ــود خال س
میــزان ســودآوری بیشــترین حــد از زمــان 

بهره بــرداری از ایــن شــرکت بــوده اســت
وی عملکــرد شــش ماهــه  اول ســال 96 را 
ــرد: در  ــح ک ــی و تصری ــان ارزیاب ــیار درخش بس
ــا  ــرکت ب ــال 96 ش ــدای س ــه ابت ــدت 6 ماه م
فــروش ۳ میلیــون و 211 هــزار تــن انــواع 
میلیــارد   67۰۰ ارزش  بــه  محصــوالت خــود 
بهــای  کســر  از  پــس  توانســت  تومــان 

ــزار  ــود 2 ه ــای خ ــایر هزینه ه ــده و س تمام ش
ــادل  ــص مع ــان ســود خال ــارد توم و 2۳6 میلی
ــد  ــه ازای هــر ســهم حاصــل کن ــال را ب 298 ری
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 95 از 
رشــدی بالــغ بــر 2۴۳ درصــدی برخــوردار بــوده 

ــت. اس
معــاون اقتصــادی و مالــی شــرکت فــوالد 
ماهــه   شــش  در  افــزود:  اصفهــان  مبارکــه 
نخســت امســال درآمدهــای عملیاتــی ۴۳ 
درصــد، ســود   5 تمام شــده  بهــای  درصــد، 
ناخالــص 1۴۰ درصــد، ســود عملیاتــی 215 
درصــد و درنهایــت ســود خالــص 2۴۳ درصــد 
نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل، رشــد کــرده 

ــت. اس
توســعه   طرح هــای  از  بهره بــرداری  نــادری 
شــرکت از جملــه ماشــین ریخته گــری شــماره 
ــن  ــزار ت ــون و 8۰۰ ه ــک میلی ــت ی ــه ظرفی 5 ب
ــبا از  ــوالد س ــعه  ف ــرح توس ــال و ط ــن تخت ت

ــزار  ــون و 6۰۰ ه ــک میلی ــه ی ــن ب ــزار ت 75۰ ه
تــن را از عوامــل افزایــش درآمــد شــرکت 
ــین  ــرداری از ماش ــا بهره ب ــزود: ب ــمرد و اف برش
ــال 95،  ــرکت در س ــماره 5 ش ــری ش ریخته گ
ظرفیــت تولیــد و فــروش اســلب بــه طــور 
طــوری  بــه  یافــت؛  افزایــش  چشــمگیری 
ــرکت در  ــد ش ــان درآم ــارد توم ــه 7۳۴ میلی ک
ــروش  شــش ماهــه اول ســال 96، از محــل ف
ــوده  ــد ب اســلب های ماشــین ریخته گــری جدی
امســال  پایــان  تــا  می شــود  پیش بینــی  و 
ــه  ــن محــل ب ــارد تومــان از ای ــا 16۰۰ میلی جمع

ــود. ــزوده ش ــرکت اف ــای ش درآمده
ــعه   ــای توس ــایر طرح ه ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
مهــم شــرکت تصریــح کــرد: فــوالد مبارکــه 
ــعه ای  ــع توس ــند جام ــتای س ــان در راس اصفه
خــود و رســیدن بــه ظرفیــت 25 میلیــون تــن تا 
ســال 1۴۰۴، تأمیــن پایــدار مــواد اولیــه  خــود با 
قیمــت رقابتــی را در اســتراتژی های خــود قــرار 
داده کــه در ایــن راســتا، ســرمایه گذاری های 
ــزرگ  ــی ب ــی در ســهام شــرکت های معدن بزرگ
ــرمایه گذاری  ــو و س ــر، چادرمل ــه گل گه از جمل
ــن  ــت؛ ضم ــام داده اس ــزات انج ــادن و فل مع
توســعه  طــرح  در  ســرمایه گذاری  اینکــه 
کنسانتره ســازی و گندله ســازی ســنگان بــه 
ــده ای از  ــش عم ــن، بخ ــون ت ــت 5 میلی ظرفی
نیــاز شــرکت بــه تأمیــن مــواد اولیــه را از داخــل 
کشــور و بــا قیمــت رقابتــی بــرآورده می ســازد.

ــر  ــال حاض ــزود: در ح ــه اف ــن رابط او در همی
ــرداری  ــه بهره ب ــه  گندله ســازی ســنگان ب کارخان
پایــان  تــا  می شــود  پیش بینــی  و  رســیده 
امســال یــک میلیــون و 5۳۰ هــزار تــن گندلــه 

ــروش برســد. ــه ف ــن شــرکت ب از ای
وی خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه راه انــدازی 
طــرح توســعه  ســبا در ســال جــاری کــه قــرار 
ــک  ــه ی ــن ب ــزار ت ــت آن از 75۰ ه اســت ظرفی
ــش  ــرم افزای ــن ورق گ ــزار ت ــون و 6۰۰ ه میلی
محقــق  ظرفیــت  از  تــن  هــزار   8۳۰ یابــد، 

می شــود.
بــه وضعیــت  اشــاره  بــا  ادامــه  در  نــادری 
گــروه  شــرکت های  ســودآوری  مطلــوب 
شــرکت  خاطرنشــان کــرد:  مبارکــه  فــوالد 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــوب ب ــزگان جن ــوالد هرم ف
ــه  ــوالد مبارک ــروه ف ــرکت های گ ــن ش بزرگ تری
بــا ســرمایه  15۰۰ میلیــارد تومــان خــود توانســت 
ــد  ــا تولی ــال 96 ب ــت س ــه  نخس ــش ماه در ش
ــارد  ــه ارزش 119۰ میلی ــن اســلب ب 7۰6 هــزار ت
تومــان، درنهایــت بــه 128 میلیــارد تومــان 
ــه ازای هــر ســهم  ــال ب ســود خالــص و 85 ری
ــد؛  ــت یاب ــال دس ــدای س ــه ابت ــش ماه در ش
ــابه  ــدت مش ــه در م ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ســال گذشــته، ایــن شــرکت 1۳۴ میلیــارد 
ــن  ــرد؛ ضم ــه ک ــص را تجرب ــان خال ــان زی توم
اینکــه ایــن شــرکت فــروش یــک میلیــون 
ــال را  ــان س ــا پای ــلب ت ــن اس ــزار ت و ۴56 ه

اســت. هدف گــذاری کــرده 
معــاون اقتصــادی و مالــی شــرکت فــوالد 
ــوک 17  ــد بل ــان خری ــان در پای ــه اصفه مبارک
درصــدی شــرکت ســرمایه گذاری معــادن و 
ــات  ــی از اقدام ــاری را یک ــال ج ــزات در س فل
مهــم شــرکت در راســتای مدیریــت بهینــه  
ســبد ســرمایه گذاری های شــرکت و کنتــرل 
افــزود:  و  برشــمرد  معدنــی  شــرکت های 
ــازار،  ــه ارزش ب ســبد ســرمایه گذاری شــرکت ب
حــدود 7۰۰۰ میلیــارد تومــان و بهــای تمام شــده 
۴۰۰۰ میلیــارد تومــان اســت کــه در راســتای 
ســرمایه گذاری  و  شــرکت  کالن  اســتراتژی 
همچــون  فــوالد  باالدســتی  شــرکت های  در 
ــده  ــام ش ــوالدی انج ــرکت های ف ــادن و ش مع
و ســاالنه حــدود 25۰ میلیــارد تومــان از محــل 
ســود تقســیمی ایــن شــرکت ها بــه درآمدهــای 

فــوالد مبارکــه اضافــه می شــود.
وی انضبــاط دقیــق مالــی شــرکت مــادر و گــروه 
ــی و  ــفافیت اطالعات ــن ش ــه در عی ــوالد مبارک ف
ارســال بــه موقــع گزارش هــای مــورد نیــاز 

ســازمان بــورس طبــق جــدول زمانبنــدی را 
برشــمرد  شــرکت  افتخــارات  مهم تریــن  از 
گزارش هــای  و  اطالعــات  ارائــه  افــزود:  و 
به موقــع  و  اتــکا  قابــل  اقتصــادی  و  مالــی 
اساســی  اهــداف  از  یکــی  بــه ســهامداران، 
شــرکت اســت و ارتقــای رتبــه  اطالع رســانی 
ــران  ــه ســهامداران، همــواره مــورد توجــه مدی ب

ــت. ــوده اس ــرکت ب ش
و  مالــی  تســهیالت  نــرخ  ایشــان کاهــش 
جایگزینــی تســهیالت نــرخ بهــره  زیــاد بــا 
ــر  ــی دیگ ــد را یک ــرخ 18 درص ــا ن ــهیالت ب تس
راســتای کاهــش  در  اساســی  اقدامــات  از 
هزینه هــای مالــی برشــمرد و افــزود: همچنیــن 
مدیریــت موجــودی کاال و مــواد اولیــه متناســب 
بــا حجــم تولیــد شــرکت بــه منظــور جلوگیــری 
از انباشــت موجودی هــا از دیگــر اقدامــات مهــم 

انجام شــده در ســال جــاری اســت.
ــه در  ــوالد مبارک ــی ف ــادی و مال ــاون اقتص مع
خاتمــه ضمــن قدردانــی از تــالش کارکنــان 
همــت  و  اراده  بــا  کــرد  امیــدواری  اظهــار 
ــداف  ــه  اه ــه هم ــوالد مبارک ــروه ف تالشــگران گ
ایــن مجموعــه در ســال 96 محقــق شــود.

 همکاری فوالد مبارکه با کمیته امداد 
در سطح کشور بی نظیر است

 852 و  هــزار   2 و  مبارکــه  فــوالد  شــرکت 
نفــر از کارمنــدان ایــن شــرکت از حامیــان 
ــی)ره(  ــام خمین ــداد ام ــه  ام ــگی کمیت همیش
و خانواده هــای تحــت پوشــش ایــن نهــاد 

هســتند.
ــر کل  ــیران، مدی ــا ش ــب را حمیدرض ــن مطل ای
اســتان  خمینــی)ره(  امــام  امــداد  کمیتــه 
اصفهــان، گفــت و افــزود: عــالوه بــر کمک هــای 
همه جانبــه  شــرکت فــوالد مبارکــه، کارکنــان 
ــون  ــغ 97 میلی ــاه مبل ــز هرم ــرکت نی ــن ش ای
تومــان بــه حســاب مســتقیم فرزنــدان نیازمنــد 

تحــت پوشــش واریــز می کننــد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــن میــزان همــکاری 

از ســوی یــک شــرکت و کارکنــان آن بــا کمیتــه  
امــداد در ســطح کشــور بی نظیــر اســت، گفــت: 
ــام  ــال انج ــت در ح ــکاری سال هاس ــن هم ای
ــه  ــوالد مبارک ــرکت ف ــه ش ــن اینک ــت؛ ضم اس
ــر  ــه ه ــال و ب ــی از س ــر فصل ــرگاه و ه ــز ه نی
مناســبتی کــه پیــش آمــده، دســت رد بــه 

ــت. ــزده اس ــدان ن ــینه  نیازمن س
ــزاری  ــه در برگ ــوالد مبارک ــت ف شــیران از حمای
جشــن عاطفه هــا، جشــن نیکــوکاری، عیــد 
و  رمضــان  مبــارک  مــاه  شــب های  نــوروز، 
زمان هــای  پرکارتریــن  عنــوان  بــه  محــرم 
ــا کمیتــه امــداد یــاد  همــکاری فــوالد مبارکــه ب
و تصریــح کــرد: ایــن شــرکت همــه ســاله 
نیــاز  مــورد  لوازم التحریــر  از  تهیــه  بخشــی 
ــوزان  ــژه دانش آم ــد، به وی ــوزان نیازمن دانش آم

شهرســتان مبارکــه را تقبــل می کنــد.
وی در ادامــه ســخنان خــود گفــت: تأمیــن 
غــذای بخشــی از نیازمنــدان و افــراد تحــت 
ایــن  مشــارکت  و  امــداد  پوشــش کمیتــه  
شــرکت در اشــتغال زایی و کارآفرینــی بــرای 
جوینــدگان کار تحــت پوشــش ایــن کمیتــه 
بخــش دیگــری از اقدامــات فــوالد مبارکــه 

ــت. اس
مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان از 
ــوان بعضــی از  ــه عن کاهــش فقــر در جامعــه ب
آثــار و بــرکات حمایت هــای فــوالد مبارکــه یــاد 
ــه و  ــوالد مبارک ــل ف ــر عام ــرد: مدی ــه ک و اضاف
کارکنــان ایــن شــرکت همــواره بــه اشــکال 
مختلــف از کمیتــه امــداد حمایــت کرده انــد 

ــی دارد. ــای قدردان ــه ج ک
ــه  ــه مجموع ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
چــه  اشــتغال زایی  بــرای  امــداد  کمیتــه 

یکــی  اســت، گفــت:  اندیشــیده  تدابیــری 
ایجادکننــده  دســتگاه های  بزرگ تریــن  از 
ــه  ــداد اســت و ب ــه ام اشــتغال در کشــور کمیت
طــور تقریبــی 15 درصــد شــغل مســتقیمی کــه 
ــط  ــود، توس ــاد می ش ــور ایج ــتان و کش در اس
ــوان مشــاغل خانگــی  ــه امــداد تحــت عن کمیت
ــر  ــه ازای ه ــه ب ــن اینک ــود؛ ضم ــاد می ش ایج
ســه شــغل مســتقیم در ایــن بخــش یــک 
ــاد  ــز ایج ــتقیم نی ــورت غیرمس ــه ص ــغل ب ش

د. می شــو
ــوالد  ــب کــه ف ــن مطل ــه ای ــا اشــاره ب شــیران ب
ــه امــداد  ــه کمیت ــه توانســته ب مبارکــه هرجــا ک
ــه  ــت: ب ــرده، گف ــک ک ــی)ره( کم ــام خمین ام
منظــور توســعه  اشــتغال زایی در کمیتــه امــداد، 
تولیــد صنایــع دســتی بــا همــکاری مددجویــان 
مســتعد در حــال انجــام اســت کــه خوشــبختانه 
ــه  ــه ســپاهان ب ــوالد مبارک ــه باشــگاه ف مجموع
ــدادی از  ــزان تع ــن عزی ــت از ای ــور حمای منظ
ــرده  ــداری ک ــا را خری ــع دســتی مددجوه صنای

ــت. ــرار داده اس ــت ق ــورد حمای و م
اصفهــان  اســتان  امــداد  کل کمیتــه  مدیــر 
ــه  ــوی کمیت ــتغال زایی از س ــرد اش ــاره  راهب درب
ــه  ــر کمیت ــت ب امــداد افــزود: تکلیفــی کــه دول
و خانگــی  امــداد گذاشــته، مشــاغل خــرد 
را دربــر می گیــرد؛ ضمــن اینکــه بایــد بــه 
خاطــر داشــته باشــیم در بخــش مشــاغل 
ــدات  ــد تولی ــا 8۰ درص ــش از 7۰ ت ــی بی خانگ
فــرش در ایــران بــه وســیله  مددجویــان انجــام 
ــر  ــالوه ب ــت؛ ع ــیار ارزآور اس ــه بس ــود ک می ش
ایــن در بخــش صنعــت مینــاکاری، قلمزنــی و 
ــدات اســتان، تحــت  ... حــدود ۴۰ درصــد تولی

پوشــش ایــن کمیتــه انجــام می شــود.

 عملکرد درخشان فوالد مبارکه اصفهان
 در نیمه نخست سال ۹۶
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مدیــر پدافنــد غیرعامــل و مدیریــت بحــران آبفــا در 
ــل را  ــد غیرعام ــی، پدافن ــان در گفت وگوی ــتان اصفه اس
مجموعــه اقدامــات غیرنظامــی نامیــد کــه بــرای تحقــق 
ــداری  ــای پای ــیب پذیری، ارتق ــش آس ــدف کاه ــار ه چه
در  تســهیل  و  اضطــراری  خدمــات  اســتمرار  ملــی، 

مدیریــت بحــران و بازدارندگــی انجــام می شــود.
محمــد صالــح زاده، رئیــس شــورای هماهنگــی مدیــران 
پدافنــد غیرعامــل و مدیریــت بحــران صنعــت آب و 
ــد  ــه پدافن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان، ب ــتان اصفه ــرق اس ب
غیرعامــل و مدیریــت بحــران در ســازمان آب و فاضــالب 
مبتنــی بــر ســه محــور مطالعــه و اجــرا و بهره بــرداری بــه 
منظــور کاهــش آســیب های واردشــده بــه ســاختمان ها، 
تاسیســات و تجهیــزات آب و فاضــالب بــا رویکــرد 
ــاب  ــی آب و پس ــی و کیف ــای کم ــری از نقصان ه جلوگی
زیرســاخت هایی  تشــریح  در  آبفاســت،  ســازمان  در 
ــت:  ــا تشــکیل شــده، گف ــن اهــداف در آبف ــرای ای ــه ب ک
چــون کشــور مــا پرمخاطــره اســت و جــزو ده کشــور اول 
ــگاه  ــه جای ــد ب ــد، بای ــمار می آی ــه ش ــا ب ــز دنی حادثه خی
ویــژه پدافنــد غیرعامــل و مدیریــت بحــران توجــه 
ــت  ــه ماهی ــازمان هایی ک ــا و س ــیم و نهاده ــته باش داش
ــرو و  ــد وزارت نی ــت، مانن ــی اس ــا خدمات ــت آن ه فعالی
ــا ۴ ویژگــی 1( اســتمرار داشــتن  زیرمجموعه هــای آن، ب
خدمت رســانی )برقــراری جریــان در هــر زمــان(، 2( 
ــودن  ــبکه ای ب ــه، ۳( ش ــاد جامع ــه آح ــن هم در برگرفت
ــبکه  ــمت از ش ــک قس ــکلی در ی ــر مش ــه اگ ــات ک خدم
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــز تح ــر نی ــمت های دیگ ــد، قس رخ ده
ــوط  ــر من ــای دیگ ــات نهاده ــه خدم ــد، ۴( ارائ می گیرن
بــه ایــن خدمــات اســت، داللــت بــر موقعیــت حســاس 
ــه  ــانی ب ــر آبرس ــه اگ ــد اینک ــازمان را دارد؛ مانن ــن س ای
ــع  ــد بیمارســتان ها... قط ــدی مانن ــی و کلی ــز عموم مراک
شــود، بــا مشــکالت عدیــده ای مواجــه خواهــد شــد؛ لــذا 

موضــوع پدافنــد غیرعامــل و مدیریــت بحــران در آبفــا از 
ــت. ــوردار اس ــژه ای برخ ــگاه وی جای

مدیــر پدافنــد غیرعامــل و مدیریــت بحــران آبفا در پاســخ 
ــه ایــن پرســش کــه چــه زیرســاخت هایی در ســازمان  ب
آب و فاضــالب بــرای پدافنــد غیرعامــل تشــکیل شــده و 
ســطح آمادگــی آبفــا چگونــه اســت، بیــان داشــت: قبــال 
ــد؛  ــه ای اداره می ش ــورت کمیت ــه ص ــل ب ــد غیرعام پدافن
ولــی از ســال 91، بــه دلیــل اهمیــت موضــوع و بر اســاس 
نقشــه راهبــردی وزارت نیــرو بــرای اهــداف تعیین شــده، 
ســاختار مدیریــت پدافنــد غیرعامــل و مدیریــت بحــران 
متنــوع  فعالیت هــای  مجموعــه  از  و  شــد  تشــکیل 
ماهیــت  فاضــالب 2۴ شــاخص کــه  و  شــرکت آب 
ــرکت  ــای ش ــه حوزه ه ــدی دارد و در هم ــران و پدافن بح
بــه عنــوان فعالیــت اســتراتژیک مطــرح اســت، عملیاتــی                                                                          

می شــود.
 وی بــا اشــاره بــه تالش هــای صورت گرفتــه بــرای 
ــه  ــتا ب ــن راس ــه در ای ــی ک ــازی و آموزش های فرهنگ س
ــرایط  ــران و ش ــا بح ــه ب ــی و مقابل ــاد آمادگ ــور ایج منظ
ــان را  ــوع آب در اصفه ــود، موض ــه می ش ــراری ارائ اضط
ــم،  ــر اقلی ــر، تغیی ــالی های اخی ــه خشکس ــه ب ــا توج ب
فرســایش خــاک و هــدر رفــت آب، افزایــش جمعیــت و 
ســاختار معیــوب اقتصــاد آب، تحمیــل اشــتغال کشــور به 
بخــش آب، حفــر چاه هــای غیرمجــاز و ضعــف مدیریــت 
ســاختاری بــر منابــع آب و پاییــن بودن ســطح بهــره وری 
ــه  ــی ب ــر در آگاه ــل، مؤث ــن عوام ــا ای ــه ب ــزوم مقابل و ل
ــا  ــزود: ب ــرد و اف ــوان ک ــل عن ــد غیرعام ــت پدافن اهمی
ــتورکارهای  ــا دس ــق ب ــل، مطاب ــد غیرعام ــکیل پدافن تش
وزارت نیــرو، در زمــان طراحــی بــر اســاس اولویت ســطح 
ــل در آن  ــد غیرعام ــات پدافن ــد مالحظ ــروژه، بای ــر پ ه
لحــاظ شــود؛ ســپس طرح هایــی کــه طبــق دســتورکا ها 
ارزش گــذاری، ســطح بندی و بهره بــرداری می شــوند، 

اجــرا می گردنــد. 
صالــح زاده بــا اذعــان بــه اینکــه در پدافنــد غیرعامــل همه 
مجموعه هــا درگیــر هســتند، تصریــح کــرد: بــرای مقابلــه 
ــزی و ســاماندهی گروه هــای  ــا شــرایط حــاد، برنامه ری ب
کنتــرل و انتقــال اخبــار و اطالعــات بــر اســاس شــرایط 
موجــود و متناســب بــا حــوادث در اختیــار مدیریــت قــرار 

می گیــرد. 
مدیــر پدافنــد غیرعامــل و مدیریــت بحــران آبفــا اظهــار 
کــرد: بررســی راهکارهــای آماده ســازی بــرای مقابلــه بــا 
تهدیــدات مطالعــات دربــاره تاسیســات آبرســانی اصفهان 

بــزرگ انجــام و چالش هــا شناســایی شــده اســت. 
ــا  ــی م ــش اصل ــون چال ــه اکن ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
دارد،  دربــر  زیــادی  خســارات  کــه  اســت  کم آبــی 
برداشــت  را  غیرعامــل  پدافنــد  چالــش  مهم تریــن 
آب بــرای ۴ میلیــون نفــر در اصفهــان از زاینــده رود 
ــج  ــی از نتای ــه یک ــرد ک ــوان ک ــدن عن ــن نش و جایگزی
مطالعــات بــر اســاس شــاخص های مشخص شــده 
بــرای مقابلــه بــا مشــکالت ناشــی از ایــن موضوع اســت. 
همچنیــن مطالعــات مربــوط بــه تأمیــن آب اضطــراری، 
آب،  ذخیــره  یــا  انتقــال  و  تصفیــه  آب،  اســتحصال 
گندزدایــی و توزیــع آب در شــرایط وقــوع حادثــه انجــام 
ــد  ــه مول ــه تهی ــی ب ــه نقاط ــه در چ ــد ک ــخص ش و مش
بــرق، تانکــر ثابــت و ســیار، آبرســانی ســیار، حفــر چــاه، 
تجهیــز چــاه بــه آب شــیرین کن، احــداث مخــازن ذخیــره 
ــم؛  ــاز داری ــا اســتفاده نی ــال ی ــوط انتق آب، احــداث خط
ــردم و مســئوالن  ــه م ــن اســت ک ــن موضــوع ای مهم تری
اولیــه  بــه قــراردادن آب در ســبد کمک هــای  بایــد 
ــه  ــد و در برنامــه مقابل ــرای شــرایط اضطــرار توجــه کنن ب
و آمادگــی در قالب هــای ذخیــره مــورد نیــاز شــرایط 

ــود.  ــرار داده ش ــرار ق اضط
صالــح زاده دربــاره تهدیــدات شناسایی شــده بــه موضــوع 
ــن  ــن و ایم ــی مطمئ ــرد و آن را روش ــاره ک ــی اش کلرزن

ــد.  ــرای گندزدایــی خوان ب
ــت  ــر خاصی ــالوه ب ــر ع ــه گاز کل ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
گندزدایــی و مانــدگاری در مســیر مفیــد اســت، بــه 
خطــرات ناشــی از نشــت گاز کلــر پرداخــت و گفــت: 
ــک  ــی نزدی ــز جمعیت ــتورکار ها در مراک ــاس دس ــر اس ب
ــع آن  ــت مای ــر از حال ــای گاز کل ــه ج ــات، ب ــه تاسیس ب

می شــود. اســتفاده 
ــانه ها  ــا و رس ــش روابط عمومی ه ــه نق ــاره ب ــا اش وی ب
ــت  ــر اهمی ــل، ب ــد غیرعام ــران و پدافن ــت بح در مدیری
اطالع رســانی در این بــاره تاکیــد کــرد و از تهیــه و تجهیــز 
ــکیل  ــتان ها، تش ــتان و شهرس ــران در اس ــای بح اتاق ه
نــاوگان بحــران یــا تیم هــای واکنــش ســریع بــرای 

ــر داد. ــران خب ــگام بح ــات الزم در هن ــام اقدام انج
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