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کمبود امروز، بحران آینده
خشکســالی و کمبــود آب بــه یــک دغدغــه بین المللــی 
کــه جنــگ آینــده  تبدیــل شــده اســت؛ بــه طــوری 

دنیــا را جنــگ بــر ســر آب دانســته اند. چنانچــه یکــی از 
نگرانی هــای ملــی مــا ایرانیــان، خشکســالی و بحــران آب 
اســت. هــر چنــد ایــن موضــوع هنــوز بــه یــک بحــران جدی 
کــه باعــث  تبدیــل نشــده، امــا ایــن نگرانــی وجــود دارد 
ــه  ک ــت  ــود. اینجاس ــی ش ــتانی و مل ــی، اس ــات محل اختالف
بایــد مدیــران آب در بخــش تامیــن و توزیــع هماهنــگ 
خســارات  بســیاری  از  درســت  مدیریــت  بــا  و  شــوند 
تبدیــل  فرصــت  بــه  را  تهدیــد  ایــن  و  کــرده  پیشــگیری 

ــد.  کنن
کــی اســت در آینــده ای نزدیــک،  گــزارش ســازمان ملــل حا
31 کشــور جهــان بــا کمبــود آب مواجــه خواهند شــد. ایران 
کشــورهای درگیــر بحــران آب در آینــده  یکــی از بزرگ تریــن 

گــزارش از آن نــام بــرده شــده اســت... کــه در ایــن  اســت 
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

له
قا

رم
س

 گفت وگوی اختصاصی خلیل عسگری
کیمیای وطن  فوتبالیست دهه 30 با 

پای برهنه با توپ چرمی 
کی در زمین خا

صفحه 9

کیمیای وطن   روایت 
 به بهانه سالروز 
 شهادت آیت اهلل 
شیخ فضل اهلل نوری

شهید فتنه
صفحه  2

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

در صفحه سیاست )2( بخوانید

هݤݤݤݤݤݤ وسع�ت وط�ن ه ای ٮݬݬݬݬݬݓ �ش د�ی
ا�ن کشور: وزیر امور خارجه 

 آمریکا نگران قدرتمند شدن 
نظام جمهوری اسالمی است

محمدجواد ظریف، رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان، درباره 
16 بند نظارت بر برجام اظهار داشت: سیاست هایی که آمریکا 

در برجام پیگیری می کند، در کمیسیون نظارت مطرح شد...
در صفحه سیاست )2( بخوانید اخبار روز

کرد: کیمیای وطن بررسی 

پشت پرده 
کنکور کالس های 

صفحه 11

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس  عضو 
کیمیای وطن: گفت وگو با  شورای اسالمی در 

| کاهش هزینه های بیماران 
ح مراقبت های  با اجرای طر

پرستاری   صفحه 6
 | شهر اصفهان ۴ هزار هکتار 

کارآمد شهری دارد    بافت نا
صفحه 4

 نماینده مردم شهرستان های شهرکرد 
بن و سامان در مجلس:

 | چهارمحال و بختیاری 
در فقر به سر می برد   صفحه 5

| ایمنی، اصلی فراموش شده 
در خودروسازی داخلی صفحه 3

| مردان هرگز ازدواج نکرده 
۲ میلیون نفر بیش از زنانند   

صفحه 11

 بحران تابش  فرابنفش 
در اصفهان

با  اصفهان  استان  هواشناسی  پیش بینی  اداره  مدیر  
اشاره به میزان UV  در شهر اصفهان گفت: میزان تابش 
شده  پیش بینی   10 حدود  اصفهان  در   )uv( فرابنفش 
که همشهریان اصفهانی  است و این هشدار را می دهد 
نباید بیش از یک ساعت زیر تابش مستقیم خورشید قرار 

بگیرند...

صفحه 4

   ||  عکس: رضا سلطانی نجف آبادی

 نقض برجام روشن است
 رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه در جلسه هیئت نظارت هسته ای 

کرد: کید  معلوم شد تحریم های جدید آمریکا با بندهای مختلف برجام تعارض دارد، تا



یادداشت

روش مبارزه با منحرفان فکری

M.Hajian@eskimia.ir
محمدحاجیانجانشین مدیرمسئول

اقدامــات امــام محمــد باقــر و امــام جعفــر صــادق 
ــوزه  ــی کاظــم علیهم الســام در ح و امــام موس
نشــر دیــن و تربیــت شــاگردان بــزرگ و عالــم کــه 
هــر یــک ســتونی در فقــه و کام بودنــد، توانســت 
زمینــه مناســبی را بــرای فعالیــت و موفقیــت 
دوران امــام رضــا)ع( فراهــم کنــد؛ زیــرا فرهنــگ 
و معــارف شــیعی بــه شــکل کامــل و گســترده ای 
در میــان پیــروان ایــن مکتــب روشــن شــده 
بــود؛ امــا از آنجــا کــه فضــای حاکــم بــر جامعــه 
اســامی در زمــان حکومــت مأمــون، مملــو از آرا و 
ــون  ــای گوناگ ــوی گروه ه ــف از س ــات مختل نظری
بــود، طبیعتــا نقــش امــام رضــا)ع( در برابــر ایــن 

ــود.  امــواج فکــری، بســیار خطیــر و حســاس ب
امــام رضــا)ع( کــه در دوران خافــت مأمــون )از 
ــی  ــت زندگ ــزال( در پایتخ ــب اعت ــداران مکت طرف
می کردنــد، بــا انحرافــات فکــری و عملــی مواجــه 
بودنــد. آن حضــرت در مواجهــه بــا افــکار و عقایــد 
ــرد داشــتند:  ــار رویک ــی چه ــه طــور کل منحــرف ب
و  نامــه  فرســتادن  تربیــت شــاگرد،  مناظــره، 

ــش ها. ــه پرس ــخ ب ــتورکار و پاس دس
ــان از  ــه بیشــتر منحرف ــد ک ــخ نشــان می ده تاری
ــد کــه جــز در شــرایط  افــراد ضعیف النفســی بودن
ــن  رو عصــر  ــه رشــد نداشــتند؛ از ای خاصــی زمین
ــی  ــبب ویژگی های ــه س ــا)ع( ب ــام رض و دوران ام
ــد؛  ــروف ش ــی مع ــر طای ــه عص ــت، ب ــه داش ک
ــه  ــان، ب ــه اســامی آن زم ــه جامع ــه ای ک ــه گون ب
دلیــل آمــاده بــودن بســتر فرهنگــی و علمــی، بــه 

ــژه ای رســید.  ــت وی موقعی
عمده تریــن عوامــل ایجــاد فرقه هــای کامــی 
آشــنایی  اعتقــادی،  مســائل  در  انحرافــات  و 
ــود؛  ــان و جنبش هــای دیگــر ب ــا ادی مســلمانان ب
به ویــژه نهضــت ترجمــه در دوره عباســیان کــه گاه 
دســتخوش غرض ورزی هــای مترجمــان شــد و 
ــم آورد.  ــه فراه ــن زمین ــاعدی را در ای ــه مس زمین
برداشــت های  چــون  دیگــری  عوامــل  البتــه 
مختلــف از معــارف دینــی نیــز تأثیــر بســزایی در 

داشــت.  فرقه هــای کامــی  رواج 
ــر جامعــه اســامی  ــه فضــای حاکــم ب از آنجــا ک
و  آرا  از  مملــو  مأمــون،  حکومــت  زمــان  در 
ــون  ــای گوناگ ــوی گروه ه ــف از س ــات مختل نظری
بــود، طبیعتــا نقــش امــام رضــا)ع( در برابــر 
ــاس  ــر و حس ــیار خطی ــری، بس ــواج فک ــن ام ای
می نمــود. یکــی از جریان هایــی کــه امــام)ع( در 
ــای  ــد، بحث ه ــه ش ــا آن مواج ــش ب دوران خوی
ــه جریان هــای گوناگــون  ــه از ناحی ــود ک کامــی ب
فکــری بــه ســرعت فراگیــر و موجــب شــد در هــر 

ــود.  ــاد ش ــر ایج ــاف نظ ــه اخت زمین
امــام رضــا)ع( در مناظراتــی کــه مأمــون بــه 
ــروان  ــا پی ــی داد، ب ــکیل م ــی تش ــورت تحمیل ص
مذاهــب و مکاتــب مختلــف جهــان گفت وگــو 
و مناظــره می کردنــد کــه از نــگاه برون دینــی 
ــان  ــن ادی ــی بی ــای بین الملل ــون همایش ه همچ
ــی چنیــن گفت وگوهایــی  ــگاه درون دین ــود و از ن ب
دوازده  شــیعه  بــا  فرقه هــای گوناگــون  بیــن 

ــدارد. ــر ن ــام نظی ــخ اس ــی در تاری امام
بــرای  مأمــون  کــه  مناظراتــی  حقیقــت  در 
ــود  ــی ب ــی داد، مبارزات ــب م ــا)ع( ترتی ــام رض ام
از  دانشــمندان زمــان  بزرگ تریــن  کــه میــان 
فرقه هــا و مذاهــب مختلــف و امــام رضــا)ع( 
ــع  ــر مداف ــس اگ ــن مجال انجــام می شــد و در ای
ــود،  ــر از امــام رضــا)ع( می ب اســام شــخصی غی

می خــورد.  شکســت 
علــم امــام)ع( بــه گونــه ای بــود کــه بیشــتر 
حضــرت  علــم  بــه  هــم،  زمــان  آن  علمــای 
ــات  ــه روای ــه اینک ــتند؛ چ ــراف داش ــا)ع( اعت رض
ــا)ع(  ــام رض ــم واالی ام ــت از عل ــی حکای فراوان
ــد:  ــروی می گوی ــت ه ــه ابوصل ــد اینک دارد؛ مانن
ــون در  ــدم. مأم ــر ندی »از حضــرت رضــا)ع( دانات
مجلــس خــود دانشــمندان بــزرگ ادیــان و فقهــا 
ــه  ــر هم ــا)ع( ب ــرت رض ــرد. حض ــع می ک را جم
پیــروز می شــد. کســی در میــان آن هــا باقــی 
نمی مانــد کــه بــه مقــام آن  جنــاب اعتــراف 
ــه شــمار                            ــش کوچــک ب ــد و خــود را در مقابل نکن

نیــاورد.« 
یکــی از شــیوه هایی کــه امامــان)ع( در طــی 
چنــد قــرن بــرای تثبیــت عقایــد صحیــح اســام و 
ــرورش  ــق پ ــه کار می بســتند، از طری انتشــار آن ب
اصحــاب و شــاگردان مکتــب اهــل بیــت)ع( 
ــه  ــرف جامع ــای منح ــر جریان ه ــا در براب ــود ت ب
ــای  ــاب و علم ــن اصح ــه بی ــی ک ــا در مناظرات ی
ســایر فرقه هــا در مکتــب خلفــا روی مــی داد، 
ــری  ــای فک ــن جریان ه ــا ای ــل ب ــی کام ــا آمادگ ب

ــد. ــه کنن مقابل
ــات  ــا انحراف ــارزه ب ــر مب ــیوه های دیگ ــی از ش یک
نامه هــا،  رضــا)ع(،  امــام  عملــی  و  فکــری 
ــود  ــا)ع( ب ــام رض ــای ام ــتورکارها و پیغام ه دس
ــد.  ــال می کردن ــا ارس ــرای آن ه ــام)ع( ب ــه ام ک
در  را  آنــان  وظایــف  نامه هــا  آن  در  امــام)ع( 
اجتماعــی  و  سیاســی  پیشــامدهای  مقابــل 

می ســاختند. روشــن 
و  آموزه هــا  بیــان  در  مهــم  راه هــای  از  یکــی 
بــه  پاســخ  قالــب  در  اســام  حقایــق  بیــان 
پرســش ها و شــبهات دینــی اســت و پویایــى 
ــش هاى  ــرو پرس ــگ«، در گ ــه« و »فرهن »جامع
ــت.  ــه اس ــخ هاى ِخردورزان ــه و پاس حقیقت طلبان
ــار)ع(  ــه اطه ــر ائم ــد دیگ ــا)ع( همانن ــام رض ام
ــان  ــرای بی ــود ب ــی خ ــن راه را در دوران زندگان ای
ــد.  ــام دادن ــرفت آن انج ــامی و پیش ــارف اس مع
به ویــژه بــرای مردمــی کــه ســال های ســال 

عطــش شــنیدن آن  را داشــتند. 
یکــی از جهــات بــارز ســفر امــام رضــا)ع( توجــه 
ــای  ــه مدت ه ــود ک ــی ب ــارف اله ــه تشــنگان مع ب
زیــادی از اهــل بیــت پیامبرشــان دور نگــه داشــته 
ــه  ــیری ک ــی در مس ــن مردم ــد. چنی ــده بودن ش
حــدود 5 هــزار کیلومتــر طــول آن بــود، خــود را بــا 
ــه رو  امــام معصــوم)ع( و دریــای علــم نبــوی روب

می دیدنــد.

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

کمبود امروز، بحران آینده
ــش از  ــال 2025 بی ــا س ــد ت ــا می گوی پیش بینی ه
ــود جــدی  دوســوم جمعیــت جهــان در شــرایط کمب
آب قــرار می گیرنــد و یک ســوم بقیــه در شــرایط 

ــد. ــی می کنن ــود آب زندگ کمب
کمتــر از نیــم قــرن دیگــر عربســتان کامــا از آب تهی 
و بــه بیابانــی لم یــزرع تبدیــل خواهــد شــد. بحــران 
آب اکنــون در چیــن، آفریقــا، هنــد، تایلنــد، مکزیــک، 

مصــر و ایــران آشــکار شــده اســت.  
ــه  ــه ب ــت ک ــارش اس ــی آب، ب ــع اصل ــران منب در ای
طــور طبیعــی ســاالنه 252 میلیمتــر یــا 413 میلیــارد 
ــارش یک ســوم  ــزان ب ــن می ــر مکعــب اســت. ای مت
متوســط جهــان )831 میلیمتــر( و یک ســوم آســیا 

ــر( اســت. )732 میلیمت
نکتــه قابــل ذکــر ایــن اســت کــه منابــع آب در چنــد 
دهــه گذشــته ثابــت مانــده؛ در حالــی کــه جمعیــت 
ایــران بــه بیــش از 3 برابــر یعنــی بــاالی 70 میلیــون 
نفــر رســیده اســت. ایــن موضــوع کامــا مشــخص 
می کنــد کــه دســت کم 3 برابــر نیــاز بــه آب داریــم؛ 
بنابرایــن بایــد فکــر درســت و برنامــه ویژه ای داشــت 

و مصــارف را مدیریــت کــرد. 
کارشناســان دالیلــی را بــرای کاهــش ســریع منابــع 
ــد  ــه رش ــه از آن جمل ــمرده اند ک ــران برش ــی در ای آب

ــت.  ــه اس ــرف بی روی ــت و مص ــریع جمعی س
ــم کــه رشــد جمعیــت  ــن جــا الزم اســت بدانی همی
ــه در  ــت ک ــور اس ــای کش ــی از نیازه ــود یک ــز خ نی
ــر  ــم دیگــری را در ب صــورت توقــف نگرانی هــای مه
ــاره  ــه راه چ ــا در مصــرف بی روی ــد داشــت؛ ام خواه
بســیار اســت؛ اگــر فرهنــگ درســت مصــرف ســاری 
ــد،  و جــاری شــود و مــردم در مصــرف مراقبــت کنن

ــر برســد.  ــه یک ســوم و کمت ــا ب ــد مصــرف م بای
فرهنــگ دینــی مــا اســراف را بــه طــور اعــم مذمــوم 
دانســته و بــر صرفه جویــی تاکیــد می کنــد تــا آنجــا 
ــوا و اشــربوا  ــد در قــرآن می فرمایــد: »کل کــه خداون

و التســرفوا« 
ــژه  ــرف به وی ــگ مص ــطح فرهن ــای س ــد در ارتق بای
ــل  ــر دلی ــود. دیگ ــدام ش ــد اق ــه ج ــرف آب ب مص
ــن  ــره وری پایی ــا به ــاورزی ب ــش کش ــران را بخ بح
معرفــی کرده انــد. کشــور مــا ســال ها در جنــگ 
ــاله در  ــه دوره 40 س ــت و در هم ــرار داش ــی ق نظام
ــوده  ــی و ... ب ــی، سیاس ــادی، فرهنگ ــگ اقتص جن
اســت؛ لــذا بــا توجــه بــه تحریم هــای مختلــف 
بایــد  بهداشــتی،  و حتــی  نظامــی  و  اقتصــادی 
مراقبــت داشــت؛ بنابرایــن بخــش کشــاورزی بــرای 

ــته و دارد. ــت داش ــیار اهمی ــران بس ای
ــران  ــان نگ ــا ایرانی ــه م ــت ک ــوده و هس ــی ب  طبیع
ــی و در دســترس  ــواد غذای ــن م ــی در تامی خودکفای
ــن  ــر همی ــیم و ب ــی باش ــی کاف ــواد غذای ــودن م ب
داده  ویــژه  اهمیــت  خودکفایــی  بــه  اســاس 
شــده اســت. امــا مهم تریــن عامــل بحــران آب، 
ــوء مدیریت  ــی س ــر کس ــت. کمت ــوء مدیریت اس س
منابــع آب را انــکار می کنــد. اگــر همیــن منابــع 
کــم بــا حســاب و کتــاب مدیریــت شــود، بخشــی از 

نگرانــی را پاســخ می دهــد. 
ــرات  ــه تغیی ــود ک ــده ب ــرح ش ــل مط ــک تحلی در ی
فرســایش  گســترده،  مهاجــرت  هوایــی،  و  آب 
زیســت محیطی و خشکســالی در کنــار ســایر دالیــل 
موجــب می شــود کــه مدیریــت منابــع آبــی در حــال 
ــل شــود.  ــده تبدی ــش فزاین ــک چال ــه ی کاهــش ب
ــا  ــیاری از چیزه ــا بس ــه آب ب ــت ک ــح اس ــر واض پ
ــی را  ــد و پیچیدگ ــن پیون ــا ای ــر م ــد دارد و اگ پیون
درک و ارزیابــی نکنیــم، نمی توانیــم ایــن بحــران 
را حــل کنیــم؛ امــا بحــران چیســت؟ بحــران دقیقــا 
همــان چیــزی اســت کــه در حــال رخ دادن اســت. 
رودخانه هــا و دریاچه هــا یکــی پــس از دیگــری 
دارنــد خشــک می شــوند. مــا داریــم ســرزمین های 
تــر را از دســت می دهیــم، مــا شــاهد نشســت 
زمیــن هســتیم، مــا شــاهد بیابان زایــی هســتیم کــه 

ــد اســت.  بســیار ب
پهنه هــای  ناپدیــد شــدن  نظاره گــر  سال هاســت 
ــی دوست داشــتنی هســتیم؛ چاه هــا یکــی پــس  آب
ــه  ــاورزی ب ــزارع کش ــده و م ــک ش ــری خش از دیگ
زمین هــای خشــک بــدل می شــوند. برداشــت از 
آب در حــال گســترش اســت کــه بــرای جلوگیــری از 
ــی کــه در ســال های پیــش رو کل موجودیــت  بحران
کشــور را تهدیــد خواهــد کــرد، بایــد بازاندیشــی 

ــد.  ــاق بیفت جــدی در نحــوه اســتفاده از آب اتف
دولــت بایــد برنامه هایــی را در دســتورکار قــرار دهــد 
ــره وری  ــا به ــاورزی ب ــش کش ــژه در بخ و آب را به وی
بیشــتری مدیریــت  کنــد. همچنیــن توجــه بــه 
ــادی  ــت زی ــع آب از اهمی ــرزمین و مناب ــش س آمای
رونــد  می گوینــد  اســت. کارشناســان  برخــوردار 
ــه هیــچ عنــوان مطابــق  مصــرف آب در کشــور مــا ب
ــی موجــود در کشــور  ــع آب ــت مناب ــوان و ظرفی ــا ت ب
ایــن روال  اگــر  نیســت و پیش بینــی می شــود 
مصــرف ادامــه یابــد، می توانــد زنــگ خطــری بــرای 

کشــور باشــد. 
هم اکنــون  خشــک شــدن بعضــی رودخانه هــا، 
تاالب هــا، رهــا شــدن زمین هــای کشــاورزی بــه 
ــل  ــه دلی ــتاها ب ــرت از روس ــود آب و مهاج ــت نب عل
خشــک شــدن منابــع آبــی، نشــان دهنده بحــران آب 
در کشــور اســت کــه بایــد از ســوی مســئوالن جــدی 

گرفتــه شــود. 
ــران در  ــت ای ــد جمعی ــان می ده ــا نش پیش بینی ه
ــد  ــر خواه ــون نف ــش از 97 میلی ــه بی ــال 1400 ب س
ــارد  ــر 130 میلی ــاز براب ــورد نی ــدار آب م ــید و مق رس
ــزان   ــن می ــن ای ــه تامی ــود ک ــر مکعــب خواهــد ب مت
امکان پذیــر نخواهــد بــود؛ از ایــن رو دولــت دوازدهــم 
بایــد مدیریــت منابــع را از ابتــدا در دســتورکار خــود 

قــرار دهــد.
ــن  ــع ای ــد در رف ــت بای ــردم و دول ــال م ــر ح ــه ه ب
بحــران همدســت و یک صــدا شــوند و مراقــب 
ــر و  ــای دیگ ــه بحران ه ــل ب باشــند بحــران آب تبدی
اختافــات اســتان ها و محــات نشــود و امنیــت 

ــازد. ــدوش نس ــه را مخ جامع
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جریــان مشــروطیت در ایــران از یــک ســو 
سلســله قاجــار و از ســوی دیگــر روحانیــت را در 
ــای اول  ــان روزه ــرد. از هم ــان ک ــران نیمه ج ای
حرکــت عالمــان بــرای بنیانگــذاری عدالت خانــه 
ــن  ــا عالمــان دی ــاک خــود را ب دســت هایی ناپ
ــا مســیر حرکــت مشــروطه را  ــد ت ــراه کردن هم

ــه ســمت اهــداف خــود بکشــانند. ب
شــیخ فضــل هللا دســتان بیگانــه را در ســایه 
حضــور غرب زدگانــی می  دیــد، کــه بــه غرب زدگــی 

ــد. ــود می بالیدن خ
 روشنگری اهداف مشروطه

بست نشــینی در ســفارت انگلســتان، نخســتین 
گام در بــه حاشــیه کشــاندن مشــروطیت از 
هــدف واقعــی عالمــان دیــن بــه قانــون و 
ــی و نتیجــه  ــه مفهــوم غرب آزادی و مســاوات ب
آن کنــار گذاشــتن روحانیــت از مجلــس، غلبــه 
روشــنفکرها و تندروهــا و مانع تراشــی بــرای 

ــود.  ــده ب ــن در آین ــدن قوانی ــامی ش اس

طــرح این گونــه اندیشــه های ضــد اســامی 
در همــان اوایــل قیــام مشــروطیت، شــماری از 
عالمــان و بیــش از همــه شــیخ فضــل هللا نــوری 
را بــه روشــنگری اهــداف خویــش از مشــروطه 

وادار کــرد.
پیــش  نــوری کــه کمــی  شــیخ فضــل هللا 
اهــداف سیاســی  بــه  پیــروزی جنبــش  از 
شــده  بدگمــان  غرب گــرا  مشــروطه خواهان 
بــود، پــس از بازگشــایی مجلــس و شــروع 
نظام نامــه  دربــاره  مذاکــرات  و  جلســات 
)قانــون اساســی ( و اظهــار نظــرات برخــی 
ــر  ــه عناص ــرد ک ــن ک ــذ، یقی ــدگان متنف نماین
ــام  ــاد نظ ــال ایج ــه دنب ــروطه خواه  ب ــر مش مؤث
دموکراســی غربــی هماننــد نظام هــای سیاســی 
کشــورهای اروپایــی در ایــران هســتند. جوهــر 
و روح ایــن نظام هــای مبتنــی بــر قوانیــن 
موضوعــی و عرفــی، در بســیاری مــوارد بــا 

قوانیــن اســامی در تعــارض بــود.
 تالش برای شریعت اسالمی

جلســات  در  حضــور  بــا  فضــل هللا  شــیخ 

ــون  ــا روح قان کمیســیون تدویــن  می کوشــید ت
ــا  ــر اســاس شــریعت اســامی بن اساســی را ب
یــا از مــوارد متعــارض آن جلوگیــری کنــد؛ امــا 
مقاومــت او بــا مخالفــت سرســختانه برخــی از 
ــه  ــن مواج ــزده و بی دی ــروطه خواهان غرب مش
مشــروطه خواه  متعــدد  مطبوعــات  و  شــد 
 تهــران و ســایر شهرســتان ها بــه او حملــه 

کردند. 
ــروطه طلبان  ــد روزی از مش ــس از چن ــیخ پ ش
جــدا شــد؛ زیــرا مشــروطه را بــا شــریعت 
ســازگار ندانســت و خواســتار حکومت مشــروطه 

مشــروعه شــد. 
او گفتــه بــود: »مشــروطه ای را کــه از دیــگ پلوی 

ســفارت انگلیــس ســردرآورد، نمی خواهد.« 
از ایــن پــس اختافــات بیــن مشــروطه خواهان 
و شــیخ فضــل هللا و طرفدارانــش آغــاز شــد؛ بــه 
طــوری کــه بــه تــرور شــیخ انجامیــد کــه نــاکام 

. ند ما
 اصرار بر نظارت عالمان دینی

ــن  ــی، مهم تری ــان دین ــارت عالم ــر نظ ــرار ب اص
ــرای  ــه و اقــدام عملــی شــیخ فضــل هللا ب نظری
اســامی کــردن حکومــت مشــروطیت و طــرح 
ــود  ــا ب ــی علم ــتصوابی و فرامجلس ــارت اس نظ
ــن  ــی، قوانی ــان فعل ــورای نگهب ــد ش ــه همانن ک
ــب  ــه صــورت ماهــوی مــورد بررســی و تصوی ب
هیئــت علمــا قــرار گیــرد و حضــور شــکلی فقهــا 

ــت.  ــی نمی دانس ــس کاف را در مجل
 پــس از خلــع محمدعلــی شــاه از ســلطنت 
ــل هللا  ــیخ فض ــه ش ــرزا ب ــدی احمدمی و ولیعه

پیشــنهاد شــد تــا بــرای تأمیــن جانــی و مالــی 
بــه ســفارت روس پناهنــده شــود؛ امــا وی 
ــه  ــه بیگان ــر توســل ب ــت و شــهادت را ب نپذیرف

ــح داد. ترجی
 جمعــی از مغرضــان و بی دینــان بــه منــزل 
شــیخ رفتنــد، او را دســتگیر کردنــد و بــه میــدان 
ــه  ــی ک ــه انقاب ــد. وی در محکم ــه بردن توپخان
ــه  ــود ب ــی ب ــم زنجان دادســتانش شــیخ ابراهی
اعــدام محکــوم شــد و یپــرم خــان ارمنــی کــه 
ــه عهــده داشــت، حکــم را  ریاســت نظمیــه را ب
ــه دار آویختــه شــد. ــه اجــرا درآورد و شــیخ ب ب

ــاد داشــت  ــام اجته ــوری مق شــیخ فضــل هللا ن
ــود؛ بــه  و ایــن مقــام بــر همــه کــس مســلم ب
طــوری کــه حتــی سرســخت ترین دشــمنان او 
نیــز نتوانســتند عظمــت علمــی او را انــکار کننــد 
و حتــی بســیاری او را از بهبهانــی و طباطبایــی و 

ــتند. ــر می  دانس ــال آن دو برت امث

 نبوغ سیاسی شیخ
ــه  در بحبوحــه انقــاب، آنچــه امــکان داشــت ب
ایــن پیرمــرد بــه دروغ یــا راســت افتــرا و تهمــت 
ــد؛ امــا هیــچ کــس منکــر مقــام علمــی او  زدن

نشــد. 
شــیخ  الفــت  و  انــس  و  سیاســی  نبــوغ 
ــد  ــد آخون ــی همانن ــان بزرگ ــا عارف ــل هللا ب فض
ســلطان آبادی، ســید مهــدی قزوینــی، آقــا 
علیرضــا اصفهانــی، ســید حســین شوشــتری و 
ــا حــدودی از »بصیــرت معنــوی« ایشــان  … ت
ــی خــود را  ــرده برمــی  دارد و در مــوارد گوناگون پ

ــت. ــان داده اس نش
ــی  ــارض ذات ــه تع ــه ب ــی او، توج  دشمن شناس
ــدارها  ــرب، هش ــی غ ــفه سیاس ــام و فلس اس
و پیش بینی هــای سیاســی او ماننــد اخطــار 
هتــک  دربــاره  پیش بینــی  و  ســیدین  بــه 
حرمــت خــود، قتــل مرحــوم بهبهانی، برداشــتن 
عمامه هــا و دشــمنی بــا روحانیــت، پیامدهــای 
ــاری و  ــد و ب ــج بی بن ــروطه و تروی ــوء مش س
ــل  ــیس اص ــرانجام تأس ــرات و س ــیوع ُمنکَ ش
طــراز اول، از شــاخص  ترین جلوه هــای نبــوغ 

ــود. ــدر ب ــخصیت عالی ق ــن ش ــی ای سیاس
مرحــوم شــیخ فضــل هللا کــه برتریــن علمــای آن 
دوره بــود، تألیفاتــی چنــد نیــز از جملــه : تذکــرة 
ــه  ــه مهدوی ــل و ارشــاد الجاهــل و صحیف الغاف

و ... دارد. 
شــیخ فضــل هللا شــعر نیــز می ســرود و چندیــن 
قصیــده در مــدح امامــان و اهــل بیــت )ع ( بــه 

خــط و انشــای وی موجــود اســت .

ادامه از صفحه اول

ــگاران گفــت: در جلســه هیــأت  ــی در جمــع خبرن علــی الریجان
نظــارت هســته ای، اینکــه چــه مقــدار تحریم هــای جدیــد آمریکا 
بــا برجــام مخالــف اســت مــورد بررســی قــرار گرفــت و معلــوم 
شــد کــه ایــن موضــوع بــا بندهــای مختلف برجــام تعــارض دارد. 
ــکا،  ــد آمری ــای جدی ــال تحریم ه ــاره اعم ــرد: درب ــد ک وی تأکی
ــرد،  ــورت بگی ــد ص ــک بای ــات دیپلماتی ــه اقدام ــر اینک ــاوه ب ع
بایــد شــکایتی نیــز بــه شــورا و کمیســیون مربوطــه در ایــن رابطه 
ارســال شــود کــه ایــن موضــوع صــورت گرفتــه اســت. الریجانــی 
گفــت: عــاوه بــر اقدامــات انجام شــده، کلیــات طرحــی دربــاره 
ــی و  ــت مل ــیون امنی ــکا در کمیس ــات آمری ــا اقدام ــه ب مقابل
سیاســت خارجــی مجلــس مصــوب شــده و ایــن کمیســیون در 

حــال بررســی جزئیــات طــرح مذکــور اســت.
توســط  برجــام  نقــض  تصریــح کــرد:  مجلــس  رئیــس 

آمریکایی هــا از نظــر مــا در هیــأت نظــارت هســته ای بــا توجــه 
ــت. ــن اس ــتنادات روش ــه اس ب

ــع  ــه مان ــتند ک ــن هس ــال ای ــه دنب ــا ب ــزود: آمریکایی ه وی اف
ــدی  ــوع تردی ــن موض ــوند و در ای ــته ای ش ــق هس ــرای تواف اج
نیســت و شــاید تصمیــم آنهــا بــرای تصویــب قانــون جدیــد بــه 
ایــن خاطــر اســت کــه فضاســازی صــورت بگیــرد تــا در ایــران 
ــه داد:  ــی ادام ــود. الریجان ــام ش ــری انج ــرمایه گذاری کمت س
ــه  ــر توصی ــورهای دیگ ــه کش ــپ ب ــای ترام ــاس G20 آق در اج
کــرده بــود تــا در ایــران ســرمایه گــذاری نکننــد، کــه ایــن گونــه 
ــن  ــد چنی ــام نبای ــاس برج ــت و براس ــاف اس ــا خ اظهارنظره
فضاســازی انجــام شــود. رئیــس قــوه مقننــه افــزود: ان شــاءهللا 
اقدامــات 16 گانــه ای کــه مصــوب شــده بــا ســرعت انجــام شــود 
ــود. مهــر ــکا داده ش ــات آمری ــه اقدام ــری ب ــخ جدی ت ــا پاس ت

ــه  ــا اشــاره ب ــس، ب ــردم در مجل ــده م ــاری، نماین ــی هللا نانواکن ول
بهانه جویی هــای آمریــکا مبنــی بــر بازدیــد از مراکــز نظامــی 
بهانه گیری هــای  هســته ای گفــت:  توافــق  قالــب  در  ایــران 
ــه آمریــکا بحــث امــروز و دیــروز نیســت و ایــن مســئله  خصمان

ــی دارد. ــبقه تاریخ س
تــا  بــه هیچ وجــه اجــازه نخواهیــم داد  وی تصریــح کــرد: 
آمریکایی هــا در قالــب برجــام  از مراکــز نظامــی مــا بازدیــد کننــد.

عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس بــا 
بیــان اینکــه برجــام بهانــه دســت آمریــکا شــده، تاکیــد کــرد: مگر 
بحــث موشــکی در قالــب برجــام مطــرح شــده اســت؟ برجــام 

تنهــا بــه مســائل هســته ای اشــاره داشــت.
ــا  ــل م ــرف مقاب ــکا ط ــط آمری ــه فق ــان اینک ــا بی ــاری ب نانواکن
دربرجــام نیســت، بیــان داشــت: آمریــکا، یکــی از شــش کشــور 

ــا ایــران را امضــا کــرده؛  1+5 اســت کــه پــای توافــق هســته ای ب
ایــن در حالــی اســت کــه ایــن توافــق بــه امضــای اتحادیــه اروپــا 
هــم رســیده اســت. عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجــی مجلــس بــا بیــان اینکــه مــا بــرای ورود بــه بحــث برجام 
بایــد بیــن آمریــکا و ســایر اعضــای 1+5 تفکیکــی قائــل شــویم، 
ــم  ــکا ه ــود آمری ــه خ ــت ک ــی اس ــن در حال ــت: ای ــار داش اظه
اعتــراف می کنــد کــه ایــران تعهــدات خــود را در برجــام عملیاتــی 
کــرده اســت؛ بنابرایــن بــه اعتقــاد بنــده آن کشــوری کــه تاکنــون 

بــه برجــام عمــل نکــرده، آمریکاســت.
 نانواکنــاری بــا اشــاره بــه بهانه گیری هــای بی ربــط آمریــکا 
در موضــوع برجــام خاطرنشــان کــرد: مگــر بحــث حقــوق بشــر در 
برجــام گنجانــده شــده بــود کــه آمریکایی هــا دم از ایــن موضــوع 

می زننــد؛ لــذا آمریــکا، تنهــا نقض کننــده برجــام اســت. میــزان

رئیس مجلس شورای اسالمی:

 نقض برجام از سوی آمریکا روشن است
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

اجازه بازدید از مراکز نظامی  را به آمریکایی ها نخواهیم داد 

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس:
 آمریکا می خواهد ایران 

برجام را بر هم زند
ــت  ــی، نایب رئیــس کمیســیون امنی ــال دهقان کم
ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس، اظهار داشــت: 
برجــام، توافقــی بین المللــی اســت کــه در دولــت 
قبلــی آمریــکا امضــا شــده و بــر اســاس قطعنامــه 
شــورای امنیــت و مصوبــه شــورای امنیت ســازمان 

ملــل بــرای همــه کشــورها الزم االجراســت.
وی یــادآور شــد: دولــت قبلــی آمریــکا بــرای حفظ 

منافعــش پــای میــز مذاکــره آمــد و حتــی اذعــان 
کــرد کــه تحریم هــا در ایــران اثــری نــدارد. بعــد از 
آن دولــت آمریــکا بــا پــی بــردن بــه ایــن موضــوع 
ــت،  ــذار نیس ــران تاثیرگ ــه ای ــار ب ــرم فش ــه اه ک
توافــق برجــام را پذیرفتنــد و بــه دنبالــش کم کــم 

ــت. ــگ باخ ــا رن تحریم ه
نایب رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
ــدن  ــا روی کار آم ــه داد: ب ــس ادام ــی مجل خارج
ــا  ــد ب ــپ می خواه ــکا، ترام ــد آمری ــت جدی دول
ــا  ــی تحریم ه ــه جهان ــی در جامع ایجــاد جــّو روان
را برگردانــد؛ بــه همیــن دلیــل بــا تبلیغــات منفــی 
ادعــای  بــا  ایــران  اســامی  علیــه جمهــوری 

ــه تروریســم، حقــوق بشــر و کمک هــای  کمــک ب
تســلیحاتی، سیاســت های خصمانــه اش را دنبــال 

می کنــد.
ــم زدن  ــر ه ــکا ب ــدف آمری ــی ه ــه دهقان ــه گفت ب
برجــام توســط ایــران اســت؛ حــال اینکــه مــا بــر 
ــع  ــی و مناف ــی و منطق ــت عقان ــاس سیاس اس
ــد  ــی پایبن ــدات بین الملل ــه معاه ــور ب ــی کش مل
هســتیم. البتــه اگــر طــرف مقابــل بخواهــد 
اقدامــی برخــاف تعهــد برجــام انجــام دهــد، مــا 
ســاکت نمی نشــینیم و بــر اســاس قانــون اقــدام 
متقابــل و متناســب تصمیم گیــری می کنیــم.

اســاس  بــر  دیگــر  طــرف  از  داد:  ادامــه  وی 

تاکیــدات رهبــر دربــاره برجــام رویکردمــان تعامــل 
ــل  ــان در چارچــوب اعتمــاد متقاب ــا جه ســازنده ب
اســت؛ امــا اگــر بدعهــدی صــورت گیــرد، مــا نیــز 

ــرد. ــم ک ــری خواهی ــار دیگ رفت
ــکا  ــر اینکــه »آمری ــد ب ــا تاکی ــی در ادامــه ب دهقان
در انــزوا قــرار دارد«، گفــت: بــا توجــه بــه پایبنــدی 
ــر  ــام در براب ــش در برج ــام تعهدات ــه انج ــران ب ای
نقــض ایــن توافق از ســوی آمریــکا، اتحادیــه اروپا، 
روســیه و چین و ســایر کشــورهای شــورای امنیت 
ــا ایــن رویکــرد آمریــکا موافــق نیســتند. از  نیــز ب
ایــن رو آمریــکا در انــزوا قــرار گرفتــه و روزبــه روز 

ــت می شــود. ایســنا ــران تقوی سیاســت ای

امنیت
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،،
دینــی  عالمــان  نظــارت  بــر  اصــرار 
اقــدام عملــی  و  نظریــه  مهم تریــن 
شــیخ فضل هللا برای اســامی کردن 

حکومــت مشــروطه بــود

 

حســین امیرعبداللهیــان، دســتیار ویــژه رئیــس مجلــس و دبیــر کل کنفرانــس 
بین المللــی حمایــت از انتفاضــه فلســطین، در دیــدار بــا رمضــان عبــدهللا، دبیــر 
کل جهــاد اســامی فلســطین، کــه در بیــروت برگــزار شــد، اظهــار داشــت: حادثــه 
مســجداالقصی و کشــتار مــردم مظلــوم فلســطین تبدیــل بــه انتفاضــه جدیــدی 

شــد کــه بــه وحشــت و عقب نشــینی نظامیــان رژیــم صهیونیســتی انجامیــد.
وی افــزود: ایــن حادثــه بــار دیگــر توجــه بــه قــدس و مســجداالقصی را جلــب 
و اثبــات کــرد کــه مســئله سیاســی و دینــی مســجداالقصی نــزد افــکار عمومــی 

جهــان اســام زنــده اســت.
ــح کــرد:  ــت از انتفاضــه فلســطین تصری ــی حمای ــر کل کنفرانــس بین الملل دبی
رژیــم صهیونیســتی امــروز بــه عادی ســازی روابــط بــا کشــورهای عربــی نیازمنــد 
اســت و متاســفانه برخــی رهبــران عــرب مدعــی حمایــت از فلســطین در ایــن 

مســیر گام برمی دارنــد و ایــن خیانــت بــه آرمــان مــردم فلســطین اســت. 
ــی از  ــاد اســامی، ضمــن قدردان ــر کل جه ــدهللا، دبی ــدار رمضــان عب ــن دی در ای
ــت  ــت: جنای ــار داش ــطین اظه ــران از فلس ــامی ای ــوری اس ــای جمه حمایت ه
ــدی را  ــش خشــم و انتفاضــه جدی ــر صهیونیســت ها در مســجداالقصی آت اخی

علیــه تــل آویــو رقــم زده اســت.
وی افــزود: مقاومــت، بــدون وقفــه بــه مبــارزه خــود بــرای بازگشــت آوارگان و 

تشــکیل کشــور واحــد فلســطین از بحــر تــا نهــر ادامــه خواهــد داد.
عبــدهللا تصریــح کــرد: توجــه ویــژه امــام خامنــه ای در زنــده نگهداشــتن موضــوع 
ــرای  ــن راه ب ــت را بهتری ــا مقاوم ــت؛ م ــر اس ــش و بی نظی ــدس، روحیه بخ ق

ــم. دانشــجو ــطین می دانی ــان فلس ــق آرم تحق

محمدجــواد ظریــف، رئیــس دســتگاه دیپلماســی کشــورمان، دربــاره 16 بنــد نظارت بــر برجام 
اظهــار داشــت: سیاســت هایی کــه آمریــکا در برجــام پیگیــری می کنــد، در کمیســیون نظــارت 
ــری  ــدی و دیگ ــک بدعه ــت؛ ی ــه اس ــان دهنده دو نکت ــت ها نش ــن سیاس ــد. ای ــرح ش مط

خصومــت ایــاالت متحــده بــا جمهــوری اســامی.
وی در ادامــه بــا تأکیــد بــر اینکــه آمریــکا نگــران قدرتمنــد شــدن نظــام جمهــوری اســامی 
اســت، تصریــح کــرد: ایــاالت متحــده آمریــکا نگرانــی شــدیدی دارد کــه جمهــوری اســامی با 
برجــام قدرتمندتــر شــود و هم اکنــون نیــز ایــن توافــق امــکان مانــور آن هــا را کــم کــرده اســت.

ــر  ــران در براب ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــی و غیرحقوق ــات حقوق ــوص اقدام ــف درخص ظری
ــام  ــر برج ــارت ب ــه نظ ــت: در کمیت ــان داش ــته ای بی ــق هس ــی در تواف ــرف آمریکای ــار ط رفت
تصمیمــات مختلفــی گرفتــه شــد؛ از جملــه اقدامــات حقوقــی و پیگیــری آن از طریــق مجامع 
بین المللــی و کمیســیون مشــترک برجــام. همچنیــن مقــرر شــد وزارت خارجــه و ســازمان 
انــرژی اتمــی اقدامــات عملــی متقابلــی انجــام دهنــد کــه در گذشــته در مجلــس شــورای 

اســامی شــروع شــده اســت.
وی افــزود: در وزارت خارجــه نیــز تحریم هــای اخیــر کنگــره بــه فهرســت تحریم هــا 
ــرای  ــی در اج ــرژی اتم ــازمان ان ــط س ــد توس ــم بای ــابهی ه ــات مش ــده و اقدام ــه ش اضاف
ــام را  ــمنان برج ــاش دش ــد ت ــه بتوان ــت هایی ک ــود؛ سیاس ــری ش ــئولیت هایش پیگی مس

بــرای جلوگیــری از بهره منــدی ایــران از منافــع آن نــاکام کنــد.
ــد از ســوی  ــا 16 بن ــه اعــام شــد در 15 ی ــرد: همان طــور ک ــان خاطرنشــان ک ــف در پای ظری
ریاســت جمهــوری بــه دســتگاه های مختلــف از جملــه وزارت امــور خارجــه و ســازمان انــرژی 
ــه  ــت نظــارت ارائ ــه هیئ ــان ب ــاغ شــده اســت و نتیجــه در پای اتمــی، اقدامــات مقتضــی اب

خواهــد شــد. باشــگاه خبرنــگاران

کوتاه از سیاست

نخست وزیر عراق: سر داعش را زدیم   
  نخست وزیر عراق با بیان اینکه ایران نخستین 
کشوری بود که در درگیری های اخیر به بغداد کمک 
کرد، اظهار داشت: از همین رو ما وظیفه اخاقی و 

شرعی داریم که جلوی هرگونه تعدی به ایران از منشأ 
عراق را بگیریم.

العبــادی بــا اشــاره بــه پیــروزی بــر داعــش در موصــل 
تصریــح کــرد: مــا در عــراق ســر داعــش را زدیــم؛ ولــی 
هنــوز کارمــان تمــام نشــده؛ چــون داعــش هنــوز نابــود 
نشــده و بــه جــز در عــراق در کشــورهای دیگر از شــمال 
آفریقــا گرفتــه تــا افغانســتان و پاکســتان حضــور دارند 

و جنایــت می کننــد. جــام جــم

مفتضح ترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا   
  روزنامه نیویورک تایمز: نظرسنجی های معتبر 
و نظر صاحب نظران حاکی از آن است که عملکرد 6 
ماهه اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، بدترین و 

مفتضح ترین عملکرد تاریخ سیاسی آمریکا بوده است. 
کارشناسان موسسه گالوپ، معیار آن هایی را که بر 

اساس تیپ و رفتار - و نه عملکرد - به وی رای مثبت 
داده اند، عجیب و بی سابقه خوانده است. طبق نظر 

ناظران، اگر ترامپ با همین فرمان پیش برود، ضربه 
بزرگی به جبهه جمهوری خواهان خواهد زد. فارس

سردار دهقان: در کابینه دوازدهم نیستم   
  سردار حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی 

بر ارزیابی خودش از عملکرد وزارت دفاع در دوره وی 
گفت: من سعی کردم که در این 4 سال به وظایفم 

عمل کنم.
ــما  ــا ش ــده ب ــت آین ــرای دول ــا ب ــه آی ــاره اینک وی درب
ــه  ــت: این گون ــه، گف ــا ن ــه ی ــورت گرفت ــره ای ص مذاک
مســائل را از رئیس جمهــور بپرســید. ان شــاءهللا از 
داخــل بدنــه وزارت دفــاع، فــردی بــرای تصــدی ایــن 

ــد. دانشــجو ــد ش ــاب خواه ــت انتخ پس

روایت کیمیای وطن به بهانه سالروز شهادت آیت هللا شیخ فضل هللا نوری

شهید فتنه
شیخ فضل هللا نوری ، پرچم دار مشروعیت  مشروطه

دبیر کل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین:

عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
خیانت به آرمان فلسطین است 

وزیر امور خارجه کشور:

 آمریکا نگران قدرتمند شدن 
نظام جمهوری اسالمی است



کوتاه اخبار 
 صادرات غیرنفتی 

کاهش یافته است
ســخنگوی دولــت گفــت: هیئــت عالــی نظــارت بــر 
ــی  ــکل از نمایندگان ــی، متش ــم نفت ــای مه قرارداده
ــی های  ــس از بررس ــال را پ ــرارداد توت ــوه، ق از ۳ ق

ــد کــرد. کارشناســی تأیی
محمدباقــر نوبخــت بــا اشــاره بــه اینکــه کل قــرارداد 
توتــال بــا همــه جزئیــات و تفاســیر در اختیــار 
ــت قــرار داده شــد، بیــان کــرد: کارشناســان  هیئ

ــد.  ــی کردن ــرارداد را بررس ــدد ق متع
بررســی ایــن هیئــت عالــی دربــاره دارا بــودن مصوبه 
شــورای اقتصــاد بــود. همچنیــن بررســی شــد 
قــرارداد توتــال بــا چارچوب هــای نویــن مــورد قبــول 
اســت. بحث هــای مالــی، فنــی و... هــم مــورد 
ــن  ــاق آرا ای ــه  اتف ــه ب ــت و هم ــرار گرف ــی ق بررس

ــد.  ــب کردن ــرارداد را تصوی ق
وی دربــاره میــزان صــادرات نفــت و دلیــل کاهــش 
صــادرات غیرنفتــی نیــز گفــت: در تیرمــاه ۳ میلیــون 
و 850 هــزار بشــکه صــادرات نفــت بــه  صــورت 
متوســط در هــر مــاه داشــتیم؛ ولــی صــادرات 
دقیــق  بررســی  یافتــه کــه  غیرنفتــی کاهــش 
ــق  ــا طب ــی م ــادرات غیرنفت ــم ص ــم. امیدواری کردی
برنامــه افزایــش یابــد. در ســتاد اقتصــاد مقاومتــی 
کلیــه اقــام صــادرات غیرنفتــی بــه ریــز عنــوان شــد 
و وزارتخانــه صنعــت، معــدن و تجــارت و گمــرک بــه 
ــاره گــزارش خواهنــد داد.   صــورت تفکیکــی در این ب
دکتــر نوبخــت دربــاره افزایــش قیمــت بعضــی 
خوراکی هــا گفــت: بعضــی از تورم هــا، فصلــی و 
کنترل شــدنی اســت. ســرکوب قیمت هــا و بــه  
ــت؛  ــت نیس ــام، درس ــن اق ــیدن ای ــن کش زور پایی
چــون بــا واردات گســترده می تــوان قیمت هــا را 
ســرکوب کــرد؛ ولــی بــه تولیــد داخــل ضربــه زیــادی 

فــارس می خــورد. 

۴۶۰ کنشگر اجتماعی خواستار 
لغو طرح کارورزی شدند

بیــش از ۴۶0 نفــر از کنشــگران حوزه هــای مختلــف 
طــرح  لغــو  خواســتار  بیانیــه ای  در  اجتماعــی 

شــدند.  »کارورزی« 
ــه  ــود ب ــی کار خ ــای پایان ــم در روزه ــت یازده دول
ــتغال  ــاد اش ــکاری و ایج ــرخ بی ــش ن ــور کاه منظ
ــته  ــرا گذاش ــه اج ــر« را ب ــتغال فراگی ــه اش »برنام
ــگان  ــرار اســت، دانش آموخت ــی آن ق ــه ط اســت ک
دانشــگاهی بــه  عنــوان کارورز بــدون تعهــد کارفرمــا 
ــدی  ــا و شــرکت های تولی ــه اســتخدام، در بنگاه ه ب

ــوند.  ــه کار ش ــغول ب ــی مش و خدمات
ــه  ــاد جامع ــورد انتق ــدا م ــان ابت ــرح از هم ــن ط ای
دانشــگاهی، کارگــری و مدنــی قــرار گرفــت. در 
ــترده  ــات گس ــه اعتراض ــط ب ــداد مرتب ــن روی آخری
ــگران  ــر از کنش ــش از ۴۶0 نف ــرح، بی ــن ط ــه ای ب
حوزه هــای مختلــف اجتماعــی از جملــه یوســف 
ــا،  ــاذری، محمــد مالجــو، فریبــرز رئیس دان علــی اب
ــاری  ــدا آف ــت، فری ــز صداق ــور، پروی ــراد فرهادپ م
و ناصــر زرافشــان در بیانیــه ای خواســتار الغــای 
فــوری و صریــح طــرح »کارورزی« و طرح هــای 
مشــابه آن نظیــر »مهارت آمــوزی در محیــط کار« 
ــه  ــد ب ــه درخواســت کردن شــده اند و از آحــاد جامع
ــت  ــی تح ــن طرح های ــدن چنی ــرا ش ــب و اج تصوی
ــران«  ــه از بح ــردن جامع ــارج ک ــعار »خ ــوان ش عن

ــن ــد. خبرآنالی ــراض کنن اعت

کوتاه از اقتصاد

 نفس های آخر 
سه موسسه غیرمجاز

در حالــی رئیــس کل بانــک مرکــزی تاکیــد 
داشــته کــه بــه زودی وضعیــت ســه تعاونــی 
ــرد و  ــد ک ــخص خواه ــاز را مش ــاری غیرمج اعتب
ســاماندهی بــازار غیرمتشــکل پولــی را تــا مراحــل 
آخــر پیــش خواهــد بــرد کــه ظاهــرا تعاونی هــای 
البــرز ایرانیــان، افضــل تــوس و آرمــان )وحدت(، 
ســه مــوردی هســتند کــه بــه زودی تعییــن 
ــن  ــن بی ــه در ای ــد ک ــر چن ــوند؛ ه ــف می ش تکلی
قــرار  کــه  بانک هایــی  دربــاره  گمانه زنی هــا 
ــد  ــا را بپذیرن ــدات آن ه ــئولیت و تعه ــت مس اس

ــت.  ــیار اس ــز، بس نی
بــرای تعییــن وضعیــت ایــن ســه تعاونــی ظاهــرا 
دو بانــک و یــک موسســه اعتبــاری وارد مذاکــره 
شــدند و توافقاتــی هــم صــورت گرفتــه و در 
صــورت نهایــی شــدن بــه زودی بــه نظــر می رســد 
تعهــدات افضــل تــوس، البــرز ایرانیــان و آرمــان 
)وحــدت( بــه ایــن بانک هــا و مؤسســات واگــذار 

شــود.
ــن غیرمجازهــای دیگــری هــم  ــن بی ــه در ای البت
وجــود دارد کــه بــه نظــر نمی رســد در حــال 
ــود  ــا وج ــذاری آن ه ــرای واگ ــم ب ــر تصمی حاض
داشــته باشــد و بــر اســاس آنچــه در ســایت 
بانــک مرکــزی مشــاهده می شــود، در حــال 
نیســت کــه  بعیــد  و  بــوده  مجــوز  دریافــت 
مجوزهــای جداگانــه ای بــرای آن هــا صــادر شــده 
ــن  ــام ای ــث ادغ ــت بح ــن اس ــه ممک و در ادام
مؤسســات مطــرح و جدی تــر شــود. اقتصــاد 

آنالیــن

فاز اول دولت الکترونیک 
رونمایی شد

ــا اشــاره  ــاوری اطاعــات ب ــر ارتباطــات و فن وزی
بــه مشــارکت 5۱ دســتگاه دولتــی بــا ۴۴0 
دولــت  دوم  فــاز  بهره بــرداری  از  خدمــت، 
ــر  ــه فجــر ســال جــاری خب ــک در ده الکترونی

داد. 
محمــود واعظــی در مراســم رونمایــی از فــاز اول 
ــی  ــات الکترونیک ــای خدم ــرداری پروژه ه بهره ب
و خدمــات همــراه دســتگاه های اجرایــی در 
ــال  ــهریورماه س ــت: از ۱۱ ش ــم گف ــت یازده دول
ــا  ــه م ــی ب ــت الکترونیک ــه راه دول ۱۳۹۳ نقش
ابــاغ شــد و بــر ایــن اســاس دو نهــاد رســمی 
ــورای  ــی اداری و ش ــورای عال ــی ش ــور یعن کش
عالــی فنــاوری اطاعــات بــر اســاس نقشــه راه 

ــد.  ــف خــود را انجــام داده ان وظای
وی ادامــه داد: بدیــن ترتیــب آنچــه مربــوط 
ــود، توســط شــورای  ــد اداری کشــور ب ــه فرآین ب
ــاخت  ــه زیرس ــوط ب ــه مرب ــی اداری و آنچ عال
بــود، توســط شــورای عالــی فنــاوری و بازوهــای 
آن انجــام شــد. اگــر امــروز دولــت الکترونیــک 
در ســازمان فنــاوری اطاعــات افتتــاح می شــود، 
بــه ایــن معنــا نیســت کــه ایــن کار توســط وزارت 
ــوع  ــه مجم ــام شــده اســت؛ بلک ــات انج ارتباط
دســتگاه های دولتــی و حتــی خصوصــی در 

ــش داشــتند.  ــاه در آن نق ــن ۳5 م ای
ــان  ــا بی ــات ب ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط وزی
اینکــه در فــاز اول 5۱ دســتگاه بــا ۴۴0 خدمــت 
دولــت  افــزود:  می رســد،  بهره بــرداری  بــه 
ــم  ــت و امیدواری ــعبه اس ــک ش ــک ی الکترونی
در فــاز دوم دولــت الکترونیــک کــه در دهــه 
ــرداری می رســد، تعــداد  ــه بهره ب فجــر امســال ب
دســتگاه ها و خدمــات را افزایــش دهیــم. ایرنــا

تســت  یــک کارشــناس  پیــش  چنــدی 
تصــادف خــودرو می گفــت: در زمــان وقــوع 
تصــادف دو خــودرو بــا یکدیگــر یــا برخــورد 
یــک خــودرو بــا شــی خارجــی در یــک 
بزرگــراه، ابتــکار عمــل از دســت شــما خــارج 
ــرای  ــروای بی چون وچ ــد و فرمان ــد ش خواه
ــود.  ــد ب ــات، خــودروی شــما خواه آن لحظ
ــاالی  ــتگیره ب ــن دس ــر گرفت ــی نظی ایده های
ــه  ــک نقط ــرار دادن ی ــه گاه ق ــره و تکی پنج
ــن  ــه ذه ــادی ب ــع ع ــه در مواق ــودرو ک از خ
می رســد، در حیــن تصــادف هیــچ کاربــردی 
ــا در ۳  ــات تنه ــام آن اتفاق ــرا تم ــدارد؛ زی ن
ــی برخــی از  ــه رخ می دهــد و حت ــا ۴ ثانی ی
راننــدگان تــوان نگهداشــتن خــود در خــودرو 
را هــم ندارنــد. نتیجــه ایــن ناتوانــی بیــرون 
افتــادن از پنجــره خــودرو و اتفاقــات بعــدی 

اســت.
ــه  ــی ک ــرد: زمان ــه ک ــناس اضاف ــن کارش ای
ــع  ــک مان ــا ی ــدت ب ــه ش ــما ب ــودروی ش خ
بــه  بــا شــدت  برخــورد می کنــد، شــما 
ــوید  ــاب می ش ــودرو پرت ــه خ ــمت شیش س
ــه  ــن ضرب ــدری از ای ــد ق ــتن کمربن ــه بس ک
ــما  ــر ش ــد س ــازه نمی ده ــرد و اج را می گی
بــا شیشــه، فرمــان و جلــو داشــبورد خــودرو 
ــه  ــی ک ــن زمان ــا جــدا از ای ــد؛ ام برخــورد کن
کمربنــد مانــع برخــورد شــما بــا شیشــه 
شــد، همــان فشــار بــا قــدری تعدیــل شــما 

را بــه ســمت صندلــی بازمی گردانــد. 
ســمت  از  شــما  برگشــت  بــدون  شــک 
می شــود  موجــب  صندلــی  بــه  شیشــه 
ــود  ــاب ش ــب پرت ــه عق ــا ب ــرتان بی محاب س
کــه در صــورت وجــود بالشــتک صندلــی 
ایــن فشــار نیــز بــه طــرزی نســبتا منطقــی 
مهــار می شــود؛ امــا اگــر ایــن بالشــتک 
هــم موجــود نباشــد، قطــع نخــاع کمتریــن 
ــد  ــده وارد خواه ــه رانن ــه ب آســیبی اســت ک

ــد. آم
ــر  ــک اظهارنظ ــی از ی ــب، بخش ــن مطال ای
ــک  ــاب لحظــات رخــداد ی کارشناســانه در ب
تصــادف بــا خــودرو بــود کــه بــدون دخالــت 
فــوق  پیشــرفته  ایمنــی  دســتگاه های 
ماجــرا  ایــن  می گــذرد.  سرنشــینان  بــر 
لحظــات  تمــام  در  اســت کــه  حقیقتــی 
ســواری یــک خــودرو بــر سرنشــینان خــود 
احاطــه دارد و بی احتیاطــی در صدم ثانیــه 
ــه  ــان ب ــع را برایت ــن وقای ــام ای ــد تم می توان

ــد.  ــم بزن ــی رق ــرزی حقیق ط

حیــن  در  مالــی  و  جانــی  خســارات 
ــوع خــودرو، شــرایط  ــه ن تصادفــات بســته ب
جــاده و هوشــمندی راننــدگان متغیــر اســت 
و بی شــک بیشــترین ســهم در کاهــش 
ایــن امــر را کیفیــت و ایمنــی خودروهــا 
بــا  مــا  کشــور  در  مبحثــی کــه  دارنــد؛ 
اســتناد بــه اطاعیه هــای جســته و گریختــه 
منتشرشــده از کیفیــت خودروهــا در شــرایط 

نامطلوبــی قــرار دارد. 
ــر  ــرن از عم ــدود نیم ق ــه ح ــود اینک ــا وج ب
صنعــت خــودرو در ایــران می گــذرد، امــا 
همچنــان مرکــز تســت جــاده ای خــودرو در 
ــه  ــک  ده ــس از ی ــدارد و پ ــود ن ــور وج کش

ــن مرکــز  ــر ســاخت اولی ــروز خب زمزمــه، دی
ــد. ــام ش ــاده ای اع ــون ج ــت آزم تس

 وقتی الزام به آپشن تبدیل 
می شود

در  حالــی  در  خــودرو  کیفیــت  موضــوع 
کشــورمان دنبــال می شــود کــه دغدغــه 
ــب  ــده، نص ــی مصرف کنن ــای حام روز نهاده
ایربــگ، ترمــز ABS و کپســول آتش نشــانی 

ــت.  ــوده اس ــا ب در خودروه
ــه  ــا از جمل ــه بعضــی از آن ه ــی ک دغدغه های
ــی  ــودرو معمول ــک خ ــای ی ــن الزمه ه اولی
کشــورهای  در  دیگــر  بعضــی  و  اســت 
توســعه یافته هــم مــورد تأکیــد نیســت؛ 
 ABS به طــور مثــال وجــود ترمــز اســتاندارد
خودروهــا در هیچ جــای دنیــا بــه  عنــوان 
ــا  ــود؛ ام ــوب نمی ش ــه محس ــنی اضاف آپش
ــا  ــرای خودروه ــز ب ــوع ترم ــن ن ــران ای در ای
ــی  ــت معرف ــن و مزی ــک آپش ــوان ی ــه  عن ب
ــد  ــودروی پرای ــال خ ــور مث ــه  ط ــود؛ ب می ش

.ABS ــز ــا ترم ۱۳۱ ب
ــز  ــوع ترم ــن ن ــه ای ــد ک ــان می ده ــن نش ای
نه تنهــا بــه  عنــوان قطعــه ای مســّلم و حائــز 
اهمیــت، بلکــه بــه  عنــوان آپشــنی نــادر روی 
ایــن خودروهــا اضافــه شــده و خریــدار بایــد 
ــا  ــه خــودروی وی ب توجــه داشــته باشــد ک
ــر عرضــه خواهــد  ــن قطعــه قــدری گران ت ای

شــد. 
در ایــن زمــان امــا بــا توجــه بــه رشــد بیــش 
از ۷0 درصــدی تولیــد خــودرو در کشــور 
ــر  ــی نظی ــگاه نهادهای ــد ن ــر می رس ــه  نظ ب
ســازمان ملــی اســتاندارد و ســازمان حمایت 
از مصرف کننــده نیــز بایــد بــه  گونــه ای دیگــر 
ــتانداردهای  ــازی اس ــا همگام س ــا ب ــد ت باش
داخلــی کشــورمان بــا کشــورهای پیشــرفته، 
رونــد ایمن ســازی خودروهــای مصرفــی 

نیــز قــدری تســریع شــود. 

نصــب  موضــوع  امــا  دیگــر  مقولــه  در 
کپســول های آتش نشــانی روی خودروهــا 
موجــب شــد تحویــل خــودرو بــه مشــتریان 
قــدری بــا تأخیــر روبــه رو شــود؛ اتفاقــی کــه 
بــه واســطه آن کپســول های آتش نشــانی 
روی خودروهایــی نصــب می شــد کــه در 
بســیاری مــوارد حداقل هــای ایمنــی هــم در 

ــت. ــده اس ــت نش آن رعای
 تست خودرو در کالس جهانی 

چگونه است؟
ــدام  ــیاری اق ــات بس ــا مؤسس ــاره اروپ در ق
بــه ارزیابــی کیفــی خودروهــا و البتــه تســت 
تصــادف آن می کننــد. شــرکت مهندســی 
 EURO NCAP آداک در آلمــان و موسســه
کــه از مطرح تریــن ایــن مؤسســات هســتند 
درخصــوص تســت تصــادف خــودرو بــا 
پیــش  را  کار  منحصربه فــرد  عملکــردی 

می برنــد. 
ــه ۳  ــادف را ب ــه تص ــپ کل پروس ــورو انک ی
ابتــدا  می کنــد:  تقســیم  اصلــی  بخــش 
برخــورد خــودرو بــا خــودروی دیگــر یــا 

مانعــی ماننــد درخــت و دیــوار.
ــا اجــزای   مرحلــه دوم برخــورد سرنشــین ب
ــان  ــل داشــبورد، فرم ــودرو از قبی ــی خ داخل
اجســام  و  جلــو(  )شیشــه  بادشــکن  و 
ســرگردان در هــوا ماننــد جالیوانــی، موبایــل 
و ... و در مرحلــه آخــر برخــورد امحــاء و 

ــر.  ــا یکدیگ ــان ب ــدن انس ــاء ب احش
تســت  آزمون هــای  در  موسســه  ایــن 

تصــادف خــود کــه معیــار واقعــی بــرای 
کیفیــت و ایمنــی خودروهاســت، تمامــی 
قــرار  ســنجش  مــورد  را  بعــد   ۳ ایــن 

. هــد می د
ایــن موسســه در پژوهشــی درخصــوص 
ــرای  ــا ب ــت خودروه ــی و کیفی ــت ایمن تس
بــود:  اعــام کــرده  بــا حــوادث  مقابلــه 
مرحلــه ســوم )طبــق تقســیم بندی ایــن 
موسســه کــه در بــاال ذکــر شــد( عمده تریــن 
دلیــل مرگ ومیــر در تصادفــات بــوده اســت. 
ایــن رخــداد کــه بــه  دلیــل برخــورد اعضــای 
داخلــی خــودرو بــا یکدیگــر اســت، موجــب 
کمپانی هــای  آن  طــی  تــا  می شــود 
ــرای  ــود را ب ــاش خ ــام ت ــازی تم خودروس
ــه  ــد؛ ب ــه کار ببندن ــوادث ب ــن ح ــش ای کاه
طــوری  بایــد  خودروهــا  دیگــر،   عبــارت 
ســاخته شــوند کــه بیشــترین میــزان جــذب 
ضربــه را توســط بدنــه و در همــان چنــد 
هــزارم ثانیــه اولیــه تصــادف داشــته باشــند 
ــا  ــود ی ــینان وارد نش ــه سرنش ــیبی ب ــا آس ت

ــد.  ــر باش ــده کمت ــیب واردش آس
ناگفتــه نمانــد مؤسســات تســت ایمنــی 
اخــذ  تمامــی تصاویــر  اروپــا  خــودرو در 
شــده و واقعــی از آزمون هــای خــود را در 
عمومــی  انتشــار  اجتماعــی  شــبکه های 
ــد خــودرو در  ــان خری ــا متقاضی ــد ت می دهن
جهــان بــه عینــه کیفیــت، ایمنــی و مقاومــت 
خودروهــای معــروف جهانــی را بــا یکدیگــر 

ــودرو ــر خ ــد. عص ــه کنن مقایس

 ایمنی، اصلی فراموش شده 
در خودروسازی داخلی

ــای  ــه تقاض ــه ب ــا توج ــت: ب ــازی گف ــر راه و شهرس ــاور وزی مش
ــرای واحدهــای مســکونی ارزان قیمــت و مصرفــی،  ایجادشــده ب

ــرد.  ــق می گی ــال رون ــش امس ــن بخ ــات ای معام
ــد  ــه می توان ــاری آنچ ــال ج ــزود: در س ــزی اف ــین عبده تبری حس
رونــق معامــات را رقــم بزنــد، نوعــی از تقاضاســت کــه بــه 
دنبــال واحدهــای مســکونی متــراژ کوچــک و ارزان قیمــت شــکل 
ــای  ــه داد: تقاض ــازی ادام ــر راه و شهرس ــاور وزی ــرد. مش می گی
رونق ســاز شــامل گروه هــای خانه اولــی و متقاضیــان خریــد 
ایــن  می شــود.  فرســوده  بافــت  در  نوسازشــده  واحدهــای 
ــس و  ــای لوک ــازار خانه ه ــا ب ــده، ام ــازار ش ــا وارد ب ــوع تقاض ن

گران قیمــت همچنــان در رکــود اســت. 
ــرای  ــده ب ــای ایجادش ــه تقاضاه ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک وی تصری
واحدهــای ارزان قیمــت و کوچــک، بــازار معامــات ایــن واحدهــای 
ــازار واحدهــای  ــت در ب ــرد. وضعی ــق می گی ــی امســال رون مصرف

گران قیمــت و لوکــس مســکونی و همچنیــن واحدهــای تجــاری، 
بــه گونــه ای اســت کــه فعــا ایجــاد رونــق در ایــن بازارهــا انتظــار 

نمــی رود.
 ایــن اقتصــاددان اظهــار داشــت: الزم اســت نــگاه کلــی بــه بــازار 
ــای  ــته آپارتمان ه ــار دو دس ــا معی ــری ب ــه جزئی نگ ــکن ب مس
ــکان  ــا ام ــد ت ــر کن ــی« تغیی ــراژ مصرف ــس« و »کوچک مت »لوک
ــل  ــق قاب ــوع رون ــن ن ــازار و همچنی ــرایط ب ــق از ش ــل دقی تحلی
تحقــق در بــازار مســکن فراهــم شــود. بنابرایــن در مقطــع زمانــی 
ــده  ــدارد. عب ــود ن ــکن وج ــازار مس ــق در کل ب ــکان رون ــی ام فعل
ــگ رشــد  ــل کاهــش آهن ــه دو دلی ــرد: ب ــزی خاطرنشــان ک تبری
جمعیــت و کاهــش مهاجــرت در تهــران، انتظــار رونــق از جنــس 
ایجــاد تقاضــای هجومــی در بــازار مســکن منتفــی بــوده و جنــس 
ــازار مســکن در مقطــع زمانــی فعلــی از  رونــق قابــل تحقــق در ب

ــد واحدهــای مصرفــی اســت. مهــر ــوع خری ن

وعــده دولــت بــرای اعطــای کارت اعتبــاری بــا در نظــر گرفتــن 
ــی  ــم عملیات ــاه ه ــت، در تیرم ــوان ضمان ــه عن ــدی ب ــه نق یاران

نشــد و تنهــا بــه یــک بانــک محــدود باقــی مانــد. 
در حالــی کــه فرشــاد حیــدری، معــاون نظــارت بانــک مرکــزی، 
اجــرای طــرح یــاراکارت را بــه تیرمــاه موکــول کــرده بــود، امــا 
مراجعــه بــه شــعب بعضــی بانک هــا حاکــی از اجرایــی نشــدن 

ایــن وعــده اســت. 
ــدن  ــاغ نش ــا، از اب ــعب بانک ه ــه ش ــئوالن باج ــع، مس در واق
ــم از  ــر ه ــد و برخــی دیگ ــن تســهیات می گوین بخشــنامه ای

ــتند.  ــاع هس ــرح بی اط ــل ط اص
رضــا حســین زاده، رئیــس شــورای هماهنگــی بانک هــای 
ــت:  ــت گف ــن خدم ــه ای ــر در ارائ ــاره تأخی ــم درب ــی، ه دولت
ــدام  ــاراکارت اق ــرای اعطــای خدمــت ی ــج ب ــه تدری بانک هــا ب

می کننــد. 

وی افــزود: ایــن بانــک در گذشــته طــرح کارت اعتبــاری را در 
دســتورکار داشــته اســت؛ امــا در قالــب طــرح یــاراکارت اگــر 

الزم باشــد، اقــدام خواهــد کــرد. 
ــرخ  ــت ن ــه عل ــم ب ــی ه ــای خصوص ــال، بانک ه ــن ح در عی
ســود ۱8 درصــد بــه ایــن طــرح روی خــوش نشــان نداده انــد. 
اجــرای وعــده یــاراکارت در حالــی تنهــا بــه یــک بانــک محــدود 
ــای  ــی اعط ــرح ضربت ــزی در ط ــک مرک ــه بان ــده ک ــی مان باق
ــت را  ــن ضمان ــیوه های جایگزی ــی از ش ــهیات ازدواج، یک تس

یارانــه نقــدی معرفــی کــرده اســت. 
ــا  ــون وام ب ــقف 5 میلی ــا س ــی ت ــارا کارت، کارت های ــرح ی ط
بازپرداخــت حداکثــر ۳ ســاله بــا نــرخ ســود ۱8 درصــد اســت 
کــه متقاضیــان بــدون نیــاز بــه معرفــی ضامــن می توانســتند از 
یارانــه نقــدی خــود بــه عنــوان وثیقــه ایــن تســهیات اســتفاده 

کننــد. صداوســیما

 ۴۶ ۲۴ درصد، سهم نوسازها از ۲۲
معامالت مسکن

 درصد، رشد 
درآمدهای مالیاتی کشور

 تومان، افزایش قیمت دالر 
در سال ۹۶

ــا ۴۶ درصــد بیشــترین ســهم  واحدهــای مســکونی نوســاز ب
از تعــداد معامــات تیرمــاه را بــه خــود اختصــاص می دهــد.

درآمدهــای مالیاتــی دولــت در ســال 95 نســبت بــه ســال 9۴ 
حــدود 28 درصــد افزایــش یافتــه اســت.

بررســی ها از وضعیــت قیمــت دالر نشــان دهنده افزایــش 
22 تومانــی ارزش دالر در بــازار اســت.
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،،
کیفیــت و ایمنــی خودروهــا در کشــور 
ما با اســتناد به اطاعیه های جســته 
و گریختــه منتشرشــده، در شــرایط 

نامطلوبــی قــرار دارد

 کسب رتبه اول روابط عمومی کوثر 
در جشنواره انتشارات روابط عمومی

روابــط عمومــی و تبلیغــات موسســه اعتبــاری کوثــر در دوازدهمیــن جشــنواره  کیمیای وطن
ملــی انتشــارات روابــط عمومــی موفــق بــه کســب دو رتبــه برتــر شــد. بــه گــزارش کیمیــای 
ــی  ــنواره مل ــن جش ــر دوازدهمی ــاری کوث ــه اعتب ــی موسس ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــن ب وط
ــا حضــور زهــرا ســعیدی رئیــس فراکســیون روابــط عمومــی و  انتشــارات روابــط عمومــی ب
رســانه مجلــس، ســید شــهاب ســید محســنی رئیــس انجمــن متخصصــان روابــط عمومــی، 

پیشکسوتان، استادان و کارشناسان روابط عمومی در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
ــی انتشــارات  ــا اعــام هیئــت داوران دوازدهمیــن جشــنواره مل ــر اســاس ایــن گــزارش، ب ب
ــه  ــق ب ــر موف ــاری کوث ــه اعتب ــات موسس ــی و تبلیغ ــط عموم ــران، رواب ــی ای ــط عموم رواب
کســب دو رتبــه اول در بخــش تبلیغــات مکتــوب در ســطح ملــی و دریافــت لــوح و تندیــس 

جشــنواره شــد.
ایــن گــزارش می افزایــد: دوازدهمیــن جشــنواره ملــی انتشــارات روابــط عمومــی بــا هــدف 
ــا اصــول و اســتانداردهای نشــر در روابــط عمومــی و ارائــه آثــار و تجــارب موفــق  آشــنایی ب

ادارات روابــط عمومــی در حــوزه انتشــارات برگــزار شــد.

گزارش
مزایده نوبت اول

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در نظر دارد به استناد بند ب ماده ۴۳ و ماده 5 قانون الحاق 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مراکز ذیل را از طریق مزایده عمومی به صورت 
منفرد یا گروهی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط به صورت استیجاری به مدت یکسال واگذار نماید.

- مجتمع فرهنگی و هنری فریدونشهر واقع در: فریدونشهر خیابان شریعتی ورودی پارک سراب 
- مجتمع فرهنگی و هنری فریدن واقع در: داران خیابان اصلی روبه روی ترمینال 

- مجتمع فرهنگی و هنری گلپایگان واقع در: گلپایگان، خیابان هفده تن، روبه روی بوستان هفده تن 
- مجتمع فرهنگی و هنری بادرود واقع در: بادرود، خیابان امام، جنب پارک شهر 

- سالن چندمنظوره فالورجان واقع در: فاورجان، خیابان فردوسی، جنب نیروی انتظامی 
- سینما خمینی شهر واقع در: خمینی شهر، میدان قدس

- سینما دهاقان واقع در: دهاقان، بلوار انقاب، پشت آموزشگاه جاوید
- سینما شهرضا واقع در: شهرضا، انتهای خیابان پاسداران، خیابان فرهنگ، مجتمع شهید مدرس 

- دانشگاه فرهنگ و هنر واقع در: اصفهان، ملک شهر، خیابان گلستان، خیابان دانش
متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند ضمن بازدید از محل، جهت دریافت اسناد و مدارک و اطاع از چگونگی و نحوه واگذاری از تاریخ انتشار روزنامه به مدت ۴ روز کاری از ساعت ۹ لغایت ۱2 به محل 

دفتر حقوقی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی واقع در خیابان آبشار سوم، بعد از پل غدیر مراجعه و یا با شماره تماس ۳۶۳02۷8۱-0۳۱ تماس حاصل نمایند.
هزینه مزایده و نظریه کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.

متقاضیان می بایست 5% از مبلغ اجاره پیشنهادی ساالنه را به عنوان ضمانت بانکی جهت شرکت در مزایده واریز نمایند.
تاریخ بازگشایی پاکت های مزایده بعد از انتشار آگهی نوبت دوم در تاریخ ۹۶/5/25 ساعت ۱0 صبح می باشد. 

فرصت تحویل پاکت ها و مدارک مرتبط تا پایان وقت اداری روز ۹۶/5/2۳ به دبیرخانه حراست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی می باشد.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان م الف 69257

وعده دولت درباره وام با یارانه نقدی محقق نشدبازار مسکن مصرفی، امسال رونق می گیرد

عصر خودرو ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 
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۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

 E2 ۹0 تندر

۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

 LX سمند

۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

رانا 

۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

 SE132 پراید

۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

  SX تیبا هاچ بک

۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

 V5 برلیانس

۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

 CS35 چانگان



هشتبهشت

بحران تابش  فرابنفش در اصفهان 
ــا  ــر اداره پیش بینــی هواشناســی اســتان اصفهــان ب مدی
ــزان  ــت: می ــان گف ــزان UV در شــهر اصفه ــه می اشــاره ب
ــدود 10  ــان ح ــتان اصفه ــش )uv( در اس ــش فرابنف تاب
ــی شــده اســت و ایــن هشــدار را می دهــد کــه  پیش بین
همشــهریان اصفهانــی نبایــد بیــش از یــک ســاعت زیــر 

تابــش مســتقیم خورشــید قــرار بگیرنــد.
ــاری  ــال ج ــتان س ــزود: در تابس ــش اف ــن خدابخ حس
ــی در  ــزده اســت و حت ــورد ن ــان رک ــی اصفه از نظــر دمای
بیشــتر مناطــق اســتان، تابســتان امســال دمــای هــوا در 

ــوده اســت. ــر از معمــول ب حــد معمــول و کمت
وی افــزود: شــهر اصفهــان در تابســتان امســال ســه دهــم 
ــا  ــش دم ــدت افزای ــه بلندم ــبت ب ــاه نس ــه در تیرم درج
ــی اســتان  ــا شــهرهای شــرقی و غرب داشــته اســت؛ ام
همچنیــن شــهرهای شــمالی دمــای کمتــر از معمــول را 

ثبــت کرده انــد.
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــعه UV اش ــث اش ــه بح ــش ب خدابخ
ــوده و  ــن روزهــا 10 ب ــن اشــعه طــی ای ــزان تابــش ای می
پیش بینــی می شــود تــا اواســط مردادمــاه بــر روی 
ــک  ــی خطــر نزدی ــزان UV یعن ــن می ــد. ای ــی بمان 10 باق
اســت و همشــهریان نبایــد در برابــر تابــش مســتقیم نــور 

ــد. ایســنا ــرار بگیرن خورشــید ق

 اهدای نشان بین المللی 
»دست خالق« به هنرمندان 

صنایع  دستی اصفهان
مدیــر کل میــراث  فرهنگــی، صنایــع   کیمیای وطن
ــزی  ــان از برنامه ری ــتان اصفه ــگری اس ــتی و گردش دس
ــاق« در  ــت خ ــان »دس ــدن نش ــی ش ــرای بین الملل ب
تجلیــل از هنرمنــدان صنایــع  دســتی و هنرهــای ســنتی 

اصفهان خبر داد. 
فریــدون الهیــاری اظهــار داشــت: امــروزه در جهــان 
برنامه ریزی هــای  بــا  بــزرگ  از کشــورهای  بســیاری 
متقــن و علمــی توانســته اند در حوزه هــای مختلــف 
بین المللــی  فرهنگــی و هنــری جوایــزی در ســطح 

ــد. ــاد کنن ایج

ــن  ــوان دومی ــه  عن ــان ب ــال، اصفه ــرد: ح ــح ک وی تصری
شــهر صنایــع  دســتی جهــان، صــد و شــانزدهمین شــهر 
خــاق صنایــع  دســتی جهــان و همچنیــن میزبــان 
هجدهمیــن نشســت شــورای جهانــی صنایــع  دســتی، در 
ســال گذشــته جایــزه ای ویــژه را تحــت عنــوان »دســتان 
خــاق« بــا حضــور معــاون رئیس جمهــور و رئیــس 
ســازمان میــراث  فرهنگــی  و همچنیــن بــا حضــور معــاون 
صنایــع  دســتی ، اســتاندار اصفهــان و ســایر مدیــران 
ــت  ــدان چیره دس ــن هنرمن ــر از برتری ــه 10 نف ــتان، ب اس
صنایــع  دســتی ایران زمیــن در رشــته های مختلــف اهــدا 

کــرد.
وی افــزود: امــروز و در دنیــای رقابتــی پیــش رو نیازمنــد 
ــته از  ــه گذش ــبت ب ــتر نس ــه بیش ــا هرچ ــتیم ت آن هس
ظرفیت هــای خــود در راســتای حضــور مقتدرانــه در 
ــم بیــش  ــی اســتفاده کنیــم. اگــر بپذیری بازارهــای جهان
از یک ســوم صنایــع  دســتی جهــان در اصفهــان اســتقرار 
بزرگــی  دســتاوردهای  اصفهــان  مســئوالن  و  یافتــه 
ــی در  ــانی بین الملل ــا نش ــت ت ــته اس ــته اند، شایس داش
ــاری  ــه شــود. الهی ــی تهی ــدان بین الملل ــل از هنرمن تجلی
ــع   ــی صنای ــهر جهان ــان ش ــه اصفه ــرد: دبیرخان ــان ک بی
دســتی موظــف اســت تــا بــا برنامه ریزی هــای الزم ایــن 
ــد و ســپس  ــه کن ــه  صــورت علمــی تهی ــه را ب طــرح اولی
همگــی تــاش کنیــم تــا در ســال های آتــی برنــد 
جدیــدی نه تنهــا بــرای اصفهــان، بلکــه بــرای ایــران عزیــز 

ــد.  ــم آی ــامی فراه اس

برگزاری نمایشگاه بین المللی 
فناوری های نوین شهری در اصفهان

جشــنواره  و  نمایشــگاه  نخســتین  کیمیای وطن
 15 تــا   13 شــهری  نویــن  فناوری هــای  بین  المللــی 
ــتان  ــی اس ــگاه های بین الملل ــل نمایش ــاه در مح مردادم
اصفهــان برگــزار می شــود و 200 مجموعــه در فضایــی 
ــت.  ــد داش ــارکت خواهن ــع مش ــر مرب ــر 9500 مت ــغ ب بال
فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات، محیــط زیســت، حمــل و 
نقــل شــهری، خدمــات حــوزه مالــی، اداری و فرهنگــی، 
و  تفریحــی  و  آموزشــی  خدمــات  و  فعالیت هــا 
ــای  ــمند، بخش ه ــهر هوش ــه ش ــوط ب ــای مرب زیرگروه ه
ــن  ــد. در ای ــن نمایشــگاه را تشــکیل می دهن ــف ای مختل
زمینــه شــرکت هایی از اســتان های اصفهــان، تهــران، ایــام، 
یــزد، چهارمحــال و بختیــاری، گلســتان، آذربایجــان غربــی، 
ــورهای  ــارکت کنندگانی از کش ــزگان و مش ــارس و هرم ف
هلنــد، روســیه، اســپانیا، دانمــارک، آلمــان و کــره جنوبــی 
حضــور در ایــن نمایشــگاه را تجربــه می کننــد. همچنیــن 
نماینــدگان ایرانــی محصــوالت و خدمــات کشــورهای 
ســوئیس، انگلســتان، بلژیــک، پاکســتان، ســوئد، کانــادا، 
ترکیــه، چیــن، چــک، لهســتان، اســلواکی و اتریــش بــه 
ــد.  ــداد حضــور می یابن ــن روی صــورت غیرمســتقیم در ای
پارک هــای  وزارت دفــاع، جهــاد دانشــگاهی کشــور، 
ــهرک  ــور، ش ــتان های کش ــی اس ــاوری بعض ــی و فن علم
علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان، شــرکت پســت اصفهــان، 
و  زیباســازی  پســماند،  ســازمان های  بــرق،  اداره 
اتــاق  آتش نشــانی شــهرداری اصفهــان و همچنیــن 
ــاور  ــی ECO و انجمــن شــهرهای فن ــی بین الملل بازرگان
جهــان )WTA( از جملــه مشــارکت کنندگان شــاخص 

این نمایشگاه هستند.

در فرآینــد شــکل گیری و بــروز رفتارهــای 
نقــش  متعــددی  عوامــل  خشــونت آمیز 
آن هــا  مهم تریــن  جملــه  از  کــه  دارنــد 
ــاع  ــا( بی دف ــا محیط ه ــا ی فضاهــای )مکان ه
ــق  ــا طب ــن فضاه ــایی ای ــه شناس ــتند ک هس
در   1400 اصفهــان  برنامــه  شــاخص های 

دســتورکار قــرار           دارد.
ــی  ــاع شــهری اگرچــه عنوان فضاهــای بی دف
ناملمــوس بــرای ماســت، امــا وقتــی دربــاره 
ماننــد:  عناوینــی  بــه  مطالعــه کنیــم  آن 
متروکــه  خانه هــای  و  بایــر  زمین هــای 
ــم کــه شــاید واژه هــای آشــناتری  برمی خوری
بــرای مــا هســتند؛ فضاهایــی کــه بــرای عمل 

مناســب ترند.  مجرمانــه 
ایــن فضاهــا معمــوال بــدون مالــک هســتند 
یــا در صــورت داشــتن مالــک، نگهــداری 
درســتی از آن هــا نمی شــود. متروکــه بــودن، 
ــود و فقــدان  اســتفاده نکــردن مســتمر، کمب
نــور و روشــنایی، نداشــتن عائــم و تابلوهــای 
 شناســایی، تنــگ و باریــک بــودن معبــر 
ــارت از  ــرل و نظ ــای کنت ــش قابلیت ه و کاه
ــی  ســوی شــهروندان از ویژگی هــای فضاهای
ــام  ــاع شــهری ن ــای بی دف ــه فضاه اســت ک

دارنــد.
 بافت ناکارآمد شهری در اصفهان  

برنامه ریــزی  و  مطالعــات  اداره  رئیــس 

شــهری معاونــت شهرســازی و معمــاری 
شــهرداری اصفهــان در ایــن بــاره گفــت: 
ــی  ــی و اجتماع ــترش فیزیک ــا گس ــروزه ب ام
شــهرها تبدیــل شــدن شــهر بــه مراکــز 
ناهمگــون جمعیتــی، اجتماعــی و اقتصــادی، 
ــی  ــیب های اجتماع ــاری و آس ــزان ناهنج می

ــت. ــه اس ــش یافت ــب افزای ــه مرات ب
ــتر  ــه بیش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــز ب ــاد پرهی فری
در  اجتماعــی  ناهنجاری هــای  افزایــش 
ــاق  ــهرها اتف ــیه ش ــزی و حاش ــی مرک نواح
نواحــی مرکــزی  در  داد:  ادامــه  می افتــد، 
ــاد،  ــل وجــود بافت هــای فرســوده زی ــه دلی ب
 ناهنجاری هــای اجتماعــی بیشــتری به چشــم 

می خورد.
ــا اعــام اینکــه شــهر اصفهــان 4 هــزار  وی ب
ــار  ــار بافــت ناکارآمــد شــهری دارد، اظه هکت
ــهر  ــاحت ش ــارم مس ــع یک چه ــرد: در واق ک
اصفهــان بافــت ناکارآمــد شــهری اســت 
ریزدانگــی،  لحــاظ  از  بافت هــا  ایــن  کــه 
وضعیــت  در  ناپایــداری  و  نفوذناپذیــری 

ــد. ــرار ندارن ــی ق خوب
وی اضافــه کــرد: در حاشــیه های اطــراف 
را شــاهد  شــهر، اســکان های غیررســمی 
هســتیم کــه بیشــتر افــراد مهاجــر را در خــود 
جــای داده و باعــث افزایــش ناهنجاری هــا و 
ــی شــده اســت؛ شــاید  آســیب های اجتماع

یکــی از دالیــل آن نحــوه خدمات رســانی 
از  محدوده هاســت کــه کمتــر  ایــن  بــه 
بخش هــای دیگــر صــورت گرفتــه اســت.

ــاکنان  ــروزه س ــه ام ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بیشــتر مجتمع هــای آپارتمانی افراد مســتأجر 
یــا مهاجــر هســتند، اظهــار کــرد: خیابان هــای 
پرتراکــم و ســاخت و ســازهای نامناســب بــر 
ــواع  اســاس شــرایط مکانــی، شــکل گیری ان

ــال دارد. ــه دنب ــا را ب بزهکاری ه
مشــاور معاونــت شهرســازی و معمــاری 
شــهرداری اصفهــان افــزود: محیــط زمینه ســاز 
بــروز جرایــم و آســیب های اجتماعــی اســت و 
در کنــار شــرایط کالبــدی و محیطــی، عوامــل 
اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی حاکــم بــر 
ــم  ــش جرای ــل افزای ــز خــود عام محــات نی

هســتند.
 پروژه های تحقیقاتی و کاربردی 

ــی  ــر اســاس جمع بندی های ــزود: ب ــز اف پرهی
کــه در کارگروه هــای مختلــف اداره مطالعــات 
 و برنامه ریــزی شــهری معاونــت شهرســازی 
انجــام  اصفهــان  شــهرداری  معمــاری  و 
ــروژه ای  ــیدیم پ ــه رس ــن نتیج ــه ای ــد، ب ش
بــا  ارتبــاط  در  کاربــردی  و  تحقیقاتــی  
مکانی فضایــی جرایــم شــهری  ســنجش 
طریــق  از  اجتماعــی  ناهنجاری هــای  و 
ــه  ــط ب ــی محی ــا طراح ــرم ب ــگیری ج پیش
بی دفــاع  فضاهــای  شناســایی  منظــور 

شــود. تعریــف  شــهری 
راســتای  در  پــروژه  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
ــت  ــان 1400 اس ــه اصفه ــاخص های برنام ش
ــر  ــه ب ــن شــاخص ها ک ــای ای ــرای ارتق ــه ب ک
اســاس عــدد پایــه از پــروژه در ســال 9۶ بــه 
ــرای  ــد ب ــال 1400 بای ــا س ــد، ت ــت می آی دس
ــاش  ــود ت ــاع موج ــای بی دف ــای فضاه ارتق
ــتای  ــی در راس ــال پروژه های ــر س ــم و ه کنی
ارتقــای شــاخص فضاهــای بی دفــاع شــهری 

ــم. انجــام دهی
برنامه ریــزی  و  مطالعــات  اداره  رئیــس 
شــهری معاونــت شهرســازی و معمــاری 
شــهرداری اصفهــان خاطرنشــان کــرد: در 
ایــن راســتا فراخوانــی در بیــن دانشــگاه های 
اســتان اصفهــان منتشــر شــد و 10 دانشــگاه 

ــد. ــرکت کردن ــوان ش ــن فراخ در ای

شــهری  برنامه ریــزی  دکتــرای  ایــن 
بیشــتر  اول  گام  در  کــرد:  اظهــار 
شــهری،  امنیــت  درخصــوص  مطالعــات 
مــورد  محیطــی،  کیفیــت  و  مؤلفه هــا 
دیدگاه هــا  و  می گیــرد  قــرار   بررســی 
قــرار  نظــر  مــد  را  مختلــف  نظریــات   و 
می دهــد و در بخــش دوم حــوزه فراگیر شــهر 
اصفهــان بررســی می شــود کــه در ایــن حــوزه 
ــرای  ــهری ب ــم ش ــنادی جرای ــات اس مطالع
شناســایی کانون هــای جرم خیــز در حــوزه 
 فراگیــر و دیگــر بحــث حــوزه خــرد را بررســی 

می کنیم.
 محل های بدون استفاده 

عضــو شــورای اســامی شــهر اصفهــان نیــز بــا 
ــا  بیــان اینکــه در جلســات کمیتــه نظارتــی ب
شــهروندان ارتبــاط مســتقیم داریــم و بازدیــد 
منظــم از محــات یکــی از برنامه هاســت، 

پروژه هــای در  از  بازدیــد  در  عنــوان کــرد: 
ــز بررســی  حــال اجــرا، نیازهــای محــات نی
از  یکــی  امنیــت،  تأمیــن  می شــود کــه 

ــت. آن هاس
ــده  ــای ساخته ش ــیانی پور از مکان ه ــدا واش ن
بــدون  از محــات گفــت کــه  در بعضــی 
ــا از  ــت آن ه ــا شــده اند و وضعی اســتفاده ره
نظــر امنیــت در کمیته هــای نظارتــی بررســی 
شــده و توســط شــهرداری مناطــق بــرای رفــع 

ــود. ــدام می ش ــکل اق مش
ــی  ــانه های اصل ــی از نش ــه داد: یک وی ادام
فضــای امــن شــهری، رونــق و حیــات جــاری 
ــد  ــد می کن ــز تایی ــس نی ــت و پلی در آن اس
ــق  ــر رون ــکان پ ــک م ــت ی ــن امنی ــه تامی ک
ــکان  ــک م ــر از ی ــا بســیار راحت ت ــرای آن ه ب
ــهری از  ــای ش ــش فض ــت؛ آرام ــی اس خال
ــه وســیله پلیــس تأمیــن نمی شــود؛  ابتــدا ب
ــا حضــور پلیــس تضمیــن می شــود. ــی ب ول

 استفاده همیشگی از پیاده روها 
وی معتقــد اســت پیاده روهــای خیابــان 
بایــد بــه صــورت مــداوم مــورد اســتفاده 
قــرار گیــرد تــا بــر چشــم های ناظــر خیابــان 
افــزوده شــده و بــه ســاکنان شــیوه نظــارت 

ــود. ــوزش داده ش ــان آم ــه خیاب ب
بررســی موقعیــت بعضــی محــات و کاربــری 
ــای  ــد زمین ه ــان می ده ــا نش ــی آن ه اراض
ــد و فرصــت محســوب  ــه نوعــی تهدی ــر ب بای
ــن  ــه ای ــل ک ــن دلی ــه ای ــد ب می شــوند. تهدی
ــا گوشــه  و کنارهــای کــم نورشــان  زمین هــا ب
ناهنجاری هــای  بــروز  زمینــه  شــب،  در 
اجتماعــی و ناامنــی را فراهــم می کننــد و 
ــه  ــد ب ــه می توانن ــل ک ــن دلی ــه ای ــت ب فرص
انــواع کاربری هــای مــورد نیــاز محــات و 
بــرای  ســاعته   24 کاربری هــای  به ویــژه 
افزایــش نظــارت اجتماعــی و ارتقــای ســطح 

ــوند. ایمنــا  ــل ش ــت تبدی امنی

اجرای پروژه شناسایی فضاهای بی دفاع شهری در اصفهان

 شهر اصفهان ۴ هزار هکتار 
بافت ناکارآمد شهری دارد

رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان تیــران و کــرون گفــت: بیش از 
۶0 درصــد از اماکــن عمومــی ایــن منطقــه بــرای مراجعــه و تــردد 

معلــوالن مناسب ســازی شــده اســت.
ــه  ــازی از جمل ــام مناسب س ــا انج ــزود: ب ــرب اف ــر حاجی ع  اکب
نصــب رمــپ در ورودی ادارات و اماکــن عمومــی ماننــد مســاجد، 
آســتان مقــدس امامــزادگان و ادارات و نهادهــای خدماتــی، 

ــوالن تســهیل شــده اســت. ــرای معل شــرایط ب
ــه قدمــت بیــش  ــرد: بعضــی از ادارات شهرســتان ک ــان ک وی بی
ــتیجاری  ــا اس ــاختمان آن ه ــا س ــند ی ــته باش ــال داش از 15 س
ــده و در  ــم نش ــا فراه ــرای آن ه ــازی ب ــکان مناسب س ــد، ام باش
ــرار  ــه ق ــورد توج ــازی م ــد مناسب س ــاختمان جدی ــداث س اح

ــت. ــه اس گرفت
رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان تیــران و کــرون افــزود: ایــن 

ــرای آن هــا فراهــم  دســته از ادارات کــه شــرایط مناسب ســازی ب
نیســت، در صــورت مراجعــه معلــول بایــد کارشــناس یــا رئیــس 
ــاز و  ــه نی ــول حاضــر شــود و ب ــار معل ــرای رســیدگی در کن اداره ب

درخواســت آن هــا پاســخ دهــد.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت نصــب ســنگ فرش مخصــوص 
نابینایــان در پیاده روهــا گفــت: همــکاری شــهرداری، اصنــاف 
ــن  ــب ای ــت؛ نص ــوص الزم اس ــن خص ــا در ای و ادارات و نهاده
ــکاری ادارات  ــا هم ــتان ب ــارک اداری شهرس ــنگ فرش ها در پ س

انجــام می شــود.
حاجی عــرب افــزود: همــکاری بیــن بخشــی بــرای مناسب ســازی 
ــا در  ــا مشــارکت ادارات و نهاده فضاهــای عمومــی شهرســتان ب
قالــب کارگــروه مناسب ســازی انجــام شــده و ایــن کارگــروه ســه 

مــاه یــک بــار تشــکیل می شــود. ایرنــا 

رئیــس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه 
راکبــان موتورســیکلت و عابــران پیــاده ۸0 درصــد تصادفــات فوتی 
ــان  ــا راکب ــورد ب ــد، برخ ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــان را ب اصفه
متخلــف موتورســیکلت از اولویت هــای مهــم پلیــس راهــور 

اســتان اســت.
ســرهنگ رضــا رضایــی علــت اصلــی ایــن موضــوع را بی توجهــی 
ــوان  ــه حقــوق یکدیگــر عن ــاده ب ــران پی ــدگان و عاب  بعضــی از رانن
ــر  ــی های عاب ــا، خط کش ــیاری از خیابان ه ــرد: در بس ــار ک و اظه
پیــاده و پل هــای هوایــی مخصــوص عابــران پیــاده نصــب شــده، 

ــد. ــی می کنن ــا بی اعتنای ــه آن ه ــران ب ــا عاب ام
ــران  ــه حــق و حقــوق عاب ــد ب ــدگان هــم بای وی تاکیــد کــرد: رانن
ــع  ــا متأســفانه در بعضــی مواق ــه داشــته باشــند؛ ام ــاده توج پی
ــد  ــاده در محله هــا و کوچه هــا ندارن ــران پی ــردد عاب ــه ت توجهــی ب

ــد. ــی می کنن ــاز رانندگ ــرعت غیرمج ــا س و ب
رئیــس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: ایــن مــوارد 
باعــث شــده بــا وجــود کاهــش تصادفــات طــی ســنوات گذشــته، 
همچنــان راکبــان موتورســیکلت و عابــران پیــاده ۸0 درصــد 

ــد. ــه خــود اختصــاص دهن ــی را ب تصادفــات فوت
وی بــا بیــان اینکــه میانگیــن ســن فوتی هــای تصادفــات 
موتورســیکلت 15 تــا 30 ســال اســت، گفــت: برخــورد بــا راکبــان 
متخلــف موتورســیکلت از اولویت هــای مهــم پلیــس راهــور 
ــرد: در حــال حاضــر  ــد ک ــی تاکی اســتان اســت. ســرهنگ رضای
ــواران  ــا موتورسیکلت س ــورد ب ــان برخ ــهر اصفه ــه از ش در 20 نقط
تخلفــات  ثبــت  دوربین هــای  و  می شــود  انجــام  متخلــف 
ــهر  ــای ش ــی از تقاطع ه ــاده در بعض ــران پی ــیکلت و عاب موتورس

اصفهــان فعــال شــده اند.

مناسب سازی60 درصد از اماکن عمومی تیران و کرون 
برای تردد معلوالن 

راکبان موتورسیکلت و عابران پیاده
عامل ۸0 درصد از تصادفات فوتی در اصفهان

  اشعار حمیدرضا شکارسری 
به قلب استانبول رسید

 مجموعــه ای از اشــعار حمیدرضــا شکارســری بــا ترجمــه 
شــیرین راد بــه زبــان ترکــی اســتانبولی برگردانــده شــد.

شــیرین راد، مترجــم زبــان ترکــی اســتانبولی، از ترجمــه 
ــی  ــان ترک ــه زب ــری ب ــا شکارس ــعار حمیدرض ــده ای از اش گزی
اســتانبولی خبــر داد و گفــت: »از قلــب تهــران بــه قلــب 
اســتانبول«، عنــوان کتابــی اســت کــه گزیــده ای از اشــعار ســپید 
و آزاد آقــای شکارســری اســت کــه بــه زبــان ترکــی اســتانبولی 

برگردانــده ام.
وی افــزود: در کاس هــای آقــای شکارســری شــرکت می کــردم 
ــودم و روزی یکــی از اشعارشــان را  ــوس ب ــا اشعارشــان مأن و ب
می خوانــدم کــه دیــدم ناخــودآگاه ترجمــه شــد و ایــن مســئله را 

بــا ایشــان در میــان گذاشــتم و بنــده را تشــویق کردنــد.
ایــن مترجــم بــا اشــاره بــه ســابقه کار ترجمــه خــود گفــت: پیش 
از ایــن کار ترجمــه را انجــام مــی دادم؛ ولــی ایــن کتــاب اولیــن 
ــردم  ــاس می ک ــت. احس ــن اس ــده م ــمی ترجمه ش ــاب رس کت

ــی در  ــودن و خوانای ــل ســاده ب ــه دلی ــار شکارســری ب ــان آث زب
ــری  ــت ترجمه پذی ــد و قابلی ــن آســیب را می بین ــه کمتری ترجم
را دارد تــا خواننــده نیــز بــدون شکســت و ضربــه بــا اثــر روبــه رو 

شــود.
جریــان  ایــران  امــروز  کنونــی  رونــد شــعر  در  راد گفــت: 
اشــعار  اســت کــه  مطــرح  و کوتاه نویســی  ساده نویســی 
حمیدرضــا شکارســری نمونــه ارزنــده ای از ایــن جریــان اســت 
ــر  ــه دیگ ــی را ب ــعار فارس ــا، اش ــه آن ه ــا ترجم ــوان ب ــه می ت ک
مخاطبــان جهــان معرفــی کــرد. دربــاره اشــعار آقای شکارســری 
ایــن مســئله محــدود بــه زبــان ترکــی اســتانبولی نیســت و بــه 

ــت. ــه اس ــل ترجم ــز قاب ــا نی ــر زبان ه دیگ
او بــه حجــم ایــن کتــاب اشــاره کــرد و گفــت: اشــعار ایــن کتــاب 
ــای شکارســری انتخــاب شــده و در  ــف آق از کتاب هــای مختل
ــاب را در  ــن کت ــاب آورده ام. ای ــن کت مجمــوع 77 شــعر را در ای
تهــران توســط نشــر شــانی منتشــر کردیــم و بــرای پخــش بــا 
ــده در ترکیــه هماهنگــی صــورت گرفتــه اســت.  ــد توزیع کنن چن
البتــه ســفارت ترکیــه در تهــران هــم قــول همــکاری بــرای توزیع 

ایــن کتــاب را داده اســت.

مدیــران، متخصصــان و کارشناســان محیــط 
زیســت، منابــع طبیعــی و بــرق اســتان های 
اصفهــان، قــم، یــزد و ســمنان، دیــروز سه شــنبه 
ــه  ــرای مقابل ــا ب ــد ت ــم آمدن ــرد ه ــان گ در اصفه
بــا جــوالن ریزگردهــا در منطقــه مرکــزی چــاره ا ی 

بیندیشــند.
در ایــن نشســت یــک روزه کــه بــا عنــوان 
ــی  ــای عمل ــه راهکاره ــی ارائ ــت تخصص نشس
ــار  ــرد و غب ــده گ ــا پدی ــه ب ــگیری و مقابل پیش
اســتان های  از  برگــزار شــد، شــرکت کنندگان 
اصفهــان، ســمنان، قــم و یــزد، حضــور ریزگردهــا 
ــد  ــوان تهدی ــه عن ــار را ب ــرد و غب ــای گ و توده ه
ــزی  ــق مرک ــت محیطی در مناط ــترک زیس مش
ــورد  ــه م ــگیری و مقابل ــای پیش ــور از زوای کش

ــد.  ــرار دادن ــی ق بررس
پدیــده ریزگردهــا طــی ســال های اخیــر بــه 
زیســت محیطی  تهدیــدات  از  یکــی  عنــوان 
و  شــده  ظاهــر  مختلــف کشــور  مناطــق  در 
ــه  ــور از جمل ــیع از کش ــی وس ــون بخش هم اکن

مناطــق مرکــزی را در برگرفتــه اســت؛ بــه گفتــه 
کارشناســان پدیــده گــرد و خــاک منشــأ داخلــی 

و خارجــی دارد. 
در بخــش داخلــی کمبــود بارش هــا، خشکســالی 
و خشــک شــدن عرصه هــای طبیعــی نظیــر 
تاالب هــا از جملــه تــاالب بین المللــی گاوخونــی 
بــه عنــوان یــک تهدیــد زیســت محیطی بــه 
ــل  ــا تبدی ــوه ریزگرده ــای بالق ــی از کانون ه یک
شــده کــه اگــر در ایــن زمینــه چاره اندیشــی 
ــت محیطی آن در  ــار زیس ــا آث ــه ب ــود، مقابل نش

ــود. ــد ب ــده دشــوارتر خواه آین
ــتان در  ــان 4 اس ــاس کارشناس ــن اس ــر همی ب
معــرض ایــن پدیــده در نشســت دیــروز تــاش 
ــا  ــه و دانــش، ب ــه تجرب ــا ضمــن مبادل ــد ت کردن
ــده  ــن پدی ــا ای ــه ب ــه مقابل ــی ب ــی جمع اقدام

ــد. برخیزن
مدیــر کل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
ــای  ــه رخداده ــان اینک ــا بی ــت ب ــن نشس در ای
زیســت محیطی جدیــد راهکارهــای تــازه ای را 

ــتا  ــن راس ــت: در ای ــد، گف ــه می طلب ــرای مقابل ب
ــدی  ــتراتژی های جدی ــا و اس ــه راهکاره ــد ب بای

ــت. دســت یاف
ــرد:  ــدواری ک ــراز امی ــه فروش اب ــور شیش منص
بــا برگــزاری ایــن نشســت وظایــف هــر بخــش 
تعییــن و توســط دســتگاه های مرتبــط عملیاتــی 

شــود.
همچنیــن در ایــن نشســت مدیــر کل حفاظــت 
محیط زیســت اســتان اصفهــان گفــت: برنامه ریزی 
بــرای مدیریــت کانون هــای داخلــی گــرد و غبــار 
و جلوگیــری از بیابان زایــی بایــد در اولویــت قــرار 

گیــرد و بــه صــورت جــدی بــه آن توجــه شــود.
حمیــد ظهرابــی بــا اشــاره بــه فعالیــت کارگــروه 
مقابلــه بــا پدیــده گــرد و غبــار در اســتان اصفهان 
ــتا  ــن راس ــزود: در ای ــر اف ــال اخی ــه س ــی س ط
اقداماتــی مهــم صــورت گرفــت و برنامــه مقابلــه 
بــا پدیــده گــرد و غبــار تهیــه و در کارگــروه ایــن 

برنامــه تصویــب شــد.
وی بــا بیــان اینکــه کانون هــای گــرد و غبــار 
ــم  ــزد و ق ــمنان، ی ــان، س ــتان های اصفه در اس
پیوســته تحــت تاثیــر اقلیــم، بــه هــم مرتبــط و 
بــر هــم اثرگــذار اســت، تصریــح کــرد: بایــد بــرای 

ــه  ــه پدیده هــا ب پیشــگیری و شناســایی این گون
ــود. ــزی ش ــه برنامه ری ــورت یکپارچ ص

ظهرابــی بــا تاکیــد بــر اینکــه قــرار نیســت همــه 
ــراز  ــم، اب ــا ایــن جلســه حــل کنی مشــکات را ب
امیــدواری کــرد: نتایــج بــه دســت آمــده در ایــن 
ــال  ــع دنب ــه جام ــک برنام ــن ی ــا تدوی جلســه ب

شــود.
مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
اصفهــان بــا اشــاره بــه وقــوع پدیــده گــرد و غبــار 
ــرد و  ــت: گ ــان گف ــه گذشــته در اصفه در دو هفت
غبــار در کانون هــای بحرانــی فرســایش بــادی از 
جنــوب و جنــوب غرب اســتان ســمنان و شــمال 
شــرق اســتان شــکل گرفــت و تــا جنــوب غــرب 

اســتان ادامــه یافــت.
او بــا اشــاره بــه اینکــه در برنامــه مصــوب 
مقابلــه بــا پدیــده گــرد و غبــار اســتان اصفهــان 
وظایــف دســتگاه های مرتبــط مشــخص شــده، 
گفــت: بخــش تکمیلــی ایــن برنامــه بــا هــدف 
ــار در  ــرد و غب ــده گ ــا پدی ــه ب ــی و مقابل آمادگ
شهرســتان های دیگــر نیــز در حــال اجــرا شــدن 

اســت.
ظهرابــی در ادامــه بــا تاکیــد بــر همــکاری و 

ــرد  ــده گ ــا پدی ــر ب ــتان های درگی ــی اس هماهنگ
ــد اقدامــات و  ــن راســتا بای ــزود: در ای ــار اف و غب
ــگیری از  ــوص پیش ــی درخص ــای عمل راهکاره
ایــن پدیــده بــا همــکاری اســتان های اصفهــان، 

ــرد. ــم صــورت گی ــزد و ق ســمنان، ی
بــر اســاس ایــن گــزارش، گــرد و غبــار در 
معضــات  از  یکــی  بــه  ســال های گذشــته 
منطقــه تبدیــل شــده و بخش وســیعی از کشــور 

مــا را در برگرفتــه اســت.
در اســتان اصفهــان نیــز بــه عنــوان یکــی از 
اســتان های مــورد حملــه گــرد و غبــار، بــا 
توجــه بــه خشــک شــدن تــاالب گاوخونــی 
ــش  ــال افزای ــت محیطی در ح ــای زیس نگرانی ه

ــت . اس
ــرق  ــری ش ــد کیلومت ــی در یکص ــاالب گاوخون ت
ایــن  بــه  پیــش  ســال   10 از  اصفهــان کــه 
بــه  اکنــون  بــه خشــکی گراییــده،  رو  ســو 
معضــل زیســت محیطی اســتان و بــه یکــی 
ــده   ــل ش ــا تبدی ــار ریزگرده ــای انتش از کانون ه
اســت؛ بــه گونــه ای کــه ســامت ســاکنان 
ــد            ــت را تهدی ــا پایتخ ــور ت ــی کش ــه میان منطق

ایرنــا می کنــد. 

#میراث_مکتوب
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درحاشیه

 بخشودگی جرائم مالیاتی 
بخش تولید از بهمن ۹۵ در اصفهان 
مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان اصفهــان گفــت: براســاس 
ــه  ــروع ب ــن 95 ش ــا از بهم ــده، م ــل ش ــارات حاص اختی
ــه ویــژه در بخــش  بخشــیدن جرائــم مودیــان مالیاتــی ب

تولیــد کردیــم.
مــراد امیــری صبــح دیــروز در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره 
بــه بخشــودگی جرائــم مؤدیــان مالیاتــی در اصفهــان 
اظهــار داشــت: مودیــان مالیاتــی بــه شــکل های گوناگــون 
ــم  ــن جرائ ــی ای ــه گاه ــوند ک ــی می ش ــمول جرائم مش

ســنگین اســت.
ــون  ــاس قان ــر اس ــه ب ــم البت ــن جرائ ــه داد: ای وی ادام
ــارات حاصــل شــده،  ــه می شــود و براســاس اختی مطالب
ــان  ــم مودی ــه بخشــیدن جرائ ــن 95 شــروع ب ــا از بهم م

ــم. ــد کردی ــژه در بخــش تولی ــه وی ــی ب مالیات
ــان کــرد: آن  ــان بی ــی اســتان اصفه ــرکل امــور مالیات مدی
دســته از مؤدیــان مالیاتــی کــه نتوانســته بودنــد اقســاط 
ــه ســتاد تســهیل  را پرداخــت کننــد درخواســت خــود را ب
و رفــع موانــع تولیــد بردنــد و بــرای بســیاری از مؤدیــان، 
ــدام  ــن اق ــی تقســیط شــد، ای ــه صــورت پلکان ــات ب مالی
در ســوابق ســازمان مالیاتــی وجــود نداشــت کــه اداره کل 

اصفهــان ایــن اقــدام را انجــام داد.
ــه  ــرای ارائ ــات ب ــت مالی ــر پرداخ ــه تأثی ــاره ب ــا اش وی ب
ــه در  ــون جامع ــار گوناگ ــت: اقش ــردم گف ــه م ــات ب خدم
پیشــرفت کشــور خــود ســهیم هســتند، همــان طــور کــه 
ــات  ــا پرداخــت مالی ــم ب در بســیاری از کشــورها می بینی
از ســوی مــردم، خدماتــی نیــز بــه آن هــا ارائــه می شــود.

امیــری بــا اشــاره بــه رویکــرد متمرکــز ایــران در دریافــت 
ــات  ــش مالی ــی در بخ ــرد: تمرکزیافتگ ــان ک ــات بی مالی
بــا  می شــود،  آســیب ها  بــروز  از  جلوگیــری  ســبب 
ــرفت  ــه پیش ــورت گرفت ــه ص ــی ک ــای خوب برنامه ریزی ه
مطلوبــی در زمینــه پرداخــت مالیــات را شــاهد هســتیم. 

تســنیم

 آغاز عملیات احداث 
جاده کنار گذر شهر نوش آباد  

ــار  ــات احــداث جــاده کن ــاد از آغــاز عملی شــهردار نوش آب
گــذر ایــن شــهر خبــر داد و گفــت: ایــن جــاده بــه طــول 
ــهرداری  ــان ش ــون توم ــار 400 میلی ــا اعتب ــر و ب دو کیلومت
ــان امســال زیرســازی شــده و پــس از  ــا پای ــاد ت نوش آب
ــدگل آســفالت  آن توســط اداره راه و شهرســازی آران و بی

خواهــد شــد.
علی اصغــر شــقایقی اظهــار کــرد: بــا احــداث ایــن جــاده 
ضمــن اتصــال نوش آبــاد بــه کنــار گــذر اصلــی شهرســتان، 

ایــن شــهر از بن بســت جغرافیایــی خــارج می شــود.
ــتر  ــذب بیش ــه ج ــدن زمین ــاد ش ــاد ایج ــهردار نوش آب ش
ــای  ــر مزای ــاد را از دیگ ــه داخــل شــهر نوش آب گردشــگر ب
اجــرای ایــن طــرح عنــوان کــرد و گفــت: شــهر نوش آبــاد 
بــه عنــوان برنــدی تاریخــی و فرهنگــی در کشــور همــواره 
ــت.  ــادی اس ــی زی ــی و خارج ــگران داخل ــان گردش میزب

مهــر

بهره برداری از طرح آبرسانی 
روستای ابراهیم آباد خوروبیابانک  

روســتای  جوانــان  شــهرک  بــه  آبرســانی  طــرح    
از توابــع شهرســتان خــور و بیابانــک در  ابراهیم آبــاد 
شــرق اســتان اصفهــان بــا صــرف اعتبــاری افــزون بــر 400 

میلیــون ریــال، سه شــنبه بــه بهره بــرداری رســید.
بخشــدار مرکــزی خــور و بیابانــک گفــت: بــا اجــرای ایــن 
ــری از آب  ــتای کوی ــن روس ــاکن ای ــوار س ــرح، 50 خان ط

ــدند. ــد ش ــالم بهره من س
حمیــد دهقــان افــزود: ایــن طــرح بــا همــکاری قــرارگاه 
پیشــرفت و آبادانــی ناحیــه مقاومــت بســیج، آب و 
فاضــاب روســتایی شهرســتان و دهیــاری روســتای 

ابراهیم آبــاد اجــرا شــد.
مدیــر آب و فاضــاب روســتایی شهرســتان خوروبیابانــک 
ــن  ــاکنان ای ــاز س ــورد نی ــال 93 آب م ــت: از س ــز گف نی
ــد. ــن می ش ــیار تامی ــورت س ــه ص ــر و ب ــا تانک ــهرک ب ش

ــرح 45 روز  ــن ط ــرای ای ــزود: اج ــی اف ــر دهقان علی اصغ
طــول کشــید و حــدود ۸00 متــر لولــه 90 و هــزار و 200 متــر 

لولــه ۶3 اســتفاده شــد. ایرنــا

 توسعه غرفه های میدان 
میوه و تره بار کاشان  

معــاون فنــی و عمرانــی شــهرداری  کیمیای وطن
ــا  ــار ب ــوه و تره ب ــدان می ــای می کاشــان از توســعه غرفه ه
اعتبــار ۶0 میلیــارد ریــال خبــر داد و گفــت: پــروژه یادشــده 
بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۶0 میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات 
ــه  ــا توجــه ب ــه ب شــهرداری کاشــان در حــال اجراســت ک
ارزش افــزوده ایجادشــده بــه علــت توســعه میــدان، 
غرفه هــای احداث شــده ارزشــی بالــغ بــر ســه برابــر 

اعتبار اولیه برای شهرداری ایجاد خواهد کرد.
 مهیــار گرانمهــر بــا بیــان اینکــه توســعه غرفه هــای میــدان 
ــار گامــی در راســتای توســعه پایــدار اســت،  میــوه و تره ب
ــعه  ــر توس ــاوه ب ــا ع ــن پروژه ه ــرای ای ــرد: اج ــار ک اظه
شــهر، موجــب جــذب ســرمایه و درآمدزایــی بــرای 
مجموعــه شــهرداری می شــود. وی گفــت: ایــن طــرح بــا 
ــار  ــوه و تره ب ــدان می ــه می ــوله در مجموع ــرای 2۶ س اج
ــعت  ــه وس ــع ب ــر مرب ــزار و ۸3۶ مت ــادل 4 ه ــا مع جمع

زیربنــای غرفه هــای موجــود می افزایــد.
معــاون فنــی و عمرانــی شــهرداری کاشــان افــزود: یکی از 
ــر مدیریــت  ــز اهمیــت کــه در دوره اخی فعالیت هــای حائ
شــهری نهادینــه شــده، توجــه بــه توســعه پایــدار شــهری 
و ایجــاد درآمــد پایــدار بــا تعریــف و طراحــی پروژه هایــی 
ــهرداری  ــای ش ــرای دارایی ه ــزوده ب ــه ارزش اف ــت ک اس
خام فروشــی  از  مانــع  نوعــی  بــه  و  می کنــد  ایجــاد 

می  شــود.
گرانمهــر گفــت: ایــن پــروژه در دو فــاز بــه صــورت مــوازی 
جهــت اجــرا بــه دو پیمانــکار ذی صــاح و واجــد شــرایط 
واگــذار شــده کــه در حــال حاضــر بــا پیشــرفت ۸5 
ــا نصــب  درصــدی در مراحــل انتهایــی خــود اســت کــه ب
ــرداری و  ــاده بهره ب ــود آم ــای موج ــره، غرفه ه درب و پنج

ــود. واگــذاری خواهــد ب

ریزگردها، ۴ استان کویری را دور هم جمع کرد

،،
بــروز  و  شــکل گیری  فرآینــد  در 
عوامــل  خشــونت آمیز  رفتارهــای 
از  کــه  دارنــد  نقــش  متعــددی 
جملــه مهم تریــن آن هــا فضاهــای 
بی دفــاع  محیط هــا(  یــا  )مکان هــا 

هســتند
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رخداد
ساماندهی بیش از ۲۰۰ گلزار شهدا 

در یزد
ــتان  ــران اس ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــر کل بنی مدی
یــزد بــا بیــان اینکــه رونــد ســاماندهی تمــام 
گلزارهــای شــهدا در اســتان یــزد آغــاز شــده، گفــت: 
ســاماندهی بیــش از ۲۰۰ گلــزار شــهدا در یــزد پایــان 

ــت. یاف
احمــد ابراهیمــی بــا اشــاره بــه اینکــه  از 3۲7 
ــش از  ــون بی ــتان تاکن ــهید در اس ــزار ش ــزار و م گل
ــزود:   ــزار شــهدا ســاماندهی شــده اســت، اف ۲۰۰ گل
ــت.  ــهید اس ــزار و 85۰ ش ــزد دارای 3 ه ــتان ی اس
ــده و  ــام ش ــزرگ تم ــهدای ب ــزار ش ــاماندهی گل س
ــطح  ــهدا در س ــزار ش ــاماندهی 39 گل ــات س عملی

ــت. ــام اس ــت انج ــزد در دس ــتان ی اس

بسنده کردن مدیران به آمار و 
گزارش ها، یک ضایعه است

نماینــده ولــی  فقیــه در چهارمحــال  کیمیای وطن

ــردن  ــنده ک ــه بس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاری ب و بختی
ضایعــه  یــک  و گزارش هــا  آمــار  بــه  مدیــران 
محســوب می شــود، گفــت: مدیــران نبایــد تنهــا بــه 
گزارش هاکتفــا کننــد؛ بلکــه بایــد آمارهــا را بــا آمــار 
واقعــی تطبیــق دهنــد و در صــورت اشــکال، گــزارش 

درست داده شود.

حجت االســام محمدعلــی نکونــام اظهــار کــرد: 
ــن  ــامی، از بی ــوری اس ــام جمه ــروز نظ ــه ام الزم
ــرا  ــت؛ زی ــور اس ــی در کش ــای مدیریت ــردن خأل ه ب

کار مدیریــت کاری مهــم محســوب می شــود.
ــه معنــای واقعــی بایــد نســبت  ــر ب وی گفــت: مدی
بــه مشــکات جامعــه نــگاه جامــع داشــته باشــد و 
بــا درایــت، تدبیــر و اخــاص خــود را بــرای نقشــی 
ــچ  ــرده و از هی ــف ک ــه دارد وق ــه در عرصــه جامع ک

زاویــه ای از زوایــای مدیریتــی غفلــت نکنــد.
ــی)ره(  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــئوالن کمیت وی از مس
درخواســت کــرد بــه مناطــق دورافتــاده و صعب العبــور 
چهارمحــال و بختیــاری برونــد و از نزدیــک زندگــی 

افــراد آن مناطــق را مشــاهده کننــد.
وی گفــت: بایــد نــگاه  مســئوالن بــه قشــر آســیب پذیر 
در  محرومیت زدایــی  و  فقر زدایــی  نــگاه  جامعــه، 
کشــور و اســتان باشــد و مســئوالن بــا حضور خــود در 
ایــن مناطــق، مســائل و مشــکات موجــود را نظاره گر 

. شند با

محور دارزین به دهبکری بم 
مسدود  شد

ــم گفــت:  کیمیای وطن رئیــس اداره راهــداری ب
محــور دارزیــن بــه ســمت دهبکــری و بــم تــا اطــاع 

ثانوی مسدود است.
ــن  ــور دارزی ــار  داشــت: مح ســعید شهســواری اظه
بــه ســمت دهبکــری بــم تــا اطــاع ثانــوی مســدود 
اســت؛ امــا مســیر جایگزیــن در نظــر گرفتــه شــده.

ــه برداری  ــت ترانش ــه  عل ــیر ب ــن مس ــزود: ای وی اف
محــور مذکــور و ریــزش، مســدود شــده اســت.

شهســواری بــا بیــان اینکــه محــور جایگزیــن مســیر 
ــه  ــر گرفت ــارق در نظ ــدس اب ــه ق ــه کاف ــری ب دهبک
ــا  ــم ت ــدگان تقاضــا داری شــده اســت، گفــت: از رانن
ــن  ــه قوانی ــرام ب ــی و احت ــکات ایمن ــت ن ــا رعای ب
راهنمایــی و رانندگــی بــا عوامــل راهــداری همــکاری 

ــد. کنن

یزد، پنجمین استان دیابتی 
کشور 

ــزد  ــزد گفــت: ی ــوم پزشــکی ی  رئیــس دانشــگاه عل
پنجمیــن اســتان دیابتــی کشــور اســت و اگــر 
بخواهیــم جلــوی پیشــرفت ایــن بیمــاری را بگیریــم، 
ــوند و  ــئله ش ــن مس ــر ای ــا درگی ــه ارگان ه ــد هم بای

ــد. ــاعدت کنن ــگیری از آن مس ــرای پیش ب
یــزد گفــت:  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
 ... و  بخشــنامه ها  پزشــکی،  علــوم  دانشــگاه 
نمی توانــد در زمینــه پیشــگیری از دیابــت موثــر 
باشــند و ایــن مــردم هســتند کــه بایــد یــاد بگیرنــد 
در زمینــه پیشــگیری از دیابــت نقش آفرینــی  کننــد.

محمدرضــا میرجلیلــی ادامــه داد: شــهرداری ها، یکــی 
از مهم تریــن بخش هایــی هســتند کــه می تواننــد 
دیابــت را کنتــرل کننــد؛ چــرا کــه  می تواننــد مــردم را 

بیشــتر بــه تحــرک وادارنــد. 
وی گفــت: توصیــه ای کــه ســازمان بهداشــت جهانــی 
دارد ایــن اســت کــه یــا بــرای کنتــرل دیابــت هزینــه 
نکنیــد یــا اگــر قــرار اســت هزینــه ای شــود، آن را بــه 
دل شــهر و دل محلــه ببریــد و از ایــن جهــت هیــچ 
ــت  ــد دیاب ــی مانن ــرل بیماری های ــرای کنت ــی ب راه
ــردم خودشــان وارد  ــه م ــه جــز آنک ــدارد؛ ب وجــود ن

میــدان شــوند و کار را در دســت بگیرنــد.
ــر  ــای دیگ ــی از راه ه ــرد: یک ــح ک ــی تصری میرجلیل
بــرای کنتــرل دیابــت ایــن اســت کــه برخــی از 
ــی  ــرد؛ یعن ــل ک ــع تبدی ــون قاط ــه قان ــائل را ب مس
ــا  ــن بیماری ه ــع از ای ــه مان ــرد ک ــع ک ــی وض قوانین
شــود و اگــر بخواهیــم  شــهرمان شــهر جهانــی 
باشــد، بایــد قوانیــن هــم قوانیــن ســفت و ســخت 

ــد. باش
ــور  ــی کش ــتان دیابت ــن اس ــزد پنجمی ــزود: ی وی اف
اســت و اگــر بخواهیــم جلــوی پیشــرفت ایــن 
بیمــاری را بگیریــم بایــد همــه ارگان هــا درگیــر ایــن 
ــرای پیشــگیری از آن مســاعدت  مســئله شــوند و ب

ــد. یــزد آوا کنن

کــه  می شــوند  باعــث  افــرادی  چــه   
نخل هــای خرمــا در برابــر چنــد طبقه هــا ســر 
تعظیــم فــرود آورنــد؟ در پشــت پــرده زوال و 
نابــودی ایــن بلندقامتــان دســت چــه کســانی 

در کار اســت؟
از  یکــی  خرمــا،  درختــان  نابــودی    
ــه در  ــت ک ــج آوری اس ــخ و رن ــای تل رخداد ه
ــوده  ــوع ب ــر در حــال وق طــی ســال های اخی
و روزبــه روز بــر وســعت ایــن معضــل افــزوده 
می شــود. متاســفانه شهرســتان ریــگان هــم 
در ایــن زمینــه دســتخوش تغییراتــی منفــی 
شــده و از ایــن تغییــرات بی بهــره نمانــده 

ــت. اس
وضــوح  بــه  شــما  و  مــا  از  یــک  هــر 
ســال  چنــد  ایــن  طــی  در  کمــاکان 
شــدن  خشــک  شــاهد   اخیــر، 
و مــرگ نخلســتان های خرمــا در شهرســتان 
بوده ایــم. شــهر   حاشــیه های  و  ریــگان 

خشــکیدگی درختانی که هر روز بر وسعتشــان 
ــه  ــه، بلک ــت ن ــک درخ ــود و ی ــزوده می ش اف
ــودی کشــیده  ــه عرصــه ناب ــزاران درخــت ب ه
ــه  ــا داشــتن ســنی ب ــی کــه ب شــدند؛ درختان
قدمــت بیــش از 3۰ ســال و ریشــه هایی 

تنومنــد در دل ایــن خــاک پهنــاور روز هــا بایــد 
ــه  ــه ســاختمان های بلندمرتب جــای خــود را ب
ــرگ  ــت م ــد و در حقیق ــه بدهن ــد طبق و چن

ــته اند. ــاره نشس ــه نظ ــود را ب خ

آســمان آبــی ایــن شهرســتان و سرســبزی و 
ــم دارد جــای  طــراوت نخلســتان هایش کم ک
خــود را بــه ســاختمان های تجــاری چنــد 
ــه  ــه همیش ــتانی ک ــد. شهرس ــه می ده طبق
ــار و طوفان هــای شــن  ــا معضــل گــرد و غب ب
مواجــه اســت، سرســبزی و وجــود ایــن 
ــزرگ  ــرمایه ای ب ــم س ــش حک ــان برای درخت

را دارد؛ ســرمایه ای کــه می توانــد مســکّن 
و  خســته  ریه هــای  بــرای  بی نظیــری 
ــی آن  ــا اهال ــد ت ــش باش ــود مردمان خاک آل
ــدگان  ــند و دی ــس بکش ــر نف ــد راحت ت بتوانن
رهگذرانــش بــا نظــاره کــردن ایــن سرســبزی 
و طــراوت جــان تــازه ای گیــرد و قامــت 
پایدارشــان نشــانه ای از اســتواری و ایستادگی 
بــرای میهمانــان خــود باشــد. ســرمایه ای 
ــدن،  ــه کن ش ــای ریش ــه ج ــد ب ــه می توان ک
ــن  ــافران ای ــرای مس ــد ب ــی باش خانه باغ های

ــتان. شهرس
ــت خــود  ــل و رضای ــه می ــر اگرچــه ب ــن ام ای
ــت  ــانی دس ــه کس ــا چ ــت، ام ــان نیس درخت
ــر روی نبــض ایــن معــادن غنــی اکســیژن  ب
مرگشــان  ســرعت  بــر  و  گذاشــته اند 
تغییــر  اجــازه  چــه کســانی  افزوده انــد؟ 
کاربــری ایــن زمین هــای مســتعد کشــاورزی 
را بــه تجــاری داده انــد و می دهنــد؟ پــای 
اســت؟  میــان  در  افــرادی  منفعــت چــه 
چــه افــرادی باعــث می شــوند کــه ایــن 
بلندقامتــان در برابــر چنــد طبقه هــا ســر 
حقیقــت  در  و  آوردنــد؟  فــرود  تعظیــم 
ایــن  نابــودی  و  زوال  ایــن  پــرده  پشــت 

ــانی  ــه کس ــت چ ــا دس ــتان های خرم نخلس
اســت؟ کار  در 

گفتنــی اســت وجــود درخــت خرمــا نعمتــی 
بــزرگ بــرای مــردم ایــن منطقــه بــوده اســت. 
گذشــته از تامیــن اجــزاء مــورد نیــاز و خــورد 
ــه  ــن منطق ــتی ای ــع دس ــوراک، در صنای و خ

بســیار کاربــردی بــوده اســت.
ــری  ــتی و هن ــدات دس ــه تولی ــن منطق در ای
ــته؛  ــی داش ــش مهم ــون نق ــته تاکن از گذش
ــی  ــا حصیرباف ــع و هنره ــن صنای ــه ای از جمل
اســت کــه اهالــی ایــن شــهر بــا دقــت، صبــر 
کار  ایــن  بــه  وصف ناپذیــر  حوصلــه ای  و 

مشــغول هســتند.
ایــن صنایــع عبارتنــد از: چیلــک، ســبدههای 
ــری،  ــداز، کاه حصی ــاب، زیران ــری، طن حصی
ــایلی  ــر وس ــتی و دیگ ــاروی دس ــزن، ج بادب
کــه از بــرگ درخــت نخــل ســاخته می شــوند. 
ــگان  ــتان های ری ــکاندن نخلس ــا خش ــاال ب ح

سرنوشــت ایــن صنایــع دســتی هــم در 
ــرار دارد. ــام ق ــه ای از ابه  هال

ــودی  ــر ناب ــگ خط ــدن زن ــدا درآم ــه ص ــا ب ب
ــود شــدن  نخلســتان های حاشــیه شــهر و ناب
ایــن ســبزقامتان ضــرورت دارد کــه مســئوالن 
شهرســتان ریــگان بــرای کنتــرل و مهــار 
کــردن ایــن بحــران در عزمــی ملــی و جهــادی 
و بــا مدیریتــی متفکرانــه بــرای حفــظ و 
ــد و  ــم اقــدام کنن ــع عظی نگهــداری ایــن مناب
بــا اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود در زمینــه 
ــا و  ــت احی ــگری، فرص ــتغال زایی و گردش اش
بازســازی را بــرای ایــن درختــان فراهــم 
زیســت محیطی  فاجعــه  یــک  از  و  کــرده 
جلوگیــری کننــد؛ چــرا کــه از بیــن رفتــن 
ایــن نخلســتان ها برابــر اســت بــا کــم شــدن 
ــتان و  ــن شهرس ــیژن ای ــن اکس ــع تامی مناب
همچنیــن افــت تولیــد محصوالت کشــاورزی. 

ــر  کوی ــح  صب

پشت صحنه خشکاندن نخلستان های خرما در شهر ریگان چیست؟

 نخل هایی که مرگ خود را 
به نظاره نشسته اند

 مدیــر تامیــن اجتماعــی میبــد گفــت: 63 هــزار و 5۲ 
نفــر از جمعیــت شهرســتان میبــد در ســال گذشــته تحــت 
ــف  ــات مختل ــوده و از خدم ــی ب ــن اجتماع ــش تأمی پوش

بهره منــد شــده اند. اداره  ایــن 
ــه  ــاره ب ــا اش ــد ب ــتان میب ــی شهرس ــن اجتماع ــر تامی مدی
بعضــی از مهم تریــن آمــار عملکــردی ایــن ســازمان در 
ــد گفــت: در ســال 95 تعــداد بیمه شــدگان  شهرســتان میب
ــر  ــزار و 654 نف ــن واحــد ۲۲ ه ــی تحــت پوشــش ای اصل
بــوده کــه بــا احتســاب افــراد تبعــی در ایــن ســال 63 هــزار 
و 5۲ نفــر از جمعیــت شهرســتان تحــت پوشــش خدمــات 

ــد. ــی بوده ان ــن اجتماع تامی
علیرضــا فــاح اظهــار داشــت: ســال 95 در میبــد 17هــزار 
ــر  ــزار و 351 نف ــک ه ــاری، ی ــده اجب ــر بیمه ش و 563 نف

ــر  ــزار و 35 نف ــک ه ــی، ی ــر قالیباف ــاختمانی، 5۲8 نف س
مشــاغل آزاد، 948 نفــر بیمــه اختیــاری و 766 نفــر بیمــه 

ــد. ــی بودن ــان صنف ــدگان و کارفرمای رانن
ــدت  ــدات کوتاه م ــغ تعه ــزان مبال ــه می ــاره ب ــا اش ــاح ب ف
ــر ۲7  ــغ ب ــن ســازمان در ســال گذشــته بال اعــام کــرد: ای
میلیــارد و 357 میلیــون و 59۲ هــزار ریــال در بخــش 
تعهــدات کوتاه مــدت شــامل کمک هزینه هــای بــارداری، 
وســایل پزشــکی، ســفر و اقامــت بیمــار و همــراه، دســتمزد 
روزهــای بیــکاری، ازدواج و کفــن و دفــن هزینــه کــرده اســت.

ــداد 341  ــن تع ــور میانگی ــه ط ــال 95 ب ــزود: در س وی اف
نفــر از بیمه شــدگان تحــت پوشــش ایــن واحــد از مقــرری 
بیمــه بیــکاری بــه مبلــغ 43 میلیــارد و 713 میلیــون و ۲۰۰ 

ــد. ایســنا  ــال اســتفاده کرده ان ــزار ری ه

متاســفانه در اوج گرمــا، آب شــرب شــهر 
منوجــان در وضعیــت بحرانــی قــرار دارد 
و شــاهد قطعــی و کمبــود آب هســتیم.

اداره آب و فاضــاب شــهری  رئیــس 
منوجــان در جلســه شــورای حفاظــت از 
آب ایــن شهرســتان گفــت: اواخــر ســال 
رضاآبــاد  منطقــه  در  چاهــی  گذشــته 
ــد از وارد  ــه بع ــد ک ــداث ش ــان اح منوج

ــی  ــل ناتوان ــه دلی ــدار و ب ــه م ــدن ب ش
ــد. ــدار ترکی ــه م لول

داد:  ادامــه  شیخ ســامانی  مصطفــی 
بــرای رفــع ترکیدگی هــای اخیــر بــر 
اثــر فشــار آب از ورودی چــاه منطقــه 
ــری  ــزار لیت ــع ۲۰ ه ــک منب ــاد، ی رضا آب
خریــداری و نصــب و مشــکل فعلــی 

ترکیدگی هــا رفــع شــد.

اینکــه توانســتیم  بــا اشــاره بــه  وی 
ــح  ــا 6 صب ــاعت ۲1 ت ــب از س دوشنبه ش
ــزود:  ــم، اف ــهر بدهی ــام ش ــه تم آب را ب
بــرای امســال مشــکل عمــده آب شــرب 
ــه ۲4 ســاعت  ــدی ب ــع و آب از زمانبن رف
ــد. ــک می رس ــده نزدی ــبانه روز در آین ش

ــته  ــال گذش ــه در س ــان اینک ــا بی وی ب
ــر آب در  ــه 35 لیت ــماره دو قلع ــاه ش چ

ــه  ــون ب ــرد و اکن ــتخراج می ک ــه اس ثانی
ــوان  5 لیتــر در ثانیــه رســیده اســت، عن
کــرد: حفــر یــک چــاه بــرای مرکــز شــهر 
ــاز  ــگان نی ــاه کن ــرای م ــاه ب ــک چ و ی

اســت
شــهروندان  از  دیگــر  یکــی  ســاالری 
بیــان کــرد: مــا در مرکــز شــهر منوجــان 
ــود  ــکل کمب ــا مش ــم و ب ــی می کنی زندگ

آب مواجــه هســتیم.
یکــی از شــهروندان منوجانــی نیــز گفت: 
هــر ســاله بــا آغــاز فصــل گرمــا، کم آبــی 

ــه ای کــه  ــه گون دغدغــه همــه ماســت؛ ب
اهمیــت ایــن موضــوع در ســال های 
اخیــر دوچنــدان شــده کــه ضــرورت 
توجــه بــه مدیریــت و مصــرف بهینــه آب 

ــازد. ــان می س ــش نمای ــش از پی را بی
رفتــن  هــدر  دلیــل  بــه  افــزود:  وی 
فرســوده،  لوله هــای  طریــق  از  آب 
خشکســالی ها و رعایــت نشــدن الگــوی 
مصــرف آب، شــاهد مشــکات و کمبــود 
شــهر  مرکــز  در  حیاتــی  مایــع  ایــن 

دانــا راه  هســتیم.  منوجــان 

ــامان در  ــن و س ــهرکرد، ب ــتان های ش ــردم شهرس ــده م نماین
مجلــس شــورای اســامی گفــت: بــه مشــکات تمــام کشــور 
ــل  ــه دلی ــاری ب ــال و بختی ــا چهارمح ــود؛ ام ــیدگی می ش رس
گســتردگی فقــر و حجــم مطالبــات زیــاد و عقب ماندگــی 

ــت. ــئوالن اس ــر مس ــه ویژه ت ــد توج نیازمن
اردشــیر نوریــان بــا بیــان اینکــه چهارمحــال و بختیــاری 
ــزود: در اســتان  ــت اســت، اف ــر جمعی ــون نف ــک میلی دارای ی
ــه  ــر کمیت ــه از نظ ــی ک ــی آن های ــاری حت ــال و بختی چهارمح
ــر  ــه فک ــی ک ــوند و خانواده های ــی نمی ش ــروم تلق ــداد مح ام
می کنیــم دستشــان بــه دهانشــان می رســد، متاســفانه بــرای 

ــاز هــم دچــار مشــکل هســتند. ــی ب ــر و زندگ ــذران عم گ
وی بیــان کــرد: بــه مشــکات تمــام کشــور رســیدگی می شــود 
امــا چهارمحــال و بختیــاری بــه دلیــل گســتردگی فقــر و 

حجــم مطالبــات زیــاد و عقب ماندگــی نیازمنــد توجــه ویژه تــر 
مســئوالن اســت.

نوریــان بــا بیــان اینکــه بــا وجــود تــاش دولــت و دولت هــای 
ــان  ــت، خاطرنش ــروم اس ــان مح ــا همچن ــتان م ــته اس گذش
کــرد: در برنامــه ششــم توســعه، محدودیت هایــی نیــز وجــود 
ــر  ــع بدت ــه وض ــی ک ــد آنجای ــم می کن ــت حک ــا عدال دارد؛ ام

اســت، توجــه بیشــتری بــه آن هــا شــود.
تعــداد  اشــتغال زا گفــت:  طرح هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــتغالی  ــای خوداش ــش طرح ه ــت پوش ــه تح ــی ک خانواده های
هســتند، کــم اســت و بایــد بــه ایــن حــوزه نــگاه ویــژه شــود.

وی تصریــح کــرد: در اســتان مــا در حــوزه مســکن و اشــتغال 
زمینــه کار فراهــم اســت؛ امــا اعتبــارات محــدود اســت کــه باید 

بــه ایــن مقولــه نیــز توجــه شــود. تســنیم 

استانها

مدیر تامین اجتماعی میبد خبر داد:

70 درصد از میبدی ها تحت پوشش تامین اجتماعی
نماینده مردم شهرستان های شهرکرد در مجلس:

چهارمحال و بختیاری در فقر به سر می برد 

از بحران کم آبی تا اصالح شبکه آب منوجان

 »ونایی« بروجرد 
روستایی در میان صخره و آب  

»ونایــی«، روســتایی از توابــع بخش اشــترینان 
شهرســتان بروجــرد در اســتان لرســتان و در 
ــی شــهر بروجــرد  ــری شــمال غرب 1۲ کیلومت
در منطقــه ای کوهســتانی قــرار گرفتــه اســت.

روســتای زیبــای ونایــی در شــمال غــرب 
ــه  ــافران را ب ــرار دارد و مس ــرد ق ــهر بروج ش
بــزم ســبزه و آب فرامی خوانــد و در ایــن 
ــاران را  ــیم به ــکای نس ــتان خن ــای تابس گرم

ــی آورد. ــان م ــه ارمغ ــا ب ــرای آن ه ب
مســافران تابســتان بریــده از گرمــای جنوب و 
شــرجی شــمال کشــور، ایــن روزهــا مقصــدی 
جــز غــرب کشــور و شــهری خــوش آب وهــوا 
همچــون بروجــرد ندارنــد و در جاده هــای 
دیــار  مردمــان  شــهر،  ایــن  بــه  منتهــی 
ــن شــهر  ــه ای ــوب کشــور در راه رســیدن ب جن

ــاده  ــی آن دل در رکاب راه نه ــب طبیع و مواه
ــوا  ــوش آب وه ــی خ ــت وجوی مکان و در جس
در روســتاهای شهرســتان بروجــرد هســتند.
روســتای زیبــای ونایــی یکــی از مناطــق 
نمونــه گردشــگری کشــور بــه تصویــب هیئــت 
دولــت و نیــز یکــی از دو روســتای هــدف 
اســت کــه  لرســتان  اســتان  گردشــگری 
مناظــر بی بدیــل طبیعــی موجــود در آن، هــر 
رهگــذری را بــرای مانــدن و نفس کشــیدن در 
ــتا  ــن روس ــد. در ای ــب می کن ــوای آن ترغی ه
ــاری  ــراب ج ــمه و س ــه چش ــدود 4۰ دهن ح
اســت کــه سرچشــمه آن هــا از ارتفاعــات 

ــت. ــن اس ــوه گری ــی ک جنوب
اســتراحت  بــرای  زیبــا  منطقــه  ایــن  در 
گردشــگران و مســافران آالچیق هایــی توســط 
ــات الزم  ــه خدم ــه ارائ ــده و ب ــردم ایجادش م
ــواع ســوغات شــهر بروجــرد  ــد و ان می پردازن
ــت  ــه یاف ــن منطق ــای ای ــوان در دکه ه را می ت

ــار خــود شــد. ــه دی ــر روان و دســت  پ
از جاذبه هــای گردشــگری ایــن روســتا غــاری 
ــه  ــی آن اســت ک ــزار ســاله در نزدیک ــد ه چن
بــرای رســیدن بــه آن احتیــاج بــه کوه پیمایــی 
دوســاعته از روستاســت. ایــن غــار در حــدود 
6۰۰ تــا 7۰۰ متــری ســراب ســفید اســت کــه 
پــس از پشــت ســر گذاشــتن رود، بایــد 7۰۰ 
ــه  ــا ب ــت ت ــاال رف ــرباالیی ب ــر از س ــر دیگ مت

دهانــه  غــار رســید.
ــوان  ــزرگ اســت و می ت ــار بســیار ب ــه غ دهان
ــای  ــر پ ــا زی ــی را ازآنج ــای طبیع ــر زیب مناظ
ــه  ــن منطق ــوا در ای ــرد. ه ــاهده ک ــود مش خ
ــط  ــی وس ــت؛ حت ــک اس ــرد و خن ــیار س بس
چلــه تابســتان! مرکــز غــار بــه شــکل گنبــدی 
بــزرگ اســت. گــه گاه صــدای چکیــده شــدن 
قطــرات آب از ســقف غــار منظــره ای طبیعــی 
از تاقــی صخــره و آب را در اذهــان بیننــدگان 

تداعــی می کنــد.

#میراث_طبیعی

روزنه

 غربالگری اشتغال 
در منطقه ۳۲ غرب شهرکرد 

ــا  ــت: ب ــهرکرد گف ــزی ش ــدار مرک بخش کیمیای وطن
توجــه بــه خصوصیــات اجتماعــی و فرهنگــی منطقــه 3۲ 
غــرب شــهرکرد بــا نیازســنجی های صورت گرفتــه غربالگــری 
اشــتغال توســط دســتگاه های متولــی امــر انجــام گرفــت.

ــای  ــترش کارگاه ه ــت: گس ــار داش ــم زاده اظه ــدی کری مه
آموزشــی در بیــرون از ندامتگاه هــا می توانــد تأثیــر بســزایی 
در کاهــش آســیب های روحــی خانواده هــای گرفتــار مــواد 

مخدر داشته باشد.
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری کارگاه هــای آمــوزش خودکفایی 
و پرداخــت تســهیات ایجــاد اشــتغال توســط کمیتــه 
امــداد و بهزیســتی ادامــه داد: اقدامــات دســتگاه های 
متولــی در راســتای خودکفایــی و ایجــاد مشــاغل خانگــی 
بــرای خانواده هــای زندانیــان آســیب های اجتماعــی اگــر 
بــه  صــورت مســتمر ادامــه داشــته باشــد، می توانــد مثمــر 

ثمــر واقــع شــود. 
ــات  ــزاری جلس ــدف از برگ ــهرکرد، ه ــزی ش ــدار مرک بخش
مبــارزه بــا مــواد مخــدر را ایجــاد اشــتغال پایــدار و کســب 
درآمــد بــرای افــراد گرفتــار بــه مــواد مخــدر و خانواده هــای 

آن هــا عنــوان کــرد.
کریــم زاده بــا اشــاره بــه اینکــه بــا توجــه بــه خصوصیــات 
اجتماعــی و فرهنگــی منطقــه 3۲ غــرب شــهرکرد بــا 
نیازســنجی های صورت گرفتــه غربالگــری اشــتغال توســط 
دســتگاه های متولــی امــر انجــام گرفــت، اذعــان داشــت: 
در راســتای ایجــاد اشــتغال در زمینه هــای صنایــع  دســتی 

و آهنگــری، اقدامــات خوبــی در حــال انجــام اســت.

 اجرای طرح نیازسنجی 
اوقات فراغت جوانان در یزد  

ــتاد  ــده در س ــنهاد ارائه ش ــا پیش ــت: ب ــزد گف ــدار ی فرمان
ســاماندهی امــور جوانــان شهرســتان و پیگیــری اداره 
جامــع  طــرح  اجــرای  شهرســتان،  جوانــان  و  ورزش 
ــتان در  ــز اس ــان در مرک ــت جوان ــات فراغ ــنجی اوق نیازس
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ســاالری ب حــال انجــام اســت. مصطف
بایــد بــه مشــارکت جوانــان در مســائل مختلف شهرســتان 
ــا  ــت: قطع ــار داش ــیم، اظه ــته باش ــژه ای داش ــه وی توج
ــا  ــنایی ب ــتر و آش ــناخت بیش ــا ش ــد ب ــان می توانن جوان
ــراروی خــود  ــرای برطــرف کــردن چالش هــای ف نیازهــا ب

ــد. ــه کنن ــری ارائ ــای مؤثرت راهکاره
را در جلســات مختلــف مهــم و  وی حضــور جوانــان 
ــت  ــوش و خاقی ــرد: ه ــح ک ــت و تصری ــروری دانس ض
جوانــان ایرانــی زبانــزد اســت؛ لــذا بایــد بــرای بهره منــدی 
از آن هــا بســترهای الزم را فراهــم کنیــم و آن هــا را در امــور 

ــم. ــارکت دهی ــف مش مختل
و  نیازهــا  بــه  توجــه  بــر  تأکیــد  بــا  یــزد  فرمانــدار 
فراغــت  اوقــات  موضــوع  در  جوانــان  درخواســت های 
گفــت: بــا اجــرای طــرح جامــع نیازســنجی اوقــات فراغــت 
جوانــان در شهرســتان، ظرفیت هــای دســتگاه های اجرایــی 
در ایــن زمینــه کامــا مشــخص می شــود کــه نتایــج 
حاصــل از ایــن فعالیــت علمــی می توانــد راهگشــای 

بســیاری از مســائل و مشــکات باشــد.
رئیــس ســتاد ســاماندهی امــور جوانــان شهرســتان یــزد 
 خواســتار توجــه مســئوالن بــه فضــای مجــازی شــد 
و خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر بیشــتر مــردم به ویــژه 
جوانــان بــا شــبکه های اجتماعــی و فضــای مجــازی 
ــب  ــزی مناس ــا برنامه ری ــم ب ــه می توانی ــد ک ــاط دارن ارتب
از ایــن ظرفیــت بــه عنــوان یــک فرصــت اســتفاده کنیــم.

ــد  ــروز می توان ــازی ام ــای مج ــرد: فض ــه ک ــاالری اضاف س
و  اهــداف  پیشــبرد  بــرای  مهــم  بســترهای  از  یکــی 
رویکردهــا باشــد کــه اگــر از آن درســت و بــه موقــع و بجــا 
اســتفاده نکنیــم، ایــن فرصــت بــه تهدیــد تبدیــل می شــود 
ــد. ــته باش ــراه داش ــه هم ــیب هایی را ب ــد آس ــه می توان ک

فرمانــدار یــزد بــر ارائــه راهکارهــا و برنامه هــای تأثیرگــذار 
در پیشــبرد اهــداف ســتاد ســاماندهی امــور جوانــان 
ــم  ــاش کنی ــد ت ــزود: بای ــرد و اف ــد ک ــا تأکی ــط اعض توس
ــرای ســایر  ــی ب ــه الگوی ــن زمین ــزد در ای ــا شهرســتان ی ت

شهرســتان های اســتان باشــد.

عملیات باستان شناسی و مرمت 
قبه سبز کرمان آغاز شد  

 عملیــات باستان شناســی، ســاماندهی و مرمــت قبــه ســبز 
کرمــان بزرگ تریــن دانشــگاه تاریخــی جنــوب شــرق کشــور 

بــا حضــور اســتاندار کرمــان آغــاز شــد.

باستان شناســی  اجرایــی  عملیــات  آغــاز  آییــن  در 
ســاماندهی و مرمــت قبــه ســبز کرمــان اســتاندار کرمــان بــا 
اشــاره بــه اینکــه در ســفر دکتــر والیتــی بــه اســتان کرمــان 
ــن  ــی ای ــازی و باستان شناس ــث بازس ــل بح ــال قب از دو س
بقعــه مطــرح شــد، گفــت: قبــه ســبز، اولیــن و بزرگ تریــن 
ــد  ــه بای ــت ک ــور اس ــرق کش ــوب ش ــی جن ــگاه تاریخ دانش

ــا شــود. ــاره احی دوب
ــان  ــه اینکــه اســتان کرم ــا اشــاره ب علیرضــا رزم حســینی ب
پنــج اثــر ثبــت جهانــی دارد کــه ســه اثــر آن طــی ســه ســال 
گذشــته ثبــت جهانــی شــد، اظهــار داشــت: تــاش می شــود 
کار مرمــت قبــه ســبز طــی دو ســال انجــام شــود و در ایــن 

زمینــه اعتبــار خوبــی اختصــاص داده شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه کرمــان بایــد بــه منزلــت واقعــی خــود 
ــبز  ــه س ــی قب ــه تاریخ ــت مجموع ــزود: قدم ــردد، اف بازگ
ــرق  ــوب ش ــگاه در جن ــتین دانش ــوان نخس ــه عن ــان ب کرم

ــت. ــتر اس ــفورد بیش ــگاه آکس ــور از دانش کش
در ایــن مراســم مدیــر  کل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
ــه  ــاره ب ــا اش ــز ب ــان نی ــتان کرم ــگری اس ــتی و گردش دس
ــا بیــش از 7۰۰ ســال قدمــت  اینکــه مجموعــه قبــه ســبز ب
اســتان کرمــان  فرهنگی تاریخــی  شــاخصه  مهم تریــن 
اســت، خاطرنشــان کــرد: ایــن بنــا یــادآور علــم و فرهنــگ 
در اســتان کرمــان از دوران اولیــن حاکمــان در تاریــخ 
کرمــان بعــد از ســال ها مهجوریــت و غفلــت اســت و امــروز 
ــا  ــران ب ــوب شــرق ای ــای دانشــگاهی جن شــاخص ترین بن
ــه اســتاندار کرمــان بازســازی و مرمــت  همــکاری همه جانب

تســنیم می شــود. 

ــت:  ــور گف ــداد کش ــه ام ــس کمیت رئی
امســال بــا همــکاری دولــت و مجلــس 
ــزار  ــک ه ــداد از ی ــه ام ــارات کمیت اعتب
میلیــارد تومــان بودجــه بــه ۲ هــزار و 1۰۰  
میلیــارد تومــان افزایــش یافتــه اســت.

پرویــز فتــاح در دیــدار بــا نماینــده 
ــاری  ــه در چهارمحــال و بختی ــی  فقی ول
همدلــی  و  وفــاق  بــه  اشــاره  بــا 
موجــود در ســازمان اظهــار داشــت: 
 وفــاق و همدلــی ملــی بیــن دولــت 
 و مجلــس و ســازمان ایجــاد شــده 
و ایــن  وفــاق و همدلــی ســبب شــد تــا 
ــداد  ــه ام ــان کمیت ــتمری مددجوی مس

ــود . ــر ش ــت کم 3 براب دس
اشــتغال  بحــث  بــه  اشــاره  بــا   وی 
ــوری  ــث مح ــک بح ــه ی ــکن ک و مس
اســت، افــزود: ســال گذشــته از محــل 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــه، ه ــره بودج تبص

بــرای کمیتــه  دولــت  بــا همــکاری 
امــداد مصــوب شــد؛ امــا بــا همــکاری 
ــارد  ــزار و 1۰۰ میلی ــا ه ــل بانک ه و تعام
تومــان دریافــت  کردیــم  کــه یــک رقــم  

بی نظیــر بــود .
ــی  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــس کمیت رئی
در  گذشــته  ســال  کــرد:  بیــان 
چهارمحــال و بختیــاری تعهــد بانک هــا 
ــه پرداخــت  ــود ک ــان ب ــارد توم 18 میلی
ــم از  ــا ه ــه م ــر حســب وظیف شــد و ب
ــه  ــارد تومــان ب ــع خودمــان 9 میلی مناب

ــم . ــه  کردی ــع اضاف ــن مناب ای
فتــاح افــزود: امســال بــا همــکاری 
دولــت و مجلــس هــزار میلیــارد تومــان 
بودجــه بــه ۲ هــزار و 1۰۰  میلیــارد تومــان 
افزایــش یافتــه اســت کــه می تــوان  بــا 
ــار ســهم اســتان چهارمحــال  ــن اعتب ای
ــر در نظــر گرفــت. و بختیــاری را ۲ براب

امــداد  منابــع  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــار  ــان اعتب ــارد توم ــزار میلی ــال ه امس
اســت،  کشــور  کل  اشــتغال  ســهم 
ــهم  ــز س ــه ج ــته ب ــال گذش ــزود: س اف
اشــتغال  ســهم  بانک هــا  و  دولــت 
کمیتــه امــداد در مجمــوع 3۰۰ میلیــارد 
ــا  ــود؛ ام ــان ب ــع خودم ــان از مناب توم
ــارد  ــزار میلی ــه ه ــغ ب ــن مبل امســال ای
ــه  ــم ب ــه، آن ه ــش یافت ــان افزای توم
ــداد  ــنه ام ــیس قرض الحس ــل تأس دلی

ــت. ــوده اس ــت ب والی
فتــاح تصریــح کــرد: قرض الحســنه 
ضــروری  تســهیات  والیــت  امــداد 
از ســقف ۲ تــا 5 میلیــون تومــان را 
ســریع پرداخــت می کنــد و مــا بــه 
ــزد  ــه کارم ــم ک ــت می کنی ســمتی حرک
درصــد   ۲ بــه  قرض الحســنه  ایــن 

کاهــش یابــد.

بایــد  مــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کــه  کنیــم  حرکــت  ســمتی  بــه 
ــود،  ــی ش ــش دین ــنه نگاه قرض الحس
ــه ســمتی  ــم ب ــه داد: در نظــر داری  ادام
ــرای  ــی را ب ــه صندوق ــم ک ــت کنی حرک
کمیتــه  مســتمری بگیران  ضمانــت 

امــداد تشــکیل دهیــم.
ــدان  ــکن نیازمن ــه مس ــاره ب ــا اش وی ب
ــا را  ــه نیازه ــم هم ــاید بتوانی ــت: ش گف
ــه مســکن  ــا در زمین ــم، ام برطــرف کنی
زیــرا  اســت؛  مشــکلی  بســیار   کار 
ــاد اســت؛  ــای بســیار زی دارای هزینه  ه
ــته  ــال گذش ــاف س ــه اوص ــا هم ــا ب ام
کشــور  در  مســکن  واحــد  هــزار   4۰
ــورد  ــد م ــزار واح ــد و 5۰ ه ــاخته ش س
تعمیــر قــرار گرفــت  کــه  امســال 
افزایــش                                 برابــر  دو  بــه  رقــم  ایــن 

تســنیم  . بد می یا

رئیس کمیته امداد کشور خبر داد:

افزایش اعتبارات کمیته امداد چهارمحال و بختیاری برای محرومیت زدایی

،،
آسمان آبی این شهرستان و سرسبزی 
و طراوت نخلستان هایش کم کم دارد 
جــای خــود را به ســاختمان های تجــاری 

چند طبقــه می دهد



ایــرج حریرچــی، ســخنگوی وزارت بهداشــت، در مراســم رونمایــی 
ــت:  ــار داش ــکی اظه ــه ای پزش ــاق حرف ــی اخ ــای عموم از راهنم
زمانــی کــه بتوانیــم از بروکراســی های اداری و مــوارد کاغــذی در 
زمینــه صــدور مجوزهــای الزم اجتنــاب کنیــم، خدمــات را بــه مردم 
ــه  ــادی ب ــای زی ــئله موفقیت ه ــن مس ــه داده و ای ــریع تر ارائ س
ــی  ــان اینکــه یکــی از شــاخص های ارزیاب ــا بی همــراه دارد. وی ب
ــت،  ــک اس ــات الکترونی ــه خدم ــی ب ــزان دسترس ــامت می س
ــا،  ــه بیمه ه ــده ب ــات ارائه ش ــم از خدم ــات اع ــن خدم ــت: ای گف
ــی خــارج و داخــل حــوزه ســامت  بیمــاران، دســتگاه های نظارت
ــی  ــن مســئله شــاخص ارزیاب ــه ای ــا توجــه ب ــع ب اســت و درواق

ــرد. ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــامت م س
ســخنگوی وزارت بهداشــت اضافــه کــرد: خوشــبختانه نظــام 
ــده امضــای الکترونیــک را ایجــاد کنــد و  پزشــکی توانســته پرون

ــتری را  ــای بیش ــیر موفقیت ه ــن مس ــد در همی ــم بتوان امیدواری
داشــته باشــد. حریرچــی در ارتبــاط بــا راهنمــای عمومــی اخــاق 
حرفــه ای گفــت:  اعتمــاد بیمــار بــه پزشــک بســیار مهــم اســت و 
بــه دلیــل روابــط اخاقــی مناســب از دیربــاز جامعه پزشــکی جزو 
ــوده کــه طبــق نظرســنجی ها ارتبــاط  ســه گــروه اصلــی مرجــع ب
خوبــی بــا مــردم داشــته و در بیــن حــرف و مشــاغل مختلــف رتبه 

یــک تــا ســه را از آن خــود کــرده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: طــی 10 تــا 20 ســال گذشــته تمــام 
ــی  ــدی کاهش ــا رون ــان را ب ــه اعتمادش ــع درج ــای مرج گروه ه
می بیننــد کــه ایــن مســئله بایــد آسیب شناســی شــود. وی 
افــزود: ســرمایه های اجتماعــی مهــم هســتند و اعتمــاد متقابــل 
بیــن مــردم و دولــت و دســتگاه های مختلــف بایــد مــورد توجــه 

ــود. فــارس ــه ش ــرار گرفت ق

ــن  ــا تدوی ــاط ب ــه در ارتب ــری ک ــت خب ــی در نشس ــا زال علیرض
راهنمــای عمومــی اخــاق حرفــه ای ســازمان نظــام پزشــکی در 
راه انــدازی ســامانه آنایــن مجــوز کمیســیون تبصــره 7 مــاده 13 
ــه پزشــکی همــواره پیشــگام  ــار داشــت: حرف ــزار شــد، اظه برگ
فرازونشــیب های  همــه  علی رغــم  و  بــوده  اخــاق  عرصــه 
ــان  ــیر درخش ــته در مس ــدس توانس ــه مق ــن حرف ــی، ای سیاس
خــود اخــاق حرفــه ای را کــه مبتنــی بــر اولویــت منافــع بیمــاران 
و کاهــش رنــج و درد دردمنــدان بــوده بــه بشــریت عرضــه کنــد.
ــکی  ــام پزش ــی نظ ــف ذات ــی از وظای ــه یک ــان اینک ــا بی وی ب
تدویــن راهنمــای اخــاق حرفــه ای اســت، گفــت: تدویــن ایــن 
ــل  ــای اصی ــول و هنجاره ــه اص ــر پای ــه ب ــی  ک ــا در صورت راهنم
ــای  ــت ارتق ــن گام الزم در جه ــد، اولی ــی باش ــانی و اخاق انس
ــه ای  ــه حرف ــی در جامع ــتانداردهای اخاق ــت اس ــطح رعای س

ــود. ــد ب خواه
ــورای  ــه ش ــاس مصوب ــر اس ــتا ب ــن راس ــه داد: در ای ــی ادام زال
عالــی نظــام پزشــکی، تدویــن مجموعــه ای جدیــد از راهنماهــای 
اخــاق حرفــه ای در جهــت مرتفــع ســاختن نیازهــای موجــود در 

دســتورکار حــوزه اخــاق پزشــکی ســازمان قــرار گرفــت.
رئیــس ســازمان نظــام پزشــکی بــه راه انــدازی ســامانه آنایــن 
مجــوز کمیســیون تبصــره 7 مــاده 13 اشــاره کــرد و خاطرنشــان 
ــی را  ــرعت و کارای ــت، س ــش دق ــامانه افزای ــن س ــاخت: ای س
بــه همــراه خواهــد داشــت و صــدور پروانــه مطــب بــه صــورت 

ــرد. ــام می گی ــی انج ــق به راحت ــن طری ــک از ای الکترونی
ــه  ــزار پروان ــدای ســال 96، 92 ه ــزود: در ســال 95 و ابت وی اف
ــن  ــورت آنای ــه ص ــده ای ب ــش عم ــه بخ ــد ک ــادر ش ــب ص مط

ــت. شــهر خبــر ــه اس ــورت گرفت ص

سخنگوی وزارت بهداشت عنوان کرد:

لزوم  آسیب شناسی کاهش اعتماد مردم به پزشکان
رئیس سازمان نظام پزشکی خبر داد:

صدور ۹۲ هزار پروانه مطب برای پزشکان

متخصص طب سنتی: 
مبتالیان به کم خونی بامیه بخورند

ــون  ــی خ ــه دارای چرب ــرادی ک ــرای اف ــه ب بامی
هســتند، مفیــد اســت؛ زیــرا نــوع فیبــر موجــود 
در بامیــه از طریــق متصــل شــدن بــا نمک هــای 
ــش  ــب کاه ــرب موج ــیدهای چ ــراوی و اس صف
کلســترول و پروفایــل لیپیــدی خــون می شــود.

ــواص  ــوص خ ــنتی درخص ــب س ــص ط متخص
بامیــه گفــت: بامیــه عــاوه بــر اینکــه دارای مقدار 
ــای  ــار از ویتامین ه ــت، سرش ــری اس ــی کال کم
فولیــک،  اســید   ،c  ،B6 تیامیــن،   ،A گــروه 
رژیمــی  فیبــر  و  روی  ریبوفاویــن، کلســیم، 

ــت. اس
زینــب زمانــی افــزود: پروتئیــن و روغــن موجــود 
در دانه هــای بامیــه از نــوع درجــه یــک پروتئیــن 

گیاهــی محســوب می شــود.
ایــن متخصــص طــب ســنتی خاطرنشــان کــرد: 

ــه  ــه اســت و ب ــه سرشــار از اســیدهای آمین بامی
ــک  ــید فولی ــراوان اس ــر ف ــتن مقادی ــل داش دلی
ــود. ــه می ش ــاردار توصی ــان ب ــه زن ــرف آن ب مص

ــرد:  ــان ک ــه بی ــی بامی ــاره خــواص داروی وی درب
موســیاژ و فیبــر موجــود در بامیــه، میــزان قنــد 
ــل  ــه دلی ــن ب ــد. همچنی ــم می کن ــون را تنظی خ
را آب  نــوع  ایــن  از  بیشــتری  اینکــه درصــد 
تشــکیل می دهــد، از ایجــاد گاز و یبوســت و 

نفــخ در شــکم پیشــگیری می کنــد.
ــرای کاهــش  ــه ب ــرد: مصــرف بامی ــد ک وی تاکی
وزن مفیــد اســت، بــه انتشــار باکتــری خــوب بــه 
نــام پروبیوتیــک در بــدن کمــک می کنــد و بــرای 

تقویــت و شــادابی مــو مفیــد اســت.
ــان  ــن بی ــن متخصــص طــب ســنتی  همچنی ای
ــن،  ــت ملی ــتن خاصی ــا داش ــه ب ــت: بامی داش
و  می دهــد  تســکین  را  حســاس  روده هــای 
ــد. ــم می کن ــوارش را ترمی ــتگاه گ ــای دس زخم ه

ــه دارای  ــاف گوشــتی اســت ک ــه شــامل غ بامی

مقطعــی 5 یــا6 ضلعــی بــوده کــه از قاعــده 
ــز  ــک و نوک تی ــج باری ــه تدری ــرف راس ب ــه ط ب

می شــود. 
ســانتیمتر   7 تــا   3 بــه  میــوه  ایــن  طــول 
ردیــف،   چنــد  در  میــوه  درون  می رســد. 
ــه  ــد ک ــرار دارن ــی ق ــفیدرنگ و نرم ــای س دانه ه
پــس از رســیدن بــه رنــگ ســبز کم رنــگ تغییــر 

می شــوند. ســفت  و  یافتــه 
بامیــه بــا داشــتن مــواد مغــذی بــا ارزشــی 
ــه  ــروه B از جمل ــای C ،A و گ ــد ویتامین ه مانن
اســیدفولیک B6 ،B2 ،B5 و عناصــری ماننــد 
منگنــز، کبالــت، کلســیم، فســفر و پتاســیم، فیبــر 
و مــاده لــزج، آثــار مثبــت فراوانــی بــر ســامت 

ــان دارد. انس
همچنیــن فیبــر موجــود در بامیــه بــا جــذب آب 
کافــی از بــروز یبوســت جلوگیــری کــرده و ابتــا 
بــه بیماری هایــی ماننــد بواســیر و دیورتیکولیــت 

ــه شــدت کاهــش می دهــد. ایمنــا را ب

ــان  ــص زن ــمی، متخص ــادات  هاش عصمت الس
ــینه را 2  ــرطان س ــه س ــردان ب ــای م ــار ابت آم
درصــد و زنــان را 9۸ درصــد عنــوان و بیــان کــرد: 
ــن،  ــش س ــد افزای ــر مانن ــل خط ــی عوام بعض
ــت،  ــی مثب ــابقه فامیل ــا(، س ــس )خانم ه جن
عــادات  شــروع  ســن  هورمونــی،  مســائل 
ماهیانــه، ســن یائســگی و ســبک زندگــی 
دســت مــا نیســت؛ البتــه نقــش انســان در نــوع 
ســبک زندگــی موثــر اســت؛ بــه  عنــوان مثــال 
پیشــگیری از چاقــی، مصــرف نکــردن بی رویــه 
هورمون هــا، تغذیــه خــوب، مصــرف نکــردن 
فســت فود، پرهیــز از ســیگار و دخانیــات و 
ــه  ــم ب ــی منظ ــت بدن ــکل و ورزش و فعالی ال

افــراد توصیــه می شــود.

ــک و  ــل ژنتی ــش عوام ــه نق ــاره ب ــا اش وی ب
محیطــی در بــروز ســرطان ســینه گفــت: 10 
تــا 15 درصــد زمینــه ژنتیــک و ۸5 درصــد 
ــی  ــش ژن ــب جه ــه موج ــی ک ــل محیط عوام
ــه  ــش دارد ک ــوص نق ــن خص ــود، در ای می ش
ســابقه ســرطان ســینه در مــادر یــا دختــر زیــر 
۴0 ســالگی، ریســک ســرطان را در فــرد، چهــار 
ــه افزایــش  ــادی جامع ــراد ع ــر اف ــج براب ــا پن ی

می دهــد.
ــام  ــه انج ــاره ب ــا اش ــان ب ــص زن ــن متخص ای
معاینــات شــخص و معاینــه پزشــک ادامــه داد: 
خانم هــا الزم اســت از 30 ســالگی، ســالی یکبار 
ــت  ــر اس ــوند؛ بهت ــه ش ــک معاین ــط پزش توس
خانم هــا بــه جــراح ســینه مراجعــه کننــد و اگــر 

ایــن متخصــص در دســترس نباشــد، بــه جراح 
ــه دارد،  ــینه تجرب ــی س ــه در جراح ــی ک عموم
مراجعــه کننــد و در بعضــی مناطــق کــه جــراح 

عمومــی نداریــم، بــه مامــا مراجعــه کننــد.
ــخیص  ــتاندارد تش ــای اس ــی از روش ه وی یک
ســرطان ســینه را ماموگرافــی دانســت و افــزود: 
خانم هــا نبایــد نگــران ماموگرافــی باشــند؛ 
ماموگرافــی بــر اســاس ســن بیمــار درخواســت 
می شــود و روش جایگزیــن نــدارد. ســونوگرافی 
مکمــل  ضــرورت،  اســاس  بــر  ام آر آی  و 
ــود  ــن آن نمی ش ــت و جایگزی ــی اس ماموگراف
و در ســنین پاییــن از ســونوگرافی و ام آر آی 
ــه  اســتفاده می شــود و از ۴5 ســالگی بســته ب

شــرایط، ماموگرافــی انجــام می گیــرد.
هاشــمی تصریــح کــرد: کســی کــه ســابقه 
ســرطان ســینه در مــادر و خواهــر دارد، بایــد از 

۴0 تــا ۴5 ســالگی ماموگرافــی انجــام دهــد و از 
55 ســالگی بــه بعــد هــم ماموگرافــی دو ســال 
یکبــار انجــام می شــود؛ ولــی همــه ایــن مــوارد 
ــه شــرایط بیمــار تعریــف می شــود  ــا توجــه ب ب
ــاله  ــم 35 س ــک خان ــت در ی ــن اس ــه ممک ک
ــرده،  ــوده ای در ســینه خــود احســاس ک ــه ت ک
ابتــدا درخواســت یــک ســونوگرافی دهــد و اگــر 
ســونوگرافی وجــود تــوده را مشــخص کنــد، نیاز 

بــه ماموگرافــی خواهــد بــود.
وی بــا بیــان اینکــه خانــم ۴0-۴5 ســاله 
کــه کیســت ســینه دارد، بایــد ســونوگرافی 
ــوده   ــونوگرافی ت ــر س ــت: اگ ــد، گف ــام  ده انج
بــه  نیــازی  بدهــد،  نشــان  خوش خیــم  را 
ماموگرافــی نــدارد؛ امــا کســی کــه ســابقه 
ــم در  ــینه دارد، مجبوری ــرطان س ــی س خانوادگ
فواصــل معیــن ماموگرافــی انجــام بدهیــم. اگر 

بافــت پســتان بــدون تراکــم باشــد، فواصــل را 
می کنیــم. بیشــتر 

ایــن متخصــص زنــان بیــان کــرد: در خانم هــای 
70-75 ســاله کــه دســت کم طــول عمــر 10 
ســاله داشــته باشــند، بایــد ماموگرافــی انجــام 
شــود؛ امــا در خانــم ۸0 ســاله توصیــه نمی کنیم 
و  شــود  انجــام  ماموگرافــی  یکبــار  ســالی 
بــرای خانــم 60-55 ســاله کــه دســت کم 
ــام             ــی انج ــد، ماموگراف ــده می مان ــال زن 10 س

می دهیــم.
ــتیک  ــتیک و کیس ــوص فیبروزکیس وی درخص
ســالید گفــت: فیبــروز کیســتیک، ضایعــه 
نیســت؛  نگران کننــده  و  اســت  خوش خیــم 
امــا اگــر پزشــک ضــرورت آن را تشــخیص 
دهــد، الزم اســت ســونوگرافی و از ضایعــات 
ــود. شــبکه رادیویــی ســامت ــرداری ش نمونه ب
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خودمراقبتی در سرطان سینه

تازههایپزشکی

 تاثیر مثبت مصرف انبه 
بر بیماری التهاب روده

ســوزان تالــکات از دانشــگاه A&M تکــزاس آمریــکا بــه 
همــراه تیــم تحقیقــش، اســتفاده از انبــه تــازه را در کنــار 
ــاب  ــط الته ــا متوس ــف ت ــاری خفی ــی بیم ــان اصل درم

روده بررســی کردنــد.
بــه گفتــه تالــکات »بیمــاری التهــاب روده فاکتــور 
پرخطــر اصلــی ســرطان روده اســت. مطالعــات اخیــر 
نشــان داده بیمــاری التهــاب روده بــر حــدود 1.5 
ــر در  ــون نف ــدود 2.2 میلی ــکا، ح ــر در آمری ــون نف میلی
ــورها  ــایر کش ــتر در س ــب بیش ــه مرات ــداد ب ــا و تع اروپ

می گــذارد.« تاثیــر 
وی در ادامــه می افزایــد: »ســرطان روده بــزرگ ناشــی 
ــاب  ــاری الته ــل بیم ــه دلی ــه ب ــت ک ــی اس از زخم های

ــده اند.« ــاد ش ــال ایج ــا 15 س ــول 10 ت روده در ط
ــای ســامت  ــن مطالعــه مزای ــکات چندی ــه تال ــه گفت ب
ترکیبــات ثانویــه گیاهــی در میوه هــا و ســبزیجاتی 
ــان داده  ــا را نش ــات و کورکومینوئیده ــار، مرکب ــر ان نظی
و اثبــات شــده پلی فنول هــا باعــث کاهــش رونــد 
ــای  ــد بیماری ه ــن مانن ــای مزم ــاب در بیماری ه الته
قلبی عروقــی، ســرطان و بیماری هــای التهابــی روده 

می شــوند.
انبــه سرشــار از گالوتانین هــا، گروهــی از پلی فنول هــای 
مولکولــی بــزرگ اســت کــه می توانــد از طریــق بعضــی 
باکتری هــای روده بــه مولکول هــای کوچــک قابــل 

جــذب و بیواکتیــو تجزیــه شــود. مهــر

معجزه جالب یک دقیقه دویدن
دویــدن، یکــی از بهتریــن ورزش هــا بــرای حفــظ 
بــه  منجــر  می توانــد  و  اســت  بــدن  ســامت 
تقویــت اســتخوان ها و جلوگیــری از بــروز یکــی از 
دوران  در  خانم هــا  در  بیماری هــا  خطرناک تریــن 

شــود.  ســالمندی  و  میانســالی 
زنــان  روی ســامت  بــر  بررســی  بــا  کارشناســان 
دریافتنــد تنهــا یــک دقیقــه دویــدن در طــول روز 
می توانــد منجــر بــه حفــظ ســامت اســتخوان ها و 

جلوگیــری از بــروز آســیب در آن هــا شــود.
بــر ایــن اســاس کارشناســان بــه افــراد توصیــه می کننــد 
به ویــژه قبــل یــا در آســتانه ســن یائســگی، حتمــا بــه 
ــد  ــی بپردازن ــات ورزش ــام تمرین ــه انج ــه ب ــور روزان ط
ــی از  ــوارض ناش ــر ع ــیب در اث ــن آس ــار کمتری ــا دچ ت

ــی شــوند. ــرات هورمون تغیی
محققــان دانشــگاه اکســترو لســتر در کشــور انگلســتان 
ــد انجــام  ــان میانســال دریافتن ــر روی زن ــق ب ــا تحقی ب
ــه مــدت  ــد دویــدن حتــی ب تمرین هــای ســرعتی مانن
یــک دقیقــه می توانــد ســبب افزایــش ســامتی 

ــود. ــان ش ــتخوان ها در زن اس
کارشناســان بــر ایــن اســاس بــه زنــان میانســال 
و ســالمند توصیــه می کننــد حتمــا زمانــی را از روز 
ــدن  ــژه دوی ــد؛ به وی ــر بگیرن ــام ورزش در نظ ــرای انج ب
به ویــژه  بــدن  اســتخوان های  و  ماهیچه هــا  تــا 
ــود و  ــت ش ــا تقوی ــا در آن ه ــنه پ ــتخوان های پاش اس
اســتحکام خــود را حفــظ کنــد. باشــگاه خبرنــگاران

تغذیه

چند سبزی قرمز ضامن سالمتی
رنگ هــای قرمــز تیــره موجــود در برخــی گیاهــان 
حاکــی از آن اســت کــه حــاوی مــواد مغــذی گیاهی به 
ــی  ــواد معدن ــا و م ــیدان ها، ویتامین ه ــام آنتی اکس ن
ــای  ــرطان، بیماری ه ــه س ــا ب ــری از ابت ــرای جلوگی ب

مزمــن و تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن هســتند. 
ایــن ســبزیجات غنــی از لیکوپــن و آنتوســیانین 
هســتند. لیکوپــن، آنتی اکســیدانی اســت کــه نشــان 
داده شــده خطــر ابتــا بــه بیماری هــای قلبــی را 
کاهــش می دهــد؛ ضمــن اینکــه منجــر بــه محافظــت 
ــا عفونــت و آســیب های ناشــی  از چشــم ها، مبــارزه ب

از دود تنباکــو می شــود. 
 چغندر 

ــع  ــیدان و منب ــی از آنتی اکس ــبزیجات غن ــی از س یک
و  ث  ویتامیــن  فــوالت،  فیبــر،  پتاســیم،  بــزرگ 
نیترات هاســت. مطالعــات نشــان داده ســبزیجات 
ــون،  ــار خ ــش فش ــت کاه ــی خاصی ــه خاک ــا ریش ب
ــان خــون و افزایــش اســتقامت ورزشــی  ــود جری بهب
را دارنــد. نوشــیدن آب چغنــدر میــزان نیــاز روزانــه بــه 
ویتامین هــای ث، کا و آ را نیــز تــا حــد زیــادی تامیــن 

می کنــد. 
 کلم قرمز

ــوی  ــیدانی ق ــت؛ آنتی اکس ــیانین اس ــاوی آنتوس  ح
ــرطان و  ــزی، س ــاالت مغ ــه اخت ــا ب ــر ابت ــه خط ک
می دهــد.  کاهــش  را  قلبی عروقــی  بیماری هــای 
مصــرف روزانــه یــک فنجــان کلــم قرمــز، ۸5 درصــد 
از میــزان نیــاز روزانــه بــه ویتامیــن ث را تامیــن 

 . می کنــد
 گوجه فرنگی

منبــع بــزرگ لیکوپن، ویتامین ث و پتاســیم شــناخته 
ملــی  موسســه  اســاس گــزارش  بــر  می شــود. 
بهداشــت ایــاالت متحده، حــدود ۸5 درصــد از لیکوپن 
موجــود در رژیــم غذایــی از طریــق گوجه فرنگــی تــازه 

ــود. ــن می ش ــوالت آن تامی و محص
 تربچه

 منبــع خوبــی از ویتامیــن ث، فــوالت و پتاســیم 
اســت؛ ضمــن اینکــه فیبــر موجــود در آن، بــرای مــدت 
ــد. مصــرف  ــی احســاس ســیری ایجــاد می کن طوالن
ــه افزایــش باکتری هــای مفیــد روده  تربچــه منجــر ب

ــرای ســامت دســتگاه گــوارش خواهــد شــد.  ب
 زرشک

 یــک فنجــان زرشــک دوســوم میــزان نیــاز بــه 
ــع  ــد. زرشــک منب ــن می کن ــن کا را در روز تامی ویتامی
ــای  ــز، و ویتامین ه ــس، منگن ــوالت، م ــاده ف فوق الع

ث، ب 6 و E محســوب می شــود. 
 پیاز قرمز

 ســبزی های خانــواده پیــاز همگــی حــاوی مــواد 
ــی  ــتم ایمن ــت سیس ــرای تقوی ــی ب ــیمیایی گیاه ش
بــدن، کاهــش کلســترول و حمایــت از کبــد هســتند. 
ســولفید آلیــل موجــود در پیــاز قرمــز منجــر بــه مبارزه 
ــن  ــود؛ ضم ــی می ش ــای قلب ــرطان و بیماری ه ــا س ب
روده  مفیــد  باکتری هــای  حمایت کننــده  اینکــه 

ــت. آوای ســامت اس

زیبایی

رازهای زیبایی
اصــول ســاده ای وجــود دارد کــه صنعــت ُمــد دوســت نــدارد 
شــما بــه آن هــا توجــه کنیــد و بــه ارزش آن هــا پــی ببریــد. 
در ادامــه چنــد مــورد از ایــن اصــول زیبایــی را بــا هــم مــرور 

می کنیــم.
۱. از ضدآفتاب غافل نشوید

ــتی  ــت پوس ــاب، هیچ وق ــم از ضدآفت ــتفاده  منظ ــدون اس ب
مک دونالــد  مامــی  داشــت.  نخواهیــد  زیبــا  و  ســالم 
ــاب اســتفاده  ــر از ضدآفت ــد: »اگ ــی می گوی متخصــص زیبای
نشــود، تمــام تاش هــای دیگــر هــم بــرای زیبایــی پوســت 
بی فایــده خواهــد بــود.« متخصــص زیبایــی معــروف، دکتــر 
 SPF ــا ــاب ب ــرم ضدآفت ــه از ک ــتفاده  روزان ــم اس ــر ه لنس

حداقــل 30 را توصیــه می کنــد.
۲. اگر پوستتان التهاب یا جوش دارد، آن را بیش از 

حد خشک نکنید
ــاید  ــل پروکس ــاوی بنزوئی ــوش ح ــای ضدج ــتر کرم ه بیش
ــاب  ــوند، الته ــت می ش ــکی پوس ــب خش ــه موج ــتند ک هس
ــد.  ــش می دهن ــی را افزای ــد چرب ــد و تولی ــدید می کنن را تش
بنابرایــن بــا اســتفاده از ایــن کرم هــا نمی توانیــد از شــر 
ــرای حــل  ــد لنســر ب ــر  هارول جوش هــا خــاص شــوید. دکت
ایــن مشــکل الیه بــرداری پوســت بــا اســتفاده از اســید 
ــاک رس را  ــک  خ ــک و ماس ــید الکتی ــا اس ــیلیک ی سالیس

پیشــنهاد می کنــد.
۳. از گردنتان غافل نشوید

ــن  ــی زود س ــه خیل ــت ک ــمت هایی اس ــی از قس ــردن، یک گ
زنــان را فــاش می کنــد؛ بنابرایــن بایــد بــه  خوبــی از آن 
مراقبــت کنیــد. پوســت ایــن ناحیــه نــازک اســت و بــه توجــه 

ــاز دارد. ــادی نی ــت زی و مراقب
۴. یک قطعه یخ به پوست خود بمالید

دکتــر آوا شــمبن، متخصــص بیماری هــای پوســتی، توصیــه 
می کنــد بــرای جلوگیــری از کــدر شــدن پوســت یــک قطعــه 
ــد  ــن ترفن ــد. ای ــه روی آن بمالی ــد ثانی ــدت چن ــه  م ــخ را ب ی
ــان خــون را افزایــش می دهــد و باعــث روشــن  ســاده جری

ــود. ــت می ش ــدن پوس ش
۵. از لوازم آرایش خود به  خوبی مراقبت کنید

ــه  ــه  هیچ وج ــه ب ــد ک ــه می کن ــان توصی ــرا جالیم ــر دب دکت
لــوازم بهداشــتی و آرایشــی خــود را در جاهایــی مثــل حمــام 
ــود  ــث می ش ــوب آن باع ــرم و مرط ــوای گ ــرا ه ــد؛ زی نگذاری
خیلــی ســریع تر منقضــی شــوند. کــرم صــورت و دیگــر لــوازم 
آرایشــی را کــه زیــاد از آن هــا اســتفاده نمی کنیــد، در یخچــال 

نگــه داریــد.
6. از دست های خود مراقبت کنید

ــد؛ چــون  ــت دارن ــه مراقب ــاز ب ــل گــردن نی دســت ها هــم مث
پوســت ظریــف و نازکــی دارنــد. ســعی کنیــد هنــگام انجــام 
کارهــای خانــه از دســتکش اســتفاده کنیــد و همیشــه 
دســت هایتان را مرطــوب نگــه داریــد. می توانیــد بــرای 
دســت هایتان هــم مثــل صورتتــان، از کــرم ضــد پیــری 

ــد! ــوش نکنی ــم فرام ــاب را ه ــد. ضد آفت ــتفاده کنی اس
7. پوست خود را مرتب تمیز کنید

ــش  ــا آرای ــت ب ــه هیچ وق ــد ک ــاره می کن ــان اش ــرا جالیم دی
بــه رختخــواب نرویــد؛ چــون منافــذ پوســتتان مســدود 
ــا  ــی خیلی ه ــی ســاده ای اســت؛ ول ــه  خیل می شــوند. توصی

ــکار نیــوز ــد. اف ــده می گیرن ــم نادی ــن را ه همی

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل هفدهم: عدالت
ــا  ــْم کم ــن اوالِدکُ ــوا بی ــه)ص(: »اِعِدل ــول الّل ــاَل رس ق

ــف.« ــرِّ و اّلط ــِى الب ــْم ف ــوا َبْیَنکُ ــوَن َاْن َیْعِدُل ُتِحبُّ
ــت  ــاوات را رعای ــت و مس ــود عدال ــدان خ ــان فرزن »می
کنیــد؛ همچنانــى کــه دوســت مى داریــد میــان شــما در 
احســان و لطــف و محبــت، رعایــت عدالــت و مســاوات 

شــود.«
ــول  ــر رس ــرفیاب محض ــود ش ــد خ ــا دو فرزن ــدرى ب  پ
اکــرم)ص( بــود. یکــى از فرزنــدان را بوســید و بــه فرزند 
دیگــر اعتنــا نکــرد. پیامبــر)ص( کــه ایــن رفتــار نادرســت 
او را مشــاهده فرمــود، او را مــورد خطــاب قــرار دادنــد و 
فرمودنــد: چــرا بــا فرزنــدان خــود بــه طــور مســاوى رفتار 
نمى کنــى؟ بیــن فرزنــدان خــود بــه عدالــت رفتــار کنیــد؛ 
ــن  ــردم، بی ــما و م ــدان ش ــد فرزن ــه مایلی ــور ک همان ط

شــما بــه عــدل و داد رفتــار کننــد. 
ــى  ــت؛ حت ــانى اس ــر انس ــاى ه ــى از نیاز ه عدالت خواه
در ســن و ســال میانســالى و کهنســالى که انســان ســرد 
و گــرم روزگار را چشــیده اســت، اگــر از طــرف مثــا پــدر 
و مــادرش عدالــت را مشــاهده نکنــد، نگــران مى شــود. 
ــگاه  ــت؛ ن ــرح اس ــائل مط ــه مس ــت در هم ــن عدال ای
ــخن  ــام و س ــه س ــخگویى ب ــرز پاس ــدان، ط ــه فرزن ب
فرزنــدان، حتــى ظــرف غــذا و... همــه و همــه از مســائل 

موثرنــد.
ــق  ــد و از طری ــار نکنی ــت رفت ــه عدال ــودکان ب ــا ک ــر ب اگ
محبــت بیشــتر بــه یکــى یــا مقایســه یکــى بــا دیگــرى 
باعــث تحقیــر شــخصیت کــودک شــوید و اگــر رفتــارى 
مســاوى بــا کــودکان نداشــته باشــید، بدانیــد کــه فرزنــد 
شــما در دوران جوانــى دچــار اختــاالت عاطفــى شــده و 

ــرد.  ــرار مى گی ــا ق ــرض خافکارى ه در مع
ــا یکدیگــر اختــاف پیــدا  معمــوال فرزنــدان در زندگــى ب
مى کننــد و گاویــز مى شــوند. والدیــن بایــد متوجــه 
ــدارى  ــدان خــود جانب باشــند کــه هرگــز از یکــى از فرزن
ــا  ــى بچه ه ــن گاه ــد. همچنی ــول نکنن ــتر و نامعق بیش
ــن  ــه در ای ــوند ک ــویق ش ــد تش ــه بای ــد ک کارى مى کنن
مــورد نیــز دقــت الزم اســت و بایــد از تبعیــض یــا 
زیــاده روی در تشــویق یکــى از آن هــا، به ویــژه در حضــور 
ــى  ــاد یک ــویق زی ــرا تش ــود؛ زی ــوددارى ش ــران خ دیگ

ــد.  ــد ش ــرى خواه ــر دیگ ــث تحقی باع
کــودکان انتظــار دارنــد پــدر و مادرشــان مثــل یــک 
ــه  ــورد و ب ــا برخ ــا آن ه ــاف ب ــا انص ــادل و ب ــى ع قاض
ــا را برطــرف  مرافعــات و اختافاتشــان رســیدگى و آن ه
ــه طــور  ــى را ب ــد عشــق و مهربان ــدر و مــادر بای ــد. پ کنن
ــکارا  ــد، آش ــیم کنن ــود تقس ــدان خ ــان فرزن ــان می یکس
ــد  ــا یکدیگــر مقایســه نکنن ــى کــودکان خــود را ب و پنهان
آن هــا  جبهه گیــرى  و  و کینه تــوزى  اختــاف  باعــث 
نشــوند و بــه یــاد داشــته باشــند کــه عدالــت در محبــت 
کتــاب »اصــول  یکــى از ارکان مهــم تربیــت اســت. از 

رحمــت همــای  انتشــارات  تربیــت«، 

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سالمت

بــا  گفت وگــو  در  عابــدی  حیدرعلــی  دکتــر 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــای وطــن ب ــگار کیمی خبرن
ــزل  ــتاری در من ــات پرس ــد خدم ــعه و رش توس
ــوت  ــردم و خل ــای م ــش هزینه ه ــب کاه موج
بــه  می شــود، گفــت:  بیمارســتان ها  شــدن 
دنبــال ایــن رویکــرد جدیــد در وزارت بهداشــت، 
شــاهد یــک تحــول فکــری مهــم در وزارت 
باشــیم  منتظــر  بایــد  و  بهداشــت هســتیم 
ــوند و  ــوت ش ــتانی خل ــای بیمارس ــه تخت ه ک
ــاط بیــن خدمــات  ــرای ارتب ســاختار جدیــدی ب
از  خــارج  و  بیمارســتان  درون  در  ســامت 

ــود. ــاد ش ــتان ایج بیمارس
ــتاری در  ــای پرس ــب مراقبت ه ــدی از تصوی عاب
منــزل از ســوی هیئــت دولــت ابــراز خرســندی 
ــخ  ــار در تاری ــتین ب ــرای نخس ــت: ب ــرد و گف ک
حــوزه ســامت بــه مراقبت هــای پرســتاری 
ــن  ــع ای ــت؛ در واق ــده اس ــه ش ــزل توج در من
ــه  ــرای جامع ــری ضــروری و الزم ب موضــوع ام
بــوده کــه در نظــام ســامت مغفــول مانــده بــود.

 طرح موضوع پرستاری در منزل از 
سال 6۵

ــس  ــان مجل عضــو کمیســیون بهداشــت و درم
ــا بیــان اینکــه پرســتاران در  شــورای اســامی ب
مراکــز خدمــات پرســتاری در منــزل می تواننــد 
از امکانــات جدیــد در فضــای مجــازی اســتفاده 
کننــد، گفــت: بــه عنــوان مثــال می تواننــد 
ــوار قلــب بیمــار را از طریــق  ــا ن عکــس بیمــار ی
فضــای مجــازی بــرای پزشــک ارســال کننــد و 
ــل  ــق آن عم ــد و مطاب ــک را بگیرن ــتور پزش دس

کننــد.
عابــدی بــا اشــاره بــه اینکــه موضــوع پرســتاری 
مطــرح  ایــران  در   65 ســال  از  منــزل  در 
شــده بــود و مســئوالن آن زمــان بــا وجــود 
ــتاری  ــوزه پرس ــران ح ــای صاحب نظ پیگیری ه
کشــور قانــع نشــدند، افــزود: ایــن موضــوع 
ــم مســئوالن  ــت یازده ــا در دول ــد ت ســاکن مان
را  حــوزه  ایــن  ســاماندهی  بهداشــت  وزارت 
شــروع کردنــد و در تمــام طــول ســالیان گذشــته 
 مــردم بــه دلیــل ایــن بی توجهــی متضــرر 

شدند.

 تک تخصصی شدن خدمات پزشکی
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نیــاز مــردم بــه مراقبــت 
ــزود: از  ــت، اف ــی اس ــاز واقع ــک نی ــزل ی در من
ــرای  ــم ب ــت می خواهی ــئوالن وزارت بهداش مس
ــای  ــتاری، برنامه ه ــکده های پرس ــعه دانش توس

ــد. ــاظ کنن ــری را لح جدی ت
ــس  ــان مجل عضــو کمیســیون بهداشــت و درم
بــا بیــان اینکــه اکنــون جامعــه بــا مســئله 
تک تخصصــی شــدن خدمــات پزشــکی مواجــه 
ــدام از  ــچ ک ــر هی ــال حاض ــت: در ح ــده، گف ش
ــد  ــی نمی توانن ــای تخصص ــان حوزه ه متخصص
کار دیگــری انجــام دهنــد. ایــن ضعــف بایــد از 
بیــن بــرود و در حــوزه خدمــات پرســتاری نیــز 
ــه حــوزه  ــات ب ــن خدم ــد شــاهد توســعه ای بای

ــی باشــیم. بهداشــت عموم
 خدمات مراقبتی جامعه نگر 

نشانه یک تحول فکری
ــه  ــتاران ب ــه ورود پرس ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
حــوزه خدمــات مراقبتــی جامعه نگــر نشــانه 
یــک تحــول فکــری اســت، گفــت: نمی توانیــم 
پرســتاری  و  منــزل  در  پرســتاری  خدمــات 

جامعه نگــر را از ســایر خدمــات اجتماعــی و 
ــن  ــم و ای ــک کنی ــدا و تفکی ــی ج ــی رفاه حت

ــد. ــل دارن ــم تداخ ــا ه ــات ب خدم
عابــدی گفــت: بایــد همــکاری تیمــی و هدفمنــد 
اجتماعــی  و خدمــات  نظــام ســامت  در  را 
تقویــت کنیــم؛ چــرا کــه جامعــه نیازمنــد ایجــاد 

ــکاری و انســجام اســت. ــن هم ای
 گوشه ای از فواید طرح مراقبت های 

پرستاری در منزل
ــس  ــان مجل عضــو کمیســیون بهداشــت و درم
تصویــب مراقبت هــای پرســتاری را در منــزل 
از ســوی هیئــت دولــت، گامــی موثــر در جهــت 
بهبــود وضعیــت پرســتاران، رفــع مشــکات 
ــن  ــاران و همچنی ــواده بیم ــرای خان ــی ب مراقبت
رفــع کمبــود تخــت بیمارســتانی و پرســتار 
دانســت و تصریــح کــرد: از آنجایــی کــه برخــی 
خانواده هــا بــه دلیــل نبــود یــک سیســتم 
مراقبتــی در منــزل و طراحــی برنامــه حمایتــی 
مناســب، ســالمندان خــود را بــه اجبــار بــه خانــه 
ســالمندان می فرســتند، بنابرایــن بــا تصویــب و 
اجــرای مراقبت هــای پرســتاری در منــزل افــراد 
می تواننــد بــا آســوده خاطــر بــودن از ســالمندان 
ــا  ــویی ب ــد؛ از س ــداری کنن ــزل نگه ــود در من خ
ــر  ــار ب ــی بیم ــار اضاف ــل ب ــدام  از تحمی ــن اق ای

ــد. ــد ش ــته خواه ــتان ها کاس دوش بیمارس
 لزوم ارتقای فرهنگ سالمت در بین 

مردم
وی بــر لــزوم ارتقــای فرهنــگ ســامت در بیــن 
ــن  ــت اینکــه ای ــرد و گفــت: عل ــد ک مــردم تاکی
ــور  ــت در کش ــی و دیاب ــای قلب ــه بیماری ه هم
افزایــش یافتــه و حتــی بــروز پدیده هایــی 
ــزل  ــار من ــاله از کن ــودک ۸ س ــودن ک ــد رب مانن
را می بینیــم، ایــن اســت کــه هماهنگــی و 
همــکاری تیمــی را در بخش هــای مختلــف 
کشــور شــاهد نیســتیم و به ویــژه آمــوزش 
همگانــی بــرای ارتقــای فرهنــگ ســامت کافــی 
نیســت و هنــوز مردمانــی توانمنــد را کــه بتواننــد 
بــه درســتی از خودشــان مراقبــت کننــد، نداریــم.

 استفاده از ظرفیت پرستاران 
در منازل

ــا  ــس دهــم ب ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
ــی  ــرگ نبات ــار م ــاران دچ ــه بیم ــادآوری اینک  ی
ــژه  ــای وی ــه مراقبت ه ــری ب ــن آلزایم و همچنی

ــرد: اســتفاده  ــح ک ــد، تصری ــاز دارن ــزل نی در من
می توانــد  منــازل  در  پرســتاران  ظرفیــت  از 
ــه و  ــامت جامع ــطح س ــای س ــت ارتق در جه
همچنیــن صرفه جویــی در منابــع حــوزه ســامت 
و ســیر بهبــودی بیمــار موثــر باشــد و از ســویی 
ــک  ــز کم ــواده نی ــادی خان ــت اقتص ــه وضعی ب
ــراد از بیمــار خــود در  ــه اف ــی ک ــرا زمان ــد؛ زی کن
منــزل نگهــداری و مراقبــت می کننــد، بــه طــور 
قطــع در رونــد شــغلی افــراد خلــل زیــادی وارد 
ــواده  ــرای خان شــده و مشــکات اقتصــادی را ب

ــی آورد. ــه وجــود م ب
ــام  ــی نظ ــورای عال ــس در ش ــر مجل ــو ناظ عض
پرســتاری ادامــه داد: در حــال حاضــر تعــدادی 
بیمارســتان ها  در  اشــتغال  بــه  پرســتاران  از 
تمایلــی ندارنــد؛ از ایــن رو بــا تصویــب و اجــرای 
مراقبت هــای پرســتاری در منــزل می تواننــد در 

ایــن حــوزه مشــغول شــوند.

 نقش پرستاران در ارائه خدمات 
اجتماعی و مراقبتی

ــس  ــان مجل عضــو کمیســیون بهداشــت و درم
ــه  ــد در ارائ ــتاران می توانن ــه پرس ــان اینک ــا بی ب
ــی نقــش داشــته  ــات اجتماعــی و مراقبت خدم
باشــند، افــزود: بایــد ارتباط سیســتمی مناســبی 
بیــن پرســتاران و پزشــکان خانــواده برقــرار 

شــود. 
وی گفــت: انتظــار ایــن اســت کــه دولــت 
ایــن  رفــع  بــرای  اجرایــی  دســتگاه های  و 
مشــکات تــاش کننــد و بنــده بــه عنــوان 
عضــوی از مجلــس بــا شــناختی کــه از مجلــس 
دارم، می دانــم مجلــس در ایــن زمینــه بــه 

می کنــد. دولــت کمــک 

،،
 بایــد همــکاری تیمــی و هدفمنــد را در 
اجتماعــی  و خدمــات  نظــام ســامت 
تقویــت کنیــم؛ چــرا کــه جامعــه نیازمنــد 

ایجــاد ایــن همــکاری و تعامــل اســت

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با کیمیای وطن:

کاهش هزینه های بیماران با اجرای طرح مراقبت های پرستاری
استفاده از ظرفیت پرستاران، گامی موثر در جهت ارتقای سالمت جامعه
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اسالم است
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس خبــرگان 
رهبــری گفــت: حــج، مرکــز وحــدت مســلمانان 
و اجتمــاع حجــاج، نشــان دهنده قــدرت و 
عظمــت اســام بــوده و ایــن خــود از آثــار 

ــت. ــج اس ــی ح اجتماع
نماینــده  عبداللهــی،  عبدالمحمــود  آیــت هللا 
مــردم اصفهــان در مجلــس خبــرگان رهبــری، 
 ۹۷ آیــه  بــه  اشــاره  بــا  گفت وگویــی  در 
ــِت  ــجُّ اْلَبْی ــاِس ِح ــى النَّ ــِه َعَل ــران »َولِلَّ آل عم
ــِإنَّ  ــَر َف ــْن کََف ــِبیًا ۚ َوَم ــِه َس ــَتَطاَع ِإَلْی ــِن اْس َم
ــر  ــرد: ب ــار ک ــَن«، اظه ــِن اْلَعاَلِمی ــیٌّ َع ــَه َغِن اللَّ
ــر مســلمانی واجــب  ــر ه ــه ب ــن آی اســاس ای
اســت کــه اگــر از نظــر مالــی و ســامتی تــن 
اســتطاعت دارد، بــرای یــک بــار بــه حــج برود.

ــدات  ــج تاکی ــاره ح ــام درب ــزود: در اس وی اف
زیــادی صــورت گرفتــه و حتــی روایــت اســت 
کــه اگــر مســلمان مســتطیعی بــه حــج نرفــت، 
در زمــان مــرگ در حکــم یهــودی یــا نصرانــی از 

دنیــا خواهــد رفــت.
ــان اینکــه حــج از لحــاظ اجتماعــی  ــا بی وی ب
ــز  ــج، مرک ــرد: ح ــد ک ــی دارد، تاکی ــار فراوان آث
ــاع حجــاج،  ــوده و اجتم وحــدت مســلمانان ب
نشــان دهنده قــدرت و عظمــت اســام  اســت؛ 

ــی حــج اســت. ــار اجتماع ــن خــود از آث ای
و  مســجد  اولیــن  کعبــه،  داد:  ادامــه  وی 
قبلــه گاه همــه مســلمانان و محلــی اســت کــه 
ــاط  ــا هــم ارتب از طریــق آن همــه مســلمانان ب

می کننــد. برقــرار 
َبْیــٍت  َل  َأوَّ »ِإنَّ  آیــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــًدى  ــاَرکًا َوُه ــَة ُمَب ــِذی ِبَبکَّ ــاِس َللَّ ــَع لِلنَّ ُوِض
ــه  اى  ــَن«؛ »در حقیقــت نخســتین خان لِْلَعاَلِمی
کــه بــراى ]عبــادت[ مــردم نهــاده شــده، همــان 
ــراى  ــارک و ب ــت و مب ــه اس ــه در مک ــت ک اس
ــت: در  ــت«، گف ــت اس ــه[ هدای ــان ]مای جهانی
واقــع زمیــن مکــه، اولیــن مــکان از کــره زمیــن 
ــت  ــه حال ــده و ب ــارج ش ــه از آب خ ــت ک اس
خشــکی در آمــده و همــان مــکان را خــدا 
 مکانــی بــرای پــرواز بــه ســوی خــود قــرار داده 

است. 
ــان را از  ــج انس ــه ح ــان اینک ــا بی ــی ب عبدالله
ُبعــد معنــوی قــوی می کنــد، گفــت: حــج 
مــادی  بعــد  از  انســان  می شــود  باعــث 
ــت  ــه حال ــه خــدا و ب ــرد و ب ــه بگی خــود فاصل

توحیــدی خــود نزدیک تــر شــود.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس خبــرگان 
ــح  ــج تصری ــه ح ــران ب ــزام زائ ــوص اع درخص
ــم  ــام معظ ــه مق ــج و بعث ــازمان ح ــرد: س ک
انجــام  را  الزم  برنامه ریزی هــای  رهبــری، 
ــظ  ــرای حف ــد را ب ــان صدرص ــد و اطمین داده ان
عــزت و امنیــت جــان حجــاج پیــدا  کرده انــد. 

ایکنــا

گردشگری
کتابخانه ملی کرمان

ــی  ــهید رجای ــان ش ــان در خیاب ــی کرم ــه مل کتابخان
ــا از طــرف شــمال  ــن بن ــع اســت. ای )خورشــید( واق
بــه یخــدان مؤیــدی و از شــرق بــه خانه هــای مجلــل 
خیابــان عبــاس صباحــی و از جنــوب بــه خیابــان ابــن 
ــید  ــان خورش ــه خیاب ــم ب ــرب ه ــرف غ ــینا و از ط س

محــدود اســت.
کتابخانــه ملــی کرمــان دارای مــکان مطالعــه، مخــزن 
ــه  ــش و رایان ــق و پژوه ــای تحقی ــاب و بخش ه کت
ــقف های  ــا س ــود ب ــری موج ــالن 4000 مت ــت. س اس
ضلعــی  هشــت  ســتون   66 دارای  زیبــا  گنبــدی 
ــه ســال 1308 خورشــیدی  ــه ب ــای کتابخان اســت. بن
ــن  ــی راوری ای ــار آن محمدعل ــه معم ــردد ک بازمی گ
ــه ســفارش جمعــی از ســرمایه داران کرمــان،  ــا را ب بن
رفســنجان و یــزد احــداث کــرد تــا کارخانــه ریســندگی 
و بافندگــی خورشــید در آن فعالیــت خــود را شــروع 

کنــد.
ایــن کارخانــه مدتــی فعــال بــود تــا اینکــه بــه دلیــل 
ــی  ــای ناش ــراز و فروده ــی و ف ــع سیاس ــود وقای وج
ــه محــدوده کارگــری و فضــای اقتصــادی  از آن کــه ب
 اجتماعــی نیــز کشــیده شــد، تــوان ادامــه کار نیافــت 
و تعطیــل شــد. پــس از انقــاب، ادارات مختلفی چون 
ــک قســمت هایی از  ــر ی ســازمان آب و شــهرداری ه
ــقف ها  ــدادی از س ــد. تع ــار گرفتن ــالن را در اختی س
هــم در زمین لرزه هــای دهــه 1360 فروریخــت تــا 
ــازی و  ــالن بازس ــا س ــد ت ــرر ش ــرانجام مق ــه س اینک

مــورد اســتفاده فرهنگــی قــرار گیــرد.
در ســال 1368 ایــن ســاختمان از وجــود دســتگاه ها 
خالــی و بازســازی شــده، مدتــی بــا نــام مرکــز 
ــه فعالیــت کــرد و دو ســال  کرمان شناســی شــروع ب
بعــد، همزمــان بــا کنگــره جهانــی خواجــوی کرمانــی، 
بــا همــکاری ســازمان میــراث فرهنگــی بــه کتابخانــه 

ملــی تبدیــل شــد.
تعــداد کتاب هــای موجــود در کتابخانــه 121 هــزار 
جلــد اســت و بیــش از 30 نفــر کتابــدار در ایــن 

می کننــد.  فعالیــت  کتابخانــه 
کتابخانــه مرکــزی کرمان در حــال حاضر، بــا دارا بودن 
بخش هــای گوناگونــی ماننــد پذیــرش، خدمــات 
ــاپ  ــی و چ ــخه های خط ــع، نس ــت، مرج ــی، امان فن
ســنگی، منابــع دیداری شــنیداری، کرمان شناســی 
نابینایــان تازه هــای کتــاب، کتابخانــه   نمایشــگاه 
کتابخانــه کــودک، کتابخانــه تخصصــی دفــاع مقــدس 
ــه  ــالن های مطالع ــاب و س ــت وجوی کت ــش جس بخ
ــان  ــهریان و مراجع ــه همش ــات ب ــه خدم ــت ارائ جه

ــد. ــرم می کوش محت
ــی  ــه مل ــه کتابخان ــل ب ــا تبدی ــن بن ــاه 13۷1 ای مهرم
کرمــان شــد و در تاریــخ 30 شــهریور 13۷8 بــا شــماره 
ــه  ــار ملــی ایــران ب ــه  عنــوان یکــی از آث ثبــت 241۹ ب

ثبــت رســیده اســت.

و  مهم تریــن  روزانــه  کشــور  مطبوعــات 
برجســته ترین رخدادهــای داخلــی و خارجــی را 
ــادی  ــان بخــش زی ــن می ــد. در ای پوشــش می دهن
از اخبــار، یادداشــت ها، گزارش هــا، گفت وگوهــا و 
... بــه بازتــاب شــرایط اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه 
اختصــاص می یابــد؛ موضوعــی کــه توجــه ویــژه بــه 

آن اهمیتــی فزاینــده دارد. 
ــی  ــب توجه ــاب جال ــه بازت ــده ک ــات یادش موضوع
در روزنامه هــای صبــح سه شــنبه 10 مــرداد 13۹6 
ــانی  ــی و اطاع رس ــدف آگاهی بخش ــا ه ــت، ب داش

بررســی شــده اســت. 
 میراث فرهنگی، گویای پیشینه تاریخی 

و فرهنگی 
آثــار بــه یــادگار مانــده از گذشــتگان بــه عنــوان 
شناســنامه و پیشــینه تاریخــی و فرهنگــی هــر 
کشــوری از جایگاهــی ویــژه برخــوردار اســت و یکــی 
ــت  ــظ هوی ــاد و حف ــی در ایج ــای اساس از مولفه ه

ملــی و فرهنگــی جوامــع محســوب می شــود.
ــه  ــوان »خان ــا عن ــران« در یادداشــتی ب ــه »ای روزنام
ذوالفقــاری زنجــان، بنایــی تاریخــی در اشــغال 
یــا  خانــه  نوشــت:  نمکــی«،  مومیایی هــای 
ــه  ــی شــده موســوم ب ــت مل ــارت قاجــاری و ثب عم
ــهر  ــی ش ــات قدیم ــی از مح ــاری« در یک »ذوالفق
زنجــان بــه نــام محلــه داالن آلتــی در ضلــع شــمالی 

ســبزه میــدان و مســجد جامــع قــرار دارد. ایــن بنــا 
شــامل قســمت های اندرونــی و بیرونــی بــود کــه در 
حــال حاضــر فقــط عمــارت بیرونــی آن باقــی مانده و 
بــه نــام عمــارت »محمودخــان ذوالفقــاری« معروف 
ــا، نورگیــر  ــاالی هســته مرکــزی ایــن بن اســت. در ب
زیبایــی وجــود دارد کــه بــه »کاه فرنگــی« معــروف 

اســت.
مطلــب  ایــن  ادامــه  در  نــوری  ســلیمان  رضــا 
می نویســد: طبقــه همکــف، بخــش اداری و دفتــری 
عمــارت محســوب می شــده و طبقــه اول بــه بخــش 
ــه  ــح ب ــت. مصال ــته اس ــاص داش ــکونی اختص مس
ــا خشــت، آجــر و ســنگ و پوشــش  ــه در بن کار رفت
ســقف خانــه از نــوع شــیروانی اســت. تزئینــات بنــا 
بســیار متنــوع و چشــمگیر بــوده و شــامل تزئینــات 
ــی  ــی و کاش ــی، چوب ــری، گچ ــنگی، آج ــزی، س فل

اســت. 
ــه  ــن مرحل ــد چندی ــه بع ــال 13۷۹ ب ــا از س ــن بن ای
مرمــت و بازســازی شــده و بــا انتقــال مجموعــه آثــار 
ــژه  ــاد به وی ــه  دســت آمــده از معــدن نمــک چهرآب ب
ــوزه  ــتین م ــوان نخس ــه  عن ــی ب ــای نمک مومیایی ه
ــتفاده و  ــورد اس ــان م ــتان زنج ــی اس باستان شناس

بازدیــد عمــوم قــرار گرفــت.
روزنامــه »مردم ســاالری« در گزارشــی بــا عنــوان 
»بیشــاپور، مهم تریــن شــهر ساســانیان جهانــی 

ــی  ــوان یک ــه عن ــاپور ب ــد: بیش ــود«، می نویس می ش
ــرار  ــی ق ــانیان در حال ــهرهای ساس ــن ش از مهم تری
اســت جهانــی شــود کــه بایــد چالش هــای موجــود 
بــر ســر راه ایــن رویــداد مهــم برطــرف شــود. شــهر 
تاریخــی بیشــاپور بــا حــدود 200 هکتــار وســعت و در 
ــی  ــی شــهر فعل ــری شــمال غرب ــه 23 کیلومت فاصل
ــاپور اول  ــان ش ــهر در زم ــن ش ــرار دارد. ای کازرون ق
)2۷2-241 میــادی(، دومیــن و یکــی از مقتدرترین 
پادشــاهان ساســانی و توســط یــک معمــار ســوری 
بــه نــام »اپســای« طراحــی و ســاخته شــد و بنــا بــر 
کتیبــه ایــن شــهر، شــاپور در ســال 24 ســلطنتش از 

شــهر بیشــاپور بازدیــد کــرده اســت.
در ادامــه ایــن گــزارش آمــده اســت: صــرف نظــر از 
اینکــه خاســتگاه دولــت ساســانی ســرزمین فــارس 
بــوده، آب فــراوان، هــوای مســاعد، زمین هــای 
حاصلخیــز، چشــمه ها و موانــع طبیعــی و قــرار 
گرفتــن در مســیر جــاده شــاهی، باعــث شــد شــاپور 
ــن  ــور روم( ای ــن )امپرات ــر والری ــروزی ب ــس از پی پ
محــل را بــرای بنــای شــهری کــه نــام خــود را بــرآن 

ــد.  نهــاد، انتخــاب کن
ایــن شــهر در کنار شــهرهایی همچون اســتخر، داراب 
گــرد، ارجــان و اردشــیر خــوره از مهم تریــن شــهرهای 
ــا زمــان  ــوده و ت اســتان فــارس در عهــد ساســانی ب
ــرده  ــظ ک ــود را حف ــق خ ــرام دوم رون ــلطنت به س

اســت؛ امــا پــس از آن بــه علــت توجــه پادشــاهان 
ساســانی بــه غــرب قلمــرو خــود )تیســفون( رونــق 

آن کمتــر شــد.
ــز  ــوان »پاری ــا عن ــی ب ــکار« در گزارش ــه »ابت روزنام
نامهربــان، پاریــز فراموشــکار« آورد: پاریز ـ روســتایی 
ــده ـ  ــل ش ــهر تبدی ــه ش ــت ب ــالی اس ــه چندس ک
شــهرت خــود را مرهــون قلــم و قــدم باســتانی 
پاریــزی اســت؛ روســتایی بــوده در کوهســتان میانــه 
ــد.  ــهره می ش ــد ش ــه بای ــنجان ک ــیرجان و رفس س
ــاغ و بوستانشــان شــهره  ــه ب روســتاها همــواره یــا ب
ــن  ــر چنی ــه مفاخــر و مشاهیرشــان. اگ ــا ب ــد ی بودن
نبــود، نــام »یــوش« همچنــان پــس از »نیمــا« کمتر 
شــناخته می شــد؛ خرقــان بــه زبــان و بیــان »شــیخ 
ــان  ــات فراه ــت و ده ــهرت نمی یاف ــن« ش ابوالحس
و تفــرش و آشــتیان شــاید شــهری »بــه صــد گُهــر 

آراســته« نمی شــدند.
در ادامــه ایــن گــزارش می خوانیــم: پاریــز هــم 
ــه ای  ــهری ـ و مجموع ــروز ش ــتایی ـ و ام ــام روس ن

ــا صدهــا دیــه و روســتای کوچــک و  از کوهســتان ب
ــار،  ــز، هفده چن ــم، َهندی ــزرگ اســت؛ ُهنگــو، َهندی ب
گوییــن، دهشــیرک، پســتوجان، فریــدون، روچــون، 
باغ خــوش،  تــوت(،  )قنــات   کنتــوت  ســه گلو، 
بیدخــواب، ده چیــن، و صدهــا دیــه و ده کــوره دیگــر 
از مجموعــه دره هــای  کــه هــر کــدام در دره ای 
رو  ایــن  از  کرده انــد.  خــوش  جــا  کوهســتان 
ــتاهای  ــان روس ــد هم ــت مانن ــز درس ــتای پاری روس
ــران اســت کــه مجموعــه ای از دهــات را در  کهــن ای
ــابور. ــتاهای نیش ــد روس ــود دارد؛ همانن ــن خ دام

ــی   ــوان »ارزیاب ــا درج عن ــزد« ب ــاب ی ــه »آفت روزنام
مثبــت بــرای جهانی شــدن دو شــهر و یــک روســتای 
ایــران« و بــه نقــل از غــدا هیجــاوی، معــاون منطقــه 
آســیا و اقیانوســیه شــورای جهانــی صنایــع  دســتی، 
نوشــت: ارزیابــی دو شــهر و تنهــا روســتای کاندیــدای 
ــیرجان  ــهر کاش- س ــوان ش ــدن )مری ــی  ش جهان
ــتای  ــورگان روس ــچ و کلپ ــیریکی پی ــم ش ــهر گلی ش

ــود. تســنیم  ــت ب ســفال( مثب

 میراث فرهنگی 
شناسنامه هویت ملی ایرانیان

 محمدصــادق کوچــک زاده، رئیــس حــوزه هنــری یــزد 
ــه  ــر ب ــال اث ــت ارس ــن مهل ــان یافت ــا پای ــرد: ب ــار ک اظه
ســوگواره اســتانی شــعر و نوحــه »ســفینه«، تعــداد 22۵ اثر 
ــه  ــه دبیرخان از 48 شــاعر و نوحه ســرا از سراســر اســتان ب
ــط  ــی توس ــس از ارزیاب ــار پ ــن آث ــه ای ــیده ک ــوگواره رس س

ــت. ــد یاف ــه داوری راه خواهن ــه مرحل ــاب ب ــت انتخ هیئ
ــا بیــان اینکــه در بیــن آثــار ارســالی، آثــاری  کوچــک زاده ب
ــا 8۵ ســاله بــه چشــم می خــورد، افــزود:  از شــاعران 16 ت
ــه اینکــه بعضــی از اشــعار قابلیــت نوحــه هــم  ــا توجــه ب ب
دارنــد، بــر اســاس نظــر هیئــت انتخــاب، تعــداد آثــار ایــن 

دو بخــش مشــخص خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ارائــه آثــار از نظــر قالــب شــعری 
ــار رســیده در  ــزود: بیشــتر آث ــوده، اف ــی نب هیــچ محدودیت

ــو  ــد شــعر ن ــب شــعر کاســیک ســروده شــده؛ هرچن قال
هــم در بیــن آثــار وجــود دارد.

ایــن مقــام مســئول همچنیــن از آغــاز داوری آثــار ســوگواره 
در چنــد روز آینــده خبــر داد. رئیــس حــوزه هنــری اســتان 
هــدف از برگــزاری ایــن ســوگواره را ارتقــای ســطح کیفــی 
ــرورش  ــی و نوحه هــای عاشــورایی، کشــف و پ اشــعار آیین
اســتعدادهای ادبــی جــوان و خــاق در ایــن حــوزه، تقویــت 
و ارتقــای کیفــی اشــعار و نوحه هــای مناســبتی مــورد 
بهتریــن  از  تجلیــل  در هیئت هــای مذهبــی،  اســتفاده 
ــعار  ــد اش ــورا، تولی ــگ عاش ــاره فرهن ــده درب ــار خلق ش آث
عاشــورایی بــا مضامیــن جدیــد و ایجــاد جریانــی ســازنده 
ایــن رویــداد  ایــن عرصــه را از مهم تریــن اهــداف  در 

فرهنگی ادبــی برشــمرد. حــوزه هنــری یــزد

و  چهارمحــال  امــام خمینــی  امــداد  کل کمیتــه  مدیــر 
بختیــاری صبــح دیــروز در دیــدار بــا رئیــس ســازمان کمیتــه 
امــداد امــام خمینــی در دفتــر نماینــده ولــی  فقیــه در اســتان 
ــته زکات  ــال گذش ــه س ــبت ب ــال نس ــت: امس ــار داش اظه
فطریــه 200 درصــد رشــد داشــته و از 4۵0 میلیــون تومــان بــه 

ــان رســیده اســت. ــون توم ــارد و 400 میلی ــک میلی ی
ــه  ــان اینکــه تمــام درآمــد زکات فطری ــا بی ــور ب ــی ملک پ عل
در کمتــر از 48 ســاعت میــان نیازمنــدان توزیــع شــد، افــزود: 
تبلیغــات خوبــی در حــوزه زکات فطریــه قبــل و در طــول مــاه 
مبــارک رمضــان انجــام شــد و ایــن ســبب شــد تــا مــردم در 

ایــن حــوزه مشــارکت بیشــتری داشــته باشــند.
و  چهارمحــال  امــام خمینــی  امــداد  کل کمیتــه  مدیــر 
ــا  ــوزه توانمندســازی، اســتان م ــرد: در ح ــان ک ــاری بی بختی

ــع را جــذب و  جــزو اســتان هایی اســت کــه 100 درصــد مناب
ســال گذشــته 2 هــزار اشــتغال خــرد و پایــدار ایجــاد کــرده 

ــت. اس
ملک پــور خاطرنشــان کــرد: یکــی از محاســن اشــتغال 
امــداد بحــث نظــارت اســت کــه بــه صــورت مســتمر 
نظارت هــا انجــام می شــود؛ بــه گونــه ای کــه در اســتان 
ــال اســت؛  ــر از ۵ درصــد طرح هــای اشــتغالمان غیرفع کمت
هیــچ یــک از طرح هــای اشــتغال ســال ۹۵ غیرفعــال نبــوده 

ــت. اس
وی بــا اشــاره بــه مشــارکت های مردمــی در اســتان گفــت: در 
حــوزه مشــارکت ها ســال گذشــته 24 میلیــارد و ۵00 میلیــون 
تومــان جمــع آوری شــد؛ امــا امســال ایــن میــزان مشــارکت 

بــه 31 میلیــارد تومــان افزایــش یافتــه اســت. ایرنــا

 ارسال ۲۲۵ اثر به سوگواره شعر و نوحه »سفینه« 
در یزد

 افزایش ۲00 درصدی زکات فطریه 
در چهارمحال و بختیاری

مزایده 
شــعبه ســوم اجــرای احــکام  شــورای حــل اختــاف 
ــه ی 3۹۹2/۹۵ ش ج  ــده کاس ــوص پرون در خص
3 لــه عزیــز فرخــی  بــا وکالــت خانــم کــردگاری  و 
ــه  ــی  ب ــی  عاصم ــی  و مجتب ــعید رحمان ــه س علی
آدرس مجهــول المــکان  بابــت محکــوم بــه و 
 ۹3/۷3۷/800 مبلــغ  بــه  اجرایــی  هزینه هــای 
ــی  ــه  مجتب ــوم علی ــی محک ــوال توقیف ــال  ام ری
عاصمــی اصفهانــی  بــه شــرح یــک دســتگاه 
ســواری زانتیــا  ســیروتن Sx بــه شــماره انتظامــی 
422ن8۷ ایــران 13  مــی باشــد  کــه خــودرو 
مذکــور  مــدل 1383 بــه رنــگ خاکســتری  نــوک 
ــوخت   ــوع س ــر ن ــت 4 نف ــک ظرفی ــدادی  متالی م
ــداد  ــرخ 4 تع ــداد چ ــور 2 تع ــداد  مح ــن  تع بنزی
ســیلندر 4 شــماره موتــور  0040۹364 – شــماره 
شاســی  1۵1228311۹80۵S کــه در لحظــه بازدیــد 
از نقــاط جلــو شــامل درب  موتــور چراغ هــا  ی 
ــو پنجــره   ــو راســت  و چــپ  جل ــر  جل ــو  گلگی جل
ــمت  ــل س ــو قب ــینی  جل ــل  س ــو کام ــپر  جل س
راســت  دچــار آســیب دیدگــی شــده اســت  و نیــاز 
بــه صافــکاری و رنــگ آمیــزی  و تعویــض قطعــات  
مــورد اشــاره  مــی باشــد و همچنیــن نیــاز بــه بازدید  
جهــت زیــر بنــدی  مــی باشــد  بــا بررســیهای الزم 
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــل آم ــه بعم ــه ای ک ــه جانب و هم
ــودرو و  ــری خ ــت ظاه ــده  وضعی ــر ش ــوارد  ذک م
چرخ هــا اســتهاک  الســتیک  و وضعیــت  فعلــی 
بــازار  خــودرو و قیمــت پایــه  کارشناســی  ســواری 
زانتیــا ذکــر شــده  مبلــغ حــدود  شــانزده میلیــون  و 
پانصــد هــزار تومــان )16۵000000 ریــال ( اعــام مــی 
ــن   ــک از طرفی ــچ ی ــراض هی ــورد اعت ــه م ــردد  ک گ
واقــع نگردیــده  در نظــر دارد در جلســه مزایــده  
ای مــورخ ۹6/۵/24 ســاعت 11 تــا 12  صبــح 
ــاف   ــل اخت ــورای ح ــکام  ش ــرای اح ــل اج در مح
واقــع در خیابــان  آتشــگاه  روبــروی پمــپ بنزیــن  
ــه  ــاف  طبق ــل اخت ــورای ح ــماره 2 ش ــع ش مجتم
دوم  برگــزار نمایــد طالبیــن شــرکت در مزایــده  بــه 
ــی و  ــک مل شــماره حســاب  21۷13۵020۵001( بان
ــکام   ــرای اح ــعبه اج ــن ش ــه ای ــش آن ب ــه فی ارائ
ــنهاد  ــد پیش ــد نماین ــده  بازدی ــف ش ــوال توقی از ام
ــد ــده خواه ــده مزای ــغ برن ــن  مبل ــده  باالتری  دهن

 بود
م الــف 12068 مدیــر اجــرای احــکام شــورای حــل 

ــاف اصفهان   اخت

ابالغ به محکوم علیه مجهول المکان  
آقای مجتبی عاصمی اصفهانی  

شــعبه ســوم اجــرای احــکام  شــورای حــل اختــاف 
در خصــوص پرونــده کاســه ی 3۹۹2/۹۵ ش ج 3 
لــه عزیــز فرخــی  بــا وکالت خانــم کــردگاری  و علیه 
ــه آدرس  ــی  ب ــی  عاصم ــی  و مجتب ــعید رحمان س
مجهــول المــکان  بابــت محکــوم بــه و هزینه هــای 
اجرایــی بــه مبلــغ ۹3/۷3۷/800 ریــال  امــوال 
توقیفــی محکــوم علیــه  مجتبــی عاصمــی اصفهانــی  
بــه شــرح یــک دســتگاه ســواری زانتیــا  ســیروتن 
Sx بــه شــماره انتظامــی 422ن8۷ ایــران 13  مــی 
باشــد  کــه خــودرو مذکــور  مــدل 1383 بــه رنــگ 
خاکســتری  نــوک مــدادی  متالیــک ظرفیــت 4 نفر 
نــوع ســوخت  بنزیــن  تعــداد  محــور 2 تعــداد چرخ 
ــور  0040۹364 –  ــماره موت ــیلندر 4 ش ــداد س 4 تع
ــه در لحظــه  شــماره شاســی  1۵1228311۹80۵Sک
ــور چراغ هــا   ــو شــامل درب  موت ــد از نقــاط جل بازدی
ی جلــو  گلگیــر  جلــو راســت  و چــپ  جلــو پنجــره  
ســپر  جلــو کامــل  ســینی  جلــو قبــل ســمت 
راســت  دچــار آســیب دیدگــی شــده اســت  و نیــاز 
بــه صافــکاری و رنــگ آمیــزی  و تعویــض قطعــات  
مــورد اشــاره  مــی باشــد و همچنیــن نیــاز بــه بازدید  
جهــت زیــر بنــدی  مــی باشــد  بــا بررســیهای الزم 
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــل آم ــه بعم ــه ای ک ــه جانب و هم
ــودرو و  ــری خ ــت ظاه ــده  وضعی ــر ش ــوارد  ذک م
ــی  چرخ هــا اســتهاک  الســتیک  و وضعیــت  فعل
بــازار  خــودرو و قیمــت پایــه  کارشناســی  ســواری 
زانتیــا ذکــر شــده  مبلــغ حــدود  شــانزده میلیــون  و 
پانصــد هــزار تومــان )16۵000000 ریــال ( اعــام مــی 
ــن   ــک از طرفی ــچ ی ــراض هی ــورد اعت ــه م ــردد  ک گ
واقــع نگردیــده  در نظــر دارد در جلســه مزایــده  ای 
مــورخ ۹6/۵/24 ســاعت 11 تــا 12  صبــح در محــل 
ــع در  ــاف  واق ــل اخت ــورای ح ــکام  ش ــرای اح اج
خیابــان  آتشــگاه  روبــروی پمــپ بنزیــن  مجتمــع 
شــماره 2 شــورای حــل اختــاف  طبقــه دوم  برگــزار 
نمایــد طالبیــن شــرکت در مزایــده  بــه شــماره 
حســاب  21۷13۵020۵001( بانــک ملــی و ارائــه 
فیــش آن بــه ایــن شــعبه اجــرای احــکام  از امــوال 
ــده   ــنهاد دهن ــد پیش ــد نماین ــده  بازدی ــف ش توقی
باالتریــن  مبلــغ برنــده مزایــده خواهــد بــود .آقــای 
ــد در  ــی مایلی ــی جنابعال ــی اصفهان ــی عاصم مجتب
جلســه مزایــده مــورخ ۹6/۵/24 ســاعت 11 لغایــت 
 12  صبــح بــه محــل اجــرای احــکام مراجعــه 

 نمایید .م الف 1206۵ 
اختــاف  احــکام شــورای حــل  اجــرای  مدیــر 

اصفهــان.

آگهی ابالغ تبصره یک ماده 10۵ آیین 
نامه اصالحی قانون ثبت 

موضــوع : پــاک ثبتــی ۵1۷0 اصلــی واقــع در 
بخــش یــک حــوزه ثبتــی کاشــان  نظــر بــه اینکــه 
ــه  ــم فاطم ــان و خان ــت نش ــین درخ ــای حس آق
ــماره  ــت وارده ش ــه موجــب درخواس صفــرزاده ب
حــذف  درخواســت   ۹6/03/18 مــورخ   ۵۵۹۵۷
یــک شــانزدهم بهــاء اعیانــی یــک دانــگ مشــاع 

از ششــدانگ پــاک ثبتــی مرقــوم را نمــوده اســت 
ــی  ــی بهــاء ثمــن اعیان ــذا بعــد از اقدامــات قانون ل
پــاک توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه 
ــی  ــون مدن ــاده ۹4۷ قان ــاد م ــرای مف ــاظ اج لح
ــت  ــی ثب ــون اصاح ــاده 10۵ قان ــک م ــره ی و تبص
ــناس   ــی و کارش ــه ارزیاب ــررات مربوط ــایر مق و س
مــورخ   3۷18 شــماره  نظریــه  طــی  منتخــب 
ــدانگ  ــی شش ــن اعیان ــاء ثم ۹6/04/2۵ ارزش به
پــاک ثبتــی مرقــوم بــه مســاحت 1۷۷ مترمربــع 
ــادل  ــال مع ــون ری ــغ 3۵4/000/000 میلی ــه مبل را ب
ــان و  ــزار توم ــد ه ــون و چهارص ــج میلی ــی و پن س
متعاقــب ان نســبت بــه ارزش یــک شــانزدهم بهاء 
ــه  ــدانگ ب ــاع از شش ــگ مش ــک دان ــی از ی اعیان
ــم  ــای حســین درخــت نشــان  و خان مالکیــت آق
ــغ 3/68۷/۵00 میلیــون  ــه مبل فاطمــه صفــرزاده ب
ــزار و  ــادل ســیصدو شــصت و هشــت ه ــال مع ری
ــوده  ــام نم ــراورد و اع ــان ب ــاه توم ــدو پنج هفتص
ــده  ــات پرون ــب محتوی ــر حس ــت ب ــت در نهای اس
ــک  ــک ی ــاالن مال ــر آب س ــی وراث خانم هاج ثبت
شــانزدهم بهــاء اعیانــی یــک دانــگ مشــاع از 
ــم  ــای خان ــوم بنامه ــی مرق ــاک ثبت ــدانگ پ شش
فاطمــه زارع کوچــه صالــح آبــادی ) دختــر ( و 
ــر مــی باشــند  ماشــاهللا آب ســاالن )پســر ( والغی
ــان  ــه آدرس آن ــی ب ــدم دسترس ــت ع ــه عل ــه ب ک
ــا چنانچــه مدعــی  ــی ت ــب آگه ــن وســیله مرات بدی
ــاه  ــک م ــدت ی ــرف م ــتند ظ ــی هس ــع حق تضیی
ــه  ــه دادگاه صالح ــی ب ــن آگه ــار ای ــخ انتش از تاری
ــه اداره  ــم دادخواســت را ب ــه و گواهــی تقدی مراجع
ــت  ــد از مهل ــت بع ــی اس ــد بدیه ــه نمایی ــت ارائ ثب
ــدام  ــی اق ــات ثبت ــه عملی ــه ادام ــبت ب ــرر نس مق

ــار : ۹6/۵/11   ــخ انتش ــد . تاری ــد ش خواه
رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان 

کاشــان – ســلمانی 800/ م الــف 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ قطعــه   نظــر ب
ــه  ــهور ب ــرجوبه مش ــجر س ــی و مش ــن مزروع زمی
پشــت بــاغ پــاک شــماره 141۹ فرعــی از 4۹ اصلی 
واقــع در بخــش یــک حــوزه ثبتــی قمصــر کــه طبــق 
ســوابق و پرونــده ثبتــی بــه نــام مرحــوم ماشــااله 
فیضیــان قمصــر فرزنــد میــرزا هدایــت در جریــان 
ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن 
ــه دســتور  ــا ب ــک بن ــده اســت . این ــل نیام ــه عم ب
قســمت اخیــر مــاده 1۵ قانــون ثبــت و طبــق 
ــوان احــدی  ــا بعن تقاضــای آقــای امیرحســین توان
ــاک  ــدود پ ــد ح ــره تحدی ــرده و غی ــه نامب از ورث
ــاعت  ــورخ ۹6/06/06 س ــنبه م ــوم در روز دوش مرق
۹ صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد 
، لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن 
ــرر در  ــاعت مق ــه در روز و س ــردد ک ــی گ ــار م اخط
ــات  ــد و اعتراض ــور یابن ــل حض ــی در مح ــن آگه ای
ــون  ــاده 20 قان ــق م ــن مطاب ــا مجاوری ــن ی مالکی
ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی 
ــس اداره  ــد .  رئی ــد ش ــه خواه ــا 30 روز پذیرفت ت
 ثبــت اســناد و امــاک قمصــر – رضــا طویلــی 

تاریخ انتشار : ۹6/0۵/11   806/ م الف 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
۹6101003۵0۵03408شــماره  اباغنامــه:  شــماره 
بایگانــی  ۹60۹۹803۵0۵000۵0شــماره  پرونــده: 
 13۹6/04/12 تنظیــم:  تاریــخ   ۹600۵3 شــعبه: 
خواهــان / شــاکی بانــک مهــر اقتصــاد بــا وکالــت 
ــه  ــتی ب ــر  دادخواس ــن ف ــادات تدی ــه الس محبوب
طرفیــت خوانــده / متهــم فائــزه جرکانــی باصــری 
فرزنــد محمــد و طیبــه محمــدی حیــدر   بــه 
خواســته مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه و مطالبــه 
وجــه چــک و مطالبــه خســارت دادرســی   تقدیــم 
شهرســتان  شهرســتان  عمومــی  دادگاه هــای 
ــعبه  ــه ش ــیدگی ب ــت رس ــه جه ــوده ک ــان نم اصفه
۵ دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان 
واقــع در اصفهــان خ چهاربــاغ بــاال – خ شــهید 
نیکبخــت – ســاختمان دادگســتری کل اســتان 
ــاع  ــماره 221 ارج ــاق ش ــه دوم  ات ــان- طبق اصفه
و بــه کاســه۹60۹۹803۵0۵000۵0 ثبــت گردیــده 
ســاعت   13۹6/06/1۹ آن  رســیدگی  وقــت  کــه 
10:30تعییــن شــده اســت. بــه علــت مجهــول 
المــکان بــودن خوانــده / متهــم  و درخواســت 
ــون  ــاده ۷3 قان ــز م ــه تجوی ــان / شــاکی و ب خواه
ــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در  آیی
امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در 
ــا  یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود ت
ــی و اطــاع از  ــس از نشــر آگه ــم پ ــده / مته خوان
مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی 
ــم را  کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائ
دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت  رســیدگی 

ــردد. ــر گ حاض
شــماره: 11138/م الــف منشــی دادگاه حقوقــی 
شهرســتان  حقوقــی  عمومــی  دادگاه   ۵ شــعبه 

اصفهــان – ناصــر جالــی 

ابالغیه 
شــماره اباغنامــه :۹610106۷۹4۵00336 شــماره 
بایگانــی  :۹60۹۹86۷۹4۵001۹۷شــماره  پرونــده 
 13۹6/04/1۹: تنظیــم  تاریــخ   ۹601۹۷: شــعبه 
مشــخصات ابــاغ شــونده حقیقــی :1-نــام : واهــه    
2- نــام خانوادگــی : در ماردیردیســیان   3- نشــانی 
: مجهــول المــکان تاریــخ حضــور 13۹6/06/1۹ 
ــان  ــور : اصفه ــل حض ــاعت 1۷:00مح ــنبه  س یکش
ــاب –  ــه ارب ــت ال ــان آی ــجاد – خیاب ــان س – خیاب
ــاختمان  ــب س ــور – جن ــی پ ــه نیل ــروی مدرس روب
صبــا   تاریــخ حضــور :13۹6/06/1۹ســاعت حضــور 
:1۷:00 در خصــوص دعــوی داود فتحــی    بــه 
طرفیــت شــما در وقــت مقــرر فــوق جهت رســیدگی 
ــماره :1204۷/م  ــوید. ش ــر ش ــعبه حاض ــن ش در ای
الــف  دفتــر  شــعبه 1۵ مجتمــع شــماره یــک 

ــان  ــتان اصفه ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه ۹604۹4 خواهــان 
مبنــی  دادخواســتی  ســعیدی      ســهراب 

بر:مطالبــه  بــه طرفیــت حســن نــوری و عبدالرضــا 
منتجــب        تقدیــم نمــوده اســت .وقت رســیدگی 
ــاعت 10/30  ــورخ 13۹6/6/20س ــرای روز.......  م ب
صبــح  تعییــن گردیــده اســت. بــا توجــه بــه 
مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضــای 
ــی  ــن دادرس ــون آئی ــاده ۷3 قان ــر م ــان براب خواه
مدنــی مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده 
ــه ایــن شــعبه واقــع در  قبــل از وقــت رســیدگی ب
اصفهــان ابتــدای خیابــان  شــیخ صــدوق شــمالی 
ــع حــرم   ــع شــهدای مداف ــارراه وکا  مجتم -  چه
ــی  ــخه ثان ــه و نس ــاف مراجع ــل اخت ــورای ح ش
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نماییــد. در صــورت 
عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــاغ شــده تلقــی و 

ــی شــود. ــاذ م ــم مقتضــی اتخ تصمی
ــعبه  ــر ش ــئول  دفت ــف مس ــماره: 13088/م ال ش
ــع حــرم  شــورای حــل  ــع شــهدای مداف 8 مجتم

ــی  ــی کوپای ــان- خالوئ ــاف اصفه اخت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه ۹604۹6 خواهــان 
ســهراب ســعیدی     دادخواســتی مبنــی بر:مطالبه  
ــوده  ــم نم ــعیدی    تقدی ــول س ــت رس ــه طرفی ب
ــورخ  ــرای روز.......  م ــیدگی ب ــت رس ــت .وق اس
13۹6/6/20ســاعت 10 صبــح  تعییــن گردیــده 
اســت. بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن 
خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده ۷3 
ــد  ــب در جرای ــی مرات ــی مدن ــن دادرس ــون آئی قان
منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه این 
ــان  شــیخ  ــان ابتــدای خیاب شــعبه واقــع در اصفه
صــدوق شــمالی -  چهــارراه وکا  مجتمــع شــهدای 
ــه و  ــاف مراجع ــل اخت ــورای ح ــرم  ش ــع ح مداف
اخــذ  را  و ضمائــم  دادخواســت  ثانــی  نســخه 
ــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی  نمایی
 ابــاغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 
مــی شود.شــماره: 1308۹/م الــف مســئول  دفتــر 
شــعبه 8 مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم  شــورای 

حــل اختــاف اصفهــان- خالوئــی کوپایــی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه ۹604۹۷ خواهــان 
مبنــی  دادخواســتی  ســعیدی      ســهراب 
بر:مطالبــه  بــه طرفیــت حســن نــوری – عبدالرضــا 
منتجــب     تقدیــم نمــوده اســت .وقــت رســیدگی 
 11 13۹6/6/20ســاعت  مــورخ  روز.......   بــرای 
صبــح  تعییــن گردیــده اســت. بــا توجــه بــه 
مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضــای 
ــی  ــن دادرس ــون آئی ــاده ۷3 قان ــر م ــان براب خواه
مدنــی مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده 
ــه ایــن شــعبه واقــع در  قبــل از وقــت رســیدگی ب
اصفهــان ابتــدای خیابــان  شــیخ صــدوق شــمالی 
ــع حــرم   ــع شــهدای مداف ــارراه وکا  مجتم -  چه
ــی  ــخه ثان ــه و نس ــاف مراجع ــل اخت ــورای ح ش
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نماییــد. در صــورت 
عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــاغ شــده تلقــی و 

ــود. ــی ش ــاذ م ــی اتخ ــم مقتض تصمی

شــماره: 130۹0/م الــف مســئول  دفتــر شــعبه 
ــع حــرم  شــورای حــل  ــع شــهدای مداف 8 مجتم

ــی  ــی کوپای ــان- خالوئ ــاف اصفه اخت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه ۹6026۹ خواهــان 
علــی غامــی فرزنــد حســن    دادخواســتی مبنــی 
بر:مطالبــه  چــک  بــه طرفیــت محمــد نایــب 
ــرای  پــور تقدیــم نمــوده اســت .وقــت رســیدگی ب
ــن  ــر تعیی ــاعت 1۷عص ــورخ ۹6/6/20س روز...... م
ــکان  ــول الم ــه مجه ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس گردی
ــر  ــان براب ــای خواه ــب تقاض ــده حس ــودن خوان ب
مــاده ۷3 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب در 
جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی 
بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان مجتمــع شــهدای 
مدافــع حــرم  مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت 
و ضمائــم را اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم حضــور 
وقــت رســیدگی ابــاغ شــده تلقــی و تصمیــم 
مقتضــی اتخــاذ مــی شود.شــماره: 120۷6/م الــف 
مدیــر دفتــر شــعبه 3۹مجتمــع شــماره 2 شــورای 

حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه ۹60268 خواهــان 
بر:مطالبــه     مبنــی  دادخواســتی  غامــی  علــی 
بــه طرفیــت امیــد نایــب پــور تقدیــم نمــوده 
اســت .وقــت رســیدگی بــرای روز...... مــورخ 
تعییــن گردیــده  1۷/30عصــر  ۹6/6/20ســاعت 
اســت. بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن 
خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده ۷3 
ــد  ــب در جرای ــی مرات ــی مدن ــن دادرس ــون آئی قان
ــه  ــیدگی ب ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت منتش
ــهدای  ــع ش ــان مجتم ــع در اصفه ــعبه واق ــن ش ای
مدافــع حــرم  مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت 
و ضمائــم را اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم حضــور 
وقــت رســیدگی ابــاغ شــده تلقــی و تصمیــم 
مقتضــی اتخــاذ مــی شود.شــماره: 120۷۷/م الــف 
مدیــر دفتــر شــعبه 3۹مجتمــع شــماره 2 شــورای 

حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه ۹602۹۵ خواهــان 
امیــر حســین داودی قلعــه      دادخواســتی مبنــی 
بر:مطالبــه  بــه طرفیــت علــی احمــدی مجــد    
تقدیــم نمــوده اســت .وقــت رســیدگی بــرای 
روز.......  مــورخ 13۹6/6/20ســاعت 16:00  تعییــن 
ــکان  ــول الم ــه مجه ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس گردی
ــر  ــان براب ــای خواه ــب تقاض ــده حس ــودن خوان ب
مــاده ۷3 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب در 
جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی 
بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان ابتــدای خیابــان  
شــیخ صــدوق شــمالی -  چهــارراه وکا  مجتمــع 
شــماره 2  شــورای حــل اختــاف مراجعــه و نســخه 
ــد. در  ــذ نمایی ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان
صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــاغ شــده 

تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ مــی شــود.
ــعبه 2۷  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: 12102/م ال ش
مجتمــع شــماره 2 شــورای حــل اختــاف اصفهــان 

ابالغیه 
شــماره اباغنامــه :۹610106۷۹4200302 شــماره 
ــی  ــماره بایگان ــده :۹60۹۹86۷۹42003۷۹ش پرون
 13۹6/04/12: تنظیــم  تاریــخ   ۹60382: شــعبه 
ــام  ن مشخصات اباغ شونده حقیقی :1- 
: ضامــن   2- نــام خانوادگــی : اکرمــی  3- نــام 
پدر:شــاچمن   4- نشــانی : مجهــول المــکان 
تاریــخ حضــور 13۹6/06/1۵ چهارشــنبه ســاعت 
ــیخ  ــارراه ش ــان – چه ــور : اصفه ــل حض 11:00مح
صــدوق – چهــارراه وکا – مجتمــع شــهدای مدافــع 
حــرم شــورای حــل اختــاف  تاریــخ حضــور 
ــوص  ــور :11:00 در خص ــاعت حض :13۹6/06/1۵س
ــما در  ــت ش ــه طرفی ــرادی   ب ــلمان م ــوی س دع
وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه 
ــی  ــه پیوســت نســخه ثان ــا ب حاضــر شــوید. ضمن
دادخواســت و ضمایــم ارســال مــی گــردد. شــماره 
:110۷0/م الــف  دفتــر  شــعبه 12 مجتمــع شــماره 

ــان ــتان اصفه ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح دو ش

آگهی فقدان سند مالکیت
ــه  ــه ب ــت ال ــد حرم ــی فرزن ــی نوای ــای مرتض آق
اســتناد دو بــرگ استشــهاد محلــی کــه هویــت و 
امضــاء شــهود رســما گواهــی شــده مدعــی اســت 
ــه  ــاب خان ــگ یکب ــت شــش دان ــه ســند مالکی ک
ــه شــماره 1042۹  ــع ب ــه مســاحت 108/2 مترمرب ب
فرعــی مفــروز و مجــزا از 602 فرعــی مجــزا از 4۹ 
ــان  ــی کاش ــوزه ثبت ــش دو ح ــع در بخ ــی واق اصل
ــت  ــل ثب ــر 4۹2 امــاک ذی ــه در صفحــه 8 دفت ک
ــد  ــی فرزن ــی نوای ــای مرتض ــام آق ــه ن 84۵82 ب
حرمــت الــه ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و 
تســلیم گردیــده اســت. ضمنــا پــاک فــوق برابــر 
ســند رهنــی 13281۵ مــورخ 13۹۵/03/04 دفتــر 
6 کاشــان در قبــال مبلــغ 836/301/۹0۹ ریــال در 
رهــن بانــک صــادرات شــعبه فاضــل نراقــی مــی 
ــود شــده اســت  ــاث کشــی مفق ــه در اث باشــد. ک
ــی  چــون درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثن
نمــوده طبــق تبصــره 1 مــاده 120 اصاحــی آییــن 
نامــه قانــون ثبــت آگهــی مــی شــود کــه هرکــس 
ــور  ــک مزب ــه مل ــه نســبت ب مدعــی انجــام معامل
ــزد خــود مــی باشــد  ــت ن ــا وجــود ســند مالکی ی
ــن  ــه ای ــا 10 روز ب ــی ت ــن آگه ــار ای ــخ انتش از تاری
اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن 
ارایــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم 
نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند بــه 
ــت  ــر ظــرف مهل ــردد و اگ ــده مســترد گ ــه کنن ارای
ــراض  ــورت اعت ــا در ص ــد ی ــی نرس ــرر اعتراض مق
ــی ســند مالکیــت  ــه نشــود المثن اصــل ســند ارای
ــد  ــلیم خواه ــی تس ــه متقاض ــادر و ب ــوم ص مرق

شــد.تاریخ انتشــار )) 13۹6/0۵/11 ((
ــان -  ــناد کاش ــاک اس ــت و ام ــس اداره ثب ریی

محمد سلمانی 

اعالم مفقودی 
بــرگ ســبز و ســند کمپانــی موتــور 
ســیکلت cdi12۵ مــدل 8۹ رنــگ آبــی 
بــه شــماره nrj۹131106۷, و شــماره 
تنــه n1k12۵E8۹04438 بــه مالکیــت 
ــب  ــدی دره غری ــون زن ــد خ ــای عب آق
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــفیع ب ــد ش فرزن
۵80 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ــد .  ــی باش ــاقط  م س
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ــه :  ــماره دادنام ــده : 832/95 ش ــه پرون کالس
96000400 مــورخ 96/3/16 مرجــع رســیدگی 
ــان  ــالف  خواه ــل اخت ــورای ح ــعبه 45ش : ش
ــان   ــاد ی اص اتوب ــب آب ــوری حبی ــن منص حس
  29 پ  حافــظ  شــاهد  کوچــه  خ  چمــران  
شــریعتی  اص خ  زارع  زاده  فاطمــه  بوکالــت 
شــریعتی   بیمارســتان  اورژانــش  مقابــل 
جنــب ســاختمان  چهلســتون پ 34 واحــد 
6   خوانــده گان : 1- ســید بــزرگ محمــدی 
2- غــالم زراعــت دوســت هــر دو مجهــول 
المــکان خواســته مطالبــه مبلــغ وجــه بانضمــام  
ــه  ــت ب ــا عنای ــورا ب ــارات وارده  ش ــق خس مطل
محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی 
اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه 
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد 
رای قاضــی شــورای حــل اختــالف در خصــوص 
ــه  ــادی ب ــب آب ــوری حبی ــن منص ــوی حس دع
وکالــت فاطمــه زاده زارع بــه طرفیــت ســید 
ــه  ــت دوســت  ب ــالم زراع ــدی و غ ــزرگ محم ب
ــه  ــال  وج ــغ 60000000 ری ــه مبل ــته مطالب خواس
ــی   ــک مل ــده بان ــماره 910623 عه ــه ش ــک ب چ
بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه 
بــه دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک 
و گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد 
ــی در  ــالغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل ــه خوان و اینک
ــه  ــته و هیچگون ــور نداش ــیدگی حض ــه رس جلس
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
ــه دعــوی خواهــان از  ــاع نســبت ب ــام دف در مق
ــوی  ــذا دع ــوده اســت ل ــه ننم ــراز و ارای خــود اب
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 قانــون تجــارت 
ــی  ــن دادرس ــون آئی و 198و515و519و522 قان
ــه  ــدگان ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک مدن
ــغ 60000000  ــه پرداخــت مبل ــی  ب صــورت تضامن
ــال  بابــت اصــل خواســته و 2475000 ریــال  ری
ــل   ــه وکی ــق الوکال ــی و ح ــه دادرس ــت هزین باب
طبــق تعرفــه قانونــی  نشــر آگهــی و  خســارت 
رســید چــک  تاریــخ ســر  از  تادیــه  تاخیــر 
ــا تاریــخ اجــرای حکــم در  موصــوف 95/4/18ت
ــد رای  ــی نمای ــالم م ــان صــادر و اع حــق خواه
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس 
از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس 
ــت روز  ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه ــام مهل از اتم
قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــد . ــی باش ــان م اصفه
اختــالف  حــل  شــورای   45 شــعبه  قاضــی 

حســینی   – اصفهــان 

آگهی وقت رسیدگی 
ــان   ــد قرب ــدی فرزن ــا محم ــم روی ــان خان خواه
بــه طرفیــت آقــای عــارف  نبــی زاده  به خواســته 
حضانــت  فرزنــدان مشــترک  تقدیــم دادگاه 
هــای خانــواده  شهرســتان اصفهــان نمــوده کــه 
ــع در   ــان  واق ــواده  اصفه ــعبه اول  خان ــه ش ب
ــه  ــی طبق ــهید قدوس ــع ش ــر مجتم ــان می خیاب
چهــار  ارجــاع و بــه کالســه  960423 ثبــت 
96/6/13ســاعت  رســیدگی  وقــت  دارای   و 
بــه جهــت  لــذا  باشــد   مــی  8/30 صبــح 
ــت  ــده و درخواس ــودن خوان ــکان ب ــول الم مجه
ــن  ــون آیی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ــان و ب خواه
مراتــب  دادگاه   دســتور  و  مدنــی  دادرســی 
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار 
ــر  ــس از نش ــده پ ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م آگه
ــه دادگاه مراجعــه  آگهــی و اطــالع از مفــاد آن ب
ــخه  ــود نس ــل خ ــانی کام ــالم نش ــن اع و ضم
دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در 
 وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر 

گردد .
اول دادگاه  الــف 14140 مدیــر دفترشــعبه  م 
خانــواده  اصفهــان – جعفــر مســلمی  امیرانــی

آگهی وقت رسیدگی 
 9610106837103763  : ابالغنامــه  شــماره 
شــماره پرونــده : 9609986837100403 شــماره 
 : تنظیــم  تاریــخ   960440  : بایگانــی شــعبه 
96/4/27و  خواهــان خانــم زهــرا ربانــی  دخــت  
طرفیــت  بــه  دادخواســتی  مرتضــی  فرزنــد 
ــل  ــا و فض ــی  نی ــن  فراهان ــای بهم ــده آق خوان
ــر  و غالمرضــا مــار  ــر و اصغــر مــار ب ــه مــار ب ال
بــر  و خانــم صدیقــه  مــار بــر  و مهــر انگیــز  مــار 
ــر  ــالهانه  ل ــدی و اورس ــد  مه ــی فرزن ــر همگ ب
هــون فرزنــد هانیریــش و رزا کارولینــا ) بــدون 
هیــچ مشــخصات( بــه خواســته اثبــات  نســب  
ــه  ــوده ک ــان نم ــواده  اصفه ــم دادگاه خان تقدی
ــه شــعبه 11  دادگاه عمومــی  جهــت رســیدگی ب
حقوقــی شهرســتان اصفهــان واقــع در اصفهــان 
ــد  ــر ( ح ــکی )خ می ــدر س ــر فن ــان خ می اصفه
ــع  ــر  مجتم ــل می ــاال  و پ ــاغ ب ــار ب ــل چه فاص
قضایــی  شــهید قدوســی طبقــه 1 اتــاق 105 
بــه کالســه  9609986837100403  ارجــاع و 
ــخ  ــه تاری ــیدگی ب ــت رس ــه وق ــده ک ــت گردی ثب
ــت  ــده اس ــن  ش ــاعت 8:30 تعیی 96/6/15 س
ــده  ــودن خوان ــه علــت مجهــول المــکان ب ــذا ب ل
ــاده 73  ــز م ــه تجوی ــان و ب ــت خواه و درخواس
ــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و  قان
انقــالب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب 
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار 
ــر  ــس از نش ــده پ ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م آگه
ــه دادگاه مراجعــه  آگهــی و اطــالع از مفــاد آن ب
ــخه  ــود نس ــل خ ــانی کام ــالم نش ــن اع و ضم
دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در 
 وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر 

گردد 
م الف 14152 

دفتر شعبه 11 دادگاه خانواده اصفهان

آگهی وقت رسیدگی 
 9610106837103753  : ابالغنامــه  شــماره 
 9609986837100251  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   960274  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
راه  مریــم  خواهــان   96/4/27  : تنظیــم 
خــدای بدرانــی  فرزنــد علیرضــا  دادخواســتی 
ــه  ــید روح ال ــای س ــده آق ــت خوان ــه طرفی ب
ســجادی  عطــا آبــادی فرزنــد ســید ابوالقاســم 
ــه درخواســت زوجــه بــه  بــه خواســته طــالق ب
دادگاه هــای  تقدیــم  درخواســت خواهــان  
کــه  نمــوده  اصفهــان  شهرســتان  عمومــی 
جهــت رســیدگی بــه شــعبه 11  دادگاه  خانــواده 
شهرســتان اصفهــان واقــع در اصفهــان خ میــر 
فنــدر ســکی )خ میــر ( حــد فاصــل چهــار بــاغ 
ــهید  ــی  ش ــع قضای ــر  مجتم ــل می ــاال  و پ ب
قدوســی طبقــه 1 اتــاق 105 ارجــاع و بــه کالســه  
9609986837100251 ثبــت گردیــده کــه وقــت 
ــاعت 10:30       ــخ 96/6/14 س ــه تاری ــیدگی ب رس
ــول  ــت مجه ــه عل ــذا ب ــن  شــده اســت ل تعیی
المــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان 
و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی 
دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی 
ــی  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــتور دادگاه مرات و دس
شــود  مــی  آگهــی  جرایــد کثیراالنتشــار  از 
ــالع از  ــی و اط ــر آگه ــس از نش ــده پ ــا خوان ت
ــالم  ــن اع ــه و ضم ــه دادگاه مراجع ــاد آن ب مف
ــل خــود نســخه دوم دادخواســت  نشــانی کام
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــردد . ــر گ ــیدگی حاض ــت رس جه
م الف 14154 

دادگاه   11 شــعبه  حقوقــی  دادگاه  منشــی 
خانــواده  شــهر ســتان اصفهــان ) مجتمــع 
ــینی  ــی حس ــید مصطف ــی – س ــهید قدوس ش

رزو هــا 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــده 960458ش 5خواه ــوص پرون در خص
ــرب  ــه ع ــت نفیس ــا وکال ــی ب ــین ابراهیم حس
زاده و حســین محمدیــان دادخواســتی مبنــی 
ــغ 30000000  ــه مبل ــک ب ــه چ ــه وج ــر: مطالب ب
ریــال بــه طرفیــت بهــرام اصالنــی تقدیــم 
ــنبه    ــار ش ــرای چه ــیدگی ب ــت رس ــوده و وق نم
ــن  ــح  تعیی ــورخ 96/6/15 ســاعت 9:30 صب م
گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول المــکان 
بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان 
ــل  ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای مرات
ــع در  ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس از وق
اصفهــان-خ شــیخ صــدوق شــمالی نیکبخــت 
ــان   ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــارراه وکال ش چه
شــهدای مدافــع حــرم شــعبه 5 مراجعــه و 
ــذ  ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان نس
نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
و  تلقــی شــده   قانونــی   ابــالغ  رســیدگی 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی
شماره: 14094م الف

 مســئول دفتــر شــعبه 5 شــورای حــل اختــالف 
ن صفها ا

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده 960459ش 5خواهــان 
ــم نفیســه  ــت خان ــا وکال حســین ابراهیمــی  ب
عــرب زاده و حســین محمدیــان   دادخواســتی 
مبنــی بــر: نســخه ثانــی پیوســت بــه طرفیــت 
علیرضــا ایــران منــش  تقدیــم نمــوده و وقــت 
رســیدگی بــرای چهــار شــنبه   مــورخ 96/6/15 
ســاعت 9صبــح  تعییــن گردیــده اســت . 
ــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده  باعنایــت ب
ــد  ــب در جرای ــان مرات ــای خواه ــب تقاض حس
ــیدگی  ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت منتش
ــیخ  ــان-خ ش ــع در اصفه ــعبه واق ــن ش ــه ای ب
صــدوق شــمالی نیکبخت چهــارراه وکال شــورای 
حــل اختــالف اصفهــان  شــهدای مدافــع حــرم 
شــعبه 5 مراجعــه و نســخه ثانی دادخواســت و 
ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور 
در وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقی شــده  و 

تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد.
شماره: 14153 الف  

مســئول دفتــر شــعبه 5 شــورای حــل اختــالف 
اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 269/96 کالســه  پرونــده  خصــوص  در 
خواهــان فرهــاد یــار علــی دادخواســتی مبنــی 
بــر.................... بــه طرفیــت مرتضی عباســی  
تقدیــم نمــوده و وقت رســیدگی بــرای روز چهار 
شــنبه   مــورخ 96/6/15 ســاعت 16/30تعییــن 
مجهــول  بــه   باعنایــت   . اســت  گردیــده 
بــودن خوانــده مراتــب در جرایــد  المــکان 
ــیدگی  ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت منتش
بــه ایــن شــعبه واقــع در خیابــان ســجاد- اول 
ــی  ــه نیل ــه روی مدرس ــاب – روب ــان  ارب خیاب
پــور – جنــب ســاختمان صبــا – پــالک 57 کــد 
پســتی 8165756441 شــورای حــل اختــالف 
اصفهــان – شــعبه ............ مراجعــه و نســخه 
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در 
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ 
قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخاذ 

ــد شــد. خواه
شماره: 14096م الف

 مدیــر دفتــر شــعبه 49 شــورای حــل اختــالف 
اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 9610460353400012  : خواســت  در  شــماره 
 9609980353403166  : پرونــده  شــماره 
  963383  : شــعبه  بایگانــی   شــماره 
تاریــخ تنظیــم : 96/5/5  حســب گــزارش 
اصفهــان  96/5713/150407/1 کالنتــری 36 

آقــای محمــود )محبــوب ( رحمانــی متهــم 
اســت بــه رانندگــی  بــا موتــور ســیکلت  بــدون 
ــم دادگاه  ــه تقدی ــی ک ــه  رانندگ ــتن پروان داش
هــای عمومــی شهرســتان اصفهــان نمــوده 
دادگاه   بــه شــعبه 108   و جهــت رســیدگی 
کیفــری  دو شــهر اصفهــان)108 جزایــی ســابق 
(  واقــع در اصفهــان خ چهــار بــاغ بــاال خ شــهید 
نیکبخــت  ســاختمان دادگســتری کل اصفهــان  
بــه کالســه   و  ارجــاع   205 اتــاق   2 طبقــه 
ــده کــه وقــت  9409980365100700 ثبــت گردی
رســیدگی بــه تاریــخ آن  96/6/15 ســاعت 
ــه علــت  ــذا ب 8:30      تعییــن  شــده اســت ل
ــز  ــه تجوی ــم و ب ــودن مته ــکان ب ــول الم مجه
مــاده 115 قانــون آییــن دادرســی  دادگاههــای  
عمومــی و انقــالب  در امــور کیفــری و دســتور 
ــد  ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی دادگاه مرات
کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا متهــم پــس 
ــه دادگاه  ــاد آن ب از نشــر آگهــی و اطــالع از مف
ــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود  مراجع
نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت 
و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر 

ــردد . گ
م الف 14187 

مدیــر دفتــر شــعبه 108 دادگاه کیفــری دو 
اصفهــان – ادیبــی 

ابالغیه
شماره ابالغنامه : 9610106796300693

ــده 9609986796300302 شــماره  شــماره پرون
بایگانــی شــعبه : 960302 تاریــخ تنظیــم : 
ــی  ــالغ شــونده حقیق 96/4/25 مشــخصات اب
: مهــدی قاســمی مجهــول المــکان تاریــخ 
حضــور96/6/15 چهــار شــنبه ســاعت 8:30 
محــل حضــور اصفهــان چهــارراه شــیخ صــدوق  
- چهــارراه وکال مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم  
شــورای حــل اختــالف تاریــخ حضــور 96/6/15 
ســاعت حضــور : 8:30 در خصــوص دعــوی 
ــک قــرض الحســنه   ــان  و بان حســین محمدی
ــما در  ــت ش ــه طرفی ــام ب ــهامی ع ــالت  س رس
ــن  ــیدگی در ای ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق وق

ــعبه حاضــر شــوید .  ش
م الف 14150 

دفتــر شــعبه 33 مجتمع  شــماره 2 شهرســتان 
ن صفها ا

دادنامه 
 9609970354600603: دادنامــه  شــماره 
شــماره   1396/04/23: تنظیــم  تاریــخ 
شــماره   9309980359801326: پرونــده 
بایگانــی شــعبه :931266  پرونــده کالســه 
دادگاه   120 شــعبه   9309980359801326
کیفــری دو شــهر اصفهــان )120 جزایــی ســابق 
( تصمیــم نهایی شــماره 9609970354600603

شــاکی :آقــای اصغــر صادقــی علویجــه فرزنــد 
حســن بــا وکالــت آقــای محمــد مــرادی 
فرزنــد شــکراله بــه نشــانی اصفهــان چهاربــاغ 
بــاال مجتمــع کوثــر فــاز 2 طبقــه 7 شــمارہ908

متهمیــن :1. آقــای مهــدی امانــی بنــی فرزنــد 
ــرد  ــاری ف ــر ایث ــای امی ــت آق ــا وکال ــودرز ب گ
فرزنــد حســین بــه نشــانی اصفهــان - اصفهان 
- اصفهــان خ شــیخ بهایــی روبــروی دارالقــرآن 
ــر  ــای امی ــالک 270 2. آق ــری پ ــب گزمظف جن
ــول  ــانی مجه ــه نش ــاس ب ــد عب ــی فرزن دلفان
المــکان اتهــام : قــروش مــال غیــر گردشــکار: 
ــم  ــده خت ــات پرون ــی محتوی ــا بررس دادگاه ب
رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح  ذیــل مبــادرت 
بــه صــدور رای  مــی نمایــد. رای دادگاه  در 
ــد  ــی فرزن ــر دلفان ــای امی ــام آق خصوصــں اتھ
ــال  ــروش م ــه ف ــر ب ــد 1363 دای ــاس متول عب
غیــر )فــروش یک دســتگاه خــودروی ســواری 
هیونــدا آی ســی مــدل 2010 بــه شــماره 531ن 
12 ایــران -55 ( موضــوع شــکایت اقــای اصغر 
ــت  ــا وکال ــن ب ــد حس ــه فرزن ــی علویج صادق
آقــای محمــد مــرادی، بــا توجــه بــه محتویــات 
پرونــده، شــکایت شــاکی، تصویــر مبایعــه نامــه 
ــز  ــاکی و نی ــوی ش ــده از س ــه ش ــادی ارائ ع
مبایعــه نامــه عــادی ارائــه شــده از ســوی آقای 
ــارات  ــودرز ، اظه ــد گ ــی فرزن ــی بن ــدی امان مه
آقــای مهــدی امانــی بنــی ، عــدم حضــور متهــم 
در دادســرا و در جلســه دادگاه علــی رغــم ابــالغ 
قانونــی وقــت جلســه دادگاه بــه ایشــان و 
ــودن متهــم فــوق الذکــر، بزهــکاری  ــواری ب مت
ــوده و  ــلم ب ــرز و مس ــر مح ــوق الذک ــم ف مته
ــون مجــازات راجــع  ــاده اول قان ــه اســتناد م ب
بــه انتقــال مــال غیــر ناظــر بــه مــاده 1 قانــون 
تشــدید مجــازات مرتکبیــن ارتشــاء و اختــالس 
ــت  ــال و پرداخ ــر رد م ــالوه ب ــرداری ع و کالهب
ــال  ــون ری ــل و ســه میلی ــغ هفتصــد و چه مبل
در حــق شــاکی بــه تحمــل یــک ســال حبــس 
تعزیــری و نیــز پرداخــت مبلــغ هفتصــد و 
ــال جــزای نقــدی در  ــون ری چهــل و ســه میلی
ــردد. رای  ــوم میگ ــت محک ــدوق دول ــق صن ح
صــادره در ایــن قســمت غیابــی، ظــرف بیســت 
ــن  ــی در همی ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب روز پ
قابــل  روز  بیســت  ظــرف  ســپس  و  دادگاه 
تجدیدنظرخواهــی در دادگاههــای تجدیدنظــر 
خصــوص  در  و  میباشــد  اصفهــان  اســتان 
اتهــام آقــای مهــدی  امانــی بنــی فرزنــد 
ــر  ــای امی ــت آق ــا وکال ــد 1357 ب ــودرز متول گ
ــا  ــر ب ــال غی ــروش م ــه ف ــر ب ــرد دای ــاری ف ایث
ــکار متهــم در  ــده، ان ــه محتویــات پرون توجــه ب
دادســرا و در جلســه دادگاه و دفاعیــات وکیــل 
مدافــع متهــم در الیحــه تقدیمــی خویــش و بــا 
ــورخ  ــادی م ــه ع ــه نام ــل مبایع ــه ذی ــت ب عنای
1392/5/2کــه حاکــی اســت شــاکی ) آقــای 
اصغــر صادقــی علویجــه( بــا علــم و آگاهــی از 
ــی بنــی خــودرو را از  اینکــه آقــای مهــدی امان
آقــای امیــر دلفانــی خریــداری نمــوده مبــادرت 

بــه خریــد خــودرو از اقــای مهــدی امانــی بنــی 
ــه  ــت ادل ــدم کفای ــه ع ــر ب ــت و نظ ــرده اس ک
اثباتــی مفیــد علــم و یقیــن و اینکــه در پرونــده 
ــد  ــی کــه شــرعا و جــز مــا بتوان ــل و امارات دالی
ــای  ــه آق ــر را ب ــال غی ــروش م ــزه ف ــکاب ب ارت
مهــدی امانــی بنــی بــا تحقــق همــه ارکان 
ــوی(  ــی و معن ــادی ، قانون ــه اش )م ــه گان س
ــه اســتناد  ــذا ب ــدارد ل منتســب نمایــد وجــود ن
حاکمیــت اصــل برائــت، اصــل 37 قانــون 
اساســی و مــاده 4 قانــون اییــن دادرســی 
ــی  ــدی امان ــای مه ــت آق ــر برائ ــری رای ب کیف
بنــی صــادر و اعــالم میگــردد. رای صــادره 
ــس از  ــت روز پ ــرف بیس ــر ظ ــمت اخی در قس
ــای  ــی در دادگاهه ــل تجدیدنظرخواه ــالغ قاب اب

ــد. /ق ــی باش ــان م ــتان اصفه ــر اس تجدیدنظ
شماره :13077/م الف 

رئیس شعبه 120 دادگاه کیفری دو اصفهان 
سید مهدی موسوی خوانساری 

دادنامه 
 9609970354600607: دادنامــه  شــماره 
ــده  ــم :1396/04/23 شــماره پرون ــخ تنظی تاری
:9409980359600923 شــماره بایگانــی شــعبه 
ــار زاهــدی  :960042 شــاکی:آقای امیربخــت ی
ــن  ــای محس ــت آق ــا وکال ــی ب ــد مرتض فرزن
ســلطانی ایچــی فرزنــد علــی بــه نشــانی 
ــگران  ــتان عس ــرون شهرس ــش ک ــان بخ اصفه
بلــوار امــام طبقــه زیریــن دفتــر اســناد رســمی 
ــای امیرحســین  ــالک 21 و اق 220 عســگران پ
خســروی فرزنــد حســن بــه نشــانی اصفهــان 
ــاال مجتمــع  ــاغ ب ــان چهارب ــان - اصفه - اصفه
بــاران طبقــه پنجــم واحــد 33 متهمیــن:1. 
ــه  ــد خواج ــژاد فرزن ــف ن ــود یوس ــای محم آق
علــی بــه نشــانی جــاده اصفهــان شــیراز کــوی 
ــروی  امــالک  راه حــق خ صاحــب الزمــان روب
ــر ظاهــری  ــای امی ــدری 2. آق ــزل پ ســراج من
فرزنــد عباســعلی بــه نشــانی مجهــول المــکان  
ــه  ــد ب ــد احم ــی فرزن ــالد خادم ــای می 3. آق
نشــانی شهرســتان اصفهــان بهارســتان چهــارراه 
ــیاهپوش  ــکیبا س ــای ش ــو 4. آق آزادی ک مین
خانــه  رزمنــدگان  خ  اصفهــان  نشــانی  بــه 
اصفهــان خ میــالد فرعــی دوم مجتمــع آفتــاب 
ط 3 واحــد 8 اتهــام: مشــارکت در ســرقت 
مقــرون بــه آزار گردشــکار: دادگاه بــا توجــه بــه 
ــالم  ــیدگی را اع ــم رس ــده خت ــات پرون محتوی
ــدور  رأی  ــه ص ــادرت  ب ــل مب ــرح ذی ــه ش و ب
ــام  ــوص اته ــد. ر ای داد گاہ در  خص ــی نمای م
ــد  ــی فرزن ــیاهپوش راک ــکیبا س ــم ش : 1- خان
ــف  ــود یوس ــد 1377 2- محم ــب متول لهراس
ــد 1373 3-  ــی متول ــه عل ــد خواج ــژاد فرزن ن
ــد 1373  ــد متول ــد احم ــی فرزن ــالد خادم می
4- امیــر ظاهــری عبــده فرزنــد عباســعلی 
ــف انتشــار  ــه از طری ــکان ک ــول الم ــال مجه فع
ــه  ــر ب ــی شــده اســت دای ــی احضــار قانون آگه
مشــارکت در ســرقت مقــرون بــه آزار از داخــل 
منــزل موضــوع شــکایت امیــر بختیــار زاهــدی 
فرزنــد مرتضــی بــا وکالــت آقــای امیــر حســین 
ــده ،  ــات پرون ــه محتوی ــا توجــه ب خســروی، ب
ــی ،  ــع انتظام ــزارش مرج ــاکی، گ ــکایت ش ش
تحقیقــات انجــام شــده توســط پلیــس اگاهی ، 
اقاریــر صریــح متهمیــن ردیفهــای اول تــا ســوم 
در مرجــع انتظامــی و در دادســرا و عــدم حضور 
متهــم ردیــف چهــارم در دادســرا علیرغــم ابــالغ 
ــور  ــدم حض ــن ع ــه ، همچنی ــی احضاری قانون
علیرغــم  دادگاه  جلســه  در  متهمیــن  کلیــه 
ــان،  ــه آن ــت جلســه دادگاه ب ــی وق ــالغ قانون اب
بزهــکاری متهمیــن فــوق الذکــر محرز و مســلم 
بــوده از نظــر جنبــه عمومــی بــزه متهمــه ردیــف 
اول بــه اســتناد بنــد »ب« ذیــل مــاده 89 
ــوب 1392/2/1  ــالمی مص ــازات اس ــون مج قان
ناظــر بــه مــاده 19 همیــن قانــون ونیــز ناظــر بــه 
ــون مجــازات اســالمی مصــوب  مــاده 652 قان
ــد »ت«  ــت بن ــا رعای ــن ب 1375/3/2و همچنی
ذیــل مــاده 38 قانــون مجــازات اســالمی 
ــل  ــف« ذی ــد »ال ــز بن ــوب 1392/2/1 و نی مص
ــداری در  ــه نگه ــر ب ــون اخیرالذک ــاده 37 قان م
کانــون اصــالح و تربیــت بــه مــدت نــود و یــک 
ــه  ــن ب روز محکــوم مــی گــردد و ســایر متهمی
ــازات اســالمی  ــون مج ــاده 652 قان اســتناد م
مصــوب 1375/3/2 بــه تحمــل یکســال حبس 
ــالق  ــه ش ــل ضرب ــل چه ــز تحم ــری و نی تعزی
تعزیــری محکــوم مــی گردنــد و از نظــر جنبــه 
خصوصــی بــزه کلیــه متهمیــن مذکــور بــه 
ــازات اســالمی  ــون مج ــاده 667 قان اســتناد م
بصــورت  و  مجموعــا   1375/3/2 مصــوب 
ــغ ســیصد میلیــون  ــه پرداخــت مبل مســاوی ب
بابــت  )مالباختــه(  شــاکی  حــق  در  ریــال 
)قیمــت  ســرقت  از  ناشــی  وارده  خســارت 
اقــالم مســروقه( محکــوم مــی گردنــد.رای 
صــادره غیابــی ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ 
قابــل واخواهــی در همیــن دادگاه و ســپس 
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی 
ــان  ــتان اصفه ــر اس ــد نظ ــای تجدی در دادگاهه

ــد. /ی ــی باش م
شماره :13078/م الف 

رئیــس شــعبه 120 دادگاه کیفــری 2 شهرســتان 
اصفهــان – ســید مهــدی موســوی خوانســاری

دادنامه 
 9609970353300571: دادنامــه  شــماره 
ــده  ــماره پرون ــم :1396/04/11 ش ــخ تنظی تاری
:9509980359500261 شــماره بایگانــی شــعبه 
:960112  پرونــده کالســه 0261 998035950 
شــهر  دو  کیفــری  دادگاه   107 شــعبه   950
مجتمــع  ســابق(-  جزایــی   107( اصفهــان 
شــماره  نهایــی  تصمیــم  بهشــتی  شــهید 
ــن  ــاکی:آقای محس 9609970353300571 ش
صالحــی فرزنــد حســین بــه نشــانی اصفهــان 

ــن  ــهرخ 107 پ 22متهمی ــال ش ــان وی - اصفه
ــول  ــه نشــانی مجه ــی ب ــد اجل ــای حمی : 1. آق
بــه  ســعادتی  ســعید  آقــای   . المــکان  
نشــانی مجهــول المــکان  3. آقــای حامــد 
امیراحمــدی بــه نشــانی مجهــول المــکان  
اتهــام: کالهبــرداری گردشــکار: دادگاه پــس 
ــر  ــه شــرح زی ــده ب ــات پرون از بررســی محتوی
ــد.رای دادگاه  ــدور رای مینمای ــه ص ــادرت ب مب
ــعادتی  ــعید س ــان س ــام آقای ــوص اته در خص
ــه  ــی کــه ب ــد اجل و حامــد امیراحمــدی و حمی
علــت عــدم شناســایی مشــخصات کامــل تــری 
ــر مشــارکت  ــی ب ــا در دســت نیســت مبن از آنه
ریــال   452  /200  /119 مبلــغ  تحصیــل  در 
ــاز از ســامانه  ــر مج ــه صــورت غی ــد ب وجــه نق
ــا عمــل وارد کــردن داده هــا  ــه ای ب هــای رایان
موضــوع شــکایت آقــای محســن صالحــی ، بــا 
ایــن توضیــح کــه متهمیــن از طریــق برقــراری 
ــب وی بــه  ــاکی وفری ــا ش ــاس تلفنــی ب تم
اینکــه برنــده جوایــز نقــدی و غیرنقــدی شــده 
ــت  ــل هدای ــک عام ــل بان ــه مقاب ــت او را ب اس
ــا وی و  ــدد ب ــی مج ــاس تلفن ــق تم و از طری
ارائــه طریــق او مبنــی بــر قــرار دادن عابــر 
ــک و  ــرداز بان ــتگاه خودپ ــود در دس ــک خ بان
گرفتــن شــماره هائــی چنــد، مقصــود خویــش 
ــاب  ــغ را از حس ــن مبل ــاخته و ای ــی س را عمل
بانکــی او خــارج مــی نماینــد ، ایــن دادگاه بــر 
ــده از  ــادر ش ــت ص ــاد کیفرخواس ــاس مف اس
دادســرا و بــا توجــه بــه اعــالم شــکایت شــاکی 
ــه عمــل  خصوصــی و پاســخ اســتعالم هــای ب
آمــده از بانکهــای مقصــد و مبــدًا و تصویــر 
پرینــت هــای تهیــه شــده و منضــم بــه پرونــده 
از حســاب بانکــی شــاکی و اینکــه متهمیــن بــا 
ــی  ــی و قضائ ــدد انتظام ــات متع وصــف اقدام
ــده و در  ــتگیر نش ــائی و دس ــرا شناس در دادس
ــالغ  ــا وصــف اب ــز ب جلســه رســیدگی دادگاه نی
از طریــق نشــر آگهــی حاضــر نشــده و دفاعــی 
در قبــال اتهــام انتســابی بــه عمــل نیــاورده انــد 
و همچنیــن بــا توجــه بــه پاســخ اســتعالم بــه 
ــک  ــه مال ــرات ک ــرکت مخاب ــده از ش ــل آم عم
تلفــن وســیله ارتــکاب بــزه را متهــم ردیــف دوم 
ــایر  ــه س ــت ب ــا عنای ــت و ب ــوده اس ــالم نم اع
قرایــن و امــارات موجــود و منــدرج در پرونــده 
بزهــکاری متهمیــن را محــرز و مســلم دانســته 
قانــون  الحاقــی  مــاده 741  اســتناد  بــه  و 
مجــازات اســالمی بخــش تعزیــرات و رعایــت 
مــاده 125 قانــون مجــازات اســالمی هــر یکــب 
از متهمیــن را عــالوه بــر رد وجــوه تحصیــل 
شــده بــه شــاکی بــه طــور تضامنــی بــه تحمــل 
ســه ســال حبــس تعزیــری محکــوم مــی 
نمایــد. رأی صــادر شــده غیابــی و ظــرف مــدت 
ــل واخواهــی در ایــن  ــالغ قاب 20 روز پــس از اب
مرجــع و ســپس ظــرف 20 روز پــس از آن قابل 
تجدیدنظــر در محاکــم محتــرم تجدیدنظــر 

ــت . / ص ــان اس ــتان اصفه اس
 شماره :13101/م الف 

رئیــس شــعبه 107 دادگاه کیفــری دوشــهر 
زارع  اصفهــان- 

آگهی ابالغ 
شــماره ابالغنامــه :9610100350604415 شــماره 
پرونــده :9509980350600739 شــماره بایگانی 
شــعبه :950888 تاریــخ تنظیــم :1396/04/26 
خواهــان محمدابراهیــم زرقــی دادخواســتی بــه 
ــه  ــمی ب ــو هاش ــم عم ــده ابراهی ــت خوان طرفی
خواســته الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی ملــل 
و مطالبــه خســارت دادرســی تقدیــم دادگاه 
هــای عمومــی شهرســتان شهرســتان اصفهــان 
نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 6 دادگاه 
ــع  ــان واق ــتان اصفه ــی شهرس ــی حقوق عموم
در اصفهــان - خ چهاربــاغ بــاال - خ شــهید 
نیکبخــت - ســاختمان دادگســتری کل اســتان 
ــاق شــماره 220 ارجــاع  ــه 2 ات ــان - طبق اصفه
ثبــت   9509980350600739 کالســه  بــه  و 
گردیــده بــا توجــه بــه اینکــه نظریــه کارشناســی 
ــودن  ــه علــت مجهــول المــکان ب ــه شــده ب ارائ
ــن  ــون آیی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ــده و ب خوان
ــالب در  ــی و انق ــای عموم ــی دادگاه ه دادرس
امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک 
ــی  ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک نوب
ــر  ــخ نش ــوق از تاری ــده ف ــا خوان ــود ت ــی ش م
ــه  ــه ب ــک هفت ــت ی ــی ظــرف مهل ــن آگه آخری
ــانی  ــالم نش ــن اع ــه ضم ــر دادگاه مراجع دفت
ــی را  ــه کارشناس ــت نظری ــود رونوش ــل خ کام
دریافــت نمــوده ودر صــورت داشــتن اعتــراض 
نســبت بــه نظریــه کارشناســی بــه صــورت 

ــد. ــه نماین ــل ارائ ــر دالی ــا ذک ــوب ب مکت
شماره :13073/م الف 

منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه 6 دادگاه عمومی 
حقوقــی شهرســتان اصفهان – الماســی

آگهی ابالغ به آقای / ایرج عطاردی 
 9610460362200007: درخواســت  شــماره 
 9609980362200124: پرونــده  شــماره 
تاریــخ   960126: شــعبه  بایگانــی  شــماره 
ــای /  ــه آق ــه اینک ــر ب ــم:1396/04/17 نظ تنظی
ــام دادن  ــه اته ــر ب ــد قج ــاردی فرزن ــرج عط ای
رشــوه حســب شــکایت آقــای / گــزارش مرجــع 
انتظامــی از طــرف ایــن دادســرا در پرونــده 
ــت و  ــب اس ــت تعقی ــه 126 960د 3 تح کالس
ــودن  ــوم نب ــطه معل ــه واس ــه ب ــالغ احضاری اب
محــل اقامــت او ممکــن نگردیــده بدینوســیله 
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــاده 174 قان ــرای م در اج
امــور  در  انقــالب  و  عمومــی  هــای  دادگاه 
ــا ظــرف  ــالغ ت ــرده اب ــه نامب ــب ب ــری مرات کیف
ــعبه  ــی در ش ــار آگه ــخ انتش ــاه از تاری ــک م ی
3 دادیــاری دادســرای عمومــی اصفهــان جهــت 
پاســخ گویــی بــه اتهــام خویــش حاضــر شــود. 
ــاه از  ــک م در صــورت عــدم حضــور پــس از ی

ــول  ــی معم ــدام قانون ــی اق ــخ انتشــار آگه تاری
ــه  ــی ب ــر آگه ــه نش ــًا هزین ــد. ضمن ــد ش خواه

ــد. ــی باش ــتری م ــده دادگس عه
شماره:12089/م الف 

دادیــار شــعبه 3 دادســرای عمومــی و انقــالب 
اصفهــان – رضویــان

دادنامه 
ــماره  ــی  : 95-658  ش ــده اصل ــه پرون کالس
دادنامــه : 917 تاریــخ رســیدگی : 95/9/17 
ــده  : شــعبه 15 شــورای   مرجــع رســیدگی کنن
حــل اختــالف اصفهــان  خواهــان محمــد علــی 
نیــک دســتی    بــه نشــانی : اصفهــان – میدان 
قــدس – خ زینبیــه  چهــارراه نبایــی خ واحــدی 
عبــاس  12خوانــده  پــالک  آور  نــام  کوچــه 
هــادی بــه نشــانی   مجهــول المــکان خواســته 
ــه تاریــخ 95/9/7  مطالبــه وجــه  گردشــکار : ب
ــده  ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــعبه 15 ب ش
نظریــه مشــورتی  اخــذ  و  کالســه 658/95 
اعضــای محتــرم شــورا ضمــن ختــم رســیدگی 
بــا اســتعانت از خداونــد متعــال بــه شــرح آتــی 

ــد.  ــه صــدور رای مــی نمای ــادرت ب مب
ــی  ــد عل ــوی محم  رای شــورا در خصــوص دع
نیــک دســتی بــه طرفیــت عبــاس هــادی   بــه 
خواســته مطالبــه وجــه چــک شــماره 725761 
مــورخ 95/6/2 عهــده بانــک ملــت جمعــا بــه 
ــق  ــه انضمــام   مطل ــال ب ــغ 44/000/000 ری مبل
ــات  ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــی ب ــارات قانون خس
پرونــده و بقــای اصــول مســتندات در یــد 
خواهــان کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده و 
اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه خواســته 
دارد و اینکــه خوانــده علیرغــم ابــالغ قانونــی در 
ــه  ــه و هیچگون ــور نیافت ــیدگی حض ــه رس جلس
در  قانونــی  موثــر  مــدرک  و  موجــه  دلیــل 
ــت  ــر برائ ــی ب ــوی مطروحــه مبن خصــوص دع
ــورا  ــوده ش ــه ننم ــراز و اقام ــش اب ــه خوی ذم
دعــوی مطروحــه را وارد و ثابــت تشــخیص 
داده و مســتندا بــه مــواد  198و515و519و522 
بــر  دادرســی مدنــی حکــم  آئیــن  قانــون 
مبلــغ  پرداخــت  بــه  خوانــده  محکومیــت 
44/000/000 ریــال  بابــت اصــل خواســته و 
و  دادرســی  بابــت هزینــه  ریــال   20/70/000
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــن   خس همچنی
ســر رســید چــک )95/6/2( تــا زمــان وصــول  
بــر اســاس آخریــن شــاخص بانک مرکــزی در 
حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد. رای 
ــدت 20  ــرف م ــوب و ظ ــی محس ــادره غیاب ص
روز از تاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن 
شــعبه و پــس از انقضــای مهلــت مذکــور ظــرف 
20 روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم 
عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان مــی 

باشــد.   
شماره :13140/م الف 

اختــالف  حــل  شــورای   15 شــعبه  قاضــی 
اصفهــان 

دادنامه 
ــیدگی  ــع رس ــده :1134/95 مرج ــه پرون کالس
:شــعبه 18 شــورای حــل اختــالف اصفهــان 
خواهــان : آقــای مهــدی کبیــری نشــانی : 
اصفهــان شــهرک صنعتــی محمــود آبــاد خ 18 
ــاری  ــال مخت ــم لی ــل : خان ــنگبری درام وکی س
ــی  ــت غرب ــان خ نیکبخ ــانی : اصفه ــرد و نش ف
ســاختمان مدیــران طبقــه 4 واحــد 42 خوانــده 
: آقــای فتــح للــه نجفیــان ایرانشــاهی نشــانی: 
مجهــول المــکان خواســته مطالبــه وجــه حواله 
بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ 
نظریــه مشــورتی اعضــای محتــرم شــورا ضمــن 
اعــالم ختــم رســیدگی بــا اســتعانت از خداونــد 
متعــال بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای 
ــد . رای قاضــی شــورا  در خصــوص  ــی نمای م
دعــوای آقــای مهــدی کبیــری بــا وکالــت خانــم 
ــح  ــای فت ــت آق ــه طرفی ــرد ب ــاری ف ــال مخت لی
للــه نجفیــان ایرانشــاهی بــه خواســته مطالبــه 
مبلــغ یکصــد و چهل و یــک میلیون و دویســت 
ــور  ــه / فاکت ــه حوال ــال وج ــزار ری ــت ه و بیس
فتــح  عهــده   1395/4/14-00095 شــماره 
ــق  ــام مطل ــه انضم ــان ایرانشــاهی ب ــه نجفی لل
خســارات قانونــی بــا عنایــت بــه بقــای اصــول 
مســتدات در یــد خواهــان و گواهــی عــدم 
ــه  ــور در اشــتغال ذم ــه ظه پرداخــت صــادره ک
خوانــده و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه 
خواســته دارد و دفــاع خوانــده مبنــی بــر اینکــه 
بــال وجــه / بــال دلیــل تلقــی مــی گــردد شــورا 
دعــوای مطروحــه را وارد و ثابــت تشــخیص 
ــواد 198 و 515 و 519  ــه اســتناد م ــذا ب داده ل
و 522 قانــون آییــن دادرســی دادگاههــای 
ــر  ــم ب ــی حک ــور مدن ــالب در ام ــی و انق عموم
محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ یکصــد 
ــت  ــت و بیس ــون دویس ــک میلی ــل و ی و چه
هــزار ریــال )141/220/000 ریــال ( بابــت اصــل 
خواســته و چهــار میلیــون و پانصــد هــزار 
ــه  ــق الوکال ــی و ح ــه دادرس ــت هزین ــال باب ری
و کیــل بــر مبنــای تعرفــه قانونــی و همچنیــن 
خســارت تاخیــر در تادیــه از تاریــخ تقدیــم 
دادخواســت 1395/11/9 لغایــت تاریــخ وصــول 
ــرخ اعالمــی از  ــر اســاس ن کــه محاســبه آن ب
ــر  ــوری اســالمی ب ــک مرکــزی جمه ســوی بان
عهــده اجــرای محتــرم احــکام مــی باشــد . در 
حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد. رای 
ــدت بیســت  ــی اســت و ظــرف م صــادره غیاب
روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن 
شــعبه و 20 روز پــس از آن قابــل تجدیــد نظــر 
 خواهــی در محــکام عمومــی حقوقــی اصفهــان 

می باشد.
 شماره :12071/م الف

 قاضــی شــعبه هجدهــم شــورای حــل اختــالف 
ن صفها ا

ابالغیه 
شــماره ابالغنامــه :9610100350103879شــماره 
شــماره   9609980350100051: پرونــده 
تنظیــم  تاریــخ   960084: شــعبه  بایگانــی 
شــونده  ابــالغ  مشــخصات   1396/04/12: 
ــی  ــام خانوادگ ــد  2- ن ــام : حمی ــی : ن حقیق
المــکان  : مجهــول  نشــانی  وزیــری  3-   :
چهارشــنبه   1396/06/15 حضــور  تاریــخ 
ســاعت 08:30 محــل حضــور : اصفهــان – 
ــت  ــهید نیکبخ ــاال – خ ش ــاغ ب ــان چهارب خیاب
– ســاختمان دادگســتری کل اســتان اصفهــان 
ــور  ــخ حض ــماره 333 تاری ــاق ش ــه 3 ات طبق
:08:30در  حضــور  :1396/06/15ســاعت 
خصــوص دعــوی مســعود رئیــس زاده بــه 
ــت  ــوق جه ــرر ف ــت مق ــما در وق ــت ش طرفی
رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید. توجــه 
ــالغ اوراق  ــه ، اب ــن ابالغی ــت ای ــس از دریاف : پ
قضایــی بــه صــورت الکترونیــک انجــام خواهــد 
ــوارد  ــذی در م ــورت کاغ ــه ص ــالغ ب ــد و اب ش
محــدود و اســتثناء انجــام مــی شــود بنابرایــن 
و  نــام  ثبــت  بــه  نســبت  اســت  ضــروری 
مشــاهده ایــن ابالغیــه و ابالغیــه هــای آتــی از 
طریــق ســامانه اقــدام نماییــد. چنانچــه جهــت 
ــری )شناســه  ــه ســامانه ، حســاب کارب ورود ب
ــت  ــت ثب ــد جه ــوده ای ــت ننم ــز( دریاف و رم
ــک  ــات الکترونی ــر خدم ــی از دفات ــه یک ــام ب ن
قضائــی و در صــورت عــدم دسترســی بــه دفتــر 
 خدمــات قضایــی بــه ایــن واحــد مراجعــه 

نمایید. شماره :11159/م الف  
ــی  ــی )حقوق ــعبه اول  دادگاه عموم ــر  ش دفت

ــان  ( اصفه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
  960157 کالســه  پرونــده  خصــوص  در 
دادخواســتی  قاســمی     عمــاد  خواهــان 
ــه  ــودرو ب ــال ســند خ ــه انتق ــزام ب ــی بر:ال مبن
طرفیــت شــهناز هراتــی       تقدیــم نمــوده 
اســت .وقــت رســیدگی بــرای روزشــنبه مــورخ 
تعییــن گردیــده   15/30 1396/6/18ســاعت 
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه مجه ــا توجــه ب اســت. ب
خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 
73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب 
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
ابتــدای خیابــان  شــیخ صــدوق-  چهــارراه 
وکال  مجتمــع شــماره 2 شــورای حــل اختــالف 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
عــدم حضــور  در صــورت  نماییــد.  اخــذ  را 
ــالغ شــده تلقــی و تصمیــم  وقــت رســیدگی اب

ــود. ــی ش ــاذ م ــی اتخ مقتض
شماره: 13126/م الف

 مدیــر دفتــر شــعبه 17 مجتمــع شــماره 2 
شــورای حــل اختــالف اصفهــان

دادنامه 
دادنامــه  پرونــده:960068  کالســه 
 96/4/26 مــورخ   9609976793900828:
حــل  شــورای   9 شــعبه  رســیدگی  مرجــع 
ــپهوند  ــب س ــان : زین ــان خواه ــالف اصفه اخت
– کوچــه  رودکــی  خ   – اصفهــان   : نشــانی 
ــهیل پ 166  ــه س ــدار – کوچ ــب بی ــول ش رس
ــماره  ــکن ش ــی مس ــده : تعاون ــد 5 خوان واح
510 بــه امضــاء زهــرا حســینی – وحیــد ترابــی 
گــودرزی : همگــی فعــال مجهــول المــکان 
خواســته : مطالبــه یــک صــد و بیســت میلیــون 
ریــال بابــت وجــه یــک فقــره چــک بــه انضمام 
مطلــق خســارات قانونــی گردشــکار : بــا عنایــت 
بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی 
اعضــای محتــرم شــورا ضمــن ختــم رســیدگی 
بــا اســتعانت از خداونــد متعــال بــه شــرح آتــی 
مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد. ))رای 
قاضــی شــورا(( در خصــوص دعــوی خانــم 
زینــب ســپهوند فرزنــد حســینعلی بــه طرفیــت 
ــم  ــا امضــاء خان ــی مســکن شــماره 51 ب تعاون
زهــرا حســینی 2- وحیــد ترابــی گــودرزی 
ــغ یکصــد و بیســت  ــه مبل ــه خواســته مطالب ب
ــره چــک  ــک فق ــت وجــه ی ــال باب ــون ری میلی
بــه شــماره 387677 بــه ســر رســید 95/12/1 
بــه عهــده بانــک مســکن شــعبه خلیــج فــارس 
ماهشــهر بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی 
بــا توجــه بــه اوراق و محتویــات پرونــده و 
از جانــب  پرداخــت  صــدور  گواهــی عــدم 
بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در اشــتغال 
ــده چــک  ــدگان )همگــی صــادر کنن ذمــه خوان
ــه  ــان در مطالب ــتحقاق خواه ــوف ( و اس موص
ــم  ــدگان علیرغ ــه خوان ــرا دارد  و اینک ــه آن وج
جلســه  در   ) آگهــی  )نشــر  قانونــی  ابــالغ 
دادرســی شــرکت ننمــوده و نســبت بــه دعــوی 
مطروحــه خواهــان ایــراد و اعتراضــی بــه عمــل 
نیــاورده لــذا شــورا دعــوی خواهــان را مقــرون 
ــواد 249  ــه م ــتندا ب ــی و مس ــورت تلق ــه ص ب
و 310 و 313 قانــون تجــارت و 198 و 515 و 
ــر  ــم ب ــی حک ــن دادرســی مدن ــون آئی 519 قان
ــه پرداخــت  ــدگان ب ــی خوان محکومیــت تضامن
ــت  ــال باب ــون ری ــت میلی ــد و بیس ــغ یکص مبل
اصــل خواســته و ســه میلیــون و نهصــد و ســی 
هــزار ریــال بابــت هزینــه دادرســی و یکصــد و 
بیســت هــزار ریــال بابــت هزینــه نشــر آگهــی 
و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 95/12/1 
لغایــت تاریــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان 
ــی  ــادره غیاب ــی دارد. رای ص ــالم م ــادر و اع ص
محســوب  و ظــرف 20 روز پــس از ابــالغ قابــل 
واخواهــی در ایــن شــعبه و 20 روز پــس از آن 
قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم عمومــی 
ــوی  ــا دع ــد. ضمن ــی باش ــان م ــی اصفه حقوق
خواهــان نســب بــه قــرار تامیــن خواســته 
ــرار  ــدور ق ــرده از ص ــر نامب ــرف نظ ــل ص بدلی
ــه ــی مواج ــا تفکیک ــورا ب ــته ش ــن خواس  تامی

 نمی باشد. 
شماره :13151/م الف

ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه نه ــی ش  قاض
ــان  اصفه
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توپ و تور

کار ارزشمند مدافع جوان سپاهان
عــارف غالمــی، مدافــع جــوان تیم ســپاهان، در حاشــیه  
تمرینــات ایــن تیــم بــرای محمــد هــوادار ســپاهان کــه 

دچــار ســندروم داون اســت، جشــن تولــد گرفــت. 
ــان مطــرح  طــی ســال های گذشــته بســیاری از بازیکن
کشــور بــرای حمایــت از بیمــاران ســندروم داون شــماره  
ــین  ــز حس ــال نی ــد و امس ــرده بودن ــاب ک 47 را انتخ
پاپــی و حســین بادامکــی، بازیکنــان دو تیم ســپاهان و 
ســیاه جامگان ایــن حرکــت شایســته را ادامــه داده انــد. 
روز دوشــنبه در حاشــیه  تمریــن ســپاهان عــارف غالمی 
 مدافــع جــوان ســپاهانی ها، دســت بــه کار قشــنگی زد 
و بــرای »محمــد« کــه یکــی از هــواداران ســپاهان 
اســت، در تمریــن طالیی پوشــان و در کنــار ســایر 

بازیکنــان جشــن تولــد گرفــت. 
ــد  ــد: »محم ــپاهان می گوی ــوان س ــع ج ــی مداف غالم
هــوادار چندیــن ســاله  ســپاهان اســت و جشــن تولــد 
15 ســالگی اش را پشــت ســر گذاشــت.  هــادی عقیلــی، 
حســین پاپــی و حســین بادامکــی هــم بــرای حمایــت 
از ایــن بیمــاران و در راســتای طــرح دیــوار 47، شــماره  
ــی  ــم خیل ــن ه ــد. م ــاب کرده ان ــن 47 را انتخ پیراه
ــک،  ــت کوچ ــن حرک ــا ای ــتم ب ــه توانس ــحالم ک خوش

باعــث شــادی محمــد بشــوم.« ورزش 3

علی دایی دکتر می شود
ســرمربی ســایپا در کنکــور دکتــری جامعه شناســی 
قبــول شــد. علــی دایــی بــا دارا بــودن مــدرک مهندســی 
ــی، یکــی از  ــوژی و کارشناســی ارشــد تربیــت بدن متال
افــراد تحصیلکــرده فوتبالــی و ورزشــی ایــران محســوب 
می شــود؛ امــا آقــای گل فوتبــال جهــان تصمیــم گرفــت 
ــش  ــتر و افزای ــم بیش ــب عل ــه کس ــالگی ب در 47 س

دانــش خــود ادامــه دهــد. 
ــال  ــفندماه س ــدای اس ــه ابت ــران ک ــال ای ــطوره فوتب اس
ــود،  ــرده ب ــرکت ک ــری 96 ش ــون دکت ــته در آزم گذش
ــت در  ــرار اس ــده و ق ــول ش ــور قب ــن کنک ــاال در ای ح
ــی از  ــی، در یک ــی ورزش ــری جامعه شناس ــته دکت رش
دانشــگاه های شــرق تهــران تحصیــالت خــود را ادامــه 

ــد. نــود ده

حضورم در بین سه دروازه بان برتر 
رکورد است

اصفهــان گفــت:  ذوب آهــن  ملی پــوش  دروزاه بــان 
حضــورم در بیــن دروازه بانــان برتــر فصــل گذشــته لیــگ 
ــد.  ــران می مان ــال ای ــه در فوتب ــوردی اســت ک ــر، رک برت
رشــید مظاهــری دربــاره حضــورش در جمــع ســه 
ــت:  ــر گف ــگ برت ــته لی ــل گذش ــر فص ــان برت دروازه ب
خوشــحالم در جمــع برترین هــا قــرار داشــتم. بــا 
حضــور ایــن همــه دروازه بــان خــوب در فوتبــال ایــران، 
ــر یــک رکــورد  ــان برت ــرار گرفتــن در جمــع ۳ دروازه ب ق
ــد.  ــران می مان ــال ای ــه در فوتب ــود ک ــوب می ش محس
ــته  ــل گذش ــودم در فص ــالش خ ــه ت ــاق نتیج ــن اتف ای
ــن در  ــم ذوب آه ــا تی ــه ب ــی ک ــرایط خوب ــت و ش اس

ــتیم. مهــر ــال داش فوتب

کوتاه اخبار 
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد:

به فرآیند انتخابی احترام گذاشتم
ســرمربی تیــم ملــی کشــتی آزاد دربــاره اعــالم ترکیــب تیــم 
ملــی کشــتی آزاد بــرای حضــور در رقابت هــای جهانــی 
ــی  ــی تیــم مل ــار کــرد: شــورای فنــی و کادر فن پاریــس اظه
بــا احتــرام بــه فرآینــد انتخابــی تیــم ملــی اقــدام بــه اعــالم 
ترکیــب آزادکاران ایــران در مســابقات جهانــی پاریــس کــرد. 
امیــدوارم بتوانیــم بــا تالشــی کــه از خــود نشــان می دهیــم 

نتایــج خوبــی را کســب کنیــم. 
محمــد طالیــی دربــاره علــت انتخــاب مصطفی حســین خانی 
بــه عنــوان نفــر اعزامــی کشــتی آزاد ایــران در وزن 70 
ــا وجــود شکســت مقابــل ســعید داداش پــور در  کیلوگــرم ب
فینــال انتخابــی تیــم ملــی،  گفــت: حســین خانی، عبــادی و 
داداش پــور هــر ســه در رقابت هــای انتخابــی تیــم ملــی بــرد 
ــود کــه  و باخــت داشــتند و خــرد جمعــی در نهایــت ایــن ب
داداش پــور بــه عنــوان نفــر اول انتخابــی راهــی رقابت هــای 
داخــل ســالن آســیا کــه از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت، 
شــود و حســین خانی نیــز بــا توجــه بــه تجربــه زیــادی کــه 
دارد بــه عنــوان نماینــده ایــران در مســابقات جهانــی بــه روی 
تشــک بــرود. داداش پــور در جریــان انتخابــی تیــم ملــی بــه 
جمــال عبــادی باخــت و از ســوی دیگــر حســین خانی نیــز 
عبــادی را بــرد؛ بنابرایــن فرآینــد انتخابــی در این بــاره کامــل 
ــا مشــورت اعضــای شــورای فنــی در نهایــت  اجــرا شــد و ب
تشــک  روی  بــه  جهانــی  رقابت هــای  در  حســین خانی 

خواهــد رفــت. 
طالیــی بــا تاکیــد بــر اینکــه مهم تریــن موضــوع در انتخــاب 
نفــرات اعزامــی بــه مســابقات جهانــی، رعایــت قانــون 
ــت:  از نظــر شــخصی  ــود، گف ــی ب ــم مل ــی تی ــد انتخاب فرآین
ــا  شــاید یــک مــورد از نفــرات اعزامــی را تغییــر مــی دادم؛ ب

ــرام گذاشــتم. مهــر ــی احت ــد انتخاب ــه فرآین ــن حــال ب ای

خادم الشریعه همچنان چهلمین 
شطرنج باز زن جهان

در رنکینــگ جدیــد فدراســیون جهانــی، شــطرنج ایــران 
پلــه صعــود در رده سی وســوم جهــان و ســارا  بــا دو 
برتریــن  چهلــم  رده  در  همچنــان  خادم الشــریعه 
شــطرنج بازان زن جهــان قــرار گرفــت. در بخــش اســتاندارد 
برتریــن شــطرنج بازان بانــوی جهــان »هــو یفــان« بــا ۲65۲ 
ــا  ــو« ب ــون ج ــت. »ونج ــین اس ــان صدرنش ــد همچن واح
۲57۸ واحــد در رده دوم قــرار گرفتــه و »آنــا موزیچــوک« در 
رده ســوم اســت. در بخــش اســتاندارد شــطرنج بازان ایــران 
نیــز پرهــام مقصودلــو بــا ۲590 واحــد ریتینــگ صدرنشــین 
ــا ۲569 در جایــگاه دوم قــرار گرفتــه  ــا ایدنــی ب اســت. پوی
ــا ۲545 واحــد ریتینــگ  و ســید محمدامیــن طباطبایــی ب
در رده ســوم قــرار دارد. احســان قائم مقامــی، امیررضــا 
پوررمضانعلــی، علیرضــا فیروزجــا، شــاهین لرپــری زنگنــه، 
پوریــا درینــی، مســعود مصدق پــور و ســید جــواد علــوی در 

ــد. کاپ ــرار گرفتن ــم ق ــا ده ــارم ت ــای چه رده ه

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

اســتاد حــاج خلیــل عســگری، پیشکســوت 
ــواده  فوتبــال دهــه ۳0 اصفهــان و عضــو خان
شــهدا )بــرادر و دائــی شــهید(، در گفت وگــو 
ــای  ــای وطــن از خاطره ه ــگار کیمی ــا خبرن ب
فوتبــال  در  خــود  بــازی  دوران  شــیرین 
تیــم  اولیــن  تشــکیل  و  دور  ســال های 
ــم  ــام »تی ــا ن ــان ب ــران اصفه ــال کارگ فوتب
منفــرد« گفــت کــه ماحصــل ایــن گفت وگــو 

ــم. ــرور می کنی ــم م ــا ه را ب
 استاد عسگری متولد چه سالی 

هستید و از چه سالی به فوتبال 
پرداختید؟

متولــد  اصفهــان  در  در ســال 1۳۲0  مــن 
بــه همــراه  10 ســالگی  شــدم. در ســن 
ــه ورزش  ــه ای ب ــرزم در زورخان ــدر خدابیام پ
رو  از ســال 1۳۳۳  و  پرداختــم  باســتانی 
بــه ورزش فوتبــال آوردم و بــا عالقــه ای 
ــا  ــه ب ــای برهن ــتم، پ ــال داش ــه فوتب ــه ب ک
تــوپ چرمــی کــه داخلــش تیــوپ قــرار 
بنــد  بــا  و  می کردیــم  بــاد  و  می گرفــت 

ــای  ــتیم، در زمین ه ــم می بس ــی محک چرم
خاکــی و ســنگالخی بــه بــازی می پرداختــم 
ــه  ــا زخمــی ب ــه دســت و پ و بیشــتر از ناحی

می رفتــم. خانــه 

 اولین تیمی که عضو شدید چه 
نام داشت و اولین مربی تان چه 

کسی بود؟
ــا مربیگــری  ــان ب ــورد اصفه ــم ن ــا تی ــدا ب ابت
آقــای میرعظیمــی فوتبــال را بــه صــورت 
ــال 1۳46  ــا س ــردم و ت ــال ک ــگاهی دنب باش

ــن  ــک زمی ــه دارای ی ــران ک ــگاه کارگ در باش
خاکــی بــود، بــا تشــکیل تیــم فوتبــال 
کارگــری بــا نــام »تیــم منفــرد« هــم بــازی 

می کــردم و هــم مربــی بــودم.
ایــن زمیــن توســط مرحــوم همدانیــان چمن 
ــراه  ــه هم ــال های 49 - 4۸ ب ــد و در س ش
ــده رود،  ــاز، زاین تیم هــای صنایــع پشــم، بافن
ریســباف و کارگــران محلــه ســیچان بــا 
همــکاری بزرگانــی نظیــر اســتادان علــی 
ــری و  ــود فتوحــی، باباصف شــاه زمانی، محم
ــران  ــگ کارگ ــده، مســابقات لی ــدهللا فروزن ی
ــج  ــه تدری ــم و ب ــدازی کردی ــان را راه ان اصفه
ذوب آهــن،  گوشــت،  ســازمان  تیم هــای 
ــد،  ــه قن ــد، کارخان ــه ناهی ــل، کارخان پلی اکری
ــم زاده،  ــی رحی ــندگی و بافندگ ــه ریس کارخان
کارخانــه زمــزم و کارخانــه کانــادا درای از 
طریــق باشــگاه کارگــران بــه جمــع تیم هــای 

ــتند. ــری پیوس ــال کارگ فوتب
 با تیم کارگری منفرد در رقابت های 
باشگاهی و کشوری چه مقام هایی را 

کسب کردید؟
ــا  ــه ب ــان ک ــران اصفه ــم منتخــب کارگ ــا تی ب

ــتان  ــران اس ــابقات کارگ ــرد در مس ــام منف ن
تیم هــای  برابــر  می کــرد،  پیــدا  حضــور 
پشــم،  صنایــع  پلی اکریــل،  صاحب نــام 
مقــام   4 ذوب آهــن  و  ســازمان گوشــت 

قهرمانــی را بــه دســت آوردیــم.
تیــم  مســابقات کشــوری  در  همچنیــن   
و  سرپرســتی  بــه  اصفهــان  کارگــران 
مربیگــری علــی شــاه زمانی در تهــران مقــام 
نایب قهرمانــی را کســب و ســال بعــد در 
ــز و  ــای تبری ــد از تیم ه ــدس بع ــهد مق مش

ــرد. ــراز ک ــوم را اح ــام س ــهد مق مش
 ســال دیگــر در کرمــان مســابقات قهرمانــی 

کارگــران کشــور برگــزار شــد و تیــم کارگــران 
ــال  ــه س ــی س ــار دوم ط ــرای ب ــان ب اصفه

ــد. ــران ش ــان ای نایب قهرم
 از چه سالی با بازی فوتبال وداع 
کردید و به طور رسمی به مربیگری 

روی آوردید؟
تــا ســال 1۳5۲ فوتبــال می کــردم و از ایــن 
ــرد،  ــم منف ــه تی ــی س ــد مرب ــه بع ــال ب س
بیمارســتان شــریعتی و محلــه تخــت فــوالد 
ــری  ــه کار مربیگ ــال 1۳90 ب ــا س ــودم و ت ب
ــن  ــت س ــه کهول ــه ب ــا توج ــه دادم و ب ادام

ــدم. ــته ش ــال بازنشس ــن س ــود در ای خ

گفت وگوی اختصاصی خلیل عسگری، فوتبالیست دهه 30، با کیمیای وطن

 پای  برهنه با توپ چرمی 
در زمین خاکی

در اتفاقــی عجیــب بازیکــن جــوان پرســپولیس کــه در ابتــدای 
ــه  ــود و موفــق ب ــات ایــن تیــم حضــور یافتــه ب فصــل در تمرین
ــن  ــرای حضــور در ای ــکان ب ــه از باشــگاه پی ــت رضایت نام دریاف

ــد عجیبــی شــد.  ــه تهدی ــور ب ــود، مجب تیــم نشــده ب
محمدامیــن اســدی، بازیکنــی کــه شــباهت او بــا فلینــی 
ــود، پــس از اینکــه  ــل شــده ب ــه ســوژه اصحــاب رســانه تبدی ب
توانســت اعتمــاد برانکــو را بــرای حضــور در پرســپولیس کســب 
کنــد، بــا مشــکل بزرگــی مواجــه شــد؛ قــرارداد او با پیــکان باعث 
ــور  ــرای حض ــه او را ب ــم رضایت نام ــن تی ــئوالن ای ــا مس ــد ت ش
ــرای پوشــیدن  ــن ب ــن بازیک ــد و ای در پرســپولیس صــادر نکنن
پیراهــن ایــن تیــم دچــار مشــکل شــود؛ امــا اقــدام عجیــب پــدر 
ایــن بازیکــن بــرای دریافــت رضایت نامــه نیــز شــنیدنی اســت. 
ــرای دریافــت رضایت نامــه او بارهــا  ــدر محمدامیــن اســدی ب پ
ــار از  ــر ب ــه ه ــد از اینک ــرد و بع ــه ک ــکان مراجع ــگاه پی ــه باش ب

ایــن ماجــرا ناامیــد شــد، اقــدام بــه بــردن یــک بــاک 4 لیتــری 
ــه  ــی ک ــرد در صورت ــد ک ــن باشــگاه و تهدی ــه محــل ای ــن ب بنزی
رضایت نامــه فرزنــدش صــادر نشــود، خودســوزی خواهــد کــرد! 
در اتفاقــی عجیــب نیــز مســئوالن پیــکان نیــز بــرای جلوگیــری 
ــه اتفاقــی پذیرفتنــد و رضایت نامــه او را صــادر کردنــد.  از هرگون
ایــن خصــوص بــه خبرنــگار مــا  محمدامیــن اســدی در 
ــته  ــده و از روز گذش ــادر ش ــه ام ص ــه، رضایت نام ــد: بل می گوی
ــن پرســپولیس حاضــر شــده ام و  ــدون مشــکل در تمری ــز ب نی

ــرده ام.  ــت ک ــز دریاف ــازی را نی کارت ب
ــت دارد  ــوزی صح ــرای خودس ــه ماج ــه اینک ــش ب وی در واکن
ــد و  ــم کردن ــی اذیت ــکان خیل ــئوالن پی ــت: مس ــر، گف ــا خی ی
ــول  ــم قب ــر کاری کردی ــد. ه ــن کار را بکن ــور شــد ای ــدرم مجب پ
ــن  ــه ای ــور ب ــدرم مجب ــد و پ ــه ام را بدهن ــد رضایت نام نمی کردن

ــد! ورزش 3 ــد ش تهدی

نخســتین بانــوی مــدال آور ایــران در المپیــک کــه دوران نقاهــت 
ــاره  ــرای بازگشــت دوب ــه گفتــه خــودش ب ــد و ب خــود را می گذران
بــه میادیــن عجلــه ای نــدارد، گفــت: فعــال می خواهــم بــه کالس 

کاریکاتــور بــروم. 
کیمیــا علیــزاده برنــده مــدال برنــز تکوانــدو المپیــک ۲016 برزیــل 
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــود اس ــی خ ــه درمان ــای بیم ــر کاره ــه پیگی ک
مدتــی اســت اســتراحت می کنــم و تمریــن نمی کنــم. اول بایــد 
ــردم. االن  ــات برمی گ ــه تمرین ــد ب ــروم و بع ــان ب ــال درم ــه دنب ب
تمرینــات بدنســازی انجــام می دهــم ولــی نــه پرفشــار؛ در حــدی 

کــه بعــد از جراحــی زودتــر برگــردم. 
ــه از بیمارســتان  ــد از اینک ــه داد: بع ــران ادام ــدو ای ــان تکوان قهرم
ــم  ــا ه ــوم ت ــی از ورزش دور ش ــتم مدت ــدم، خواس ــص ش مرخ
ــه کالس  ــم دارم ب ــد. تصمی ــتراحت کن ــم اس ــم بدن ــم و ه ذهن
نقاشــی بــروم. قبــال یــک دوره ســیاه قلم رفتــم، ایــن بــار 

می خواهــم کاریکاتــور یــاد بگیــرم. 
دارنــده مــدال نقــره مســابقات جهانــی ۲017 کــره جنوبــی دربــاره 
ــه  ــی ب ــت: وقت ــان داش ــدو بی ــه تکوان ــود ب ــاره خ ــت دوب بازگش
ــا  ــدو ب ــم. تکوان ــن کن ــد تمری ــم می خواه ــی روم، دل ــگاه م باش
مــن آمیختــه شــده؛ ولــی دوســت نــدارم خیلــی عجلــه کنــم کــه 
دوبــاره اذیــت بشــوم. می خواهــم آمادگــی کامــل داشــته باشــم 
ــتادم  ــا اس ــرد: ب ــه ک ــران اضاف ــدو ای ــای تکوان ــردم. کیمی و برگ
ــیایی  ــابقات آس ــرای مس ــه ب ــم ک ــزی کردی ــت و برنامه ری صحب
ــاده  ــک آم ــرای المپی ــد ب ــزی خــودم را برســانم و بع ۲01۸ اندون
ــم کامــل بشــود و بعــد برگــردم.  ــد طــول درمان ــه بای شــوم؛ البت
ــر اینکــه بعــد از المپیــک دیــدگاه خانواده هــا  ــا تأکیــد ب کیمیــا ب
بــه ورزش بانــوان تغییــر کــرد، توضیــح داد: امیــدوارم حضــورم و 
حرفــم باعــث شــود تــا چنــد ســال دیگــر زنــان ایرانــی قهرمــان 

زیــادی در المپیــک داشــته باشــیم. ایســنا

ورزش

آگهی مزایده
ــر دارد در  ــی در نظ ــعبه ۳ مدن ــکام ش ــرای اح اج
خصــوص پرونــده کالســه 961۳14 ج/۳ له حســن 
شــیرزادی اصفهانــی علیــه شــرکت پــارس مشــعل 
بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 465/55۸/000 ریــال 
ــغ 1000000  بابــت اصــل خواســته و هزینه هــا و مبل
ــال بابــت حــق االجــرای دولــت مزایــده ای در  ری
ســاعت۸/۳0  پنجشــنبه  روز   96/5/۲6 مورخــه 
ــت   ــع در نیکبخ ــرا  واق ــن اج ــل ای ــح در مح صب
ســاختمان  دادگســتری  کل اســتان اصفهــان 
طبقــه زیــر زمیــن  اجــرای احــکام شــعبه ۳ مدنــی 
ــد 5  ــد مــی توانن ــذا طالبیــن خری ــد ل برگــزار نمای
روز قبــل از تاریــخ مزایــده بــا مراجعــه بــه محــل .
واقــع در اصفهــان محمــود آبــاد خ ۲6 شــرکت 
پــارس مشــعل ضمــن بازدیــد بــا تودیــع 10 
درصــد مبلــغ کارشناســی فــی المجلــس در جلســه 
مزایــده شــرکت نماینــد باالتریــن پیشــنهاد دهنــده 
ــورد  ــود. مشــخصات م ــد ب ــده  خواه ــدار برن خری
 5-KLG-11۳ مزایــده تعــداد ۲ عــدد مشــعل
ــدد  ــداد ۲ ع ــالم  تع ــو وس ــط گاز  ن ــدون خ PMب
ــه  ــط گاز  ک ــدون خ ــعل PM 6-KLG-41۳ب مش
ــغ  ــه کارشناســی قیمــت کل مبل ــر اســاس نظری ب
ارزیابــی گردیــده اســت  471 ریــال   / 400/000
ــه  ــوق در مرحل ــعلهای ف ــت مش ــر اس ــایان ذک ش
ــناس  ــد کارش ــان بازی ــه در زم ــند ک ــد میباش تولی
ــاده  ــعل آم ــته مش ــط پوس ــا فق ــی از آنه در برخ
میباشــد کــه مدیــر کارخانــه شــفاها زمــان آمــاده 

ــد ــالم فرمودن ــدن 96/۲/10 اع ش
م الف ۸۲19

دادورز  شعبه ۳ اجرای احکام مدنی .

آگهی حذف بهاء ربعیه اعیانی 
بــر اســاس تقاضــای  آقــای بهــروز اخالقیــان  
ــه  ــارت  ب ــذف عب ــر  ح ــی ب ــین  مبن ــد حس فرزن
ــت   ــت هش ــی  از تمام ــه لعیان ــا ربعی ــتثنا به اس
ســهم و شــش دهــم ســهم  مشــاع بیســت و دو 
ســهم  و دو نهــم  ســهم  مشــاع از ۲90 ســهم 
ــه   ــت  صفح ــورد ثب ــالک 6/۲۳0 م ــدانگ  پ شش
ثبــت   14 بخــش  در  واقــع   ۸77 دفتــر   ۳5۲
اصفهــان کــه طبــق ســوابق / گواهــی دفتــر امــالک 
ــکینه  ــم س ــور خان ــی مزب ــه اعیان ــک بهاربعی مال
عباســیان همســر مرحــوم ســید عبدالرســول 
ــاده  ــک م ــره ی ــرای تبص ــد در اج ــی باش ــق م بح
105 اصالحــی آییــن نامــه قانــون ثبت . کارشــناس 
رســمی دادگســتری بهــاء مــورد ثبــت فــوق را مبلغ 
ــال تعییــن نمــوده کــه متقاضــی فــوق  ۲000000 ری
ــماره 565  ــش ش ــی فی ــور را ط ــغ مزب ــر مبل الذک
96104۲۸0۸۸767 مــورخ 96/5/7 و 1۸۳6566 
96104۲۸۳۸ مــورخ 96/4/۲6 بــه صندوق ســپرده 
ــانی  ــته از نش ــالم داش ــوده و اع ــع نم ــت تودی ثب
ــا ممــات  ــی مذکــور و حیــات ی مالــک بهــاء اعیان
وی اطالعــی نــدارد لــذا مراتــب فقــط یــک مرتبــه 
ــا  ــی شــود ت ــی م ــر االنتشــار آگه ــه کثی در روزنام
ذینفــع جهــت اخــذ ســپرده مذکــور بــه اداره ثبــت 
اســناد و امــالک منطقــه غــرب اصفهــان 

ــه  ــرلت مراجع ــه س ــب کوچ ــان طی ــع در خیاب واق
نمایــد و درصورتــی کــه مدعــی تضییــع حــق باشــد 
از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه مــدت یکمــاه بــه 
مراجــع صالحــه قضایــی مراجعــه و گواهــی طــرح 
دعــوی را بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد . در صــورت 
عــدم ارائــه گواهــی طــرح دعــوی عبــارت بــه 
اســتثنا  بهــا ربعیــه اعیانــی  از ســند فــوق الذکــر 

حــذف خواهــد شــد . 
م الف 14۳۸9

ــت اســناد و امــالک  ــه ثب ــدری  رئیــس منطق حی
ــان  غــرب اصفه

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا حمیــد رضــا صــل علــی نایینــی          
ــه شــرح دادخواســت  ــه شناســنامه شــماره  60 ب ب
بــه کالســه 99/96 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
ــه  ــی      ب ــی نایین ــه صــل عل ــدرت ال شــادروان ق
در   96/۳/15 تاریــخ  در   19 شناســنامه  شــماره 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 
آنمرحــوم منحصــر اســت بــه 1- متقاضــی : حمیــد 
رضــا صــل علــی نایینــی پســر ۲-زهــرا  صــل 
ــی  ــی نایین ــه  صــل عل ــی دختر-۳طیب ــی نایین عل
دختر4-طاهــره  صــل علــی نایینــی دختــر 5- 
ــا انجــام  ــک ب ــی همســر این ــی نایین ــت ایمان صول
ــور را در یــک  تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب
نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی 
دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی 
ــه  ــی ب ــخ نشــر آگه ــاه از تاری ــک م باشــد ظــرف ی
ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای 
مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد 

شــد .  
ــل  ــورای ح ــی ش ــوم حقوق ــعبه س ــف ش 1۸1 م ال

ــمی  ــد قاس ــن  احم ــتان نایی ــهر س ــالف ش اخت

آگهی فقدان سند  مالکیت 
ثبتــی  پــالک  دانــگ  شــش  مالکیــت  ســند 
 5 بخــش   اصلــی   -14۸74 از  فرعــی   ۸9۲4
ثبــت در صفحــه 47و 50 دفتــر ۳11 ذیــل ثبــت 
و   4۸1570 چاپــی  شــماره  بــا  6۳91۳و6۳915 
4۸1571 – الــف ۸5- - بنــام خانــم ســکینه شــهر 
ــه ش ش 1۳ 16ثبــت  ــد اســماعیل ب ــان فرزن آبادی
ــند  ــب س ــت و بموج ــده اس ــلیم ش ــادر و تس وص
قطعــی شــماره 15۳۸0 مــورخ 91/7/4 - دفتــر 
ــال و ایشــان  ــرده انتق ــه نامب ــان ب ــه 17۳اصفه خان
ــماره وارده۲601۳415  ــه ش ــی ب ــت کتب ــا درخواس ب
مــورخ 96/4/15 ودو بــرگ استشــهادیه محلــی 
کــه امضــاء شــهود آن ذیــل شــماره 576۳ و 770 
ــه 4۲5-  ــی دفترخان ــه گواه ــورخ 96/4/1۳ ب 5 م
اصفهــان رســیده ، لذامدعــی اســت کــه ســند 
مالکیــت آن بعلــت جابجایــی مفقــود گردیــده 
اســت, و درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنای 
ملــک فــوق را نمــوده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد 
تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده 1۲0 آئیــن نامــه 
قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی میشــود چنانچــه 

ــک  ــه مل ــه نســبت ب ــام معامل ــی انج کســی مدع
ــزد خــود مــی  ــا وجــود ســند مالکیــت ن ــوم ی مرق
باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده 
روز اعتــراض خــود را کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند 
ــن اداره تســلیم  ــه ای ــه ب ــا ســند معامل ــت ی مالکی
و رســید اخــذ نمائیــد تامراتــب صــورت مجلــس و 
اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه کننــده ســند مســترد 
گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف مــدت مقــرر 
ــل  ــراض اص ــورت اعت ــا در ص ــید ی ــی نرس اعتراض
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام 
ــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات  ب

ــف 14۳97  ــد . م ال ــد ش خواه
رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالک شــمال 

اصفهــان  ایروانــی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا براتعلــی  شــاه منــدی  هونجانــی  
فرزنــد یدالــه  بــه شــماره شناســنامه ۲19 بــه شــرح 
دادخواســت بــه کالســه 9۳/96/ش ح 1 از ایــن 
ــوده و  ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه ــورا درخواس ش
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان پرویــن دخــت  
ــه شــماره شناســنامه  ــه      ب ــد یدال عباســی فرزن
5040 در تاریــخ9۳/۳/۳0 در اقامتــگاه دائمــی خــود 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصر اســت 
بــه:1- براتعلــی  شــاهمندی هونجانــی  ش ش ۲19 
ت ت 1۳45 صــادره از ســمیرم  مهــر گــرد  فرزنــد 
ــی   ــدی هونجان ــی شــاه من ــد عل ــی ۲- محم متوف
ش ش 7 ت ت 1۳۳۳ صــادره از ســمیرم  مهــر 
گــرد  فرزنــد متوفــی۳- احمــد علــی شــاه منــدی 
از  صــادره   1۳۳۳ ت  ت   ۸ ش  ش  هونجانــی  
ــی  ــد متوفــی4- قربانعل ــر گــرد  فرزن ســمیرم  مه
شــاه منــدی هونجانــی  ش ش 6 ت ت 1۳۳۸ 
ــی5-  ــد متوف ــرد  فرزن ــر گ صــادره از ســمیرم  مه
ــی  ش ش 7 ت  رمضانعلــی شــاه منــدی هونجان
ــد  ــرد  فرزن ــر گ ــمیرم  مه ــادره از س ت 1۳۳۸ ص
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــی  این متوف
آگهــی  نوبــت  یــک  در  را  مزبــور  درخواســت 
ــا  ــی دارد و ی ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای م
وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف 
ــورا  ــن ش ــه ای ــی ب ــر آگه ــخ نش ــاه از تاری ــک م ی
ــت  ــای مهل ــا انقض ــت ب ــی اس ــل دارد ، بدیه تحوی
مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد شــد .  

م الف 1145
ســید محمــد فقیهــی محمــد آبــادی قاضــی 
شــورای حــل اختــالف شــعبه اول شهرســتان 

ســمیرم 

آگهی مزایده 
اجــرای احــکام دادگســتری ســمیرم در نظــر دارد 
در ارتبــاط بــا پرونــده کالســه 9۳0474 یــک قطعــه 
زمیــن  زراعــی  بــه میــزان 1500 متــر مربــع  فاقــد 
حــق آبــه  بــه حــدودات شــماال بــه جــاده  یاســوج  
ــه  ــا  ب ــی و غرب ــم  آقائ ــاغ ابوالقاس ــه ب ــرقا ب ش
زمیــن مهــدی افشــاری متعلــق بــه آقــای محمــود  
ــد محمــد حســین واقــع در مزرعــه  کاوه  ای فرزن

ــر  ــق نظ ــه طب ــا ک ــین آق ــاه حس ــه ش ــوم  ب موس
ــزان ۳75000000  ــه می ــتری  ب ــناس  دادگس کارش
ــذارد  ــده بگ ــه مزای ــت را ب ــده  اس ــی گردی ــال  ارزیاب ری
لــذا مزایــده از مبلــغ کارشناســی شــروع و بــه باالتریــن 
ــا  ــید ضمن ــد رس ــروش خواه ــه ف ــنهادی ب ــت پیش قیم
ــه  ــورت وج ــه ص ــده ب ــت مزای ــد از قیم ــغ ده درص مبل
ــت و  ــپرده دریاف ــوان س ــه عن ــس ب ــی المجل ــدی ف نق
ــی  ــی شــود و مابق ــدوق دادگســتری ســپرده م ــه صن ب
وجــه از برنــده مزایــده بــا نظــر اجــرای احــکام حداکثــر 
ظــرف مهلــت یــک مــاه اخــذ خواهــد شــد . در صورتــی 
کــه برنــده مزایــده مابقــی وجــه مزایــده را ظــرف مهلــت 
مقــرر نپــردازد  ســپرده او پــس از کســر هزینــه اجرایــی 
بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد  از کســانیکه مایــل 
ــده مــی باشــند دعــوت مــی شــود  ــه شــرکت در مزای ب
ــح در  ــاعت 10 صب ــورخ 96/6/9 س ــنبه  م در روز پنجش
ــه  محــل اجــرای احــکام دادگســتری ســمیرم حضــور ب
هــم رســانند متقاضیــان مــی تواننــد قبــل از تاریــخ فــوق 
در واحــد اجــرای احــکام حضــور یافتــه و از خصوصیــات 
و مشــخصات مــال مذکــور در نظریــه کارشــناس مطلــع 

ــف 114۳ ــوند . م ال ش
 اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان سمیرم

آگهی مزایده 
اجــرای احــکام حقوقــی دادگســتری  ســمیرم در نظــر 
دارد در ارتبــاط بــه پرونــده کالســه ۲5۸/9۲ اجــرا شــورا  
ــی   ــه فوقان ــی و خان ــاب مغــازه تحتان ششــدانگ یــک ب
صابــری   ناصــر  آقــای  بــه  متعلــق  پــالک 1/6705 
ــه  ــاه  ب ــک رف ــب بان ــالب  جن ــمیرم  خ انق ــع در س واق
مســاحت ۳5 متــر عرصــه و ۳5 متــر اعیــان زیــر زمیــن 
ــر  ــازه تجــاری و ۳5 مت ــی  مغ ــر اعیان ــاری و ۳5 مت انب
اعیانــی طبقــه مســکونی  بــا مصالــح آجــر و ســیمان  و 
ســقف تیــر آهــن  کــه طبقــه مســکونی  در حــد ســفت 
ــزی و  ــای فل ــره  ه ــا درب  و پنج ــد  ب ــی باش کاری  م
ــرق و گاز کــه توســط  ــاز آب و ب داخــل گــچ کاری و امتی
ــغ 65۸600000  ــه مبل کارشــناس  رســمی دادگســتری  ب
ــه  ــده  ب ــق مزای ــده اســت را از طری ــی گردی ــال ارزیاب ری
فــروش برســاند  مزایــده از مبلــغ کارشناســی شــروع و 
بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی بــه فــروش مــی رســد 
ضمنــا مبلــغ ده درصــد از قیمــت مزایــده بــه صــورت وجه 
ــت و  ــپرده دریاف ــوان س ــه عن ــس ب ــی المجل ــدی ف نق
ــی  ــی شــود و مابق ــدوق دادگســتری ســپرده م ــه صن ب
وجــه از برنــده مزایــده بــا نظــر اجــرای احــکام حداکثــر 
ظــرف مهلــت یــک مــاه اخــذ خواهــد شــد . در صورتــی 
کــه برنــده مزایــده مابقــی وجــه مزایــده را ظــرف مهلــت 
مقــرر نپــردازد  ســپرده او پــس از کســر هزینــه اجرایــی 
بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد  از کســانیکه مایــل 
ــده مــی باشــند دعــوت مــی شــود  ــه شــرکت در مزای ب
در روز دوشــنبه  مــورخ 96/6/6 ســاعت 10 صبــح در 
ــه  محــل اجــرای احــکام دادگســتری ســمیرم حضــور ب
هــم رســانند متقاضیــان مــی تواننــد قبــل از تاریــخ فــوق 
در واحــد اجــرای احــکام حضــور یافتــه و از خصوصیــات 
 و مشــخصات مــال مذکــور در نظریــه کارشــناس مطلــع 

شوند . م الف 114۲
ــی دادگســتری شهرســتان  ــر اجــرای احــکام حقوق دفت

ســمیرم 

آگهی مزایده 
ــه در  ــه اینک ــه  ب ــا توج ــی  ب ــتور قضای ــب دس حس
جلســه مزایــده  مورخــه 96/5/5 هیچگونــه  تقاضایی 
ــه واحــد اجــرای   ــرای خریــد مــال مــورد مزایــده  ب ب
و  احــکام  دادگســتری ســمیرم  واصــل نشــد  
ــده  و  ــه مزای ــد  جلس ــای تجدی ــه  تقاض ــوم ل محک
ــوده  ــت دوم  را نم ــراب نوب ــدد  ب ــده مج ــی مزای آگه
ــرای  ــردد   اج ــی گ ــالم م ــیله اع ــذا بدینوس ــت ل اس
ــر دارد  ــمیرم در نظ ــتری  س ــی دادگس ــکام حقوق اح
در ارتبــاط بــا پرونــده کالســه 950074 تعــداد ۸0 
ــی   ــای علیرضــا قرقان ــه آق ــق ب راس گوســفند   متعل
ــای  ــام آق ــه ن ــن  ب ــد امی ــون تحــت  ی ــم اکن ــه ه ک
ذکــی قرقانــی  میباشــد   کــه طبــق نظــر کارشــناس 
ــده  ــی گردی ــال ارزیاب ــزان هــر راس 7000000 ری ــه می ب
ــذا   مزایــده از مبلــغ  ــه مزایــده  بگــذارد  ل اســت را ب
کارشناســی شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی 
ــغ ده درصــد  ــا مبل ــه فــروش خواهــد رســید  ضمن ب
از قیمــت مزایــده بــه صــورت وجــه نقــدی فــی 
المجلــس بــه عنــوان ســپرده دریافــت و بــه صنــدوق 
دادگســتری ســپرده مــی شــود و مابقی وجــه از برنده 
مزایــده بــا نظــر اجــرای احــکام حداکثــر ظــرف مهلــت 
یــک مــاه اخــذ خواهــد شــد . در صورتــی کــه برنــده 
مزایــده مابقــی وجــه مزایــده را ظــرف مهلــت مقــرر 
نپــردازد  ســپرده او پــس از کســر هزینــه اجرایــی بــه 
نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد  از کســانیکه مایــل 
بــه شــرکت در مزایــده مــی باشــند دعــوت مــی 
ــاعت 10  ــورخ 96/6/۸ س ــنبه  م ــود در روز چهارش ش
صبــح در محــل اجــرای احــکام دادگســتری ســمیرم 
حضــور بــه هــم رســانند متقاضیــان مــی تواننــد قبــل 
از تاریــخ فــوق در واحــد اجــرای احــکام حضــور یافتــه 
و از خصوصیــات و مشــخصات مــال مذکــور در نظریــه 

ــع شــوند .  کارشــناس مطل
دفتــر اجــرای احــکام حقوقی دادگســتری شهرســتان 

م سمیر

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام:  لیــال نصیــری فــر  
محــل اقامــت: مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم 
لــه: نــام: روح الــه بــر یانیــان  فرزنــد حســین نشــانی 
محــل اقامــت :اصفهــان خ ســجاد  خ حجتیــه 
دوم ســوپر نخــل محکــوم به:بــه موجــب رای 
شــماره 9509976797100617 تاریــخ  95/11/16 
حوزه41حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه 
قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم 
ــت  ــال باب ــغ 55510000 ری ــت مبل ــت به:پرداخ اس
بابــت  اصــل خواســته و مبلــغ 16۸0000 ریــال 
هزینــه دادرســی و نشــر آگهــی  و خســارت تاخیــر 
ــان  ــا زم ــت ت ــم دادخواس ــخ تقدی ــه  از تاری تادی
اجــرای حکــم بــه انضمــام نیــم عشــر االجــرا   
مــاده ۳4 قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه 
ــوم  ــالغ شــد، محک ــه اب ــوم علی ــه محک ــه ب اجرائی
علیــه مکلف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را 
بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت 
ــه  ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی ــه بده ــوم ب محک
اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر 

ــه اجــرای  ــادر ب ــی کــه خــود را ق باشــد و در صورت
ــور  ــت مزب ــد ظــرف مهل ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی مف
ــه قســمت اجــرا  صــورت جامــع دارایــی خــود را ب
ــدارد، صریحــا اعــالم  ــی ن ــر مال ــد و اگ تســلیم کن

ــف 11045  ــد. / م ال نمای
شــعبه 41  مجتمــع  شــماره یــک   شــورای حــل 

اختــالف شهرســتان اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
نظــر بــه اینکــه خواهــان علیرضــا شــیرزادی بــا وکالت 
ــی  ــال آران ــن کم ــدی و محس ــب مرش ــم مصی خان
ــال  ــه 916۸00000 ری ــه خواســته مطالب دادخواســتی ب
وجــه تعــداد 6 فقــره چــک بابــت تقاضــای رســیدگی 
ــام  ــده بن ــر محکومیــت خوان و صــدور حکــم مبنــی ب
ــه  ــی – و کلی ــد عل ــین فرزن ــالمی مجارش ــه س صفی
ــم  ــه دادگســتری کاشــان تقدی خســارات دادرســی ب
ــم دادگاه حقوقــی  ــه شــعبه نه ــه پــس از ارجــاع ب ک
بــه کالســه 960115 ثبــت و بــرای روز 1۳96/6/19 
ســاعت 10 صبــح وقــت رســیدگی تعییــن گردیــده از 
انجــا کــه خوانــده فــوق الذکــر مجهــول المــکان بــوده 
ــی  ــن دادرس ــون آئی ــاده 7۳ قان ــز م ــه تجوی ــذا ب ل
دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی مراتــب 
بــه نامبــردگان ابــالغ مــی گــردد کــه در وقــت مقــرر 
ــرده مــی  ــا نامب در جلســه دادگاه حاضــر شــوند ضمن
ــت نســخه  ــت دریاف ــل از رســیدگی جه ــا قب ــد ت توان
ثانــی دادخواســت و ضمائــم آن بــه دفتــر دادگاه 
مراجعــه نماینــد انتشــار ایــن آگهــی بــه منزلــه ابــالغ 
محســوب شــده در صــورت عــدم حضــور دادگاه 

ــود .  ــد نم ــم مقتضــی اتخــاذ خواه تصمی
ــی  ــی حقوق ــم دادگاه عموم ــعبه نه ــر ش ــر دفت مدی

ــار  ــش ی ــان – پی کاش

رونوشت اگهی حصر وراثت
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــوذری ب ــین ب ــید حس ــا س آق
ــه 517/96 از  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش 576 ب
ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
ــاس  ــه شــادروان ســید عب ــح داده ک ــن توضی و چنی
بــوذری به شــماره شناســنامه 666 در تاریــخ 96/4/7 
ــه  ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 1 اکــرم 
ســادات محســنی ارمکــی فرزنــد ســید حســین 
بــه ش ش 6 همســر ۲ – ســید حســین بــوذری 
ــید  ــه ش ش 576  ۳- س ــاس ب ــید عب ــد س فرزن
ــه ش ش ۳۸۳  4 –  ــاس ب ــد عب ــوذری فرزن رضــا ب
مریــم ســادات بــوذری فرزنــد ســید عبــاس بــه ش 
ــد ســید  ــوذری فرزن ش ۲40  5- مرضیــه ســادات ب
ــدان  ــی فرزن ــه ش ش 1۲5007۸0۳۲ همگ ــاس ب عب
متوفــی وال غیــر اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی 
ــه  ــک مرتب ــت و ی ــک نوب ــور را در ی ــت مزب درخواس
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
وصیتنامــه از متوفــی / متوفیــه نــزد او باشــد از تاریــخ 
نشــر آگهــی ظــرف یک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال 

گواهــی صــادر خواهــد شــد . 
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف کاشــان 

– فاطمــه حســین پــور 

آگهی فقدان سند مالکیت 
بــه  آقــای احســان حمصــی فرزنــد عبــاس 
ــت و  ــی هوی ــهادیه محل ــرگ استش ــتناد دوب اس
ــی  ــده ، مدع ــی گردی ــما گواه ــهود رس ــاء ش امض
ــاع  ــگ مش ــه دان ــت س ــند مالکی ــه س ــت ک اس
ــت  ــر دودس ــتمل ب ــه مش ــدانگ یکبابخان از شش
ــک  ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره 1۸67 اصل ــه ش ب
کاشــان باحــق یــک میــزاب و دو پنجــره بــه خانــه 
1۸6۸ و یکــدرب و حــق عبــور بــه مشــاعات 1۸5۸ 
و یــک میــزاب بــه بــام اطــاق شــماره 1۸6۲ ذیــل 
ــام ســید  ــه ن ثبــت ۲000 دفتــر ۲۲ صفحــه ۲۳9 ب
ــت صــادر  ــت و ســند مالکی احســان حمصــی ثب
و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابجائــی 
مفقــود گردیــده ، و اینــک تقاضــای صــدور ســند 
ــره 1  ــق تبص ــذا طب ــت . ل ــوده اس ــی را نم المثن
ــب  ــت مرات ــه ثب ــن نام ــی آئی ــاده 1۲0 اصالح م
آگهــی ، تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه 
نســبت بــه ملــک مذکــور یــا وجــود ســند مالکیــت 
نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی 
ــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض  لغایــت 10 روز ب
خــود را کتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و 
ــا مراتــب صــورت  ــد ت ــه تســلیم نمای ســند معامل
ــده مســترد  ــه کنن ــه ارائ مجلــس و اصــل ســند ب
ــت  ــرف مهل ــه ظ ــت چنانچ ــی اس ــردد . بدیه گ
مقــرر اعتراضــی واصــل نگــردد یــا در صــورت 
اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی ســند 
ــلیم  ــی تس ــه متقاض ــادر و ب ــور ص ــت مزب مالکی

ــد شــد . خواه
ــان –  ــالک کاش ــناد و ام ــت اس ــس اداره ثب رئی

ــلمانی  ــد س محم
79۳/ م الف 

تاریخ انتشار : 96/5/11 

آگهی ابالغ 
شــماره ابالغنامــه :9610100۳5050۳719 شــماره 
پرونــده :9۲099۸0۳50401079 شــماره بایگانــی 

ــم :1۳96/04/19  ــخ تنظی ــعبه :9۲1050 تاری ش
ــهرداری  ــی ش ــر خواه ــد نظ ــوص تجدی  در خص
اصفھــان بطرفیــت نــگار تابــش – نیکتــا تابــش – 
اشــرف ســید قلعــه جوزانــی – شــهال خاکســاری 
نــژاد   پهلــوان  عباســعلی   – تابــش  نیلوفــر   –
نســبت بــه دادنامــه شــماره 9609970۳505000۸7 
صــادره از ایــن شــعبه ، مراتــب در روزنامــه نشــر 
میگــردد. مقتضــی اســت حســب مــاده ۳46 
ــی  و  ــای عموم ــی دادگاهه ــن دادرس ــون آئی قان
ــد  ــی چنانچــه پاســخی داری انقــالب در امــور مدن
ظــرف ده روز پــس از نشــر اگهــی ، بــه ایــن دادگاه 
اعــالم نماییــد یــا بــه دادگاه تحویــل دهیــد. در غیر 
اینصــورت پرونــده  بــه همیــن کیفیــت بــه تجدیــد 

نظــر ارســال  میگــردد. 
شماره :1۲0۳7/م الف  

دادگاه  دادگاه حقوقــی شــعبه 5  دفتــر  مدیــر 
اصفهــان  شهرســتان  حقوقــی  عمومــی 

 یوسف محمدی  

،،
 بــا عالقــه ای کــه بــه فوتبــال داشــتم 
کــه  چرمــی  تــوپ  بــا  برهنــه  پــای 
داخلــش تیــوپ قــرار می گرفــت و بــاد 
می کردیــم و بــا بنــد چرمــی محکــم 
می بســتیم، در زمین هــای خاکــی و 

ســنگالخی بــه بــازی می پرداختــم

کیمیا علیزاده کاریکاتوریست می شودتهدید به خودسوزی برای دریافت رضایت نامه



پیشهناد فیلم

فرشتههاباهممیآیند

کارگردان: حامد محمدی
نویسنده: حامد محمدی

بازیگــران: جــواد عزتــی، نازنیــن بیاتــی، رضــا ناجــی، الهــام 
ــد  ــعید آرمن ــعبانی، س ــام ش ــور، اله ــی فرهادپ ــردا، لیل ک

ــار ریاحــی حســین پرســتار، به
فیلــم »فرشــته ها بــا هــم می آینــد«، اولیــن تجربــه 

کارگردانــی حامــد محمــدی اســت. 
فیلــم ســینمایی »فرشــته ها بــا هــم می آینــد« در بخــش 
رقابتــی جشــنواره شــانگهای و در بــازار شــصت و هفتمیــن 
ــدی  ــد محم ــت. حام ــور داش ــن حض ــم ک ــنواره فیل جش
فیلمنامه نویســی »حــوض نقاشــی« و »طــا و مــس« را 

نیــز در کارنامــه خــود دارد. 
داســتان فیلــم »فرشــته ها بــا هــم می آینــد« دربــاره 
ــی(  ــواد عزت ــوان )ج ــه ج ــکات طلب ــل مش ــط و ح رواب
ــی  ــع مال ــه وض ــت ک ــی( اس ــن بیات ــرش )نازنی ــا همس ب
ــد.  ــو می زای ــه قل ــرش س ــد و همس ــی ندارن ــدان خوب چن
جــواد عزتــی، بازیگــر فیلــم »فرشــته ها بــا هــم می آینــد« 
بــرای ســومین بــار در نقــش یــک روحانــی و طلبــه بــازی 
کــرده و در ایــن مــورد گفتــه اســت: مــن از ایــن موضــوع 
نمی ترســم کــه ســه بــار نقــش روحانــی را بــازی کــرده ام، 
دیگــر در ایــن نقــش ظاهــر نشــوم و نگــران باشــم. خیــر، 
بــرای مــن شــخصیت و شناســنامه کاراکتــر مهــم اســت و 
ــازی  ــون ب ــی کــه تاکن ــاورم کــه هــر ســه روحان ــر ایــن ب ب
ــوده  کــرده ام تنهــا وجــه شباهتشــان روحانــی بودنشــان ب
ــاوت  ــری متف ــا دیگ ــدام ب ــر ک ــخصیتی ه ــاظ ش و از لح

اســت. 
در فیلــم »فرشــته ها بــا هــم می آینــد« منوچهــر محمــدی 
ــا  )تهیه کننــده( و پســرش حامــد محمــدی )کارگــردان( ب
ــه  ــن تجرب ــم اولی ــن فیل ــد. همچنی ــکاری کرده ان ــم هم ه
ــا هــم  ــزاده در »فرشــته ها ب ــار علی ــم مهی آهنگســازی فیل

ــت. ــوده اس ــد« ب می آین

حرف و نقل

ــران بیســت و پنجمیــن  نشســت رســانه ای مدی
ــزار  ــی برگ ــوره در حال ــر س ــری تئات ــنواره سراس جش
شــد کــه مدیــر مرکــز هنرهــای نمایشــی حــوزه 
هنــری از برنامه ریــزی بــرای برپایــی جشــنواره تئاتــر 

ــر داد. ــده خب ــامی در آین ــورهای اس کش
شــبکه  صوتــی شــهر اصفهــان فراخــوان شــرکت 
ــتون را  ــت چهلس ــی رادون ــار رادیوی ــن دوره  آث در اولی
ــرده اســت.  ــا موضــوع مســائل شــهری منتشــر ک ب
ــا  ــن مســابقه ت ــرای ای ــی ب ــار صوت ــت ارســال آث مهل

ــت. ــاه اس ۳۰ مردادم
پیکــر محمــود جهــان، خواننــده موســیقی نواحی  
کــه در ماهشــهر از دنیــا رفــت، امــروز چهارشــنبه )۱۱ 
مردادمــاه( ســاعت ۹ صبــح از مقابــل تــاالر وحــدت 

ــود. ــییع می ش تش
عبــاس نجــار، مدیــر کل آمــوزش بنیــاد ســعدی 
ــعدی از  ــاد س ــی آموزان بنی ــد فارس ــیه بازدی در حاش
ــون  ــار کــرد: اکن ــز اظه ــه نطن روســتای تاریخــی ابیان
در حــدود ۲۰۰ دانشــگاه دنیــا، کرســی تدریــس 
ــجویان  ــود دارد و دانش ــی وج ــات فارس ــان و ادبی زب
ــد  ــا بای ــد حتم ــه بع ــوم ب ــال س ــی از س شرق شناس
زبــان دیگــری هــم انتخــاب کننــد کــه ایــن زبان هــا 

ــت. ــی اس ــری و عرب ــی، عب ــامل فارس ش
صاحبــان آثــار منتخــب ســی امین جشــنواره 
فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان اصفهــان ضمــن 
بیــان ایــن مطلــب کــه اکــران، راه حــل نجــات 
ســینمای کــودک اســت، درخواســت کردنــد کــه 

آثارشــان بایگانــی نشــود.
مســتند »متهمیــن دایــره بیســتم« ســاخته 
حســام اســامی در راســتای برنامه هــای دوازدهمیــن 
جشــنواره فیلم هــای کوتــاه رضــوی در شــهر یــزد بــه 
نمایــش درآمــد و مــورد نقــد و بررســی قــرار گرفــت.

پــل مک کارتنــی، خواننــده سرشــناس بریتانیایی 
و بازمانــده گــروه بیتلــز، گفــت: آلبــوم جدیــدی 
ــه آن بــرای دونالــد ترامــپ  تهیــه کــرده کــه یــک تران

آمریکاســت. رئیس جمهــوری 
ســم شــپارد، نمایشــنامه نویس، کارگــردان و بازیگر 

آمریکایی در ۷۳ ســالگی درگذشــت.
بــا نمایــش تریلــر فیلــم »مــادر« ســاخته دارن 
ــر  ــازی جنیف ــین ب ــه تحس ــدان ب ــکی منتق آرنوفس

ــد. ــم پرداختن ــن فیل ــس در ای الرن
قــرارداد فیلــم ســینمایی »خفگــی« بــه کارگردانی 
فریــدون جیرانــی، بعــد از فیلــم ســینمایی »نــگار« به 
کارگردانــی رامبــد جــوان در گــروه ســینمایی زندگــی 

ثبــت شــد.
ــه  ــد ک ــام کردن ــرش اع ــی و همس ــورج کلون ج
قصــد دارنــد بــه ۳ هــزار کــودک آواره ســوریه کمــک 

ــه مدرســه بفرســتند. ــان ب ــد و آن هــا را در لبن کنن
ــی  ــه »قلقل ــش کودکان ــمی در نمای ــهرام الس ش
کجایــی« در کنــار اعظــم شــکوفه پور، کاظــم برزگــر و 

ــد. ــای نقــش می کن ــی الســمی ایف مان
نمایــش المبورگینــی بــا بــازی اشــکان خطیبــی 
ــد             ــر تمدی ــب دیگ ــرای ده ش ــری ب ــیامک صف و س

شــد.

کوتاه اخبار 

داستانخوانیعلیخداییو
محمودحسینیزاددراصفهان

مشــترک  داســتان خوانی  نشســت  کیمیای وطن

محمــود حســینی زاد و علــی خدایــی روز چهارشــنبه ۱۱ 
مردادمــاه بــا عنــوان »چلــه تابســتان بــا داســتان« در مــوزه 

عصارخانه شاهی اصفهان برگزار می شود. 

ــم  ــت زخ ــای »بیس ــاپ کتاب ه ــه چ ــه بهان ــت ب ــن نشس ای
کاری« از حســینی زاد و »نزدیــک داســتان« از خدایــی برگــزار 
ــی از  ــور در آن، بخش های ــا حض ــنده ب ــود و دو نویس می ش
کتاب هــای خــود را بــرای عاقه منــدان خواهنــد خوانــد. 
ــا  ــای کتاب ه ــن امض ــز جش ــش نی ــم خوان ــس از مراس پ

برگــزار می شــود. 
از  آزمایشــگاهی  علــوم  رشــته   دانش آموختــه  خدایــی 
دانشــگاه اصفهــان اســت و در اصفهــان ســکونت دارد. دومین 
مجموعــه داســتان او بــا نــام »تمــام زمســتان مــرا گــرم کن« 
ــده  جایــزه هوشــنگ گلشــیری شــد و در  در ســال ۱۳۸۰ برن
جایــزه منتقــدان و نویســندگان مطبوعاتــی عنــوان »بهتریــن 
مجموعــه داســتان دهــه ۸۰« را به دســت آورد. در نظرســنجی 
ــرکت ۴  ــا ش ــال ۱۳۹۰ ب ــه در س ــز ک ــهری نی ــه همش روزنام
گــروه نویســندگان، منتقــدان، روزنامه نــگاران و ناشــران 
انجــام شــد، ایــن مجموعــه داســتان در کنــار »زندگــی مطابق 
خواســته تــو پیــش می رود« نوشــته  امیرحســین خورشــیدفر 
ــده  ــه  ۸۰ برگزی ــتان ده ــه داس ــن مجموع ــوان بهتری ــه عن ب
شــد. خدایــی داور جایــزه گلشــیری نیــز بــوده  اســت. از آثــار 
علــی خدایــی می تــوان بــه »از میــان شیشــه، از میــان مــه«، 
ــر  ــن«، نش ــرم ک ــرا گ ــتان م ــام زمس ــر آگاه، ۱۳۷۰، »تم نش
مرکــز، ۱۳۷۹، »کتــاب آذر«، نشــر چشــمه، ۱۳۸۸، »نزدیــک 

داســتان«، نشــر چشــمه، ۱۳۹۵، اشــاره داشــت. 
محمــود حســینی زاد نمایشــنامه نویس، مترجــم آثــار آلمانــی، 

داســتان نویس، و منتقــد ادبــی اســت. 
محمــود حســینی زاد بــه همــراه پتــرس مارکاریــس نویســنده  
مطــرح یونانــی و نویــن کیشــور مؤســس انتشــاراتی ســیگال 
در کلکتــه بــه عنــوان برگزیــدگان مــدال گوتــه در ســال ۲۰۱۳ 
فــوق  معرفــی شــده اند. محمــود حســینی زاد  میــادی 
ــرد.  ــت ک ــان دریاف ــوم سیاســی خــود را از آلم لیســانس عل
همچنیــن دارای دیپلــم زبــان آلمانــی اســت. از ســابقه 
فعالیت هــای او می تــوان بــه تدریــس زبــان آلمانــی در 
ــدرس و دانشــگاه آزاد  ــت م ــران، دانشــگاه تربی دانشــگاه ته
ــه  ــتن ب ــر نوش ــاوه ب ــینی زاد ع ــرد. حس ــاره ک ــامی اش اس
نقاشــی نیــز می پــردازد. او همچنیــن بــا صــدا و ســیما 
همکاری هایــی داشــته اســت. وی بــرای بعضــی از نشــریات 
)اعتمــاد، ســینما و ادبیــات، شــهروند...( مقالــه در حــوزه نقــد 

ــد.  ــان می نویس ــی زب ــات آلمان ــم و ادبی ــاب، فیل کت
مــوزه عصارخانــه شــاهی واقــع در میــدان نقــش جهــان، بــازار 

قیصریــه، بــازار قنادهــا پاســاژ امیــن اســت.

موسیقی

دوستدارمباجنسصدای»بنان«کارکنم
حمیــد متبســم گفــت: در ایــن ســال ها، بیشــتر ســه تار در دســت مــن بــوده و 
دســتم بــرای نواختــن ایــن ســاز گرم تــر اســت. بنابرایــن اگــر تک نــوازی بــه 
ذهنــم برســد، بیشــتر بــرای ایــن ســاز اســت؛ امــا ایــن نویــد را می دهــم کــه 

پروژه هــای آینــده مــن بــا نواختــن تــار همــراه خواهــد بــود. 
ــار و ســه تار گفــت: در حــال حاضــر دیگــر جنــس  ــده ت ایــن آهنگســاز و نوازن
ــم  ــان ک ــی و غامحســین بن ــد صــدای حســین قوام ــی مانن ــای قدیم صداه
ــن  ــه چنی ــم ک ــورد کن ــرادی برخ ــا اف ــر ب ــم اگ ــاس می کن ــود دارد. احس وج

ــم.  ــکاری کن ــا هم ــا آن ه ــی ای داشــته باشــند، دوســت دارم ب ویژگ
ــه جــای اینکــه بگوییــم ایــن  ــاره برگــزاری جشــن امضــا هــم گفــت: ب او درب
رونمایــی آلبــوم اســت، بهتــر اســت بگوییــم ایــن کنســرتی اســت کــه آلبــوم آن 
نیــز همــان زمــان بــه  دســت عاقه منــدان می رســد. برخــاف حالــت مرســوم، 
ــوازی داشــته باشــم و اگــر او  ــه ناشــر گفتــم کــه قصــد دارم یــک تکن مــن ب
بتوانــد ایــن تکنــوازی را در دو هفتــه آمــاده انتشــار کنــد و مجــوز آن را بگیــرد، 
ــوازی مــن، ســی دی آن را  ــود کــه بعــد از کنســرت تکن ــا خواهــد ب خیلــی زیب

بــه مــردم هدیــه دهیــم. 
در واقــع بــه جــای اینکــه بلیــت کنســرت را بفروشــیم و بعــد ســی دی اثــر را 

ــرای فــروش بگذاریــم، مــردم آن را هدیــه خواهنــد گرفــت. ب
ــاز  ــیقی ب ــر موس ــار فاخ ــرای آث ــی ب ــد راه ــن کار می توان ــم ای ــر می کن  فک
ــده اند.   ــع ش ــور واق ــاری، مهج ــیقی تج ــل موس ــا در مقاب ــن روزه ــه ای ــد ک کن

موســیقی مــا

ادبیات

ناشرانبهسمتکتابهایصوتیبروند
ــت  ــوب اس ــی خ ــاب صوت ــودن کت ــد: ب ــنده، می گوی ــاعر و نویس ــام، ش  الدن نیکن
ــی  ــه کتــاب صوت ــد کــه کتاب های شــان را ب ــه ایــن ســمت برون ــد ب و ناشــران بای

تبدیــل کننــد.
ــار کــرد:  ــی اظه ــا و معایــب کتاب هــای صوت ــاره مزای  ایــن شــاعر و نویســنده درب
کتــاب صوتــی کلــش حســن اســت و مــن هیــچ عیبــی در آن نمی بینــم. زمانــی 
کــه مــردم حوصلــه ندارنــد یــک متــن تلگرامــی بخواننــد، دســت کم ایــن شــانس 
را دارنــد بــه کتــاب صوتــی گــوش دهنــد و بــه محتــوای آن پــی ببرنــد. هــر چنــد 
خوانــدن کتــاب کاغــذی و مشــاهده کلمــات تأثیــر زیــادی دارد، امــا کاچــی بهتــر 

از هیچــی اســت.
ــاره اینکــه آیــا کتــاب صوتــی می توانــد جایگزیــن یــا رقیبــی بــرای کتــاب   او درب
ــاب  ــرای کت ــی ب ــد رقیب ــت: صددرصــد می توان ــی باشــد، گف ــذی و الکترونیک کاغ
کاغــذی باشــد. مــن روزی را می بینــم کــه علــم بــه قــدری پیشــرفت می کنــد کــه 
ــد  ــود می توانن ــرار داده می ش ــوش ق ــه در گ ــی ک ــتگاه های کوچک ــا دس ــا ب آدم ه
بــه کل کتــاب گــوش دهنــد. نیکنــام دربــاره توزیــع غیرقانونــی کتاب هــای صوتــی 
در اینترنــت و کانال هــای تلگرامــی نیــز بیــان کــرد: ایــن موضــوع بــه ایــن دلیــل 
ــی ناشــران  ــت نمی شــود. حت ــم رعای ــت ه ــم و کپی رای ــاد داری ــه دزد زی اســت ک
بــدون اجــازه نویســنده اقــدام بــه صوتــی کــردن کتــاب می کننــد تــا حــق آن هــا 
را ندهنــد. ایــن نویســنده بــا بیــان اینکــه بــا تبلیغــات می تــوان بــه فراگیــر شــدن 
کتــاب صوتــی کمــک کــرد، گفــت: کتاب هــای صوتــی بایــد در متــرو، بیلبوردهایــی 
کــه در ســطح شــهر وجــود دارد، صداوســیما و دیگــر رســانه ها تبلیــغ شــود. ایبنــا

سینما

تشکیلگروهسینماییکودکونوجوان
تنهامسکّناست

تهیه کننــده فیلــم ســینمایی »بیســت و یــک روز بعــد« گفــت: آنچــه بایــد اتفــاق 
بیفتــد، حمایــت از تولیــد فیلــم خــوب در حــوزه کــودک اســت. محمدرضــا شــفاه، 
تهیه کننــده ســینما، در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا تشــکیل گــروه ســینمایی 
خــاص مخاطــب کــودک و نوجــوان می توانــد در ســاخت و اکــران فیلم هــای ایــن 
حــوزه کمک کننــده باشــد، گفــت: فکــر نمی کنــم نیــازی بــه تشــکیل گــروه کــودک 
و نوجــوان باشــد. مهــم ایــن اســت کــه خــود فیلــم، خــوب باشــد و حمایــت شــود 
و اتفاقــات مناســبی در زمــان اکرانــش رخ دهــد. تشــکیل شــدن گــروه مشــخصی 
بــرای فیلم هــای کــودک و نوجــوان صرفــا اگــر ایــن باشــد کــه محملــی شــود تــا در 
ســاعاتی از شــبانه روز یــا در بعضــی ســینماها بــه  صــورت مــداوم فیلم هــای کــودک 
را اکــران کننــد، در حالــی کــه بــه  لحــاظ کیفیــت مناســب نباشــند، فــروش نخواهــد 
داشــت و آن وقــت بــه خواســت ســینماداران، اکــران این گونــه فیلم هــا بــه مــرور 
ــت از  ــد، حمای ــاق بیفت ــد اتف ــه بای ــرد: آنچ ــار ک ــه اظه ــود. وی در ادام ــم می ش ک
ــه در  ــدازه ک ــن ان ــه ای ــز ب ــت. هیچ چی ــودک اس ــوزه ک ــوب در ح ــم خ ــد فیل تولی
فیلمنامــه دقــت کننــد و کســانی باشــند کــه اگــر بــه پــرورش اســتعداد و نیــرو نیــاز 
دارنــد، حمایــت شــوند و دوره هایــی گذاشــته شــود تــا نســل جدیــدی را پــرورش 
دهنــد کــه کیفیــت آثــاری کــه تولیــد می کننــد، بــاال باشــد. غیــر از ایــن، هرگونــه 
حمایــت و یارانــه مثــل تشــکیل گــروه کــودک و نوجــوان، ُمســکن هایی اســت کــه 
بــه ظاهــر، اتفاقاتــی را رقــم می زنــد؛ ولــی تنهــا کمــک کــردن بــه ســاخت فیلــم 

خــوب اســت کــه مشــکل را بــه  صــورت جــدی حــل می کنــد. ســینما خبــر

V.Sadeghi@eskimia.ir
وحید صادقیگروه فرهنگ

اصفهــان  شــهرداری  مرکــزی  کتابخانــه 
از چنــد ســال پیــش بــه صــورت جــدی 
پرداختــه  کنکوری هــا  مشــکات  بــه 
و  مشــاوره  کاس هــای  برگــزاری  بــا  و 
ــس از  ــل و پ ــف در قب ــای مختل همایش ه
کنکــور، در تــاش اســت تــا زمینــه افزایــش 
ــان و درنتیجــه کاهــش  اعتمادبه نفــس جوان

اســترس داوطلبــان را فراهــم کنــد. 
در واقــع ایــن مرکــز بــه دنبــال آن اســت کــه 
بــا ارائــه مشــاوره، نقــش موثــری در انتخــاب 

رشــته داشــته باشــد.
کتابخانــه مرکــزی ســازمان فرهنگی تفریحــی 
شــهرداری اصفهــان امســال هــم ماننــد 
ــه برگــزاری برنامه هــای  ســال های گذشــته ب
مختلــف بــرای داوطلبــان کنکــور اقــدام کــرده 

اســت. 
یکــی از ایــن برنامه هــا، همایــش ویــژه 
ــود کــه روز سه شــنبه ۳ مــرداد  کنکوری هــا ب
ــا حضــور  ــران ب در دو بخــش پســران و دخت
اســتاد بهــروز فمــی تفرشــی )پیــروز( مؤلــف 
کتــاب »کنکــورت را قــورت بــده« برگــزار شــد 

و دیگــری انتخــاب رشــته بــود.
ــروز  ــا، به ــژه کنکوری ه ــش وی ســخنران همای
خانــه  مؤســس  عضــو  تفرشــی،  فمــی 
عنــوان  بــه  بــوده کــه  ایــران  مشــاوران 
پژوهشــگر و محقــق برتــر آموزشــی، به ویــژه 
در بخــش برنامه ریــزی درســی شــناخته 

شــده اســت. 

در حــال حاضــر بهروز فمی تفرشــی، ســردبیر 
مجلــه مبتکــران، اســت و از او کتاب هــای 
زیــادی ماننــد »خــودم می توانــم«، »بی نــام 
تــا اطــاع ثانــوی«، »وقتــی همــه خوابنــد« و 
کتــاب مشــهور »کنکــورت را قــورت بــده« بــه 

چــاپ رســیده اســت.
 روزهایبیموانتظارودریافت

اطالعاتبرایانتخابرشته
ــه  ــا اشــاره ب ــدای ســخنان خــود ب وی در ابت
 روزهــای انتظــار بــرای دریافــت کارنامــه 
 از ایــن روزهــا بــا عنــوان روزهــای بیــم 
و انتظــار نــام بــرد و گفــت: داوطلبــان کنکــور 
ــت  ــل از دریاف ــا و قب ــن روزه ــر اســت ای بهت
ــاده  ــرای انتخــاب رشــته آم ــه خــود ب کارنام
شــوند و تحقیقــات را از همیــن روزهــا آغــاز 

کننــد.
 انتخابرشتهوشکلگیریآینده

شغلی
ایــن مشــاور انتخــاب رشــته را ضروری تریــن 
نــوع انتخــاب عنــوان کــرد و گفــت: هــر 
ــرای انتخــاب رشــته در کیفیــت  تصمیمــی ب
زندگــی فــرد اثرگــذار اســت و بایــد توجــه کرد 
کــه انتخاب هــای بعــدی فــرد را تحــت  تأثیــر 
قــرار داده و موجــب شــکل گیری مســیر 
تحصیلــی و شــغلی جدیــدی در زندگــی فــرد 

می شــود.
 انتخابرشتهوضرورتمشاوره

تحصیلی
وی بــا بیــان اینکــه انتخــاب رشــته موضوعــی 
کامــا شــخصی بــوده کــه نیازمنــد مشــورت 

بــا مشــاور اســت، افــزود: مشــاوران بــه 
ــد؛  ــرای شــما عمــل می کنن ــا ب ــوان راهنم عن
ــه  ــی ب ــاب نهای ــه انتخ ــد ک ــد بدانی ــا بای ام
دســت شــما رقــم می خــورد؛ بنابرایــن پــس 
ــه  ــاس عاق ــر اس ــاور ب ــا مش ــورت ب از مش

ــد. ــدام کنی ــرای انتخــاب رشــته اق خــود ب
 عالقهبهرشتهتحصیلیهمراهبا

شناختشخصیتی
ــرای  ــان ب ــه داوطلب ــان اینک ــا بی ــی ب تفرش
ــک  ــری از ی ــد بهره گی ــته نیازمن ــاب رش انتخ
ــرای  ــرد: ب ــان ک ــتند، بی ــالم هس ــوی س الگ
ــر اســت ضمــن  انتخــاب رشــته درســت بهت
توجــه بــه عاقــه در یــک رشــته، از شــخصیت 
خــود نیــز شــناخت کامــل داشــته باشــید و 
ــد؛  ــه انتخــاب رشــته کنی ــدام ب ــت اق در نهای
بــه طــور مثــال اگــر بــه پــول اهمیــت 
کنیــد  انتخــاب  را  رشــته هایی  می دهیــد 
کــه بــه ایــن معیــار شــخصیتی شــما پاســخ 

می دهنــد. مثبــت 
ــغلی  ــوزه ش ــاب ح ــه انتخ ــاره ب ــا اش وی ب
مــورد عاقــه )حــوزه پزشــکی، مدیریــت، 
هنــر( و در نهایــت انتخــاب رشــته در همــان 
حــوزه، گفــت: بــرای انتخــاب رشــته بــه 
محــل تحصیــل و امکانــات موجــود در رشــته 
تحصیلــی توجــه کــرده و در ایــن زمینــه 
ــد  ــال می خواهی ــور مث ــه ط ــد؛ ب ــق کنی تحقی
رشــته عمــران را انتخــاب کنیــد. ایــن رشــته 
ــما  ــا ش ــدارد؛ ام ــازار کار ن ــر ب ــال حاض در ح
ــرای  ــه ب ــد ک ــراغ داری ــردی را س ــوام ف در اق
کار در ایــن رشــته از شــما حمایــت می کنــد؛ 
دغدغــه  بــدون  و  راحتــی  بــه  بنابرایــن 

می توانیــد ایــن رشــته را انتخــاب کنیــد.
مؤلــف کتــاب »کنکــورت را قــورت بــده« 
را  مناســب  رشــته  انتخــاب  پیش زمینــه 
ــت  ــر دانس ــته مدنظ ــی از رش ــناخت کاف ش
ــده  ــن عقی ــر ای ــیاری ب ــرد: بس ــح ک و تصری
ــا انتخــاب رشــته پزشــکی از  ــه ب هســتند ک
ــوردار  ــی برخ ــت خوب ــی و منزل ــاه اجتماع رف
از  بســیاری  در  حالــی کــه  در  می شــوند؛ 
دارد؛  وجــود  فرصتــی  چنیــن  رشــته ها 

ــا را  ــن فرصت ه ــه ای ــت ک ــن الزم اس بنابرای
ــم. ــایی کنی ــی شناس ــه خوب ب

ــته  ــاب رش ــرای انتخ ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
خــوب بــه عنــوان و محتــوای رشــته بــه 
خوبــی توجــه کنیــد، اظهــار داشــت: در ابتــدا 
هــدف و گرایــش شــغلی را مدنظــر قــرار 
ــی  ــیر تحصیل ــات، مس ــپس الزام ــد؛ س دهی
بــه  را جســت وجو کنیــد؛  الزم  مــدارک  و 
ــوان مثــال رشــته معمــاری در دو بخــش  عن
مهندســی و هنــری قابــل دسترســی اســت؛ 
ــه  ــته ب ــن رش ــاب ای ــل از انتخ ــد قب ــا بای ام
ــه خــود توجــه کــرده و بعــد  گرایــش و عاق

ــد. ــاب کنی ــته را انتخ رش

ــر ۴  ــاب حداکث ــه انتخ ــاره ب ــا اش ــی ب تفرش
تــا ۵ رشــته در حــوزه انتخابــی مــورد عاقــه 
فــرد بیــان کــرد: بــرای انتخــاب رشــته بایــد 
حــوزه ای را انتخــاب کنیــم کــه در آن رشــته ها 
همگــرا هســتند؛ ضمــن اینکــه بــه توانمنــدی 
ــرای انتخــاب  ــز ب ــی و جســمی خــود نی روان
ــر  ــال اگ ــور مث ــه ط ــد؛ ب ــه کنی ــته توج رش
ــگاهی دور  ــته ای را در دانش ــد رش می خواهی
از محــل زندگــی خــود انتخــاب کنیــد، بایــد 
ــی دور از  ــی زندگ ــی روح ــا توانای ــد آی بدانی
خانــواده را داریــد یــا خیــر و در نهایــت دســت 

ــه انتخــاب بزنیــد. ب
لزومتوجهبهگرایشهایرشته

تحصیلیوانتخابرشته
ــته های  ــای رش ــه گرایش ه ــاره ب ــا اش وی ب

ــته از  ــاب رش ــرای انتخ ــزود: ب ــی اف تحصیل
ــت  ــت وجو در اینترن ــا و جس ــه راهنم دفترچ
ــکان  ــته ها ام ــی از رش ــد؛ بعض ــتفاده کنی اس
ادامــه تحصیــل ندارنــد و تعــدادی از رشــته ها 

ــد.  شــرایط خــاص دارن
ــد  ــرای انتخــاب رشــته دقــت کنی ــن ب بنابرای
ــازار کار  ــده دارد و ب ــغلی در آین ــه ش ــه چ ک
ــه  ــر اینک ــاوه ب ــت؛ ع ــه اس ــغل چگون آن ش
ــه  ــد ب ــان انتخــاب رشــته بای ــران در زم دخت
وضعیــت جســمانی خــود نیــز توجــه کننــد.
ــه موقعیــت  ــی توجــه ب ایــن مشــاور تحصیل
ــان  ــی داوطلب ــهرهای غیربوم ــی ش جغرافیای
انتخــاب  در  موفقیــت  ارکان  جملــه  از  را 
ــت  ــت: موقعی ــار داش ــت و اظه ــته دانس رش
جغرافیایــی رشــته مــد نظــر در بیشــتر مــوارد 
همــراه بــا توضیحــات بیشــتر در پاییــن هــر 
برگــه یــا در انتهــای دفترچــه انتخــاب رشــته 
آمــده اســت؛ بنابرایــن بــرای انتخــاب رشــته 
حتمــا بــه موقعیــت جغرافیایــی توجــه کنیــد.
ــد  ــوزان نبای ــرد: دانش آم ــان ک وی خاطرنش
بــه دانشــگاه، صرفــا بــه عنــوان محلــی بــرای 
مــدرک گرفتــن نــگاه کننــد؛ بلکــه بایــد بــه آن 
از نظــر علمــی و مقبولیــت در بــازار کار بنگرند. 
بنابرایــن داوطلبــان بــرای رشــته هایی کــه بــه 
دنبــال تحصیــل هســتند، بــه صــورت مــوردی 
ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــرار دهن ــی ق ــورد بررس آن را م
ممکــن اســت یــک رشــته در دانشــگاه تهــران 
ــری از  ــگاه دیگ ــا در دانش ــد، ام ــوب نباش خ
ســابقه و قــدرت علمــی بیشــتری برخــوردار 

باشــد.
مؤلــف کتــاب »کنکــورت را قــورت بــده«، 
 www.ur.isc.gov.ir ــایت ــه س ــاره ب ــا اش ب
ــن  ــه ای ــه ب ــا مراجع ــوزان ب ــت: دانش آم گف
رتبه بندی هــای  انــواع  می تواننــد  ســایت 
ــن کار  ــا ای ــد؛ ام دانشــگاه ها را مشــاهده کنن
ــوان  ــا در آن عن ــون معیاره ــت؛ چ ــم نیس مه
نشــده اســت. شــما بــه دنبــال ایــن باشــید 
کــه بفهمیــد کــدام دانشــگاه مختــص کــدام 
رشــته بــوده و ایــن مــورد در ســایت ســنجش 

ــه شــده اســت. ارائ

ــران  ــان ای ــن عکاس ــدی انجم ــزم ج ــان از ع ــیف هللا صمدی س
بــرای راه انــدازی مــوزه عکــس خبــر داد و ایــن امــر را بســیار 

ــوان کــرد.  ضــروری عن
ســیف هللا صمدیــان، رئیــس انجمــن عکاســان ایــران، دربــاره 
جدیدتریــن فعالیت هــای ایــن انجمــن پــس از انتخــاب وی 
ــه  ــن ب ــاب م ــت: انتخ ــره گف ــس هیئت مدی ــوان رئی ــه عن ب
عنــوان رئیــس انجمــن عکاســان در واقــع یــک بــازی نوبتــی 
ــه  ــن را ب ــت انجم ــر ریاس ــتان دیگ ــه دوس ــس از اینک ــود. پ ب
عهــده داشــتند و در تمــام ایــن ســال ها تــاش کردنــد انجمــن 
را دارای یــک چارچــوب کننــد، در بدتریــن شــرایط کار و زندگــی 
ــه مــن رســید؛ امــا یــک نکتــه تلخــی همزمانــی  و... نوبــت ب

ایــن همــه کار و مســئولیت همزمــان را در ذهنــم آب کــرد. 
وی ادامــه داد: از روز اول کــه ایــن مســئولیت را پذیرفتــم قــرار 
شــد در ایــن دوره کارهــا بــه گونــه ای پیــش بــرود کــه بخــش 

ــائل  ــع مس ــود. در واق ــدا بش ــی ج ــش مدیریت ــی از بخ اجرای
ــه  ــی و ســرویس دهی ب ــی و ارتباطــی و مســائل خدمات اجرای
اعضــا و مســائل بیمــه، ارتبــاط بــا دیگــر انجمن هــا و.... توســط 
ــام  ــره تم ــا در هیئت مدی ــا م ــرود ت ــش ب ــت اداری پی مدیری
تــاش خــود را بــه کار ببریــم کــه شــعله های راه انــدازی مــوزه 
ــن  ــن مهم تری ــم ای ــه گمان ــم. ب ــن کنی ــران را روش ــس ای عک
کاری اســت کــه در انجمــن می توانیــم بــه دنبالــش باشــیم و 

بــرای کل کشــور ســود بســیاری دارد.
 ایــن عــکاس در ادامــه بــا بیــان اینکــه عضوگیــری و راه انــدازی 
ســایت انجمــن کــه در دوره هــای قبلــی کارهایــش پیــش رفتــه 
در ایــن دوره ادامــه خواهــد داشــت، بیــان کــرد: پرتعدادتریــن 
ــه  ــه ب ــک جامع ــراد ی ــودن اف ــر ب ــاظ درگی ــه لح ــن ب انجم
حرفــه ای کــه آن را پوشــش می دهــد، انجمــن عکاســی 

اســت. مهــر

ناصــر ممــدوح کــه ایــن روزهــا فعالیتــی در عرصــه دوبلــه نــدارد، 
ــود دانســت  ــدان مناســب و دچــار رک ــه چن ــه را ن ــت دوبل وضعی
ــت  ــون اس ــرای تلویزی ــا ب ــترین کاره ــفانه بیش ــت: متأس و گف
ــل  ــه تحلی ــه ب ــون هــم اصــوال هــر ســال در بحــث دوبل و تلویزی

ــی رود.  م
وی در ادامــه تأکیــد کــرد: متأســفانه فیلم هایــی کــه بایــد دوبلــه 
ــه  ــه روز ب شــوند، چــه در حــوزه مســتند و چــه غیرمســتند، روزب
ــت  ــاره  وضعی ــوت درب ــده پیشکس ــن گوین ــد. ای ــل می رون تحلی
بیــکاری دوبلورهــا و کــم کاری تلویزیــون در خریــد فیلم هایــی کــه 
هــر ســاله وعــده آن را می دهنــد، اظهــار کــرد: متأســفانه در حــال 
ــا،  ــیاری از دوبلوره ــود و بس ــام نمی ش ــان کاری انج ــر آنچن حاض

ــکار هســتند.  ــژه دوبلورهــای جــوان بی به وی
اینکــه  و  تلویزیونــی  ســریال های  در  حضــورش  دربــاره  وی 
ــور در  ــرای حض ــن ب ــرد: م ــار ک ــت، اظه ــته اس ــنهادی داش پیش

ــا  ــود ب ــل نمی ش ــم و دلی ــان نمی ده ــت نش ــریالی رغب ــر س ه
هــر فیلمنامــه ای کــه پیشــنهاد می شــود، جلــوی دوربیــن بــروم. 
اگــر قــرار باشــد در کاری حضــور داشــته باشــم، بــه دنبــال کاری 
ــته  ــوری داش ــه درد بخ ــذاب و ب ــه ج ــه فیلمنام ــود ک ــم ب خواه
ــادآور  باشــد. ممــدوح در بخــش دیگــری از گفت وگــوی خــود ی
شــد کــه ایــن روزهــا مشــغول تماشــای فیلم هــا و ســریال هایی 
اســت کــه در نمایــش خانگــی و ویدئــو رســانه عرضــه می شــود؛ 
از جملــه »شــهرزاد« و »عاشــقانه«. وی قصــه »شــهرزاد« را 
جــذاب دانســت و گفــت: بازیگرانــی کــه در ایــن مجموعــه ایفــای 

ــد.  ــریال افزودن ــت س ــر جذابی ــد، ب ــش کرده ان نق
وی ادامــه داد: اگــر تلویزیــون از حضــور کارگردانــان مطــرح 
را  اســتقبال کنــد، می توانــد مخاطــب  و قصه هــای جــذاب 
نمی توانــد  دارد کــه  تلویزیــون ممیزی هایــی  امــا  برگردانــد. 

بســیاری از ســوژه ها را نشــان دهــد. ایســنا
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کتاب کوچه پس کوچه های  در 
نامههایغالمحسینساعدی
»ورزیل«اجراشد

M.Ghasemi@eskimia.ir
مریم قاسمیگروه فرهنگ

طاهره عزیزم
ــودم.  ــر ب دو ســه روز گذشــته را ســرگرم کار تئات
»ورزیــل« اجــرا شــد. بــا اشــکاالت فنی زیــاد در 
روز اول و بالنســبه تمیزتــر در روزهــای دیگــر. بــه 

ــد  ــد و هرچن ــق از آب درنیام ــورت ناموف ــر ص ه
کــه هنــوز نقــد صحیــح و اصولــی از اجــرا نشــده، 
ــای  ــر کاره ــا دیگ ــه ب ــورت در مقایس ــر ص ــه ه ب
بعدهــا  »ورزیــل«  می کنــم  فکــر  نمایشــی 
ــر  ــه اکث ــرا ک ــد؛ زی ــته باش ــاد داش ــت زی موفقی
جماعــت خــدا ســخت از چنیــن شــکل نمایشــی 
خوششــان آمــده اســت؛ چــه عــوام چه خــواص. 
ــور و  ــتن دک ــاد در بس ــرگرمی زی ــر س ــه خاط ب

ــای  ــرده ام پ ــت نک ــح فرص ــا صب ــا ت دوندگی ه
ــواب  ــو خ ــش ت ــب پی ــد ش ــم. چن ــن بیای تلف
دیدمــت کــه از مــن گلــه می کــردی و عــذر 
ــد  ــورت چن ــر ص ــه ه ــردی. ب ــول نمی ک ــرا قب م
ــد  ــم ش ــوده خواه ــدودی آس ــا ح ــر ت  روز دیگ
ــم  ــراغت خواه ــه س ــد؛ ب ــد ش ــام خواه و کار تم
ــت بفرســتم  ــود برای ــرار ب ــه ق آمــد. عکســی را ک
جنــوب  دریاهــای  آب  یــادگار  می فرســتم. 

اســت بــرای تــو. در ضمــن ایــن چنــد روز یــک 
گرفتــاری هــم برایــم پیــدا شــده بــود کــه بعــد 
ــح خواهــم داد؛ چــون نتیجــه اش  ــت توضی برای
معلــوم نشــده اســت. قربانــت مــی روم. غ ظهــر 

44/7/29
ــزم )نامه هــای غالمحســین  طاهــره، طاهــره عزی
ــین  ــی(؛ غالمحس ــره کوزه گران ــه طاه ــاعدی ب س

ــران، مشــکی، 1389. ســاعدی؛ ته

،،
برای انتخاب رشته به محل تحصیل 
و امکانات موجود در رشته تحصیلی 
توجــه کــرده و در ایــن زمینــه تحقیــق 

کنید

 انتخاب رشته 
و ضرورت مشاوره تحصیلی

دول ارکا�ن �ج

برادرمخسرو
کارگردان احسان بیگلری
بازیگران شهاب حسینی 

ناصر هاشمی، هنگامه قاضیانی 
بیتا فرهی

سینما چهارباغ

ساعت5عصر
کارگردان مهران مدیری

بازیگران سیامک انصاری 
آزاده صمدی، مهران مدیری 

نگین معتضدی، امیر جعفری 
سینما قدس

کبریتسوخته
کارگردان کاظم معصومی

بازیگران شاهرخ استخری، نیما 
شاهرخ شاهی، سارا صوفیانی 

لیال اوتادی، سارا خوئینی ها
سینما چهارباغ

ممدوح: این روزها »شهرزاد« می بینمراه اندازی موزه عکس ایران توسط انجمن عکاسان
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ورود یک ماده مخدر جدید به کشور
ســردار مؤیــدی، قائم مقــام دبیــر کل ســتاد مبــارزه 
ــه  ــا پای ــد ب ــواد مخــدر جدی ــواد مخــدر، از ورود م ــا م ب
روان گــردان بــه نــام »Nps« بــه کشــور خبــر داد و گفت: 
ــه دارو، حمــل ایــن مــاده مخــدر  ــه دلیــل شــباهت ب ب

بســیار آســان اســت. 
ــان  ــوزش کارکن ــه آم ــا اشــاره ب ــدی ب ــی موی ســردار عل
فــرودگاه و گمــرکات بــرای برخــورد بــا قاچــاق و ورود و 
رواج ایــن مــاده مخــدر بــه کشــور گفــت: امیدواریــم بــا 
ــی در برخــورد  ــات خوب ــاش رســانه ها و مــردم توفیق ت
ــدن آن در  ــر ش ــری از همه گی ــواد و جلوگی ــن م ــا ای ب

جامعــه داشــته باشــیم. 
ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــه داد: در س ــدی ادام موی
ــت و وزارت  ــان اس ــت یکس ــا وزارت بهداش ــان ب نگاهم
ــواد  ــر م ــط در ام ــای ذی رب ــی از ارگان ه ــت، یک بهداش
ــر  ــم در ام ــا ه ــی را ب ــات خوب ــه اقدام ــت ک ــدر اس مخ

ــم.  ــام داده ای ــدر انج ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
مویــدی گفــت: حــذف اعــدام در مجــازات قاچاقچیــان 
مــواد مخــدر نداریــم. بحث هــای متفاوتــی در ایــن 
زمینــه مطــرح شــده و خوشــبختانه نماینــدگان مجلــس 

ــده اند. ــه ش ــه توجی ــن زمین در ای
 وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود دربــاره کولبــران 
و نقــش آن هــا در قاچــاق مــواد مخــدر بــه کشــور گفــت: 
همــه کولبــران قاچاقچــی نیســتند. بخشــی از ایــن افراد 
ــا در  ــد؛ ام ــری می کنن ــه کولب ــدام ب ــت اق ــرای معیش ب
مرزهــای غربــی معضــل ورود مــواد پیش ســاز را داریــم 

ــد.  ــه آمــوزش دیده ان کــه مرزبان هــا در ایــن زمین
ــرد:  ــد ک ــاک تاکی ــربت تری ــع ش ــاره توزی ــدی درب موی
ــواد  ــرک م ــث ت ــه باع ــته ایم ک ــادی داش ــای زی نمونه ه
مخــدر می شــود و امیدواریــم ایــن روش کــه روش 
علمــی و جایگزینــی بــرای تــرک مــواد اســت، در کشــور 

ــال شــود. مهــر ــا هــم دنب م

فاضالب عامل بسیاری از 
آلودگی هاست

ــن  ــط  زیســت در آیی ــس ســازمان حفاظــت محی رئی
بــا  فاضــاب  تصفیه خانــه  نخســت  فــاز  افتتــاح 
ــیاری از  ــل بس ــاب عام ــاب و فاض ــه پس ــان اینک بی
ــای  ــط  زیســت از طرح ه ــت: محی آلودگی هاســت، گف

وزارت نیــرو حمایــت می کنــد. 
معصومــه ابتــکار بــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار داشــت: 
ــت  ــد بیــش از گذشــته مدیری پســاب و فاضــاب بای
ــای  ــد هزینه ه ــورت می توان ــن ص ــر ای ــود و در غی ش

ســنگینی را بــه کشــور تحمیــل کنــد. 
ــاب  ــاب و فاض ــای پس ــه داد: آلودگی ه ــکار ادام ابت
بــرای محیــط  زیســت و اقتصــاد، مشــکات اساســی 
ایجــاد خواهــد کــرد و بایــد مدنظــر و دقــت قــرار گیــرد.
ــت آب  ــد در قیم ــرو بای ــه وزارت نی ــان اینک ــا بی  او ب
ــور  ــار کش ــای در اختی ــا آب ه ــد ت ــر کن ــز تجدیدنظ نی
به راحتــی هــدر نــرود، ادامــه داد: امــروز آب از نفــت و 
ــد  ســوخت های فســیلی اهمیــت بیشــتری دارد و بای

ــی داد. وزارت نیــرو ــع آب ــه مناب ــای بیشــتری ب به

گزارش
زیر پوست جامعه چه می گذرد؟

چنــد ســالی اســت کــه شــنیدن جمله هایــی در کمــال 
از افــرادی در ســطح جامعــه عادتمــان  بی پروایــی 
شــده اســت؛ بــرای مثــال راننــده ای در کوچــه ای 
ــد؛ آرام  ــی می کن ــرعت رانندگ ــا س ــکونی ب ــاه و مس کوت
ــه آهســته تر  ــر داده می شــود ک ــه او تذک ــه ب و محترمان
رانندگــی کنــد؛ زیــرا ممکــن اســت کــودک یــا بزرگســالی 
ــی  ــا وقاحــت و حالت ــار ســانحه شــود. پاســخ او ب دچ
طلبکارانــه ایــن اســت: »بــه تــو چه دیــه اش را مــی دم!« 
ــا شــنیده ایم  ــم ی ــه بوده ای ــن صحن ــا شــاهد ای ــا باره ی

کــه ماشــینی بــه عابــری زد و فــرار کــرد! 
پدیــده دیگــر اینکــه خافــکاران کــه بیشــتر دچــار 
ــتند  ــده هس ــکات عدی ــر مش ــی و درگی ــاالت روان اخت
ــت، آن  ــاد اس ــه معت ــد؛ آن  ک ــه می زنن ــه پرس در جامع
ــه دزدی  ــت، آن ک ــدر اس ــواد مخ ــاق م ــه کارش قاچ ک
می کنــد، نــه یــک بــار کــه اساســا گویــی شــغلش ایــن 
اســت و در خــط زنــدان - جامعــه در رفــت و آمد اســت، 
آن کــه در صنایــع غذایــی بدتریــن و زشــت ترین خطاهــا 
ــد، آن  کــه در  را مرتکــب می شــود و ظاهرســازی می کن
هــر شــغل و منصبــی هســت در روز روشــن بــه نوعــی 
کم فروشــی کــرده و ســبیل هایش را پــاک می کنــد 
و بــادی در غبغــب می انــدازد و احســاس می کنــد 
»باهــوش«، »زرنــگ« و »حواســش جمــع اســت کــه 

ــد!«  ســرش کاه نگذارن
ــچ  ــه هی ــی را ب ــی و رانندگ ــن راهنمای ــه قوانی ــان ک آن
می گیرنــد و چــون دلشــان از زمیــن و آســمان پــر 
ــاه، عقده های شــان  اســت و دستشــان از همــه جــا کوت
ــی  ــما خال ــن و ش ــر م ــر س ــان ب ــه و خیاب را در کوچ
ــد؛  ــه طلبکارن ــا از هم ــه اساس ــی ک ــا گروه ــد ی می کنن
آن هــا کــه ظاهرســازی می کننــد، دروغگویــی و بــه 
شــده  زندگی شــان  فلســفه  دودوزه بــازی  اصطــاح 
اســت، در میهمانی هــا، در ادارات و در همــه محافــل 
قربان صدقــه  و  می گوینــد  تملــق  فقــط  اجتماعــی 
یکدیگــر می رونــد و چاکــر و مخلــص و ســینه چاک 
ــاری  ــار و گفت ــان رفت ــان آنچن ــا در پنه هــم هســتند؛ ام
دارنــد و در دل آنچنــان نیــت ناپاکــی کــه زندگــی طــرف 
ــان کــه یــک  ــد؛ آن ــا خــاک یکســان می کنن ــل را ب مقاب
ــب  ــا صاح ــا موقت ــیده ی ــی رس ــال و منال ــه م ــبه ب ش
ــان  ــتان و اطرافی ــده اند و زیردس ــدت ش ــی کوتاه م قدرت
ــاب  ــه ای پرت ــه گوش ــه و ب ــدرت ل ــه ق ــا هم ــود را ب خ
می کننــد و... ؛ ایــن وقایــع از چگونــه فاجعــه ای در 

جامعــه خبــر می دهنــد؟
 بــه نظــر شــما ایــن رفتارهــا جــز قانون گریــزی، انحطاط 
اخاقــی، رفتارهــای ضداجتماعــی، نادیــده گرفتن حقوق 
ــن  ــه موازی ــبت ب ــی نس ــی و بی تفاوت ــران، بی حس دیگ
اخاقــی ریشــه دیگــری دارد؟ آیــا وقــت آن نرســیده کــه 
ایــن رفتارهــا بــا کمــک کارشناســان ریشــه یابی شــود و 
ــی، علمــی و  ــن آن برنامه هــای اصول ــرای حــل بنیادی ب

مشــارکتی انجــام گیــرد؟ خبــر فارســی

کوتاه حوادث 
 پیرزنی در نجف 

ثروتمندترین گدای جهان
هنگامــی کــه یــک پیــرزن تهیدســت در شــهر نجــف فــوت 
کــرد، پلیــس بــرای تحقیقــات و بررســی های بیشــتر بــه 
ــود، وارد و  ــه المشــراق واقــع شــده ب ــه او کــه در محل خان
ــا اتفاقــی عجیــب مواجــه شــد. مامــوران پلیــس پــس  ب
ــمگیری  ــدار چش ــه مق ــدا ب ــرزن گ ــزل پی ــی من از بازرس
پــول، طــا و ارزهــای گوناگــون رســیدند کــه در کیســه های 
نایلونــی پنهــان شــده بــود. امــوال کشف شــده متعلــق بــه 
ایــن پیــرزن، 72 میلیــون و 322 هــزار دینــار عراقــی، 119 
لیــره لبنانــی، 300 دینــار کویتــی، 320 روپیه پاکســتانی، 90 
ریــال ســعودی، 562 دالر آمریــکا، 440 تومــان ایرانــی، 70 
روپیــه افغانــی، 10 یــورو و همچنیــن مقــداری روپیــه هنــد 

بــود. باشــگاه خبرنــگاران

پزشک فداکار خبرساز شد
ــی در بیمارســتان  ــان و زایمــان وقت ــداکار زن متخصــص ف
ــد.  ــاز ش ــه اش خبرس ــدام فداکاران ــا اق ــد، ب ــتری ش بس
ــرای  ــه ب ــی ک ــه آمریکای ــان حامل ــان و زایم متخصــص زن
ــدش در بیمارســتان  ــا آوردن فرزن ــه دنی ــان خــود و ب زایم
بســتری بــود، وقتــی از وضعیــت اورژانســی یکــی از زنــان 
بــاردار باخبــر شــد، و پــی بــرد او بــا وجــود درد شــدید، نیــاز 
بــه پزشــک دارد، راهــی اتــاق عمــل شــد. او پس از بــه دنیا 
آوردن نــوزاد، دقایقــی بعــد خــودش نیــز راهــی اتــاق عمــل 
ــا آورد.  ــه دنی ــش ب ــا کمــک همکاران ــرش را ب شــد و دخت
بــه گفتــه مســئوالن ایــن بیمارســتان در ایالــت »کنتاکــی« 
امریــکا، حــال هــر دو مــادر و هــر دو کــودک کــه در کنــار 

یکدیگــر بســتری هســتند، خــوب اســت. شــفاآنالین

 جسد یکی دیگر از گردشگران 
چال کندی پیدا شد

ــر از  ــی دیگ ــد یک ــت: جس ــول گف ــدار دزف ــاون فرمان مع
ــد.  ــف ش ــدی کش ــال کن ــه چ ــود حادث ــگران مفق گردش
ــار  ــول، اظه ــدار دزف ــاون فرمان ــی، مع عبدالحســین پوررکن
کــرد: جســد یکــی دیگــر از گردشــگران مفقــود در حادثــه 
دز، پــس از 13 روز از حادثــه،   صبــح روز سه شــنبه در 

منطقــه چال کنــدی کشــف شــد. 
ــا هماهنگی هایــی کــه از روز گذشــته انجــام  وی افــزود: ب
ــه  ــه ب ــی آب رودخان ــه منظــور کاهــش دب شــد، ســد دز ب
طــور موقــت بســته شــد و در ایــن شــرایط تیم هــای 
ــت وجو  ــات جس ــا عملی ــانی و قایقران ه ــواص آتش نش غ

ــد.  ــام دادن ــان تر انج را آس
غــواص  تیم هــای  نهایــت  در  کــرد:  بیــان  پوررکنــی 
2 گردشــگر  از  یکــی  جســد  توانســتند  آتش نشــانی 
مفقــودی را از آب بیــرون بیاورنــد. اکنــون یــک گردشــگر 

دیگــر همچنــان در دز مفقــود اســت. 
معــاون عمرانــی فرمانــداری ویــژه دزفــول اظهــار داشــت: 
ــق  ــده متعل ــد کشف ش ــم جس ــم بگویی ــون نمی توانی تاکن
ــد  ــن جس ــر ای ــال حاض ــت و در ح ــی اس ــه کس ــه چ ب
 جهــت شناســایی بــه پزشــکی قانونــی تحویــل داده شــده 

است. رکنا

کنش    وا

معاون اجتماعی نیروی انتظامی   
با توجه به اخبار منتشرشده درباره کودک آزاری پلیس این 

روزها دغدغه زیادی برای تامین امنیت دارد و با وجود 
اتفاقاتی که برای کودکانی نظیر آتنا و بنیتا رخ داد و اذهان 

عمومی را به شدت مشوش کرد، سعی دارد امنیت و 
احساس آرامشی چندین برابر را ایجاد کند. بر این اساس 

میزان گشت های خیابانی افزایش یافته و حوزه های 
اطاعاتی در راستای حفظ امنیت جامعه هوشیارانه تر عمل 

می کنند.

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان   

با توجه به گزارش های متعددی که از سوی مردم در مورد 
اضافه دریافتی دفاتر پلیس 10+ در ازای ارائه خدماتی 

نظیر صدور، تعویض یا تمدید گذرنامه، صدور یا تعویض 
کارت پایان خدمت و ... توسط سامانه دریافت و بررسی 
گزارش ها و شکایات مردمی به این سازمان واصل شده 
بود، پیگیری های الزم صورت گرفت که با توجه به عدم 
طی فرآیند مصرح در مصوبه هجدهمین جلسه ستاد 

هدفمندسازی یارانه ها، شرکت پژوهش و توسعه ناجی به 
پرداخت بیش از یک هزار میلیارد ریال محکوم شد.

جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
ناجا   

در آینده نزدیک نسبت به تعویض پاک کلیه وسایل نقلیه 
مناطق آزاد به پاک ملی اقدام خواهد شد؛ اما در حال 
حاضر اولویت شماره گذاری در مناطق آزاد با خودروهای 

نوشماره و نقل و انتقال است و به مرور بر اساس 
برنامه ریزی مناطق آزاد، پاک های قدیمی فراخوان و 

تعویض می شود. 
تنها پاک باقی مانده که هنوز ملی نشده است، پاک 

مناطق آزاد تجاری است و هفت منطقه آزاد قشم، کیش، 
چابهار، اروند، انزلی، ارس و ماکو در کشور وجود دارد که 

طی دو سال گذشته مراحل طراحی و مقدمات پاک ملی 
آن ها با هماهنگی دبیرخانه مناطق آزاد کشور آغاز و تولید 

این پاک ها نیز انجام شد. از سوی دیگر سامانه جامع آن 
نیز در حال تکمیل و بهره برداری است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره(   
محور کار کمیته امداد اشتغال است که در سال گذشته 27 
میلیارد تومان وام اشتغال به 2 هزار نفر پرداخت که از این 

میزان 18 میلیارد تومان تعهد بانک ها و 9 میلیارد تومان 
منابع امداد بوده است. 

کارمزد وام ها در ابتدا 3 درصد بود که مقرر شده که این 
میزان به 2 درصد کاهش یابد.

 معاون رئیس جمهور در امور زنان 
و خانواده 

بر اساس ماده 230، بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی 
از مسائل مهمی است که باید به آن توجه نشان داد؛ چرا 

که در بررسی هایی که انجام دادیم متوجه شدیم اولین 
مسئله ای که درباره زنان باید رسیدگی شود، مسئله فعالیت 

اقتصادی زنان است.

قتل خیابانی

معــاون مبــارزه بــا جرایــم جنایــی پلیــس آگاهــی تهــران 
بــزرگ از دســتگیری چهــار پســر کــه پــس از ناکامــی در 
ــو، او را  ــان اندرزگ ــری جــوان در خیاب ســوار کــردن دخت

بــا ضربــات چاقــو بــه قتــل رســانده بودنــد، خبــر داد. 
در ســاعت 23:45 جمعــه گذشــته از طریــق مرکــز 
ــری  ــره درگی ــک فق ــوع ی ــی 110 وق ــای پلیس فوریت ه
منجــر بــه جــرح در منطقــه اندرزگــو، خیابــان وطــن پــور 
ــا حضــور  ــه ب ــام شــد ک ــش اع ــری 101 تجری ــه کانت ب
نزدیک تریــن واحــد گشــت کانتــری در محــل و در 
بررســی اظهــارات شــاهدان صحنــه درگیــری، مشــخص 
ــژو 206  ــودرو پ ــتگاه خ ــک دس ــینان ی ــه سرنش ــد ک ش
ســفیدرنگ اقــدام بــه ضــرب و جــرح خانمــی 35 ســاله 

ــده اند.  ــواری ش ــل مت ــه از مح ــرده و بافاصل ک
دقایقــی بعــد و در نخســتین ســاعات بامــداد روز شــنبه 
ایــن هفتــه از طریــق تیــم پزشــکی بیمارســتان بــه 
کانتــری 101 تجریــش اعــام شــد کــه بــا وجــود تمامــی 
ــرب و  ــه ض ــروح صحن ــده، مج ــل آم ــه عم ــات ب اقدام
جــرح بــه دلیــل شــدت جراحــات وارده شــده ناشــی از 

اصابــت جســم تیــز فــوت کــرده اســت.
بــا تشــکیل پرونــده مقدماتــی بــا موضــوع قتــل عمـــد و 
ــه 27  ــرس شــعبه دوم دادســرای ناحی ــه دســتور بازپ ب
ــم  ــار اداره ده ــیدگی در اختی ــرای رس ــده ب ــران، پرون ته
ــزرگ قــرار گرفــت  ــژه قتــل پلیــس آگاهــی تهــران ب وی
ــا حضــور در  ــس آگاهــی ب ــان اداره دهــم پلی و کارآگاه
صحنــه جنایــت بــه تحقیــق از شــاهدان صحنــه درگیــری 

منجــر بــه جنایــت پرداختنــد. 
شــاهدان در اظهاراتــی مشــابه عنــوان داشــتند کــه 
سرنشــینان یــک دســتگاه خــودرو 206 ســفیدرنگ 
ــا  ــول ب ــه مقت ــه را داشــتند ک ــردن مقتول قصــد ســوار ک
آن هــا درگیــر شــد و در ادامــه سرنشــینان پــژو 206 او را 
بــا ضربــات متعــدد چاقــو مجــروح کــرده و در نهایــت از 

محــل متــواری شــده اند. 
یکــی از شــاهدان صحنــه درگیــری مقتول با سرنشــینان 
ــی  ــت: حوال ــان گف ــه کارآگاه ــش ب ــژو 206 در اظهارات پ
ــتن  ــک خواس ــدای کم ــب ص ــاعت 23:30 جمعه ش س
خانمــی از خیابــان را شــنیدم.زمانی کــه از پنجــره طبقــه 
ســوم بــه خیابــان نــگاه کــردم، خانــم جوانــی را دیــدم 
کــه بــا سرنشــینان یــک خــودرو 206 درگیــر شــده بــود؛ 
ــم از  ــن خان ــه ای ــردن ب ــک ک ــد کم ــه قص ــه ب بافاصل

ســاختمان بیــرون آمدیــم؛ امــا سرنشــینان 206 از محــل 
متــواری شــده بودنــد و خانــم جــوان غــرق در خــون، در 
ــه  ــود کــه بافاصلــه موضــوع را ب ــان افتــاده ب کنــار خیاب

پلیــس و اورژانــس اطــاع دادیــم. 
ــی  ــا بررس ــان ب ــی، کارآگاه ــات پلیس ــاز تحقیق ــا آغ ب
امــوال مقتولــه اطمینــان پیــدا کردنــد کــه سرنشــیان پژو 
ــه درگیــر نشــده اند. در  ــا مقتول ــه قصــد ســرقت ب 206 ب
ــا شناســایی دوربین هــای  ــات پلیســی و ب ــه اقدام ادام
بــا  کارآگاهــان  درگیــری،  محــدوده  مداربســته 
ــه دســت آمــده از دوربین هــای  ــر ب بهره گیــری از تصاوی
ــژو 206 ســفیدرنگ  ــه شناســایی پ ــق ب مداربســته موف
ــی  ــماره انتظام ــه ش ــت ب ــه جنای ــده از صحن متواری ش

ــدند.  ــوم ش معل
ــتان  ــژو 206 در شهرس ــودرو پ ــک خ ــایی مال ــا شناس ب
ــد 1375، وی روز  ــا.ت متول ــام غامرض ــه  ن ــن ب ورامی
دوشــنبه در حیــن تــردد در محــدوده جنــوب شــرق 
تهــران دســتگیر شــد و در همــان تحقیقــات اولیــه 
اعتــراف کــرد کــه بــه  همــراه ســه تــن از دوســتانش بــه 
نام هــای مبیــن، مهــدی و مســعود قصــد ســوار کــردن 
مقتولــه بــه ماشــین را داشــتند کــه مقتولــه در برابرشــان 
ــدد  ــات متع ــا ضرب ــه وی را ب ــرده و در ادام ــت ک مقاوم
چاقــو از ناحیــه ران پــا و دســت مجــروح کردنــد، امــا بــا 
توجــه بــه حضــور مــردم و اهالــی در محــل بــه ســرعت 

ــواری شــدند.  از محــل مت
بــا اعتــراف صریــح غامرضــا، مبیــن، مهــدی و مســعود 
نیــز در ســه عملیــات جداگانــه دســتگیر  و بــه اداره دهــم 
پلیــس آگاهــی تهــران منتقــل شــدند و همگــی اظهــارات 

غامرضــا را تأییــد کردنــد. 
ــز اطاع رســانی پلیــس آگاهــی  ــر اســاس اعــام مرک ب
پایتخــت، ســرهنگ کارآگاه حمیــد مکــرم، معــاون 
مبــارزه بــا جرایــم جنایــی پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ، 
بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: تحقیقــات پلیســی در ایــن 
پرونــده در مراحــل مقدماتــی قــرار دارد و متهمیــن 
پرونــده بــرای صــدور قــرار قانونــی بــه شــعبه دوم 
بازپرســی دادســرای امــور جنایــی اعــزام شــدند و قــرار 
بازداشــت موقــت از ســوی بازپــرس پرونــده بــرای آن هــا 
صــادر شــده و دوبــاره بــرای انجــام تحقیقــات تکمیلــی 
در اختیــار اداره دهــم ویــژه قتــل پلیــس آگاهــی تهــران 

ــد. ایســنا ــرار گرفتن ــزرگ ق ب
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کنکــور، کابــوس بســیاری از خانواده هــای ایرانــی 
ــرهای  ــه قش ــا، چ ــیاری از خانواده ه ــت. بس اس
ــاله  ــر س ــه، ه ــرهای مرف ــه قش ــط و چ متوس
صــرف کاس هــای  را  هنگفتــی  هزینه هــای 
ــا راه  ــاید ب ــا ش ــد ت ــان می کنن ــور فرزندانش کنک
ــه رشــته های خــاص  ــردن فرزندشــان ب ــدا ک پی

ــن شــود.  ــده آن هــا تضمی آین
اگــر کاس هــای کنکــور تــا دیــروز مختص ســال 
آخــر دبیرســتان بــود، هم اکنــون ایــن کاس هــا 
ــده  ــیده ش ــتان کش ــی و دبس ــه دوران راهنمای ب
ــال  ــت زنی در ح ــین تس ــد ماش ــودکان مانن و ک

فراگیــری رمــوز موفقیــت در کنکــور هســتند. 
کنکــور سال هاســت کــه قــرار اســت حــذف 
شــود تــا دانش آمــوزان بــر اســاس قابلیت هــای 
کارشناسی شــده تری راهــی دانشــگاه ها شــوند؛ 
بــا  حــذف کنکــور  داســتان  متاســفانه  امــا 
شــرایط فعلــی حتــی تخیلی تــر از داســتان 
آدم فضایی هــا بــه نظــر می رســد و شــانس 
ــده  ــران دی ــی در ای ــود فضای ــک موج ــه ی اینک
ــت.  ــور اس ــذف کنک ــتر از ح ــیار بیش ــود، بس ش
و  سوء اســتفاده  کنکــور  آشــفته بازار  ایــن  در 

کاهبــرداری هــم رواج فراوانــی دارد.
 حواشی کنکور

ــرای ســودجویان  ــی را ب فضــای مجــازی، فرصت
فراهــم کــرده کــه بتواننــد از ایــن طریــق بســیار 

ــد.  ــه دام بیندازن ــود را ب ــای خ ــت طعمه ه راح
در  را  زیــادی  مدت زمــان  مــا  دانش آمــوزان 
ــل  ــه دلی ــد و ب فضــای مجــازی ســپری می کنن
ــتفاده از  ــرای اس ــوزی ب ــر دانش آم ــه کمت اینک
ایــن فضــا آموزش هــای الزم را دیــده اســت، بــه 
ــودجو  ــای س ــدف گروه ه ــد ه ــی می توانن راحت

ــد.  قــرار گیرن

ــوزان  ــص دانش آم ــا مخت ــه ســودجویی تنه البت
انبــوه  نیســت؛  هــم  مجــازی  فضــای  و 
آموزشــگاه های کنکــور کــه هــر روز ماننــد قــارچ 
در گوشــه ای ســبز می شــوند، نشــان از یــک 
ضعــف سیســتماتیک در ایــن زمینــه دارد. تقریبا 
ــه  ــد ک ــوان می کنن ــگاه ها عن ــن آموزش ــه ای هم

قبولــی در کنکــور را تضمیــن می کننــد. 
البتــه تضمین هــا هــم انــواع گوناگونــی دارد. بــر 

ــت  ــوز پرداخ ــواده دانش آم ــه خان ــاس آنچ اس
ــوال  ــاوت اســت. معم ــا متف ــد، تضمین ه می کنن
تضمیــن قبولــی در دانشــگاه های غیردولتــی 
ــگاه  ــی در دانش ــه را دارد و قبول ــن هزین کمتری
دولتــی و رشــته های خــاص ماننــد پزشــکی 

شــامل بیشــترین هزینه هــا می شــود. 
ــد  ــوان می کنن ــات عن ــن مؤسس ــیاری از ای بس
ــه را  ــد هزین ــدن 100 درص ــول نش ــورت قب در ص
ــه  ــس دادن هزین ــه پ ــد داد. البت ــس خواهن پ
ــت  ــوال در نهای ــی دارد و معم ــرایط خاص ــم ش ه
ــن آموزشــگاه ها چیــزی حــدود  ــن ای منصف تری

70 درصــد هزینــه را پــس می دهنــد. 
ــات  ــور مؤسس ــای کنک ــتم کاری کاس ه سیس
مختلــف تقریبــا مشــابه اســت؛ آن هــا بــر 
ــوز  ــل، دانش آم ــال های قب ــؤاالت س ــاس س اس
را بــه ســمت ریســک کمتــر در ســؤاالت مشــابه 

هدایــت می کننــد. 
ــری  ــا 4 نف ــت کم 3 ت ــوز دس ــر 10 دانش آم از ه
ــوند  ــق ش ــیوه موف ــن ش ــا ای ــت ب ــن اس ممک
و همیــن میــزان بــا توجــه بــه تعــداد زیــاد 
ــب  ــی جی ــی را راه ــول هنگفت ــوزان پ دانش آم

ایــن مؤسســات می کننــد.
متاســفانه آمــوزش و پــرورش و وزارت علــوم بــه 
عنــوان دو رکــن اساســی درگیــر بــا ایــن ماجــرا 
غیرمنصفانــه  فعالیت هــای  جلــوی  نه تنهــا 
ــز  ــه خــود نی ــن مؤسســات نمی ایســتند، بلک ای
در ایــن ماجــرا شــریک دزد و رفیــق قافلــه 

ــود  ــی وج ــته فراوان ــات وابس ــتند. مؤسس هس
دارنــد کــه از طریــق آمــوزش و پــرورش و وزارت 
ــوند  ــت می ش ــیما حمای ــی صداوس ــوم و حت عل
ــن خــوان گســترده  ــه صــورت شــراکتی از ای و ب
ــل  ــن دلی ــه همی ــا ب ــد و قطع ــتفاده می کنن اس
هــم هســت کــه ایــن دو نهــاد مهــم، هیــچ 
این گونــه کاس هــا  برگــزاری  بــا  مخالفتــی 
ــذف  ــر ح ــاص در براب ــت خ ــا جدی ــد و ب ندارن

کنکــور مقاومــت می کننــد.
 چه باید کرد؟

امــا پرســش مهــم بــرای بســیاری از مــردم ایــن 
ــوان  ــا ایــن شــرایط چــه کاری می ت اســت کــه ب
انجــام داد و آیــا اصــوال راهــی بــرای مقابلــه بــا 

ایــن شــرایط ناجوانمردانــه وجــود دارد؟
مــا بــرای ایــن موضــوع تحقیقــات فراوانــی 
انجــام دادیــم، از تجربیــات خودمــان و نظــرات 

کارشناســان مختلفــی بهــره بردیــم و نتیجــه ای 
کــه حاصــل شــد حــاوی مطالــب جالبــی بــود.
تحقیقــات  در  افــراد حاضــر  بیشــتر  تقریبــا 
کــه خــود از دانش آموختــگان دانشــگاه های 
مختلــف هســتند، بــدون حضــور در کاس کنکور 

در دانشــگاه مدنظرشــان قبــول شــده اند. 
افــراد هــم کامــا  ایــن  راز موفقیــت همــه 
مشــابه بــود؛ تــاش، پشــتکار، برنامه ریــزی، 
ــته  ــه رش ــه ب ــا و عاق ــق درس ه ــری عمی یادگی
ــن  ــن راهــکار ای ــی مدنظــر. پــس بهتری تحصیل
اســت کــه دانش آمــوزان در کنــار درس هــای 
ســاعت  یــک  روزانــه  دســت کم  عــادی 
مطالعــه متناســب بــا کنکــور رشــته مدنظرشــان 
ــرا ســؤاالت کنکــور از همیــن  داشــته باشــند؛ زی
کتاب هــای درســی اســتخراج می شــود و هیــچ 
ــدارد. ــود ن ــی در آن وج ــب و غریب ــر عجی عنص

بــر اســاس جــداول سرشــماری ســال 1395 حــدود 2 
میلیــون مــرد هرگــز ازدواج نکــرده بیــش از زن هرگــز 

ازدواج نکــرده در کشــور وجــود دارد. 
از  ایــران کــه  آمــار  مرکــز  اطاعــات  اســاس  بــر 
سرشــماری ســال 1395 اســتخراج شــده، در کل کشــور 
ــاله و  ــرد 10 س ــزار و 989 زن و م ــون و 421 ه 66 میلی
بیشــتر وجــود دارنــد کــه از ایــن میــزان 33 میلیــون و 
562 هــزار و 612 نفــر مــرد و 32 میلیــون و 859 هــزار 
و 377 نفــر زن هســتند و بــه ایــن ترتیــب 703 هــزار و 

ــتند.  ــان هس ــتر از زن ــاله و بیش ــرد 10 س 235 م
همچنیــن اطاعــات موجــود حاکــی از آن اســت کــه در 
کل کشــور 42 میلیــون و 399 هــزار و 792 زن و مــرد 10 
ســاله و بیشــتر، همســر دارنــد کــه از ایــن میــزان تعــداد 

مــردان 118 هــزار و 746 نفــر بیــش از زنــان اســت. 

تعــداد مردهــای دارای همســر 21 میلیــون و 259 هــزار 
ــر 21  ــان دارای همس ــداد زن ــتند و تع ــر هس و 269 نف

ــر هســتند.  ــزار و 523 نف ــون و 140 ه میلی
در کل کشــور 2 میلیــون و 728 هــزار و 18 نفــر در 
شــرایط »فــوت همســر« زندگــی می کننــد کــه 2 
میلیــون و 398 هــزار و 987 نفــر زن و 329 هــزار و 
ــی  ــب تعــداد زنان ــن ترتی ــه ای ــر مــرد هســتند. ب 31 نف
ــد، 2  ــرد مانده ان ــود مج ــر خ ــوت همس ــس از ف ــه پ ک
میلیــون و 69 هــزار و 956 نفــر بیشــتر از مردان هســتند. 
همچنیــن مجمــوع زنــان و مردانــی کــه پــس از طــاق 
ــون  ــک میلی ــادل ی ــد، مع ــی می کنن ــا زندگ همســر تنه
ــزان 399  ــن می ــه از ای ــر اســت ک و 111 هــزار و 866 نف
هــزار و 84 نفــر مــرد و 712 هــزار و 782 نفــر زن 

هســتند. خبرآنالیــن

مشــاور وزیــر کشــور در امــور زنــان و خانــواده از افزایــش رونــد نرخ 
بیــکاری زنــان در 10 ســال گذشــته خبــر داد و گفــت: ایــن رقــم در 
ــاخص  ــه ش ــال آنک ــت؛ ح ــیده اس ــد رس ــا 8/19 درص ــال 92 ت س
نــرخ بیــکاری زنــان بــا تحصیــات عالیــه دو برابــر مــردان اســت. 
فهیمــه فرهمندپــور بــا تاکیــد بــر ضــرورت توجــه بــه زنــان 
سرپرســت خانــوار گفــت: جمعیــت زنــان سرپرســت خانــوار 
برابــر مــردان اســت. نســبت خانوارهــای  9/62 درصــد و دو 
تک سرپرســت 85 درصــد اســت کــه ایــن میــزان در مــردان تنهــا 
ــن  ــه ای ــب توج ــئله جال ــا مس ــت؛ ام ــده اس ــام ش ــد اع 15 درص
ــال و  ــوار 50 س ــت خان ــان سرپرس ــنی زن ــاخص س ــه ش ــت ک اس
ــش  ــد بی ــم نشــان می ده ــن رق ــا 16 درصــد اســت. ای ــر تنه کمت
ــن  ــال س ــش از 50 س ــوار بی ــت خان ــان سرپرس ــد زن از 80 درص
دارنــد کــه ایــن مســئله ضــرورت توجــه بــه ارائــه خدمــات بــه ایــن 

می کنــد.  پررنگ تــر  را  جمعیــت 

فرهمندپــور در ادامــه بــا بیــان اینکــه 45 درصــد زنــان فاقــد درآمد، 
ــه کل  ــوار ب ــان سرپرســت خان 18 درصــد درآمــدزا و نســبت کل زن
خانوارهــا 1/12 درصــد اســت، تصریــح کــرد: از جملــه اهــداف 
اقتصــاد مقاومتــی می تــوان بــه ارتقــای زمینه هــای شــغلی 
زنــان، ارائــه الگــوی اشــتغال مبتنــی بــر کرامــت انســانی، حمایــت 
ــان عشــایر و روســتایی  ــان و توانمندســازی زن و توانمندســازی زن
بــه فعالیت هــای دولــت  ادامــه  اشــاره کــرد. فرهمندپــور در 
ــی  ــرد: فعالیت های ــح ک ــان اشــاره و تصری ــم در اشــتغال زن یازده
اســتانی  منطقــه ای،  ملــی،  نمایشــگاه های  برگــزاری  نظیــر 
ــری  ــان روســتایی و عشــایری، پیگی ــای توانمندســازی زن طرح ه
ــوت  ــای پایل ــرای طرح ه ــوار، اج ــت خان ــان سرپرس ــائل زن مس
ــات  ــی و جلس ــای آموزش ــزاری دوره ه ــاخص ها، برگ ــری ش پیگی
ــت  ــاله دول ــر 4 س ــا در عم ــن فعالیت ه ــه ای ــی از جمل هم اندیش

ــود. خبرآنالیــن ــم ب یازده

کیمیای وطن بررسی کرد:

پشت پرده کالس های کنکور 

،،
کــه  اســت  ایــن  راهــکار  بهتریــن 
دانش آمــوزان در کنــار درس هــای عــادی 
دســت کم روزانــه یــک ســاعت مطالعــه 
ــا کنکــور رشــته مدنظرشــان  متناســب ب

باشــند داشــته 

45 درصد زنان فاقد درآمد هستندمردان هرگز ازدواج نکرده، ۲ میلیون نفر بیش از زنانند

ــی  ــال بررس ــال 89 در ح ــز س ــای پایی ــی از روزه در یک
چنــد پرونــده در پلیــس آگاهــی شهرســتان هرســین در 

اســتان کرمانشــاه بــودم.
حوالــی بعدازظهــر از مرکــز فوریت هــای پلیســی 110 بــه 
مــن گــزارش شــد کــه دختــر جوانــی کــه منشــی مطــب 
پزشــکی بــوده در محــل کارش بــه قتــل رســیده اســت.

وقتــی بــه محــل قتــل رســیدم، افــراد بســیاری مقابــل 
ــدام  ــر ک ــد و ه ــده بودن ــع ش ــاختمان جم در ورودی س

ــاره ماجــرای قتــل منشــی روایتــی داشــتند. درب
بــود.  افتــاده  تزریقــات  بخــش  در  منشــی  جســد 
بررســی ها نشــان مــی داد کــه دو ضربــه چاقــو بــه 
شــکم و گــردن ایــن دختــر جــوان اصابــت کــرده اســت؛ 
امــا ایــن در حالــی بــود کــه آثــار خراشــیدگی هایی نیــز 
ــب را  ــد. مط ــده می ش ــت های او دی ــچ دس ــر روی م ب
جســت وجو کردیــم کــه معلــوم شــد هیــچ وســیله ای از 
آنجــا ســرقت نشــده اســت. اولیــن فــردی کــه در مظــان 
ــرای  ــود. او را ب ــب ب ــک مط ــت، پزش ــرار داش ــام ق اته

ــم. ــار کردی ــی احض ــس آگاه ــه پلی ــات ب تحقیق
او در جریــان تحقیقــات گفــت: ایــن منشــی چنــد 
ســالی بــود کــه برایــم کار می کــرد. او بــا کســی اختــاف 
نداشــت و مــن از کار او در مطــب راضــی بــودم. منشــی 
ــب  ــه مط ــن ب ــر از م ــاعت زودت ــی، دو س ــه یک همیش
ــرای  ــد و اگــر بیمــاری ب ــا آنجــا را نظافــت کن می آمــد ت
مــی داد.  انجــام  را  تزریقــات  می آمــد،  آمپــول  زدن 
ــه مطــب کــه آمــدم، متوجــه شــدم در ورودی مطــب  ب
نیمه بــاز اســت. ســابقه نداشــت او در را بــاز بگــذارد. بــه 
ماجــرا مشــکوک شــدم، چنــد بــار صدایــش زدم، زمانــی 
کــه پاســخ نــداد بیشــتر بــه ماجــرا شــک کــردم. پــا بــه 
ــواب  ــه ج ــش زدم ک ــاره صدای ــتم و دوب ــب گذاش مط
ــا  ــم ب ــات رفت ــش تزریق ــمت بخ ــه س ــی ک ــداد. زمان ن
جســد غــرق در خــون او روبــه رو شــدم. همســایه را خبــر 
کــردم و بعــد بــه پلیــس زنــگ زدم. منشــی ام طاهایــی 
همــراه داشــت کــه متوجــه شــدم طاهایــش نیســت. 
گمــان می کنــم هــر فــردی او را کشــته، انگیــزه اش 

ــوده اســت. ســرقت ب
دفتــر ثبــت مشــخصات بیمــاران مراجعه کننــده بــه 
ــام  ــل ن ــا روز قت ــم؛ ام ــی کردی ــک را بررس ــب پزش مط
ــان  ــن باعــث شــد گم ــود. همی ــت نشــده ب ــاری ثب بیم
ــتین  ــد نخس ــده، بای ــب ش ــه وارد مط ــردی ک ــم ف کنی
بیمــاری باشــد کــه در آن روز نــام وی ثبــت نشــده بــود.
ــد،  ــن شــاخه بی نتیجــه مان ــه بررســی ها در ای ــی ک زمان
ــم  ــم و احتمــال دادی ــی دســت زدی ــات محل ــه تحقیق ب
شــاید فــرد معتــادی بــه عنــوان بیمــار بــه مطــب آمــده و 

بــه ایــن جنایــت دســت زده اســت.
ــراد  ــا شناســایی اف ــد گــروه تقســیم شــدیم و ب ــه چن ب
معتــاد محله هــای اطــراف مطــب را جســت وجو کردیــم. 
ــادان محــل شــنیدیم، مــردی  ســرانجام از یکــی از معت
ــون روی آن  ــای خ ــه لکه ه ــا را ک ــداری ط ــاد مق معت
بــوده بــه ســاقی داده و از او مــواد مخــدر گرفتــه اســت.
ــه  ــم ک ــدا کنی ــان پی ــد اطمین ــث ش ــرنخ باع ــن س همی
عامــل جنایــت بایــد همــان مــرد معتــاد باشــد. او تحــت 

ــد  ــد روز بع ــه چن ــا اینک ــت ت ــرار گرف ــس ق ــب پلی تعقی
او شناســایی و بازداشــت شــد. زمانــی کــه او بــرای 
تحقیقــات بــه اداره جنایــی پلیــس آگاهــی منتقــل شــد 
اظهــارات ضــد و نقیضــی را مطــرح کــرد و مدعــی شــد 
ــه دروغ  ــاد ب ــرد معت ــزده و م ــت ن ــه جنای ــه دســت ب ک
ــن کار وی را  ــا ای ــاره وی حــرف زده و می خواســته ب درب

ــدازد. ــه دردســر بین ب
ضــد و نقیــض حــرف زدن هــای ایــن مــرد ادامــه 
داشــت تــا اینکــه در بازرســی از خانــه وی مقــدار کمــی 
ــود،  ــای خــون روی آن ب ــه لکه ه ــای ســرقتی ک از طاه
همــراه یــک چاقــوی آشــپزخانه آغشــته بــه خــون پیــدا 
ــن لکه هــای  ــده از ای ــه جــا مان ــار ب ــه آث ــی ک شــد. زمان
ــم،  ــت دادی ــول مطابق ــی مقت ــروه خون ــا گ ــون را ب خ
معلــوم شــد گــروه خونــی هــر دو یکــی بــوده و متعلــق 
بــه منشــی مطــب اســت. عامــل جنایــت زمانــی کــه راز 
قتــل را فاش شــده دیــد، ســکوت خــود را شکســت و بــه 

جنایــت اعتــراف کــرد.
متهــم بــه افســر تحقیــق گفــت: چنــد بــار پیــش از ایــن 
جنایــت، همــراه همســر و فرزنــدم بــرای تزریــق آمپــول 
بــه مطــب پزشــک رفتــه بودیــم. در آنجــا متوجــه شــدم 
خانــم منشــی طــای زیــادی همــراه دارد. از آن روز بــرق 
طاهــا وسوســه ام کــرد و باعــث شــد کــه نقشــه قتــل او 

را بــرای تصاحــب طاهایــش بکشــم.
از طرفــی مــن اعتیــاد و مشــکات مالــی داشــتم. چنــد 
ــی  ــم منش ــتن خان ــه کش ــرای نقش ــدد اج روزی درص
ــرانجام  ــردم. س ــدا نک ــبی پی ــت مناس ــه فرص ــودم ک ب
ــای  ــت و آمده ــن رف ــر گرفت ــر نظ ــد روز زی ــس از چن پ
خانــم منشــی، روز مدنظــر متوجــه شــدم او زودتــر 
ــردم.  ــن فرصــت اســتفاده ک ــده و از همی ــه مطــب آم ب
چاقویــی را کــه از خانــه برداشــته بــودم در جیبــم 
گذاشــتم. آمپولــی را کــه همراهــم بــود بــه دســت گرفتــم 

و وارد ســاختمان شــدم.
بــه ســمت مطــب رفتــم و زنــگ زدم. چنــد دقیقــه بعــد 
خانــم منشــی در را بــاز کــرد. خواســت کــه نیــم ســاعت 
ــم  ــد اســت و نمی توان ــم ب ــم، امــا گفتــم حال دیگــر بیای
ــا  ــه ب ــی ک ــم. او زمان ــول بزن ــد آمپ ــم و بای ــر بمان منتظ
ــب  ــازه داد وارد مط ــد، اج ــه رو ش ــن روب ــای م اصراره
شــوم. بــرق طاهــای او یــک لحظــه از مقابــل چشــمانم 
ــم و منتظــر  ــات رفت ــاق تزریق ــه ات دور نمی شــد. مــن ب

شــدم.
همیــن کــه خانــم منشــی آمــد، چاقــو را از جیبــم بیــرون 
ــا  ــرد ت ــا ک ــی تق ــه او زدم. خیل ــی ب آوردم و ضربه های
از دســتم فــرار کنــد، امــا نتوانســت. بی رحمانــه بــه 
جانــش افتــادم و بــا ضربه هــای چاقــو جانــش را 
النگوهــای طایــش را بــه زور از دســتش  گرفتــم. 
درآوردم و پیــش از اینکــه کســی متوجــه ماجــرا شــود 

ــردم. ــرار ک ف
ــدان  ــه زن ــه ایــن جنایــت روان متهــم پــس از اعتــراف ب

شــد. 
ــژه  ــی ططــرزاده، پلیــس آگاهــی وی ســروان کارآگاه عل

ــران. جــام جــم آنالیــن ــرب اســتان ته غ

خانم منشی قربانی طالهایش شد
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است،پیوستهمشموللعنتونفرینخداشود.

حدیث روز

»عیون االخبار الرضا - علیه الّسالم -، ج 2، ص 179«

   ترفندهای خانه داری
در ادامــه مطالــب پیشــین بــه راهکارهایــی بــرای از 
ــاره  ــا اش ــده غذاه ــا باقی مان ــا ی ــردن لکه ه ــن ب بی

می شــود.
 شیر ته گرفته یا سوخته

ــتوریزه  ــا پاس ــر ی ــردن دس ــت ک ــرای درس ــی ب وقت
ــه  ــه قابلم ــوال ت ــانید، معم ــیر را می جوش ــردن ش ک
ــه شــیر می چســبد. بعضــی وقت هــا هــم  ــک الی ی

ــوزد.  ــی رود و می س ــر م ــیر روی گاز س ش
ــی در  ــمج، وقت ــه س ــن لک ــردن ای ــن ب ــرای از بی ب
ــرم  ــا آب گ ــه را ب ــد قابلم ــد، می توانی ــه باش قابلم
ــانید.  ــد و بجوش ــر کنی ــیرین پ ــوش ش ــی ج و کم
در ایــن صــورت لکــه شــیر بــه راحتــی پــاک              

 . د می شــو
روی گاز  ســوختگی  اثــر  بــردن  بیــن  از  بــرای 
ــرم  ــه کمــی گ ــا لک ــد ت ــد گاز را روشــن کنی می توانی
ــه  ــته ب ــتمال آغش ــک دس ــا ی ــد آن را ب ــود و بع ش

ــد. ــاک کنی ــیرین پ ــوش ش ــر ج خمی
 لکه های چربی روی کاشی

بــرای از بیــن بــردن لکه هــای مانــده روی کاشــی ها 
ــوره  ــده چندمنظ ــع پاک کنن ــی از مای ــد کم می توانی
را روی لکــه اســپری کــرده و پــس از 15 دقیقــه آن 
ــا کمــی آب جــوش شــیرین را  ــا ب ــد ی ــاک کنی را پ
ــس از 15  ــد و پ ــا بمالی ــد و روی لکه ه ــر کنی خمی

دقیقــه آن را بــا اســکاچ پــاک کنیــد. آکاایــران

   سالم باشیم
چگونگی رفتار با فرد وسواسی

ســمیرا ایمان نــژاد، روان شــناس، گفــت: افــراد وسواســی 
ــتند  ــته هس ــی ناخواس ــکار و تصورات ــار اف ــوال گرفت معم
کــه تکــرار اعمالــی خــاص موجــب افزایــش اضطــراب و 
نگرانــی آن هــا می شــود و اطرافیــان و اعضــای خانــواده 

ــه او نــگاه می کننــد. بــه چشــم یــک بیمــار ب
ــی  ــش مهم ــان نق ــه اطرافی ــان اینک ــا بی ــژاد ب ایمان ن
ــه داد:  ــد، ادام ــی دارن ــرد وسواس ــال ف ــش اخت در کاه
 بــرای درمــان وســواس از روش هایــی ماننــد روان درمانی 
و  رفتــار شــناختی اســتفاده می شــود کــه در ایــن روش 
ــود و  ــه رو می ش ــرس روب ــل ت ــا عام ــج ب ــه تدری ــرد ب ف

ــد. ــرور از اضطــراب او می کاه ــه م ــرار ب ــن تک ای
ــه در  ــط خان ــش محی ــظ آرام ــه حف ــان اینک ــا بی وی ب
درمــان فــرد وسواســی نقــش بســزایی دارد، گفــت: اگــر 
آرامــش در محیــط خانــه برقــرار نباشــد، موجــب تشــدید 
ــترس  ــه اس ــرا ک ــود؛ چ ــی می ش ــرد وسواس ــاری ف بیم
ــرد  ــاری ف ــدید بیم ــرای تش ــور ب ــن فاکت ــران اولی و بح

وسواســی اســت.
ــی  ــرد وسواس ــان ف ــت: اطرافی ــان گف ــژاد در پای ایمان ن
بــه جــای مامــت و ســرزنش بایــد بــا دوســتی و 
ــراه  ــه هم ــار ب ــن رفت ــا ای ــد ت ــار کنن ــا او  رفت ــت ب محب
درمان هــای دیگــر، مشــکات رفتــاری فــرد وسواســی را 

در کوتاه مــدت برطــرف کنــد. باشــگاه خبرنــگاران

   سبک زندگی
ساده زیستی

حضــرت علــی)ع( بــا آنکــه درآمــد خوبــی از کار و 
تــاش خویــش در زمین هــا و نخلســتان ها داشــت، 
ولــی همــه آن هــا را در راه خــدا انفــاق می کــرد و خــود 

بهــره ای نمی بــرد. 
ــان  ــدرت یکس ــت و در اوج ق ــت از سیاس در دوران عزل
ــه  ــد و ب ــد نیام ــی اش پدی ــی در زندگ ــت و تفاوت زیس
ســوی تجمــات نرفــت. بــا آنکــه وضــع مســلمانان در آن 
دوره خــوب بــود و اقتصــاد شــکوفایی داشــتند، ایشــان 
ــاده  ــیار س ــرد و بس ــت می ک ــا قناع ــن چیزه ــه کمتری ب

می زیســت. 
خــدا  بــه  فرموده انــد:  این بــاره  در  خــود  حضــرت 
ســوگند تن پــوش خــود را چنــدان وصلــه کــرده ام کــه از 

دارم.  شــرم  وصله کننــده اش 
روزی گوینــده ای بــه مــن گفــت: آیــا زمــان دور افکنــدن 

آن فرانرســیده اســت؟ 
مــن گفتــم: دور شــو کــه هنــگام بامــداد، از مــردم شــب رو 
سپاســگزاری می شــود؛ )یعنــی نتیجــه ایــن رنــج مــن در 

آینــده مــورد تمجیــد قــرار خواهــد گرفــت.( 
در  و  حکومــت کــرد  ســال  پنــج  امیرالمومنیــن)ع( 
طــول ایــن مــدت آجــری بــر آجــر و خشــتی روی 
اختصــاص  خــود  بــه  را  زمینــی  و  ننهــاد  خشــت 
ارث  بــه  ســرخی  دینــار  و  ســفید  درهــم  و   نــداد 

نگذاشت. )المناقب ابن شهر آشوب، ج2، ص95 بیتوته

راه هایی برای کنترل دعوای کودکان
داشــتن اختــاف بخشــی از مرحلــه رشــد کــودک اســت؛ اما 
چیزهایــی وجــود دارد کــه والدیــن بــا کمــک آن می تواننــد 

اختافــات میــان کــودکان را بــه حداقــل برســانند.
 بی توجهی به دعوای کودکان

و  اســت  توجــه کــودکان  جلــب  بــرای  راهــی  دعــوا 
توجــه  از  بهتــر  منفــی  توجــه  آن هــا  از  برخــی  بــرای 
ــوای  ــه دع ــری ب ــه کمت ــن توج ــر والدی ــت. اگ ــردن اس نک
کــودکان نشــان دهنــدو نگذارنــد در خانــه جــا بیفتــد، 
ــدا  ــوا پی ــرای دع ــری ب ــل کمت ــز دلی ــا نی ــد بچه ه  می بینی

می کنند.
 عدالت یک باید است

ــوا  ــه بپرســید چــه کســی دع ــن اســت ک ســاده ترین راه ای
ــاد  ــه ی ــه اســت؟ امــا ب را شــروع کــرده و چــه چیــزی گفت
داشــته باشــید در بیشــتر مواقــع تنبیــه بایــد بــرای هــر دو 

یکســان باشــد، تفاوتــی نگذاریــد.
 به آن ها یاد بدهید حرف بزنند

حتــی کــودکان کــم ســن می تواننــد مفاهیــم پایــه ای دعــوا 
نکــردن و برابــری را متوجــه شــوند. بــا آن هــا در مــورد دعــوا 
ــت  ــکات صحب ــل مش ــرای ح ــن ب ــر ممک ــای دیگ و راه ه

کنیــد.
 احترام بگذارید و مثبت باشید

احتــرام، احتــرام و احتــرام بیشــتر در کمــک بــه ایجــاد رفتار 
مثبــت در کــودکان کمــک می کنــد. شــهرخبر

   خانواده

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
کت  آب و فاضالب استان اصفهان  �ش

)سهامی خاص(

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی 
به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
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