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ترک وطن به چه قیمت؟
مطرح  آمریکایی ها  را  خبر  این  اخیر  روزهای  در 
ایران جزء ١٠ کشوری است که پزشک و  کردند: 
جراح به ایاالت متحده آمریکا می فرستد و هم اکنون 
چیزی نزدیک به ده هزار پزشک شاغل در آمریکا 

متولد ایران هستند. 
البته به این عدد باید آمار پزشکان ایرانی را در 
آمار  تا  کرد  اضافه  و...  استرالیا  اروپا،  کانادا، 
درست تری از صادرات پزشک به خارج از کشور 
نظام  سازمان  نظارت  معاون  شود.  مشخص 
پزشکی تهران و رئیس انجمن پزشکان عمومی 
در  پزشک  هزار   100 حدود  چیزی  است  گفته 
گردونه  از   1358 سال  از  یعنی  سال   38 طول 

پزشکی کشور خارج شده اند...

هݤݤݤݤݤݤ وسع�ت وط�ن ه ای ٮݬݬݬݬݬݓ �ش د�ی
روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فارسیا�ن

به قلم مدیر مسئولسرمقاله
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صالحی در مصاحبه با اشپیگل:
آمریکا و اروپا از برجام عقب 

 بنشینند، ایران به سطح گذشته 
یا باالتر بازمی گردد

علی اکبــر صالحــی گفــت: ما پیوســته در حــال ارزیابی 
هســتیم کــه ایــن توافــق چه مقــدار بــرای ما ســود...

روحانی پیش از سفر به قزاقستان:
موضوع میانمار، یک فاجعه 

ک سازی  بزرگ انسانی و یک پا
قومی و ایدئولوژیکی است

رئیس جمهــور بــا بیــان اینکــه همســایگان میانمــار 
مثــل چیــن و بنــگالدش بایــد بــه یــاری مســلمانان...
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 نگاهی به مرحله یک شانزدهم نهایی 
جام حذفی

حذف بزرگان از جام حذفی
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 افزایش 10 درصدی نرخ 
کرایه سرویس مدارس اصفهان
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 رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان 
تأکید کرد:

 حمایت همه جانبه شورا 
از فعالیت های خیرخواهانه
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 بیش از 2300 نوزاد اصفهانی 
به نام مبارک علی مزین شدند
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تازه نفس های بازار موبایل
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در اختتامیه بیست و نهمین جشنواره 
تئاتر استان اصفهان تأکید شد:

 جایگاه ویژه اصفهان 
در حوزه نمایش
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صفحه 7

 برگزاری باشکوه جشن غدیر 
در اصفهان

افتتاح نخستین پاتوق فرهنگی کشور در اصفهان
در مراسم بهره برداری از پردیس هنر عنوان شد:

تلفیق نور و هنر در پردیس هنر آبشار
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معاون سیاسى وزیر کشور:

تغییر استانداران در دستورکار 
کشور است وزارت 

ِوه«  »مردی به نام اُ
که باید خواند کتابی 
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بینالملل
ترامپ از هم پیمانان عربش 
خواست تا علیه ایران متحد 

شوند
بــا  تلفنــی  رئیس جمهــور آمریــکا در گفت وگــوی 
برخــی از رهبــران کشــورهای عربــی خواســتار اتحــاد 

ــران شــد. ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــا ب آن ه
ترامــپ،  دونالــد  کــه  کــرد  اعــام  ســفید  کاخ 
ــا  ــه ب ــای جداگان ــکا، در تماس ه ــور آمری رئیس جمه
رؤســای عربســتان، امــارات و قطــر خواســتار اتحــاد 

ــد. ــران ش ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــا ب آن ه
ــد  ــن، دونال ــزارش المواط ــاس گ ــر اس ــن ب همچنی
ترامــپ، رئیس جمهــور آمریــکا، پیــش از ایــن نیــز در 
یــک کنفرانــس خبــری مشــترک بــا صبــاح االحمــد 
ــت، در واشــنگتن مدعــی  ــر کوی ــاح، امی ــر الصب الجاب
ــه  ــران مقابل ــا ای ــد ب ــه بای ــه کشــورهای منطق شــد ک
گروهک هــای  از  ایــران  حمایت هــای  از  و  کــرده 

ــد. ــری کنن ــتی جلوگی تروریس
رهبــران  حالــی  در  ترامــپ  ایســنا،  بــه گــزارش 
ایــن کشــورها را بــه اتحــاد در مقابلــه بــا ایــران 
فرامی خوانــد کــه ایــن کشــورها هــر یــک بــا یکدیگــر 
بــر ســر مســائل منطقــه و دوجانبــه تنش هــای جــدی 
دارنــد. روابــط سیاســی و اقتصــادی قطــر و عربســتان 
ــی  ــده و برخ ــه ش ــکل مواج ــا مش ــه ب ــت ک ماه هاس
ــا فشــار عربســتان  ــز ب ــه نی ــی منطق کشــورهای عرب
مجبــور بــه کاهــش روابــط بــا قطــر شــدند کــه ایــن 
مســئله موجــب شــده تــا تعامــات کشــورهای عربــی 

ــزد. ــه هــم بری ــه ب در منطق
آمریــکا در حالــی ایــن کشــورها را بــه اتحــاد در 
برابــر ایــران فرامی خوانــد کــه دولتــش همچنــان 
در رویکردهــای منطقــه ای و بین المللــی سیاســت 

خارجــی ســردرگم و باتکلیــف اســت.

تکرار گستاخی  وزیر مشاور 
عربستان نسبت به ایران و 

حزب هللا 
وزیــر مشــاور عربســتان در امــور خلیــج )فــارس( کــه 
بــه مواضــع ضدایرانــی اش معــروف اســت، در ادامــه 
ادعاهــای بی اســاس خــود، ایــران را منبــع تروریســم 

ــرد. ــف ک ــی توصی و افراط گرای
وزیــر مشــاور عربســتان در امــور خلیــج )فــارس( در 
ــا و گســتاخی   ــرار ادعاه ــا تک ــود ب ــر خ ــه توئیت صفح
منبــع  نوشــت:  حــزب هللا  و  ایــران  بــه  نســبت 
ــد  ــران و فرزن ــان، ای ــی در جه ــم و افراط گرای تروریس
بزرگــش حــزب شــیطان )حــزب هللا( اســت و جهــان 
ــا  ــد ب ــرد بای ــورد ک ــش برخ ــا داع ــه ب ــه ک همان گون
ــا  ــای م ــد؛ ملت ه ــورد کن ــن برخ ــز چنی ــع آن نی مناب

ــتند. ــت هس ــح و امنی ــد صل نیازمن
بــه گــزارش ایســنا، ثامــر الســبهان بــه مواضــع 
خصمانــه خــود علیــه ایــران و حــزب هللا همــواره 
مشــهور اســت و قبــل از ایــن نیــز حــزب هللا را حــزب 

ــود. ــرده ب ــاب ک ــیطان خط ش
ــد  ــت می کن ــح و امنی ــت از صل ــی صحب وی در حال
ــران  ــا ای ــری ب ــش و درگی ــان خواســتار تن ــه همزم ک
و حــزب هللا اســت و چهــار روز پیــش نیــز در صفحــه 
توئیتــر خــود مدعــی شــد: جنایــات  غیرانســانی 
حــزب هللا بی شــک در لبنــان نیــز بازتــاب خواهــد 
ــا  ــا او ی ــا ب ــد: ی ــاب دارن ــا دو انتخ ــت و لبنانی ه یاف

علیــه او؛ خــون عرب هــا گرانبهاســت.

سفیر فرانسه در آمریکا: از 
مذاکره دوباره درباره برجام 

حمایت نمی کنیم
ــزارش  ــه گ ــش ب ــکا در واکن ــه در آمری ــفیر فرانس س
شــبکه بلومبــرگ تاکیــد کــرد: پاریــس از هیچ گونــه 
ــد  ــت نمی کن ــام حمای ــاره برج ــاره درب ــره دوب مذاک
ــرا  ــت، اج ــه هس ــه ک ــد همان گون ــق بای ــن تواف و ای

شــود.
شــبکه خبــری بلومبــرگ در گزارشــی بــه نقــل از دو 
مقــام آمریکایــی مدعــی شــد کــه پاریــس و لنــدن 
ــته ای  ــق هس ــر تواف ــر س ــاره ب ــره دوب ــاره مذاک درب
ایــران و گــروه ۱+۵ از خــود روی بــاز نشــان داده انــد.
ــه فرانســه و  ــی شــد ک ــن مدع ــن شــبکه همچنی ای
ــال فشــار  ــاده اعم ــه آم ــد ک انگلیــس نشــان داده ان
بــر ایــران بــرای رفــع نقــاط ضعــف توافــق هســته ای 

هســتند.
جــرارد آرود، ســفیر فرانســه در آمریــکا، در واکنــش 
بــه ایــن گــزارش ادعایــی بــا انتشــار پیامــی در 
صفحــه توئیتــر خــود نوشــت: پاریــس از هیچ گونــه 
مذاکــره دوبــاره دربــاره برجــام - کــه بایــد بــه 
همین گونــه کــه هســت، اجــرا شــود - حمایــت 

نمی کنــد.

بلومبرگ مدعی شد: راهبرد 
جدید آمریکا در قبال توافق 
هسته ای تدوین شده است

ــات  ــل از مقام ــه نق ــی ب ــرگ در گزارش ــبکه بلومب ش
آمریکایــی مدعــی شــد: دولــت آمریــکا یــک راهبــرد 
جدیــد در قبــال توافــق هســته ای ایــران و گــروه ۵+۱ 
تدویــن کــرده کــه منتظــر تاییــد رئیس جمهــور ایــن 

کشــور اســت.
بــه گــزارش ایســنا، شــبکه خبــری بلومبــرگ در 
گــزارش خــود بــا عنــوان »هنــر مذاکــره دوبــاره درباره 
ــی  ــران« آورده اســت: از زمان ــا ای توافــق هســته ای ب
کــه دونالــد ترامــپ ریاســت جمهــوری آمریــکا را بــه 
دســت گرفــت، متحــدان اروپایــی اش نگــران بودنــد 
ــکا  ــل و آمری ــی اش عم ــده انتخابات ــه وع ــه وی ب ک
ــا  ــد؛ ام ــارج کن ــران خ ــا ای ــته ای ب ــق هس را از تواف
مشــاوران امنیــت ملــی ترامــپ نظــر دیگــری دارنــد.

مقامــات آمریکایــی مدعــی  شــدند کــه یــک راهبــرد 
جدیــد درخصــوص توافــق هســته ای تدویــن شــده 
کــه منتظــر تاییــد رئیس جمهــور اســت. ایــن طــرح 
بــه جــای نابــود کــردن توافــق هســته ای، آن را تقویت 
ــه  ــامل س ــه ش ــور خاص ــه ط ــرح ب ــن ط می کند.ای
 محــور معافیــت تحریمی، عــدم تایید پایبنــدی ایران 
و ترمیــم توافــق اســت کــه بنــا بــر گــزارش بلومبــرگ، 
ــق  ــظ تواف ــق و حف ــردن تواف ــود ک ــان ناب ــی می جای

قــرار دارد.

کوتاه خبر
معاون سیاسى وزیر کشور:

تغییر استانداران در دستورکار 
وزارت کشور است 

گفــت:  کشــور  وزیــر  سیاســى  معــاون 
وزیــر  از ســوى  زمانــى کــه حکمــى  تــا 
صــادر نشــود، نمی تــوان دربــاره انتصــاب 

کــرد.  اظهارنظــر  اســتانداران 
ــر  ــاون سیاســى وزی على اصغــر احمــدى، مع
کشــور، در واکنــش بــه اینکــه گفتــه می شــود 
تغییــر 6 اســتاندار قطعــى شــده، اظهــار کــرد: 
ــی در انتصــاب اســتانداران رخ  ــا تغییرات قطع

خواهــد داد.
ــى کــه حکمــى از ســوى  ــا زمان وى افــزود: ت
ــاره  ــوان درب وزیــر کشــور صــادر نشــود، نمی ت
انتصــاب اســتانداران اظهارنظــر  اســتان و 

کــرد.
احمــدى گفــت: در جلســه اخیــر هیئــت 
دولــت قــرار بــود 2 تــن از اســتانداران معرفــى 
ــم نشــد. ــر فراه ــن ام ــه ای ــا زمین شــوند؛ ام

ــان  ــور خاطرنش ــر کش ــى وزی ــاون سیاس مع
کــرد: تغییــرات اســتانداران در دســتورکار 
وزارت کشــور اســت؛ امــا اینکــه چند اســتاندار 
ــرد،  ــد ک ــر خواهن ــتان هایى تغیی ــه اس در چ

ــت. ــخص نیس ــوز مش هن

امروز یکشنبه 19 شهریورماه 1396 - سال سوم - شماره 523 روزنامه2 سیاسـت
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به قلم مدیر مسئول
ترک وطن به چه قیمت؟

امــا ایــن صــادرات چیــز تــازه ای نیســت؛ بلکــه از 
ــم  ــوز ه ــه هن ــده و البت ــروع ش ــل ش ــال ها قب س

ــه دارد.  ادام
ایــن افــراد بــه دلیــل ســطوح بــاالی علمــی 
ــدی و  ــدی و توانمن ــی کارآم ــد و از طرف ــه دارن ک
اســتعداد زیادشــان معمــوال در ســطوح مدیریتــی 
ــرده و در راســتای  ــت ک ــاال در آن کشــورها فعالی ب
ــد  ــاش می کنن ــد ت ــور مقص ــردم کش ــامت م س
کــه البتــه فعالیــت در بــاب ســامت هــر انســانی 
ــت  ــت اس ــن درس ــا ای ــا آی ــت؛ ام ــی اس کار خوب
کــه ســر ســفره ایــن مــردم درس بخواننــد، دکتــر 
شــوند و در عیــن حالــی کــه مــردم خودمــان بــه 
آنــان نیــاز دارنــد، در جــای دیگــر خدمــت کننــد؟ 
ــکی  ــجوی پزش ــر دانش ــر نف ــه ه ــد هزین گفته ان
یــک میلیــارد تومــان اســت؛ یعنــی اکنــون یکصــد 
هــزار میلیــارد تومــان هزینــه انجام شــده بــرای ۱00 
هــزار پزشــک صادرشــده در اختیــار دیگــران اســت 
ــمن  ــه دش ــکا ک ــه آمری ــورها و از جمل ــه آن کش ک
ــره   ــا به ــی م ــرمایه مل ــن س ــت، از ای ــت ماس مل

می برنــد! 
ــر  ــخصی حاض ــرد ش ــه ک ــوان توجی ــه می ت چگون
ــد و  ــتفاده کن ــت اس ــن مل ــال ای ــد از بیت الم باش
ــردم پشــت  ــن م ــه ای ــد ب ــی برســد و بع ــه جای ب

ــد؟!  ــه کن ــران هدی ــه دیگ ــره اش را ب ــد و ثم کن
ــرورت  ــک ض ــوع، ی ــن موض ــی ای ــی چرای بررس
اســت. درواقــع بایــد دیــد و بــه جــد بررســی کــرد 
ــد  ــی می  گیرن ــا خرج ــده ای در اینج ــرا ع ــه چ ک
و بــا پــول ایــن مــردم درس می خواننــد و بــه 
خــارج  کشــور  از  دانش آموختگــی  محــض 

را صــادر می کننــد.  و خــود  می شــوند 
بــا کــدام عقــل ســلیم بــه ملتــی کــه بــرای آن هــا 
دیــد  بایــد  می کننــد؟  پشــت  هزینــه کــرده، 
ــکل دارد؟  ــا مش ــت م ــت! تربی ــکل در کجاس مش
ایــن  و  می بریــم  بــاال  ناخواســته  را  توقعــات 
نتیجــه را می گیریــم؟ درآمــد پزشــکان بــه دلیــل 
ــه  ــه البت ــکی - ک ــای پزش ــودن تعرفه ه ــن ب پایی
نیســت و جامعــه ایــن را قبــول نــدارد -دلیلــی بــر 
ــه خدمــت در مناطــق  ــن امــر اســت؟ حاضــر ب ای
دوردســت و بــا فاصلــه از خانــواده نیســتند یــا...؟

باالخــره اینکــه یک هشــتم پزشــکان کشــور در 
حــال  حاضــر در دســترس نیســتند؛ یــا از گردونــه 
ــر رو  ــغل های دیگ ــه ش ــدند و ب ــارج ش ــان خ درم
ــن  ــه ای ــده اند ک ــارج ش ــور خ ــا از کش ــد ی آورده ان
ــه  ــد ب ــت و بای ــی اس ــنگین مل ــارت س ــک خس ی

آن پرداخــت.
آمارهــا می گویــد حــدود ۱3 هــزار دانشــجوی 
یعنــی  آمریــکا تحصیــل می کننــد؛  در  ایرانــی 
ایــران رتبــه ۱۱ را دارد و ایــن عــاوه بــر آمــار 
ــم در هــر جــای  ــا بروی ــه م پزشــکان اســت؛ اینک
دنیــا علــم فراگیریــم، یــک اصــل اســامی اســت 
ــن  ــه رفت ــا ن ــن(؛ ام ــو بالصی ــم و ل ــوا العل  )اطلب
را  علــم  پیشــرفت های  برونــد  برنگشــتن؛  و 
فراگیرنــد و مجهــز بــه جدیدتریــن پیشــرفت های 
ــد و  ــود برگردن ــردم خ ــان م ــه می ــا ب ــی دنی علم
ــارت  ــه خس ــا هم ــه هزینه ه ــد؛ وگرن ــت کنن خدم

اســت و نپذیرفتنــی. 
کل  بودجــه  یک ســوم  معــادل  ســاالنه 
تحصیلکــردگان  کــه  اســت  خســارتی  کشــور 
مهاجرت کــرده و خــود صادرکننــده بــه دنیــای 
ــا  ــن ب ــد و ای ــت وارد می کنن ــن مل ــه ای ــارج ب خ
هیــچ منطقــی جــور درنمی آیــد. گویــا کســی فکــر 
ــن موضــوع  ــد ای ــه بای ــرا و چگون ــه چ ــد ک نمی کن

کامــا غیرمنطقــی را حــل کــرد؟
 البتــه بایــد از بســیاری از عزیزانــی کــه بــه خــارج 
ــم روز  ــه عل ــلح ب ــد و مس ــفر می کنن ــور س از کش
ــد،  ــه کشــور برمی گردن ــت ب ــرای خدم ــد ب و کارآم
قدردانــی و فضــا را بــرای خدمــت آن هــا بــاز کــرد.

از  بیــش  نظــر می آیــد دولــت دوازدهــم  بــه 
ــان  ــد و جوان ــوع باش ــن موض ــر ای ــته پیگی گذش
تحصیلکــرده را بــا بــاز کــردن مســیر کار و تاش در 
کشــور نگهــدارد و از ایــن خســارت ســنگین ملــی 

ــد. ــری کن جلوگی
ــر  ــی فک ــن کم ــردگان وط ــت تحصیلک ــوب اس خ
کننــد و بــه خــودی خــود پشــت پــا نزننــد؛ البتــه 
ــم  ــت و فراه ــر درس ــا تدبی ــد ب ــز بای ــئوالن نی مس
کــردن زمینــه خدمــت نخبــگان از ایــن پشــت پــا 

ــد. ــگیری کنن زدن پیش
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ســازمان  رئیــس  صالحــی،  علی اکبــر 
بــا  گفت وگــو  در  ایــران،  اتمــی  انــرژی 
ــرد:  ــد ک ــپیگل« تاکی ــی »اش ــریه آلمان نش
حتــی اگــر آمریــکا هــم از توافــق هســته ای 
عقب نشــینی کنــد، امــا اروپایی هــا در آن 
بماننــد، ایــران احتمــاال بــاز هــم بــه آن 

ــود. ــد ب ــد خواه پایبن
صالحــی بــا هشــدار دربــاره اینکــه اگــر 
برجــام شکســت بخــورد، رقابــت تســلیحاتی 
می شــود،  ایجــاد  منطقــه  در  هســته ای 
گفــت: اگــر آمریــکا از برجــام عقــب بنشــیند 
و اروپــا هــم از آن تبعیــت کنــد، قطعــا 
ــطحی  ــه س ــران ب ــد و ای ــق فرومی پاش تواف
کــه در گذشــته بــود و )یــا حتــی( باالتــر از 

بازمی گــردد. آن 
کــه  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در  وی 
روحانــی«،  »حســن  هشــدارهای 
رئیس جمهــور ایــران دربــاره اینکــه اگــر 
آمریــکا تحریــم جدیــدی وضــع کنــد، تهــران 
ــه  ــاعت برنام ــد س ــرض چن ــد در ع می توان
هســته ای اش را از ســر بگیــرد، چــه مقــدار 
ــته  ــا پیوس ــرد: م ــد ک ــت، تاکی ــدی اس ج
ــن  ــه ای ــتیم ک ــن هس ــی ای ــال ارزیاب در ح
ــا  ــرای مــا ســود دارد ی توافــق چــه مقــدار ب

ــرای  ــزان ب ــه می ــه آن چ ــدی ب ــه پایبن اینک
ــارج  ــکا از آن خ ــر آمری ــه دارد. اگ ــا هزین م
ــد  ــه آن پایبن ــر کشــورها ب ــی دیگ شــود، ول
ــه تعهداتــش  ــز احتمــاال ب ــران نی باشــند، ای

ــود. ــد ب ــد خواه پایبن
ــرح  ــوال را مط ــن س ــپیگل ای ــگار اش خبرن
کــرد کــه چگونــه بــر ایــن چالــش کــه 
روحانــی نتوانســته وعده هــای اقتصــادی 
را کــه در پــی لغــو تحریم هــا و حصــول 
برجــام داده بــود عملــی کنــد، غلبــه خواهیــد 

ــرد؟ ک
تــاش  آمریــکا  داد:  پاســخ  صالحــی 
ــد.  ــموم کن ــارت را مس ــای تج ــد فض می کن
بــزرگ را  بانک هــا و شــرکت های  آن هــا 
از همــکاری بــا ایــران می ترســانند؛ ایــن 
واقعیــت  در  امــا  اســت؛  هراس افکنــی 
ــد.  ــه دســت نمی آورن ــادی ب ــز زی آن هــا چی
ــکا  ــر آمری ــه. اگ ــت، بل ــاد اس ــا زی لفاظی ه
آن کلمــات را عملــی کنــد، آنــگاه مــا بایــد بــا 
ــه شــویم. ــی مواج ــت بســیار متفاوت وضعی

رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی ایــران ایــن 
صحبــت خبرنــگار اشــپیگل را کــه »اگــر 
ــران  ــود و دیگ ــارج ش ــق خ ــکا از تواف آمری
ــه توســعه  ــران ب ــد، ای ــت کنن ــز از او تبعی نی

برنامــه هســته ای خــود بازگشــته، امــا ایــن 
بــار غیرشــفاف و در بــازار ســیاه خواهــد بــود؛ 
ــزوی  ــران را من ــر ای ــار دیگ ــئله ب ــن مس ای
کــرده و درگیــر نبــرد کشــمکش دائمــی 
بــا قدرت هــای غربــی می کنــد«، تقریبــا 

ــرد. ــد ک تایی
آمریــکا  اگــر  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
فعالیت هــای  بــا  مرتبــط  تحریم هــای 
هســته ای ایــران را تعلیــق نکنــد، نقــض 
بــود،  خواهــد  آن هــا  طــرف  از  فاحــش 
ــر  ــم، اگ ــا گفت ــه قب ــور ک ــزود: همان ط اف
توافــق هســته ای شکســته شــود، مــا از 
نظــر اقتصــادی بــا مشــکل مواجــه خواهیــم 
دســتاورد  سیاســی  نظــر  از  امــا  شــد؛ 
ــود  ــان خ ــه جوان ــا ب ــت. م ــم داش خواهی
خواهیــم گفــت بــه آن هــا )غربی هــا( دیگــر 
اعتمــاد نکنیــد؛ زیــرا مــا یــک بــار ایــن کار را 
کردیــم و بــرای رســیدن بــه توافق هســته ای 
انعطــاف نشــان دادیــم؛ آژانــس بین المللــی 
انــرژی اتمــی پایبنــدی کامــل مــا بــه توافــق 
را  آن  آمریکایی هــا  امــا  کــرد؛  تاییــد  را 

شکســتند.
اگــر  اینکــه  بیــان  ضمــن  صالحــی 
ــرای  ــی ب ــچ شانس ــد، هی ــام فروبپاش برج
ــئله  ــر مس ــر س ــمالی ب ــره ش ــا ک ــق ب تواف
ــت:  ــت، گف ــد داش ــود نخواه ــته ای وج هس
پیونگ یانــگ نیــز می گویــد خــب آن هــا 
ــته ای بــا ایــران را شکســتند،  توافــق هس
پــس مــا چگونــه می توانیــم بــه آن هــا 
اعتمــاد کنیــم؟ ایــن مســئله حتــی انســجام 

معاهــده عــدم اشــاعه هســته ای را نیــز 
ــم  ــونامی خش ــگاه س ــد. آن ــف می کن تضعی
فنــاوری  می خواهنــد  کــه  کشــورهایی 
ــه  ــند، ب ــته باش ــته ای داش ــز هس صلح آمی

می شــود.  پــا 
وی در پاســخ بــه اینکــه آیــا زمان بنــدی 
ــه  ــد هفت ــش موشــکی بالســتیک چن آزمای
ــان  ــود، خاطرنش ــب ب ــران مناس ــل در ای قب
کــرد: هیــچ جایــی در توافــق هســته ای 
نیامــده کــه ایــران حقــی بــرای توســعه 
نــدارد.  خــود  موشــکی  توانمندی هــای 

ــم،  ــال می کنی ــان را اعم ــوق خودم ــا حق م
ــاش  ــه ت ــت ک ــر اس ــرف دیگ ــن ط ــا ای ام
اقــدام  یــک  عنــوان  بــه  را  آن  می کنــد 

کنــد. تعبیــر  و  تفســیر  تحریک آمیــز 
ــا  ــران ب ــی ای ــرژی اتم ــازمان ان ــس س رئی
اشــاره بــه بعضــی کشــورهای منطقــه ای 
ماننــد عربســتان ســعودی گفــت: آن هــا 

هیــچ انتخاباتــی ندارنــد و بــرای شــهروندان 
خــود حقوقــی قائــل نمی شــوند؛ بــرای 
ــی  ــق رانندگ ــان ح ــوری( زن ــال )در کش مث
ندارنــد؛ امــا چــون آن هــا در مــدار سیاســی 
ــه  ــتند، کاری ب ــکا هس ــژه آمری ــرب، به وی غ

ــد.« ــا ندارن آن ه
ــن  ــیدن ای ــس از پرس ــپیگل پ ــگار اش خبرن
ســوال کــه تهــران چگونــه بــه همــکاری 
بــا  آمریــکا  رئیس جمهــور  نزدیــک 
ــن پاســخ  عربســتان ســعودی می نگــرد، ای
را از صالحــی دریافــت کــرد: آمریــکا در 
حتــی  دارد.  قــرار  ســردرگمی  از  حالتــی 
ــد  ــز نمی دانن ــکا نی ــِی آمری ــدان اروپای متح
رئیس جمهــور ترامــپ چــه اســتراتژی را 
ــط در  ــردرگمی فق ــن س ــد. ای ــال می کن دنب
قبــال مــا نیســت؛ بلکــه بــر حکومــت دولــت 
ــر  ــز تاثی ــه نی ــکا و شــرکایش در منطق آمری
ــرا  ــال اخی ــرای مث ــت؛ ب ــته اس ــی داش منف

ــر. ــر قط ب
خبرنــگار اشــپیگل در پایــان پرســید کــه بــه 
ــدارد  ــه ای ن ــز عاق ــران نی ــد ای ــر می رس نظ
بــه آن هــا )عربســتان( بــرای خــروج از 

ــد؟ ــک کن ــن کم ــران یم بح
ــم کمــک  ــا آماده ای  صالحــی پاســخ داد: م
بایــد  ســعودی  عربســتان  امــا  کنیــم؛ 
واقعیت هــای میدانــی را درک کنــد و گمــان 
می کنــم آن هــا در نهایــت راهشــان را تغییــر 
داده و بــه ایــن درک برســند کــه ایــران 
می توانــد دوســت خــوب و مــورد اعتمــادی 

ــد. باش

ــیار  ــه بس ــک فاجع ــار، ی ــوع میانم ــت: موض ــور گف رئیس جمه
بــزرگ انســانی و یــک پاک ســازی قومــی و ایدئولوژیکــی 
اســت کــه در آن صدهــا هــزار مســلمان در بیابان هــا آواره و 
عــده زیــادی کشــته شــدند؛ در برابــر ایــن حادثــه تکان دهنــده، 

دنیــای اســام نمی توانــد بی تفــاوت باشــد. 
ــفر  ــش از س ــی پی ــن روحان ــلمین حس ــام و المس حجت االس
ــریح  ــران در تش ــاد ته ــرودگاه مهرآب ــتان در ف ــه قزاقس ــود ب خ
اهــداف ســفر خــود بــه ایــن کشــور و حضــور در اجــاس ســران 
ســازمان همــکاری اســامی اظهــار کــرد: در کنــار ایــن اجــاس 

جلســه ای بــرای موضــوع میانمــار تشــکیل خواهــد شــد.
وی افــزود: موضــوع میانمــار، یــک فاجعــه بســیار بــزرگ 
ــک پاک ســازی قومــی و ایدئولوژیکــی اســت کــه  انســانی و ی
ــادی  ــده زی ــا آواره و ع ــزار مســلمان در بیابان ه ــا ه در آن صده

کشــته شــدند؛ در برابــر ایــن حادثــه تکان دهنــده، دنیــای 
اســامی نمی توانــد بی تفــاوت باشــد.

رئیس جمهــور بــا بیــان اینکــه همســایگان میانمــار مثــل چیــن 
و بنــگادش بایــد بــه یــاری مســلمانان میانمــار بشــتابند، افزود: 
هــم بــه دولــت و هــم بــه ارتــش میانمــار بایــد فشــارهای الزم 
ــن  ــی در ای ــازمان های بین الملل ــفانه س ــه متاس ــود ک آورده ش

ــد. زمینــه کــم کاری و کم تحرکــی از خــود نشــان دادن
روحانــی در پایــان گفــت: در حاشــیه اجــاس ســران ســازمان 
همــکاری اســامی در قزاقســتان، مذاکــرات دوجانبــه ای هــم بــا 

مســئوالن کشــورهای اســامی خواهیــم داشــت.
پــس از ایــن ســخنان رئیس جمهــور بــا بدرقــه جمعــی از 
ــی  اعضــای هیئــت دولــت، حجت االســام و المســلمین روحان

ــد. ــتان ش ــازم قزاقس ع

ــره  ــرف مذاک ــت: ط ــی گف ــت مل ــیون امنی ــو کمیس عض
ایــران فقــط آمریــکا نیســت و نبایــد اجــازه دهیــم آمریــکا 

بــا هزینــه ایــران برجــام را نقــض کنــد. 
هــادی شوشــتری، عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و 
ــد  ــت جدی ــای دول ــاره اولویت ه ــی، درب ــت خارج سیاس
در حــوزه سیاســت خارجــی گفــت: یکــی از اولویت هــای 
مهــم دولــت دوازدهــم در حــوزه سیاســت خارجــی، بایــد 
ــی  ــه ای و بین الملل ــع منطق ــام در مجام ــت از برج صیان
ــکا  ــط آمری ــران فق ــره ای ــرف مذاک ــه ط ــرا ک ــد؛ چ باش
ــران  ــه ای ــا هزین ــکا ب ــم آمری ــد اجــازه دهی نیســت و نبای

ــد. برجــام را نقــض کن
ــران  ــط ای ــی رواب ــرورت بازمهندس ــر ض ــد ب ــا تاکی وی ب
ــران جــزو کشــور هایی  ــار داشــت: ای ــا همســایگان اظه ب

ــد روابطــش را  ــادی دارد و بای ــه همســایگان زی اســت ک
ــه روز  ــه روزب ــور های منطق ــایه و کش ــور همس ــا ۱۵ کش ب

ــد. بیشــتر کن
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
بازتعریــف ســاختار وزارت خارجــه را اولویــت ســوم دولــت 
دانســت و تصریــح کــرد: قــرار اســت معاونت هــای 
ــی  ــکا، آســیا و اقیانوســیه و عرب ــا و آمری ــه ای اروپ منطق
ــوند  ــز ش ــی متمرک ــت سیاس ــوزه معاون ــا در ح و آفریق
و بــه جــای آن، معاونــت اقتصــادی در وزارت خارجــه 
ایجــاد شــود کــه ایــن رویکــرد منجــر می شــود کــه وزارت 
ــور در  ــارج از کش ــا در خ ــفارت خانه های م ــه و س خارج
ــرد اقتصــادی هــم داشــته  ــار دیگــر وظایفشــان، کارک کن

باشــند.

روحانی پیش از سفر به قزاقستان:

موضوع میانمار، یک فاجعه بزرگ انسانی است 
عضو کمیسیون امنیت ملی:

نباید اجازه دهیم آمریکا با هزینه ایران، برجام را نقض کند  

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: 
 ضرورت برجسته سازی 

جنایات روهینگیا در فضای رسانه ای
نایب رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس معتقــد اســت 
ــوق  ــن حق ــر از کمتری ــال حاض ــه در ح ــار ک ــلمانان میانم مس
بــرای  بــه حمایت هــای رســانه ای  نیــاز  خــود بی بهره انــد 

ــد.  ــار دارن ــت میانم ــانی دول ــات غیرانس ــف اقدام توق
ــت،  ــه مل ــا  خان ــو ب ــادی در گفت وگ ــی فیروزآب ــال دهقان کم
ضمــن محکومیــت اقدامــات دولــت میانمــار نســبت بــه 
مســلمانان روهینگیــا بــه اقداماتــی کــه می تــوان بــرای نجــات 
آن هــا انجــام داد اشــاره کــرد و گفــت: اقدامــات بایــد در چنــد 

ســطح باشــد؛ نخســت اینکــه در حــوزه دیپلماتیــک مقامــات 
ــد حضــور  ــان اســام بای ــه دیپلمات هــای جه کشــورمان و کلی

ــری داشــته باشــند. مؤث
ــامی  ــورای اس ــس ش ــد در مجل ــت و میب ــردم تف ــده م نماین
ــر همیــن اســاس تصریــح کــرد: الزم اســت مراجــع رســمی  ب
از کشــورها بــه دولــت میانمــار فشــار بیاورنــد؛ همچنیــن 
ملــل  آن ســازمان  رأس  در  بین المللــی کــه  ســازمان های 
متحــد و نهادهــای تابعــه آن مثــل ســازمان حقــوق بشــر قــرار 

ــوند. ــارج ش ــی خ ــت انفعال ــد از حال دارد، بای
ــی  ــی عموم ــطح دیپلماس ــه در س ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام
بایــد در جهــان اســام و در دنیــا به ویــژه در حــوزه فضــای 
رســانه ای، جنایــات میانمــار برجســته شــود، عنــوان کــرد: الزم 

ــردن  ــار و آواره ک ــی ها در میانم ــا از نسل کش ــردم دنی ــت م اس
مــردم یــک کشــور کــه ســابقه طوالنــی داشــته و ســال ها اتفــاق 
می افتــد، مطلــع شــوند و بداننــد تاکنــون هیــچ اقدامــی بــرای 

توقــف ایــن اقدامــات ضدانســانی انجــام نشــده اســت.
ــتن  ــرار داش ــه ق ــاره ب ــا اش ــه ب ــادی در ادام ــی فیروزآب دهقان
در زمــان برگــزاری مناســک حــج بــه عنــوان بزرگ تریــن 
علیــه  متأســفانه جنایــات  گردهمایــی مســلمانان گفــت: 
مســلمانان میانمــار در زمــان حــج و فاصلــه میــان اعیــاد قربــان 
ــر  ــی خاط ــث آزردگ ــتر باع ــه بیش ــه هرچ ــر رخ داد ک ــا غدی ت
ــال  ــار در ح ــه مســلمانان میانم ــرا ک ــا شــد؛ چ مســلمانان دنی
ــد و الزم  ــات بی بهره ان ــوق و امکان ــن حق ــر از ابتدایی تری حاض
ــا روا داشــته می شــود،  ــه آن ه ــه ب ــی ک ــل ظلم ــه دلی اســت ب

ــرد. ــورت گی ــدی ص ــات ج اقدام
نایب رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
ــان اینکــه در حــال  ــا بی ــان ب مجلــس شــورای اســامی در پای
ــا  ــه ب ــود دارد ک ــا وج ــلمان در دنی ــارد مس ــک میلی ــر ی حاض
واکنــش هریــک از آن هــا، می تــوان فشــاری بــه دولــت 
میانمــار وارد کــرد، خاطرنشــان ســاخت: رهبــر میانمــار جایــزه 
صلــح نوبــل خــود را در حالــی دریافــت می کنــد کــه دســتش 
بــه خــون صدهــا مســلمان آغشــته اســت؛ لــذا بایــد معیارهــای 
ــگان  ــر هم ــا ب ــم ت ــه وضــوح ببینی ــوق بشــری را ب ــه حق دوگان
ــرای مســائل  ــه گاهــی ب روشــن شــود کــه آمریکایی هــا چگون
ــتفاده  ــانه اس ــوزه رس ــود در ح ــی خ ــزار دیپلماس ــک از اب کوچ

می کننــد.

امنیت

،،
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی ایــران 
صــورت  در  گفــت:  اشــپیگل  بــه 
و  برجــام  از  آمریــکا  عقب نشــینی 
ایــران  اروپایــی،  کشــورهای  مانــدن 
احتمــاال بــاز هــم بــه آن پایبند خواهد 

بــود

عضو کمیسیون صنایع و معادن:

قوانین مزاحم تولید باید حذف شوند 

بزرگ تریــن  گفــت:  صنایــع  کمیســیون  عضــو 
ــه  ــت ک ــتراتژی اس ــود اس ــا نب ــت م ــکل صنع مش
بــرای رفــع خأل هــای موجــود بایــد بــه صــورت 

دســتورکار ابــاغ شــود. 
حمیدرضــا فوالدگــر، عضــو کمیســیون صنایــع و 
معــادن دربــاره اولویت هــای وزارت صنعــت، معــدن 
داشــت:  اظهــار  دوازدهــم  دولــت  در  تجــارت  و 
ــتراتژی  ــود اس ــا نب ــت م ــکل صنع ــن مش بزرگ تری
ــه  ــتراتژی تهی ــن اس ــه ای ــت ک ــت اس ــعه صنع توس
ــرای  ــاغ نشــده و الزم اســت ب ــوز اب ــا هن شــده، ام
رفــع خأل هــای موجــود بــه صــورت یــک دســتورکار 

ــاغ شــود. اب
وی ادامــه داد: اســتراتژی توســعه صنعــت بــه ایــن 
ــش ســرزمین،  ــر اســاس آمای ــا ب ــه م معناســت ک
ــوژی  ــوع تکنول شــرایط اقلیمــی و در نظــر گرفتــن ن
تصمیــم  بــه ســرمایه گذاری در  بخــش صنعــت 

ــم.  بگیری

ــه  ــاره ب ــا اش ــادن ب ــع و مع ــیون صنای ــو کمیس عض
و کار در حــوزه  بهبــود فضــای کســب  ضــرورت 
صنعــت و معــدن گفــت: بایــد موانــع تولیــد و 
ــب و کار  ــرایط کس ــود ش ــرای بهب ــرمایه گذاری ب س

برداشــته شــود.
ــش  ــاع از بخ ــرورت دف ــر ض ــد ب ــا تاکی ــر ب فوالدگ
ــق  ــرای تحق ــرد: ب ــح ک ــی تصری ــی حقیق خصوص
ــی،  ــای مالیات ــا معافیت ه ــت ب ــم الزم اس ــن مه ای
بیمــه ای و اعطــای وام و تســهیات بــه تولیدکنندگان 
و زدودن قوانیــن مزاحــم و دســت و پــا گیــر، فضــای 
ــرد. ــت ک کســب و کار را در بخــش خصوصــی تقوی

بیــان  بــا  معــادن  و  صنایــع  عضــو کمیســیون 
اینکــه بــرای حمایــت از تولیــد داخــل بایــد بــا 
داشــت:  اظهــار  شــود،  مقابلــه  بی رویــه  واردات 
ــش  ــا افزای ــود را ب ــای خ ــد کاال ه ــدگان بای تولیدکنن
کیفیــت و بهــره وری رقابت پذیــر کننــد تــا بــازار 

تولیــد و کســب و کار بهبــود یابــد.

دبیــر ســتاد مرکــزی اربعیــن گفــت: قــرار اســت همــه 
ــد  ــخص باش ــا مش ــوند ت ــنامه دار ش ــا شناس موکب ه

ــد.  ــه می کنن ــی ارائ ــوع خدمات ــه ن ــا چ موکب ه
اربعیــن  دبیــر ســتاد مرکــزی  آقابابایــی،  مجیــد 
ــی،  ــی، انتظام ــای امنیت ــد کمیته ه ــینی، از بازدی حس
تغذیــه و اســکان از مــرز مهــران خبــر داد و اظهــار کــرد: 
تمــام اقداماتــی کــه بــرای تکمیــل فرآیند هــا در مــرز 
مهــران الزم اســت، انجــام می شــود و نگرانــی خاصــی 

ــم. ــرز نداری ــن م در ای
بــرای  پروژه هایــی کــه  از  بعضــی  داد:  ادامــه  وی 
ــی  ــران پیش بین ــرز مه ــران در م ــتر زائ ــایش بیش آس
ــد  ــر هســتند و تکمیــل آن هــا چن شــده اســت، زمان ب
ســال طــول می کشــد؛ امــا مــواردی کــه در حوزه هــای 
زیرســاختی، اســکان، تغذیــه و کنتــرل اهمیــت دارنــد، 

ــتند. ــکل گیری هس ــال ش در ح
دبیــر ســتاد مرکــزی اربعیــن حســینی از شناســنامه دار 
افــزود:  و  داد  خبــر  اربعیــن  موکب هــای  کــردن 

بــه کمیتــه  اربعیــن دســتورکاری  ســتاد مرکــزی 
ــه  ــت هم ــرار اس ــرده و ق ــاغ ک ــه اب ــکان و تغذی اس
ــد  ــخص باش ــا مش ــوند ت ــنامه دار ش ــا شناس موکب ه
ــد و  ــه می کنن ــی ارائ ــوع خدمات ــه ن ــا چ ــه موکب ه ک

ــت. ــا کیس ــئول آن ه مس
آقابابایــی اضافــه کــرد: میزبــان اصلــی زائــران مراســم 
اربعیــن حســینی، دولــت و ملــت عــراق هســتند و مــا 
هــم ســهم کوچکــی در ایــن موضــوع داریــم؛ بنابرایــن 
عراقــی  بــه موکب هــای  راســتای کمک رســانی  در 

ــم. ــاش می کنی ت
ــن  ــران اربعی ــردد زائ ــش ت ــال افزای ــاره احتم وی درب
ــاز شــدن  ــا ب ــرد: ب ــه ک ــران اضاف ــرز مه حســینی از م
مــرز خســروی بخشــی از جمعیــت از آنجــا تــردد 
می کننــد؛ امــا فکــر نمی کنــم کــه تــردد از مــرز 
ــوس  ــش محس ــل، کاه ــال قب ــه س ــبت ب ــران نس مه
داشــته باشــد؛ لــذا تــردد از ایــن مــرز بــه انــدازه ســال 

ــود.  ــد ب ــته خواه گذش

دبیر ستاد مرکزی اربعین:

موکب های اربعین شناسنامه دار می شوند 

صالحی در مصاحبه با اشپیگل:

آمریکا و اروپا از برجام عقب بنشینند 
ایران به سطح گذشته یا باالتر بازمی گردد



کوتاه اخبار 
 خداحافظی مردم با 

خودروهای ارزان قیمت
ــت:  ــه گف ــرو محرک ــودرو و نی ــع خ ــر کل صنای مدی
ــد روی خودروهــای  ــا اعمــال ۸۵ اســتاندارد جدی ب
تولیــد داخــل دیگــر خبــری از خــودروی ارزان قیمــت 
ــازار نخواهــد بــود.  ۲۰ تــا ۲۵ میلیــون تومانــی در ب

امیرحســین قناتــی بــا بیــان اینکــه هــدف از اعمــال 
ــل  ــت و تحصی ــای امنی ــن ارتق ــتانداردهای نوی اس
ــان  ــدگان اســت، بی ــدی بیشــتر مصرف کنن رضایتمن
ــتانداردها  ــن اس ــرای ای ــم در اج ــه مه ــت: نکت داش
مهیــا بــودن زیرساخت هاســت و تــا زمانــی کــه 
روی  اســتانداردها  ایــن  اجــرای  نباشــد،  مهیــا 

ــد.  ــق می افت ــه تعوی ــی ب ــای داخل خودروه
وی بــا بیــان اینکــه هــدف از افزایــش ســطح 
حضــور  داخلــی  خودروهــای  اســتانداردهای 
در بازارهــای جهانــی اســت، اجــرای بعضــی از 
و  دانســت  دشــوار  را گاه  جدیــد  اســتانداردهای 
گفــت: بعضــی از اســتانداردهای جدیــد بــا فرهنــگ 
رانندگــی مــردم در تضــاد اســت؛ لــذا راننــدگان 
ــد.  ــا مشــکالتی مواجــه کن ــد ب کشــورمان را می توان
مدیــر کل صنایــع خــودرو و نیــرو محرکــه بــا بیــان 
اینکــه اجــرای اســتانداردهای نویــن در خــودرو 
رابطــه مســتقیمی بــا وجــود و تأمیــن زیرســاخت ها 
نباشــد  مهیــا  زیرســاخت ها  اگــر  افــزود:  دارد، 
اســتانداردی هــم رعایــت نمی شــود و درنتیجــه 
خودروهــا  در  ایمنــی  افزایــش  شــاهد  دیگــر 

ــود. ــم ب نخواهی

 پیامک های تبلیغاتی 
صدای وزیر ارتباطات را هم درآورد

ــه  ــا اشــاره ب ــاوری اطالعــات ب ــر ارتباطــات و فن وزی
بــرای بهره گیــری  ســاماندهی فضــای مجــازی 
کســب  و کارهــا، از ایجــاد ســامانه ای بــرای دریافــت 
مزاحمت هــای  شــکایات  آنالیــن  گزارش هــای 

ناشــی از پیامک هــای تبلیغاتــی خبــر داد. 
محمدجــواد آذری جهرمــی در صفحــه اینســتاگرام 
ــار  ــی اظه ــای تبلیغات ــه پیامک ه ــاره ب ــا اش ــود ب خ
آرامــش  مزاحــم  تبلیغاتــی  پیامک هــای  کــرد: 
ریختــه  هــم  بــه  را  مــردم  خصوصــی   حریــم 

است. 
پــس از ســاماندهی پنل هــای ارســال انبــوه از 
ارتباطــات  و  مقــررات  تنظیــم  ســازمان  طریــق 
ــق  ــن پیامک هــا از طری ــون ارســال ای ــی، اکن رادیوی

شــماره های عــادی فزونــی یافتــه اســت. 
وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اثــر ســوء تبلیغات 
ــه  ــد ب ــان کســب وکار بای ــاری بیــان کــرد: صاحب اجب
حریــم خصوصــی مــردم احتــرام بگذارنــد و متوجــه 
ــر  ــوع تبلیغــات اث ــن ن ــن موضــوع باشــند کــه ای ای
عکــس دارد. وزارت ارتباطــات نیــز بایــد بــرای ایــن 
ــز  ــکاری مرک ــا هم ــا ب ــاز مشــروع کســب و کاره نی

ــد.  ــکاری بیندیش ــازی راه ــای مج ــی فض مل
ایجــاد  از  ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات  وزیــر 
ســامانه ای بــرای دریافــت شــکایات خبــر داد و 
ــد  ــالغ ش ــررات اب ــم مق ــازمان تنظی ــه س ــت: ب گف
کــه بــا تمــام تــوان جلــوی مزاحمــت بــرای مــردم را 
بگیــرد و راهــکاری نیــز بــرای کســب و کارهایــی کــه 
ــد.  ــتند، بیاب ــا هس ــن فض ــری از ای ــد بهره گی نیازمن
ــای  ــت گزارش ه ــرای دریاف ــامانه ای ب ــه زودی س ب
آنالیــن شــکایات مزاحمت هــا و توقــف ســریع 

ــت. ــم انداخ ــا راه خواهی آن ه

اخبار اقتصادی

جوالن عسل های تقلبی در بازار
نایب رئیــس اتحادیــه سراســری زنبــورداران بــا 
ــزان  ــی می شــود امســال می ــان اینکــه پیش بین بی
ــه  ــد، از عرض ــش یاب ــور افزای ــل در کش ــد عس تولی
چشــمگیر عســل های تقلبــی و شبه عســل ها در 

ــاد کــرد.  ــازار انتق ب
فرامــرز حیــدری دربــاره قیمــت عســل طبیعــی بــا 
بیــان اینکــه قیمــت هــر کیلوگــرم عســل طبیعــی 
بــا ۶ کــوچ بیــش از ۳۰ تــا ۳۵ هــزار تومــان 
ادامــه  می شــود،  تمــام  تولیدکننــدگان  بــرای 
ــی  ــل های تقلب ــه عس ــم عرض ــفانه حج داد: متاس
و دست ســاز کــه بــدون دخالــت زنبــور تولیــد 
ــد ایــن  ــاد اســت کــه مــا بای ــازار زی می شــوند در ب

عســل ها را از چرخــه بــازار خــارج کنیــم. 
ــن  ــا بی ــت آن ه ــه قیم ــل هایی ک ــزود: عس وی اف
ــا ۱۵ هــزار تومــان اســت، نمی تواننــد طبیعــی  ۱۰ ت
ــتند.  ــاز هس ــل و دست س ــا شبه عس ــند؛ این ه باش
حیــدری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
بــا بیــان اینکــه برداشــت عســل حــدودا از ۱۵ 
ــت:  ــار داش ــده، اظه ــاز ش ــور آغ ــاه در کش مردادم
مختلــف،  مناطــق  بــه  بســته  تولیــد  شــرایط 

متفــاوت اســت.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه پیش بینــی می شــود 
ــه  ــد امســال نســبت ب ــزان تولی ــی می ــه طــور کل ب
ــوز  ــت: هن ــد، گف ــدا کن ــش پی ســال گذشــته افزای
نمی تــوان آمــار دقیقــی را در ایــن زمینــه ارائــه 
ــتان  ــد لرس ــتان ها مانن ــی اس ــا در بعض ــرد؛ ام ک
تولیــد در ســال جــاری بیــن ۱۰ تــا ۱۵ درصــد 
اســتان های  در  اینکــه  ضمــن  دارد؛  افزایــش 
ــت  ــال وضعی ــز امس ــدران نی ــد مازن ــمالی مانن ش

ــت. ــراه اس ــد هم ــا رش ــوب و ب ــد مطل تولی

 حساب های بانکی راکد 
مسدود می شود

در صورتــی کــه حســاب قرض الحســنه پس انــداز 
ــس  ــادی پ ــدت ع ــال، کوتاه م ــت س ــس از هف پ
از پنــج ســال و قرض الحســنه جــاری پــس 
ــرفصل  ــه س ــود، ب ــایی نش ــال شناس ــار س از چه

حســاب های بالتکلیــف منتقــل می شــود. 
ــات و  ــر اداره مطالع ــادی، مدی ــا غنی آب حمیدرض
ــداد  ــت: تع ــزی، گف ــک مرک ــی بان ــررات بانک مق
بانکــی  ســپرده  حســاب های  زیــاد  بســیار 
بــدون گــردش مالــی، یکــی از مشــکالتی اســت 
ــا آن  ــر ب ــالیان اخی ــی س ــی ط ــام بانک ــه نظ ک
مواجــه بــوده اســت؛ ایــن موضــوع باعــث شــده 
هزینه هــای گزافــی بــه بانک هــا و مؤسســات 
ــل  ــاب ها تحمی ــداری حس ــت نگه ــاری از باب اعتب
شــود و از ســوی دیگــر، حجــم حســاب ها، امکان 
ــد؛ از  ــش می ده ــا را افزای ــتفاده از آن ه سوءاس
ایــن رو بانــک مرکــزی در حــدود دو هفتــه پیــش 
ــف  ــن  تکلی ــی شناســایی و تعیی دســتورکار اجرای
را  ریالــی  حســاب های مطالبه نشــده و مــازاد 

ــرده اســت.  ــالغ ک اب
ــزی پیشــگیری  ــک مرک ــام مســئول بان ــن مق ای
از وقــوع پولشــویی را از دیگــر دالیــل ابــالغ ایــن 
بخشــنامه عنــوان کــرد و گفــت: افــرادی کــه 
قصــد پولشــویی دارنــد، گاه اقــدام بــه گشــایش 
تعــداد متعــددی حســاب بــا رقــم و حجــم 
ــان  ــق، در مظ ــن طری ــا از ای ــد ت ــن می کنن پایی
ــد و احتمــال رصــد و پایــش  کمتــری قــرار گیرن
ــد  ــا کاهــش یاب تراکنش هــای حســاب های آن ه
کــه بــر ایــن اســاس، یکــی دیگــر از کارکردهــای 
ــوده  ــوف ب ــم معط ــن مه ــه ای ــتورکار ب ــن دس ای

ــت. اس

B.Abbaszade@eskimia.ir
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بــازار موبایــل روزهــای داغــی را ســپری 
ــاه  ــر م ــا ه ــه تقریب ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب می کن
چنــد گوشــی جدیــد از کمپانی هــای معــروف 
ــه در  ــن بهان ــه همی ــود. ب ــازار می ش ــه ب روان
گــزارش امــروز ســری بــه بــازار موبایــل زدیــم 
تــا بــا تازه نفس هــای ایــن بــازار بیشــتر 

آشــنا شــویم.
 نوا 2 پالس

ــی  ــش نام ــال پی ــن ۱۰ س ــا همی ــواوی ت ه
ــه  ــود ک ــل ب ــازار موبای ــناخته در ب ــال ناش کام
هیــچ ســهمی از بــازار موبایــل جهان نداشــت؛ 
ــه  ــن کارخان ــال ای ــن ۱۰ س ــرض ای ــا در ع ام
ــازار  ــه یکــی از غول هــای ب کوچــک چینــی ب
موبایــل تبدیــل شــده کــه حــاال جایگاه ســوم 

ــار دارد.  ــان را در اختی ــل جه ــازار موبای ب
فعالیــت ایــن کمپانــی در ابتــدا معطــوف 
ــه  ــا ب ــود، ام ــت ب ــای ارزان قیم ــه موبایل ه ب
ــت  ــم گرف ــم تصمی ــی ه ــن کمپان ــرور ای م
گوشــی های قدرتمنــد و باکیفیــت عرضــه کند 
ــل  ــت موبای ــای صنع ــا غول ه ــت ب ــا از رقاب ت
عقــب نیفتــد. یکــی از تازه تریــن محصــوالت 
ــوا ۲ پــالس اســت.  ــی، گوشــی ن ایــن کمپان
ایــن گوشــی قــرار اســت در اولیــن نــگاه 
ــذب  ــودش ج ــه خ ــند را ب ــران زیباپس کارب
کنــد و هــوآوی تــالش زیــادی کــرده تــا ایــن 

ــود.  ــق ش ــر محق ام
ــه  ــت ک ــی هایی اس ــالس از آن گوش ــوا ۲ پ ن
وقتــی آن را روی اســتند فروشــگاه موبایلــی 
مشــاهده کنیــد، بــه ســمتش می رویــد. 
ژن هــای زیــادی از P10 در شــبکه ژنــی ایــن 
ــن  ــادی بی گوشــی وارد شــده و شــباهت زی
ــود.  ــاهده می ش ــی ۱۰ مش ــی و پ ــن گوش ای

ــه  ــه نظــر رســیدن، جنــس بدن ــا ب ــرای زیب ب
هــم مهــم اســت. هــوآوی، نــوا ۲ پــالس را بــا 

ــت.  ــرده اس ــه ک ــزی عرض ــه تمام فل بدن
قــاب پشــتی و فریــم اطــراف گوشــی بــه هم 
ــاوت  ــز ســاخته شــده اند. تف پیوســته و از فل
ــای  ــی در نم ــم گوش ــا فری ــتی ب ــاب پش ق
ظاهــری اســت. قــاب پشــتی طراحــی مــات 
دارد، امــا فریــم اطــراف بــه ســبب برشــی کــه 

خــورده، کمــی حالــت بــراق دارد. 
 Plus Nova۲ ــش ــی صفحه نمای ــن گوش ای
ــش  ــی دارد. در صفحه نمای ــدازه ۵.۵ اینچ ان
پیکســلی  تراکــم  و  اچ دی  فــول  کیفیــت 

ــود.  ــاهده می ش ــچ مش ــل در این 4۰۱ پیکس
ــدازه  ــر ان ــالس از نظ ــوا ۲ پ ــش ن صفحه نمای
ــالس  ــون 7 پ ــد آیف ــا همانن ــت دقیق و کیفی
ــه لطــف حاشــیه های کمتــری  ــا ب اســت، ام
ــی  ــده شاس ــه ش ــر گرفت ــش در نظ ــه برای ک
ــت  ــالس اس ــون 7 پ ــر از آیف ــه کوچک ت بدن
بــه همیــن نســبت جمــع و جورتــر و  و 

اســت.  خوش دســت تر 
تمــام  هماننــد  صفحه نمایــش  جنــس 
ــت؛  ــوآوی IPS اس ــاخت ه ــی های س گوش
منتهــی بــرای ایــن گوشــی از LTPS یــا 
پاییــن  دمــای  ســیلیکون  پلــی  همــان 
اســتفاده شــده. اســتفاده از ســیلیکون ســبب 
شــده تــا در مــدت اســتفاده طوالنی مــدت از 
ــش  ــچ داغ شــدنی در صفحه نمای گوشــی هی

ــود.  ــاهده نش مش
بــر قــدرت  اینکــه گوشــی عــالوه  بــرای 
مولتــی  اعمــال  در  محاســبات  انجــام  در 
ــه  ــوآوی از حافظ ــاورد، ه ــم نی ــکینگ ک تس
رم 4 گیگابایتــی اســتفاده کــرده اســت. زمــان 
ــی  ــا روی گوش ــام برنامه ه ــودن تم ــته ب بس
ــه  ــت ک ــه رم آزاد اس ــت از حافظ ۲.۲ گیگابای
ــی  ــل قبول ــدد قاب ــی ع ــرای رم 4 گیگابایت ب

ــت.  اس
و  خوش ســاخت  Nova 2 Plus، گوشــی 
طراحــی گوشــی  اســت.  خوش اســتایلی 
جوانــان  بــه  راحتــی  و  زیباســت  بســیار 
و اهــل مــد را جــذب می کنــد. طراحــی 
ــه،  بســیار شــیک، جنــس بســیار خــوب بدن
و  پرامکانــات  و  باکیفیــت  دوربین هــای 
ویژگی هــای  از  بــاال  ظرفیــت  بــا  باتــری 
جــذاب ایــن گوشــی هســتند کــه برگ هــای 
حســاب  بــه  رقبــا  مقابــل  در  برنــده اش 

ینــد.  می آ
ــا  ــش و زیب ــه پوش ــادی ب ــت زی ــر اهمی اگ
ــد  ــای م ــد و دنی ــیدن می دهی ــر رس ــه نظ ب
ــا قیمــت  ــن گوشــی ب ــد، ای ــال می کنی را دنب
بســیار مناســب و رقابتــی ای کــه برایــش در 
ــن انتخــاب در رده  ــه شــده، بهتری نظــر گرفت
ــه  ــم داران ب ــه پرچ ــک ب ــازار و نزدی ــی ب میان

حســاب می آیــد.
Nokia 3 

ــا  ــس از مدت ه ــا پ ــوب نوکی ــی محب کمپان
دوری بــار دیگــر بــه دنیــای موبایــل هوشــمند 

بــاز گشــته اســت. 
نوکیــا در بازگشــتش بــه بــازار جهانــی، 4 
گوشــی هوشــمند را بــه کاربــران معرفــی کــرد 
ــن  ــن و کم قدرت تری ــه Nokia 3 ارزان تری ک

ــت. آن هاس
رده پایینــی  در  بــرای موفقیــت  نوکیــا ۳   
بــازار بــا رقبــای ســختی از شــرکت های 
شــیائومی  و  هــوآوی  سامســونگ، 
ــی  ــهم بزرگ ــش، س ــه در غیاب ــت ک روبه روس
ــال  ــوم و در ح ــان س ــورهای جه ــازار کش از ب

کرده انــد.  تصاحــب  را  توســعه 
نوکیــا ۳ گوشــی مقــرون بــه صرفــه ای اســت 
و در ســاخت آن از مــوادی اســتفاده شــده که 
ــاس  ــاخت را احس ــاالی س ــت ب ــر کیفی کارب

ــای  ــه و دکمه ه ــزی بدن ــم فل ــد. فری می کن
ــن  ــزی محکــم روی آن یکــی از اصلی تری فل
عواملــی اســت کــه بــه کاربــر حــس داشــتن 
گوشــی خوش ســاخت را می دهــد. قــاب 
پشــت گوشــی بــا اینکه از پالســتیک ســاخته 
ــر  ــه اث ــی دارد ک ــرم و خوب ــس ن ــده، جن ش

ــد.  ــه خــود جــذب نمی کن انگشــت را ب
همچنیــن وزن ســبک و لبه هــای منحــی 
بــه   Nokia 3 تــا  شــده  ســبب  بدنــه 
ــوال  ــود. معم ــدل ش ــتی ب ــی خوش دس گوش
ــا قیمــت ارزان و مقــرون  گوشــی هایی کــه ب
بــه صرفــه در بــازار عرضــه می شــوند، مجهــز 
بــه دوربیــن قــوی و باکیفیتــی نیســتند؛ نوکیا 
۳ نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت؛ ایــن 
گوشــی از دوربیــن اصلــی ۸ مگاپیکســلی بــا 
انــدازه دیافراگــم f/۲.۰ و دوربیــن ســلفی بــا 
ــدازه دیافراگــم اســتفاده  همــان کیفیــت و ان
می کنــد کــه هــر دو توانایــی فیلمبــرداری بــا 

ــد.  ــت HD را دارن کیفی
ــن رده  ــوان یــک گوشــی پایی ــه عن ــا ۳ ب نوکی
ــه  ــی دارد و آنچ ــرد خوب ــخصات و عملک مش
بــه عنــوان ضعــف از ایــن دســتگاه یــاد 
کردیــم، تقریبــا در تمــام گوشــی های هــم رده 

ــود دارد.  ــا آن وج ب
نوکیــا ۳ گوشــی خوش دســتی اســت کــه بــا 
کیفیــت ســاخته شــده و بــرای کاربرانــی کــه 
ــد،  ــت می گردن ــی ارزان قیم ــال گوش ــه دنب ب
ــا  ــی ب ــود؛ منته ــد ب انتخــاب مناســبی خواه
قیمــت ۶۰۰ هــزار تومانــی کــه در حــال حاضــر 
روی آن گذاشــته شــده، رقبــای قوی تــری 
بــا  بــازار دارد کــه مشــتری می توانــد  در 
پرداخــت ۵۰ تــا ۱۰۰ هــزار تومــان اضافــه 
گوشــی ای را تهیــه کنــد کــه از نظــر نمایشــگر، 
دوربیــن، پردازنــده و باتــری وضعیــت بهتری 

دارد.
Xiaomi Mi 6 

مــی ۶، گوشــی جدیــد ســاخت کمپانــی 
چینــی شــیائومی اســت کــه ســخت افزار 
ــنپدراگون  ــده اس ــه پردازن ــدی از جمل قدرتمن

ــکال و  ــا زوم اپتی ــی ب ــن دوتای ۸۳۵، دوربی
طراحــی زیبــا و شیشــه ای دارد. 

مشــخصه جالــب و خــاص ایــن گوشــی 
حــذف شــدن ســوکت جــک ۳.۵ میلی متری 
ــن  ــام ای ــت. تم ــی اس ــون از روی گوش هدف
امکانــات جــذاب ســبب شــده تــا این گوشــی 
ــرار  ــازار ق در زمــره گوشــی های گران قیمــت ب
بگیــرد. امــروز ایــن محصــول زیبــا و متفاوت 
را زیــر ذره بیــن می بریــم تــا ببینیــم در عمــل 
هــم ماننــد ظاهــرش جــذاب اســت یــا نــه. 
صفحه نمایــش ۵.۱۵ اینچــی mi 6 از نــوع 
IPS اســت. ایــن صفحه نمایــش کیفیــت 
فــول اچ دی دارد و تراکــم پیکســلی اش برابــر 

4۲۸ پیکســل در اینــچ اســت. 
ــه  ــره گرفت ــی به ــن گوش ــن در ای از دو دوربی
ــلی  ــور ۱۲ مگاپیکس ــر دو سنس ــه ه ــده ک ش
 OIS ۱.۸ و/f دارنــد. یکــی از لنزهــا مجهــز بــه
ــه f/۲.۶ تجهیــز شــده.  ــز دیگــر ب اســت و لن
ــیار  ــی بس ــن گوش ــای ای ــت دوربین ه کیفی
باالســت و می تــوان گفــت فــرق چندانــی بــا 

ــدارد.  گوشــی آیفــون 7 ن
باتــری ایــن گوشــی ظرفیتــی معــادل ۳۳۵۰ 
مناســبی  ظرفیــت  کــه  دارد  میلی آمپــر 
ــر  ــت صف ــی از حال ــن گوش ــارژ ای ــت. ش اس
تــا ۱۰۰ حــدود یــک ســاعت و نیــم بــه طــول 
عیــب  بزرگ تریــن  شــاید  می انجامــد. 
ــرا  ــد؛ زی ــاد آن باش ــت زی ــی قیم ــن گوش ای
ــد،  ــاال باش ــد ب ــن ح ــا ای ــت ت ــی قیم وقت
گزینه هــای سرشــناس بســیاری وجــود دارد 
ــی ۶  ــا از م ــد آن ه ــرای خری ــوان ب ــه می ت ک

چشم پوشــی کــرد.
Sony Xperia XZ Premium 

گوشــی های ســونی طرفــداران خــاص خــود 
را دارد. 

بســیاری ســونی را تنهــا بــه دلیــل نــام 
ــه  ــه ک ــد و البت ــی می خرن ــن کمپان ــزرگ ای ب
ــت؛  ــرده گرف ــداران خ ــن خری ــوان از ای نمی ت
زیــرا نــام برنــد ژاپنــی ســونی بــا کیفیــت گــره 

ــت.  ــورده اس خ

جدیدتریــن محصــول ایــن روزهــای ســونی 
اســت.   Sony Xperia XZ Premium
طراحــی ســونی کــه چنــد ســالی اســت 
در  می شــود،  اســتفاده  گوشــی هایش  در 
ــت.  ــهود اس ــی مش ــه  خوب ــپریا ب ــن اکس ای
محصــول کامــال مســتطیلی بــا لبه هــای 
ــه  ــدی ب ــز طراحــی شــده و ظاهــر قدرتمن تی
خــود گرفتــه اســت. حاشــیه های گوشــی 
چــه در بــاال و پاییــن و چــه در کناره هــا 
ــر از گوشــی های پرچــم دار ســال ۲۰۱7   زیادت

هستند. 
صفحه نمایــش ۵.۵ اینچــی تنهــا ۶۸ درصــد 
از قــاب جلــو را بــه خــودش اختصــاص 
داده و بــاالی آن دوربیــن دوم، خروجــی 
ــداردهنده و  ــب، ال ای دی هش ــدای مخاط ص
ــل  ــی قاب ــه  راحت ــاورت ب ــور و مج ــور ن سنس

مشــاهده اند. 
خــوب  ویژگی هــای  از  بــودن  آب  ضــد 
و  بــوده  ســونی  گوشــی های  همیشــگی 
ــه از  ــود ک ــی ب ــن کمپانی های ــونی از اولی س
ایــن ویژگــی در گوشــی های هوشــمندش 
 IP۶۸ بهــره بــرد؛ ایــن نســل جدیــد هــم بــه
ــق  ــن در عم ــرار گرفت ــا ق ــت و ب ــز اس مجه
ــکلی  ــه مش ــدت ۳۰ دقیق ــری آب م ۱.۵ مت

نمی آیــد. پیــش  برایــش 
ــری  ــی تصوی ــن گوش ــش 4k ای  صفحه نمای
تقریبــا  کــه  می کنــد  ارائــه  فوق العــاده 
ایــن  اســت.  بی نظیــر  گفــت  می تــوان 
ــنپدراگون  ــد اس ــده قدرتمن ــی از پردازن گوش
و  زیبــا  گوشــی ای  می بــرد.  بهــره   ۸۳۵
ویژگی هــای  از  اســت کــه  خوش ســاخت 
خــوب آن می تــوان بــه جنــس بســیار خــوب 
بدنــه، پردازنــده قدرتمنــد، رابــط کاربــری 
ــر  ــه مهم ت ــت و از هم ــن باکیفی روان، دوربی
ــرد.  ــاره ک ــوب اش ــیار خ ــش بس صفحه نمای
ــا  ــن گوشــی ســبب شــده ت ــاد ای قیمــت زی
ــرار  ــش ق ــطح رقبای ــز هم س ــر نی ــن نظ از ای
جــزو گوشــی های گران قیمــت  و  بگیــرد 

ــود. ــوب ش ــازار محس ب

 ۲۰ 7 درصد، افزایش شاخص قیمت 7۹ 
تولیدکننده بخش کشاورزی

درصد، رشد اقتصادی کشور 
در بهار امسال

هزار تومان، قیمت هر برگ 
اوراق تسهیالت مسکن

بهــار  در  کشــاورزی  بخــش  تولیدکننــده  قیمــت  شــاخص 
بــه شــاخص فصــل گذشــته، 20.5 درصــد  1396 نســبت 

اســت. داشــته  افزایــش 
رشــد اقتصــادی در بهــار امســال بــا احتســاب نفــت ۷ درصــد 

بــوده اســت.
در حــال حاضــر هــر بــرگ از اوراق تســهیالت مســکن حــدود 

۷9 هــزار تومــان قیمــت دارد.
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،،
قیمــت زیــاد این گوشــی ســبب شــده 
تــا از ایــن نظــر نیــز هم ســطح رقبایش 
گوشــی های  جــزو  و  بگیــرد  قــرار 

گران قیمــت بــازار محســوب شــود

آگهی دعوت به ارزیابی کیفی تجدید فراخوان نخست 

شماره 43/95/6
اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد بنا بر آئین نامه اجرائی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران 

واجد شرایط و دارای صالحیت جهت دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرح زیر اقدام نماید.
۱-شرح مختصر موضوع تجدید مناقصه: انجام عملیات نگهداری و ترمیم فضای سبز

۲-مدت و محل انجام کار: دو سال شمسی در ایستگاههای اصفهان، کاشان، بادرود، حسن آباد، دیزیچه، آبنیل، سیستان و اسپیدان 
* داشتن گواهی صالحیت پیمانکاری با حداقل رتبه ۶ خدمات فضای سبز و صالحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی و مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت )مندرج در اساسنامه( با موضوع مناقصه فوق الزامی است.
۳-مدت اعتبار ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار سه ماه می باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید 

می باشد.
4-مهلت و محل دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت ۱۳ روز سه شنبه مورخ 9۶/۰۶/۲۱ با در دست داشتن 

معرفی نامه کتبی به نشانی: اصفهان - جاده شیراز - بعد از ترمینال صفه - ایستگاه راه آهن - امور قراردادها 
۵-مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده: حداکثر تا ساعت ۱۳ روز سه شنبه مورخ 9۶/۰7/۰4 به نشانی: دبیرخانه امور اداری. 

۶-هزینه اسناد: مبلغ )۳۰۰.۰۰۰( ریال 
HTTP://SETADIRAN.IR و سامانه ستاد HTTP://IETS.MPORG.IR 7- دریافت اسناد ارزیابی از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

۸-هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
* پس از انجام ارزیابی کیفی، از پیمانکاران دارای صالحیت که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند، جهت دریافت اسناد مناقصه 

دعوت به عمل خواهد آمد.

اداره کل راه آهن اصفهان م الف 83655

تولید ملی

زمزم
ــن  ــیس اولی ــا تأس ــی ب ــری شمس ــال ۱۳۳4 هج ــزم در س ــرکت زم ش
شــرکت تولیــد نوشــابه گازدار بــه نــام زمــزم تهــران فعالیــت خــود را آغــاز 

کــرد. 
تــا پیــش از پیــروزی انقــالب اســالمی زمــزم تحــت لیســانس شــرکت های 
خارجــی و پــس از انقــالب بــه همــت پرســنل مجــرب و کارآزمــوده خویــش 
ــرده اســت. زمــزم در  ــازار عرضــه ک ــه ب ــدات خــود را ب ــزم تولی ــام زم ــا ن ب
ســال های اخیــر گســترش جالــب توجهــی در فعالیت هــای خــود ایجــاد 
کــرده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در ابتــدا فعالیــت خــود را بــا یــک 
خــط تولیــد آغــاز کــرد، ولــی هم اکنــون ۱۳ شــرکت در شــهرهای مختلــف 
ایــران و همچنیــن چنــد شــرکت خارجــی در دیگر کشــورها تحت لیســانس 

زمــزم ایــران، محصــوالت مختلــف زمــزم را تولیــد می کننــد. 
از آنجــا کــه مدرن تریــن واحــد عصاره ســازی خاورمیانــه متعلــق بــه زمــزم 
ایــران اســت، می توانــد نوشــیدنی بــا طعــم و مزه هــای متنــوع و مختلــف 
تولیــد کنــد. دریافــت و بررســی و تحقیــق درخصــوص درک نیازمندی هــای 
ــات الزم،  ــی و تحقیق ــق بازاریاب ــتریان از طری ــده مش ــال و آین ــی ح منطق
زمــزم را بــر آن داشــت تــا بــا ارائــه بیــش از ۱۰۰ نــوع محصــول مختلــف، 
ــا  ــد و ب ــته باش ــی داش ــی و بین الملل ــطح مل ــمگیر در س ــوری چش حض
ــه  ــاوت، خــود را ب ــا و بســته بندی های متف ــا، اندازه ه ــا طعم ه ــی ب تولیدات

عنــوان الگویــی توانــا در صنعــت آشــامیدنی معرفــی کنــد.

رئیــس هیئت مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان فرآورده هــای 
ــگالدش  ــرد: از بن ــالم ک آرایشــی، بهداشــتی و شــوینده اع

هندوســتان، ترکیــه و امــارات 
بیشــترین محصوالت آرایشــی 
ــه کشــور قاچــاق می شــود.  ب
در  علـم بیـگـــی  بختیـــار 
بــا  ایســنا  بــا  گفت وگــو 
اشــاره بــه اینکــه بیــش از 
ــا واردات  حــد معمــول در دنیـ
بــه  آرایشــی  محصــوالت 
ایــران انجــام می شــود، اظهــار 

ــئله  ــران مس ــه ای ــه ب ــل واردات بی روی ــی از دالی ــرد: یک ک
قاچــاق اســت؛ چــرا کــه نســبت بــه محصــوالت تولیدشــده 
ــا کیفیــت و قیمــت کمتــر بــه دســت قاچاقچــی  اصلــی ب
قــرار  مصرف کننــده  اختیــار  در  درنهایــت  و   می رســد 

می گیرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه هیچ وجــه مشــخص نیســت 
محصــوالت آرایشــی قاچــاق در کــدام یــک از کشــورهای 
دنیــا تولیــد می شــود، گفــت: بنــگالدش، هندوســتان، 
قاچــاق  هســتند کــه  امــارات، کشــورهایی  و  ترکیــه 
ــام  ــا انج ــق آن ه ــران از طری ــه ای ــی ب ــوالت آرایش محص
ــن  ــه در ای ــی ک ــکالت مختلف ــل مش ــه دلی ــود و ب می ش
بخــش وجــود دارد، کمــاکان نتوانســته ایم در مقابــل ایــن 

ــیم. ــته باش ــبی داش ــدام مناس ــده اق پدی
رئیــس هیئت مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان فرآورده هــای 
آرایشــی، بهداشــتی و شــوینده افــزود: یکــی از مشــکالت 
موجــود دربــاره اصلــی یــا تقلبــی بــودن محصــوالت 

آرایشــی در دنیــا ایــن اســت کــه بــه دلیــل کوچــک بــودن 
ــب  ــوان برچس ــران، نمی ت ــوالت در ای ــن محص ــم ای حج
آن هــا  روی  بــر  اصالــت 
ــن  ــر ای ــالوه ب ــرد؛ ع ــب ک نص
بســیاری از محصــوالت بــدون 
بســته بندی در بــازار عرضــه 
می شــوند و بــه طــور حتــم 
و  جمــع آوری  بــرای  بایــد 
عرضــه درســت محصــوالت 
آرایشــی اقــدام کــرد؛ بهتریــن 
راهــکار ایــن اســت کــه بــا 
بررســی های انجام شــده توســط ســازمان غــذا و دارو ایــن 
ــا  ــی و داروخانه ه ــگاه های اصل ــا در فروش ــوالت تنه محص

ــد. ــر باش ــا میس ــرل آن ه ــا کنت ــوند ت ــه ش عرض
علم بیگــی در ادامــه بــا اعــالم کاهــش ۱۰ تــا ۱۵ درصــدی 
قاچــاق محصــوالت آرایشــی از ابتــدای ســال تاکنــون 
ــوالت  ــمی محص ــه واردات رس ــد ب ــا ۱۵ درص ــدود ۱۰ ت ح
آرایشــی در کشــور اضافــه شــده و ایــن بــه معنــای کاهــش 
۱۰ تــا ۱۵ درصــدی قاچــاق اســت کــه علــت آن کنتــرل بهتر 

در نحــوه عرضــه کاالهــای وارداتــی اســت.
وی دربــاره صــادرات محصــوالت آرایشــی نیــز خاطرنشــان 
ــه  ــارس از جمل ــج ف ــوزه خلی ــورهای ح ــی کش ــرد: برخ ک
جملــه  از  میانــه  آســیای  کشــورهای  نیــز  و  کویــت 
کشــورهایی هســتند کــه محصــوالت آرایشــی تولیدشــده 
ــورهای  ــن کش ــر ای ــالوه ب ــود و ع ــادر می ش ــا ص در آن ه
ــن  ــران در ای ــادرات ای ــازار ص ــه ب ــز ب ــا نی ــکا و ایتالی آمری

بخــش اضافــه شــده اند.

صادرات لوازم آرایشی از ایران به آمریکا نوبت دوم

تازه نفس های بازار موبایل

 اتحادیه طال 
جواهر و سکه 

تهران ۲,۵۱۰,۰۰۰ ریال 

سکه یک گرمی 

۳,۷۸۰,۰۰۰ ریال 

ربع سکه بهار آزادی 

۶,۶۵۰,۰۰۰ ریال 

نیم سکه بهار آزادی 

۱۲,۴۲۰,۰۰۰ ریال 

تمام سکه طرح قدیم

۱۲,۷۱۸,۰۰۰ ریال 

تمام سکه طرح جدید

۵,۴۶۴,۰۰۰ ریال 

مثقال طال 

۱,۲۶۱,۲۲۰ ریال

گرم طال 

 $ ۱,۳۴۷

  اونس جهانی طال  



کوتاه از نصف جهان
افزایش 10 درصدی نرخ کرایه 

سرویس مدارس اصفهان 
علیرضــا صلواتــی، معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک 
ــایی  ــا بازگش ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان، ب ــهرداری اصفه ش
مــدارس در مهرمــاه حجــم ترافیــک شــهر اصفهــان بیــن 
۲۰ تــا ۲۵ درصــد افزایــش می یابــد، اظهــار داشــت: از ایــن 
رو ســعی داریــم سیســتم حمــل و نقــل عمومــی را بــرای 
اســتفاده بهتــر دانش آمــوزان و دانشــجویان تقویــت کنیــم.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســتاد مهــر در دو ســال گذشــته در 
شــهر اصفهــان موفقیت هــای خوبــی را در حــوزه ترافیــک 
داشــته، تصریــح کــرد: بــا همــکاری خــوب پلیــس راهــور 
در روزهــای بازگشــایی مــدارس و به ویــژه نخســتین روزهــا 

شــاهد کنتــرل ترافیــک بودیــم.
ــا  ــان ب ــل و ترافیــک شــهرداری اصفه ــاون حمــل و نق مع
ــه  ــای صورت گرفت ــاس برنامه ریزی ه ــر اس ــه ب ــان اینک بی
قــرار اســت پرداخــت هزینــه ســرویس های مــدارس 
ــه  ــرخ کرای ــزود: ن ــود، اف ــام ش ــن انج ــورت آنالی ــه ص ب
ــه  ــا مصوب ــق ب ــان مطاب ــهر اصفه ــدارس ش ــرویس م س
شــورای اســالمی شــهر ۱۰ درصــد نســبت بــه ســال گذشــته 

ــت. ــه اس ــش یافت افزای

احیاء 10 رشته صنایع دستی 
منسوخ شده در اصفهان 

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــان  ــع دســتی اصفه ــای صنای ــه احی ــا اشــاره ب ــان ب اصفه
اظهــار داشــت: در حــال حاضــر نزدیــک بــه ۱۰ رشــته صنایع 
ــته های  ــیاری از رش ــا بس ــت؛ ام ــده اس ــا ش ــتی احی دس
ــون از  ــه هم اکن ــد ک ــن بودن ــن رفت ــرض از بی ــر در مع دیگ

ــد.  شــرایط مناســبی برخوردارن
ــع  ــاء صنای ــزی و احی ــزود: برنامه ری ــاری اف ــدون الهی فری
ــت  ــی اس ــای اساس ــزو برنامه ه ــده ج ــتی منسوخ ش دس
کــه ســازمان میــراث فرهنگــی آن را دنبــال می کنــد 
ــری  ــوع را پیگی ــن موض ــان ای ــتان اصفه ــز در اس ــا نی و م

کرده ایــم.
مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه در این بــاره راهکارهــای 
ــا  ــن هنره ــرد: برخــی از ای ــان ک ــی وجــود دارد، بی مختلف
ماننــد زری بافــی، گالبتــون، مخمــل و رشــته های خاصــی 
ــود  ــن ب ــن رفت ــان در معــرض از بی را کــه در اســتان اصفه

ــا کردیــم.  احی

دعوت دو قایقران اصفهانی به 
کمپ فدراسیون جهانی 

دختــر و مــادر اصفهانــی از ســوی فدراســیون قایقرانــی بــه 
کمــپ ویــژه ایــن فدراســیون دعــوت شــدند. 

دو قایقــران ایرانــی از طــرف فدراســیون جهانــی بــه حضــور 
در کمپ هــای ویــژه ایــن فدراســیون دعــوت شــدند. 
ــپ  ــه کم ــی ب ــوش اصفهان ــوی ملی پ ــان، بان رکســانا رازقی
ــان جهــان دعــوت  ــرای زن توســعه و گســترش اســاللوم ب
شــده کــه بــه همــراه مــادرش در ایــن کمــپ حضــور پیــدا 

خواهــد کــرد.
ــه  ــه اســاللوم کشــورمان ب ــون اشــرف، مســئول کمیت کتای
 عنــوان مربــی در کمــپ ویــژه فدراســیون جهانــی حضــور 

خواهــد یافــت.
ــادی در رشــته  ــت زی ــه در ســال های گذشــته فعالی وی ک
اســاللوم داشــته اســت، از ســوی فدراســیون جهانــی نیــز 

جایــزه پــاروی طالیــی را دریافــت کــرد.

 بیش از 2300 نوزاد اصفهانی 
به نام مبارک علی مزین شدند

مدیــر کل ثبــت احــوال اســتان اصفهــان درخصــوص 
انتخــاب اســامی نــوزادان پســر اظهــار کــرد: مجمــوع 
ــط  ــال 96 توس ــه س ــران در ۵ ماه ــی پس ــای انتخاب نام ه
ــه  ــوط ب ــن آن هــا، تعــداد ۲ هــزار و 338 مــورد مرب والدی
نــام مبــارک علــی و اســامی ترکیبــی بــا نــام علــی بــوده 

ــت. اس
ــترین  ــا بیش ــی ب ــام امیرعل ــزود: ن ــی اف ــین غفران حس
ــی  ــام عل ــا ن ــب ب ــی در صــدر جــداول اســامی مرک فراوان
ــن  ــان و والدی ــط مراجع ــده توس ــامی برگزی ــایر اس و س

ــت. ــوده اس ــوزادان ب ن

 حاکم شدن فرهنگ ارزشی 
در دانشگاه آزاد اسالمی 

سرپرســت جدیــد دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان اصفهــان 
ــان  ــواده دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان اصفه ــت: خان گف
بســیار بــزرگ اســت و بــه همیــن جهــت واحدهای اســتان 
در دورتریــن نقــاط نیــز مدنظــر هســتند. مــن افــرادی را بــه 
ــرای  ــه همــه جــا بیندیشــند و ب ــه ب کار خواهــم گرفــت ک
برخــوردار شــدن، توســعه کمــی و کیفــی و راهنمایــی بــرای 

چگونگــی درآمد زایــی همــه واحدهــا تــالش کننــد.
احمــد آذیــن بــا اشــاره بــه اولویت هــای خــود در مدیریــت 
دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان اصفهــان اظهــار کــرد: یــک 
شــعار راهبــردی تحــت عنــوان »همــه بــا هــم بــه تعالــی 
دانشــگاه بیندیشــیم« در مدیریــت دانشــگاه آزاد اســالمی 
اســتان اصفهــان را مطــرح کردیــم و ایــن شــعار ناظــر بــر 
توســعه کمــی و کیفــی تمــام واحدهــا در همــه حوزه هــای 
فرهنگــی، علمــی، آموزشــی و دانشــجویی و ســایر مباحــث 

مرتبــط بــا دانشــگاه اســت.
ــگاه آزاد  ــی در دانش ــای فرهنگ ــوص اولویت ه وی درخص
اســالمی افــزود: بحــث تعالــی موضوعــات فرهنگــی 
ــم  ــیار مه ــا بس ــرای م ــالمی ب ــالب اس ــای انق و ارزش ه
ــر  ــش رهب ــق فرمای ــم طب ــه معتقدی ــود؛ چــرا ک ــد ب خواه
معظــم انقــالب فرهنــگ بــرای کشــور و محیــط دانشــگاه 
بســیار حیاتــی اســت و حکــم دســتگاه تنفســی را دارد و 
ــه کار  ــگ ارزشــی و اســالمی پای ــت فرهن ــن جه ــه همی ب
خواهــد بــود و بقیــه بخش هــا را بــا ایــن محــور و البتــه بــا 

ــرد. ــم ب ــگان پیــش خواهی ــی هم ــالش جمع ت
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اختتامیــه بیســت و نهمیــن جشــنواره تئاتــر 
اســتان اصفهــان بــا حضــور مهــدی شــفیعی، 
مدیــر کل هنرهــای نمایشــی وزارت فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمی، ۱6 شــهریورماه برگــزار 

شــد. 
مدیــر کل هنرهــای نمایشــی وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اســالمی ضمــن تبریــک بــه مناســبت 
اعیــاد غدیــر و قربــان اظهــار کــرد: همــه 
اســتانی،  جشــنواره  به ویــژه  جشــنواره ها 
ــه  ــر توج ــل تئات ــه اص ــا ب ــت ت ــه ای اس بهان
ــد  ــی رخ می ده ــر زمان ــتن تئات ــم. داش کنی
و  باشــیم  مــداوم  اجراهــای  کــه شــاهد 
بــرای  مختــص  طــور  بــه  را  مکان هایــی 

ــیم. ــته باش ــر داش ــرای تئات اج
 سالن های تئاتر در شأن و جایگاه 

هنرمندان و شهر اصفهان نیست

وی افــزود: ســالن های تئاتــر در شــأن و 
جایــگاه هنرمنــدان و شــهر اصفهــان نیســت؛ 
ضــرورت دارد بــرای زیرســاخت هایی کــه 
متعلــق بــه تئاتــر اســت برنامه ریــزی کنیــم؛ 
در کرمــان بــا شــهرداران جلســه ای داشــتیم 
دیدنــد  را  تهــران  پالتوهــای  نزدیــک  از  و 
شــش  ســاخت  بابــت  تفاهم نامــه ای  و 
ــهرداری ها  ــا ش ــتیم ت ــک داش ــالن کوچ س
ــز آن را  ــاد تجهی ــازند و ارش ــالن ها را بس س

ــد. ــام ده انج
وزارت  نمایشــی  هنرهــای  کل  مدیــر 
اگــر  اســالمی گفــت:  ارشــاد  و  فرهنــگ 
ــا  ــد ت ــت کن ــان موافق ــهر اصفه ــورای ش ش
ــاد  ــد، ارش ــا کن ــه ای را امض ــن تفاهم نام چنی
نیــز تجهیــز ایــن ســالن ها را بــه عهــده 

. می گیــرد
مخاطبــان  امــروز  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
دارنــد،  باالیــی  آمــار  تئاتــر  تحصیلکــرده 

تصریــح کــرد: اگــر تئاتــر خوبــی روی صحنــه 
هــم  خوبــی  اســتقبال  باشــیم،  داشــته 
صــورت می گیــرد. اگــر اعتقــاد داریــم تئاتــر 
ضــرورت دارد کــه همین طــور اســت بایــد 
و گروه هــای  انســانی  نیــروی  تشــکیالت 
ــن کار  ــه ای ــم ک ــاماندهی کنی ــی را س نمایش

ــت. ــده اس ــام ش انج
 تئاتر هنری است که در سراسر 

دنیا همیشه از حمایت دولت ها بهره 
برده است

شــفیعی بیــان داشــت: تئاتــر هنــری اســت 
کــه در سراســر دنیــا همیشــه از حمایــت 
نــگاه  آن  بــه  و  بــرده  بهــره  دولت هــا 
ــی  ــر حت ــک تئات اقتصــادی نشــده اســت. ی
ــه  ــد هزین ــم نمی توان ــرا ه ــب اج ــا 3۰ ش ب

خــود را بــرای نمایــش بــه دســت آورد.
سیاســت  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــر  ــت اگ ــالح اس ــال اص ــه در ح ــتی ک نادرس
پیــش رود، یعنــی دیگــر تئاتــر نمی خواهیــم 
تغییــر  را  فرهنگی هنــری  اماکــن  بایــد  و 
ــد مدیریــت ســالن های  ــم؛ بای ــری دهی کارب
فرهنگــی را بــه متخصصــان واگــذار و از آن هــا 
ــدنی  ــام ش ــر انج ــن ام ــم و ای ــت کنی حمای

ــت. اس
مدیــر کل هنرهــای نمایشــی وزارت فرهنــگ 
ــرد: انتظــار اســت  ــراز ک و ارشــاد اســالمی اب
ــره انجمــن هنرهــای نمایشــی  ــا هیئت مدی ت
انــرژی  بــا  و  کار  پــای  کمــال  و  تمــام 
ــذاری  ــث واگ ــر بح ــد و اگ ــو بیای ــتر جل بیش
ــالن ها را در  ــن س ــن ای ــت، انجم سالن هاس

ــرد. ــار بگی اختی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نبایــد بیــن وظایــف 
مدیــران و شــوراهای هنــری بــا شــورای 
نظــارت تداخلــی ایجــاد شــود، گفــت: گاهــی 
دیــده شــده شــوراهای نظــارت نظراتــی اعالم 
ــی اســت کــه  ــد، امــا مــالک مــا متن می کنن
ارائــه شــده اســت و عــالوه بــر ایــن وظایــف 
را  نمایــش گروهــی  برنامــه  نیســت  مــا 
ــته را در کار  ــای گذش ــا کاره ــرده ی ــل ک مخت

ــم. ــل کنی ــد دخی جدی
 اجرای حدود هزار نمایش در 3 

ماهه اول امسال
فرهنــگ  کل  مدیــر  ارزانــی،  حبیب رضــا 
و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان، نیــز 
در اختتامیــه بیســت و نهمیــن جشــنواره 
ــه  ــک ب ــن تبری ــان ضم ــتان اصفه ــر اس تئات
ــر  ــرد: در غدی ــار ک ــر اظه ــد غدی مناســبت عی
و  افتــاد  اتفــاق  حقیقــت  نمایــش  هــم 
ــط  ــرار داده توس ــدا ق ــه خ ــنامه ای ک نمایش
ــه خــدا مشــخص  ــی ک رســول حــق در مکان

کــرده، رخ داده اســت.
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
اصفهــان ادامــه داد: ایــن اتفــاق چنیــن 
اســت کــه پیامبــر قــرار اســت پیــام خداونــد 
را بــه جــان مخاطــب ابــالغ کنــد. ایــن 
اســت؛  واجــب  نمایش هــای  از  نمایــش 
چــرا کــه خداونــد می فرمایــد اگــر ایــن کار را 
انجــام ندهــی، اصــال کاری انجــام نــداده ای.

وی افــزود: مکانــی کــه در آن غدیــر رخ 
ــدارد؛ امــا  داده اســت خصوصیــت خاصــی ن

اتفاقــی کــه می افتــد، رویــداد مهمــی اســت؛ 
ــک ســاعت اســت و  ــر حــدود ی ــه غدی خطب
پیامبــر ایــن اتفــاق را در قالــب نمایــش بیــان 

مــی دارد.
 در حوزه نمایش استان اصفهان 

جایگاه ویژه ای داشته است
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
اصفهــان گفــت: اداره ارشــاد اســتان اصفهــان 
ــه  ــدان آن ب ــای هنرمن ــت فعالیت ه ــه جه ب
ــه  ــد. هم ــاب ش ــر انتخ ــتان برت ــوان اس عن
ایــران بــرای مــا عزیــز اســت، امــا در حــوزه 
ــژه ای  ــگاه وی ــان جای ــتان اصفه ــش اس نمای
ــتیم  ــه داش ــوتانی ک ــت؛ پیشکس ــته اس داش
ــان  ــاز در اصفه ــمند از دیرب ــای ارزش و تئاتره
و  فضاهــا  داریــم  انتظــار  و  اســت  بــوده 
اصفهــان  در  تئاتــر  حــوزه  حمایت هــای 

ــد. ــتر باش بیش
ــت  ــدان حمای ــا از هنرمن ــرد: م ــوان ک وی عن
معنــوی کــرده و دســت نیــاز بــه ســوی خــدا 
دراز می کنیــم. از مســئوالن وزارت ارشــاد نیــز 
انتظــار داریــم کمــک مالــی بیشــتری انجــام 

دهنــد.
ارزانــی بیــان کــرد: شــروع برنامــه جشــنواره 
از تیرمــاه بــوده و ۲7 اثــر از 9 شهرســتان 
ــوع  ــی شــده اســت؛ درمجم رســیده و بازبین
۱۰ اثــر از ۵ شهرســتان بــه مرحلــه نهایــی راه 
پیــدا کــرده اســت؛ 3۰ گــروه نمایــش ثبتــی 
در اســتان اصفهــان داریــم و ۱۰ گــروه در حال 
ثبــت اســت. در ســال های قبــل اســتقبال از 

تئاتــر بــه ایــن شــکل نبــوده اســت.

رئیــس شــورای اســالمی شــهر اصفهــان گفــت: شــورای اســالمی 
ــران و  ــه از خی ــورت همه جانب ــه ص ــهری ب ــت ش ــهر و مدیری ش

ــد. ــت می کن ــه حمای ــای خیرخواهان ــوکاران و فعالیت ه نیک
ــل از  ــش تجلی ــزاری همای ــه برگ ــاره ب ــا اش ــن ب ــح هللا معی فت
خیــران و حامیــان نیکــوکار در اصفهــان اظهــار کــرد: ایــن همایش 
ــود کــه  توســط کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( برگــزار شــده ب
ــور   ــش حض ــن همای ــداد در ای ــه ام ــواده کمیت ــی از خان جمع
داشــتند. تعــدادی از ایــن افــراد از نخبــگان و مقــام آوران اصفهــان                                                                                      

ــد. بودن
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــهر اصفه ــالمی ش ــورای اس ــس ش رئی
ــود  ــیاری وج ــوکار بس ــران نیک ــان و خی ــان حامی ــهر اصفه در ش
دارنــد، تصریــح کــرد: جمــع زیــادی از خیــران و حامیــان نیکــوکار 
اصفهانــی در ایــن همایــش حضــور داشــتند و حضــور حامیــان و 

ــردم  ــه م ــد ک ــد را می ده ــن نوی ــان ای ــوکار در اصفه ــران نیک خی
هماننــد گذشــته بتواننــد نیازهــای همنوعــان خــود و افــراد 

ــد. ــن کنن مســتمند را تامی
ــای  ــی از نیازه ــب توجه ــش جال ــه بخ ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
مســتمندان و نیازمنــدان توســط خیــران و حامیــان تامیــن 
نیکــوکار  خیــران  و  حامیــان  وجــود  داد:  ادامــه  می شــود، 
نویددهنــده ایــن اســت کــه ایــن افــراد هماننــد گذشــته فعــال 
خواهنــد بــود و کارهــای بــزرگ و خداپســندانه ای را انجــام 

خواهنــد داد. 
معیــن تاکیــد کــرد: شــورای اســالمی شــهر و مدیریــت شــهری از 
خیــران و حامیــان نیکــوکار و فعالیت هــای خیرخواهانــه حمایــت 
می کنــد و خیــران و حامیــان نیکــوکار همــواره در راســتای 
ــد.  ــالش می کنن ــان ت ــه محروم ــتر ب ــه بیش ــانی هرچ یاری رس
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نایب رئیــس شــورای اســالمی زرین شــهر 
ــل، تقاطــع  ــه پ ــا محــدود ب گفــت: شــهر تنه
و معابــر نیســت و عمــران شــهری صرفــا 
تعریــف  امــوری  چنیــن  بــه  پرداختــن 
نمی شــود؛ از ایــن جهــت بــرای شــناخت 
ــهر  ــت. ش ــق داش ــف دقی ــد تعری ــهر بای ش
ــه  ــت ک ــده اس ــدی و زن ــد ُبع ــازه ای چن س
اجتماعــی  روابــط  ارتباطــات،  فرهنــگ، 

را  آن  اهمیــت  ســازمانی  درون  تعامــل  و 
تبییــن می کنــد و شــورای شــهر، محــل 
سیاســتگذاری و نظــارت بــر این ســازه اســت 
کــه حتمــا باید ابعــاد گوناگــون شــهر و زندگی 
شــهری را بــا نــگاه انســانمدارانه در کارکــردش 
لحــاظ کــرده تــا جنــب و جــوش الزم در 
شــهر بــه وجــود آیــد و قطعــا شــهر بی صــدا، 
شــهر توســعه نیافته ای اســت کــه شــهروندان 
برخــوردار                                                            الزم  اجتماعــی  نشــاط  از  آن 

ــتند. نیس

ــب  ــای منتخ ــزود: اعض ــری اف ــودابه باق س
شــورای شــهر می داننــد کــه ورود آن هــا 
»پاســخگویی«  فرآینــد  آغــاز  شــورا  بــه 
تک تــک  جهــت  ایــن  از  و  آن هاســت 
ــر  ــهر بهت ــالمی زرین ش ــورای اس ــای ش اعض
ــه ای  ــاق شیش ــود را در ات ــواره خ ــت هم اس
و شــفاف تصــور کننــد و همــواره دالیــل 
ــکار  ــا اف ــود را ب ــات خ ــات و مصوب تصمیم
عمومــی در میــان بگذارنــد و حتــی اگــر 
ــان  ــز در می ــری نی ــان مطالبه گ ــن و زب ذه

شــهروندان وجــود نداشــته باشــد، آن هــا 
خــود دســت بــه کار شــده و بــا اطالع رســانی 
ــه  ــل ب ــات، در عم ــِت تصمیم ــق و درس دقی
ــن  ــد؛ مهم تری ــرام بگذارن ــود احت ــوکالن خ م
ــفافیت  ــاد ش ــرد، ایج ــن رویک ــاز ای پیش نی
ــرای تمامــی شــهروندان اســت. ــات ب اطالع
وی اظهــار کــرد: شــورای شــهر بایــد هماننــد 
اتــاق شیشــه ای عمــل کنــد کــه تمامــی 
مــردم شــهر تصمیمــات و طرح هایــی را کــه 
در آن اتخــاذ می شــود، بداننــد و از آن هــا 
ــای  ــیله ابزاره ــه وس ــورا ب ــند و ش آگاه باش
مختلــف چنــان در معــرض دیــد عمــوم 
ــورد نظــارت  ــات آن م ــه اتفاق ــه کلی باشــد ک

ــرد؛ در  ــرار گی ــردم ق ــتمر م ــی مس و ارزیاب
ایــن صــورت اســت کــه معنــای واقعــی 
مردم ســاالری دینــی محقــق می شــود و 
قطعــا در صــورت نظــارت نکــردن مــردم بــر 
عملکــرد شــورا نمی تــوان احقــاق حقــوق 

ــت. ــار داش ــردم را انتظ م
ــی  ــوب، یافتن ــهر خ ــرد: ش ــد ک ــری تاکی باق
نیســت، ســاختنی اســت و ســاختِن شــهر، 
ــود؛  ــام می ش ــردم انج ــوِد م ــت خ ــه دس ب
ــد توجــه داشــت یکــی از مهم تریــن  ــذا بای ل
عوامــل پیشــرفت و توســعه شــهری، همــان 
فعالیت هــای  در  مردمــی  مشــارکت های 
شــورای اســالمی شــهر و شــهرداری اســت.

اســداله احمــدی ونهــری، مدیــر کل گمــرک اســتان اصفهــان  
بــا اشــاره بــه رشــد ۱7 درصــدی ارزش صــادرات اســتان 
اصفهــان در ۵ ماهــه نخســت امســال اظهــار کــرد: در ایــن بــازه 
ــک  ــش از ی ــان بی ــتان اصفه ــاری در اس ــال ج ــی، در س زمان
میلیــون و 78۰ هــزار تــن و بــه ارزش 6۱8 میلیــون و 63 هــزار 
ــن  ــه ای ــان صــادر شــده ک ــه مقصــد 87 کشــور جه دالر کاال ب
ــی ۱۵ درصــد رشــد را  ــزان از نظــر ارزشــی ۱7 و از نظــر وزن می

ــد. ــل نشــان می ده ــدت مشــابه ســال قب ــه م نســبت ب
ــتان  ــارات، افغانس ــراق، ام ــورهای ع ــزود: کش ــه اف وی در ادام
ــادرات  ــد از ص ــب ۲8، ۱7، ۱6 و 8 درص ــه ترتی ــتان ب و پاکس

ــد. ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــان را ب اصفه
ــراز داشــت: محصــوالت  مدیــر کل گمــرک اســتان اصفهــان اب
ــادرات  ــت ص ــه نخس ــون دالر در رتب ــا ۱68 میلی ــیمی ب پتروش

ــان قــرار داشــته و پــس از آن رتبه هــای بعــدی  اســتان اصفه
بــه فــوالد بــا ۱۵9 و فــرش بــا ۵8 میلیــون دالر اختصــاص دارد.

وی میــزان واردات کاالی اســتان اصفهــان در ۵ ماهــه منتهــی 
بــه مــرداد ســال جــاری را ۱8۰ میلیــون و 33۵ هــزار دالر عنوان 
کــرد و یــادآور شــد: واردات اصفهــان در ایــن مــدت، نســبت بــه 
مــدت مشــابه ســال قبــل از نظــر وزنــی ۲6 و از نظــر ارزش ۵۰ 

درصــد رشــد داشــته اســت.
ماشــین آالت  تصریــح کــرد: کاالهــای  ونهــری  احمــدی 
ــد،  ــا ۱6 درص ــی ب ــین آالت برق ــد، ماش ــا ۲9 درص ــی ب مکانیک
ــا  ــه ب ــه ماشــین آالت ۱4 درصــد و پنب اجــزا و قطعــات منفصل
ــوده  ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــده واردات ــای عم ــد، کااله  3 درص
ــه تنهایــی ۲4 درصــد از ایــن کاالهــا را بــه اصفهــان  و چیــن ب

صــادر کــرده اســت.

 شورای شهر به صورت همه جانبه 
از فعالیت های خیرخواهانه حمایت می کند

مدیر کل گمرک استان اصفهان مطرح کرد:

سهم 28 درصدی عراق در جذب صادرات استان اصفهان

شهر خوب یافتنی نیست، ساختنی است 

برگزاری اولین جلسه کارگروه 
آموزش و پژوهش اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

استان اصفهان 
 اولیــن جلســه کارگــروه آمــوزش و پژوهــش بــا 
ــی،  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر کل تع حضــور مدی
دبیــر  و  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  رئیــس 
جشــنواره ملــی فن آفرینــی شــیخ بهایــی اســتان 
اصفهــان بــا همــکاری مؤسســه کار و تأمیــن 

ــد.  ــزار ش ــی برگ اجتماع
در ایــن جلســه مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه 
ــاس  ــر اس ــت: ب ــان گف ــتان اصفه ــی اس اجتماع
دســتورکار ارســالی از وزارت متبــوع، هرگونــه 
ــه  ــن کمیت ــط ای ــد توس ــش بای ــوزش و پژوه آم

ــود. ــری ش راهب
نیرومنــد افــزود: الزم اســت موضوعــات آموزشــی 

توســط ایــن کمیتــه نیازســنجی شــده و ســپس 
در ســطح اســتان پژوهش هــای الزم انجــام و 

اجرایــی شــود.
ــا  ــد کــه ب ــاور کنن ــد ب ــران بای وی ادامــه داد: مدی
ــر  ــتمی ه ــکالت سیس ــد مش ــش می توانن پژوه
ــا  ــا ب ــع آن ه ــرای رف ــایی و ب ــازمان را شناس س
ــد  ــزی کنن ــج پژوهــش برنامه ری اســتفاده از نتای

ــد. ــام دهن ــات الزم را انج و اقدام
ــتان  ــی اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر کل تع مدی
اصفهــان تاکیــد کــرد: مــا بــه دنبــال ایــن 
هســتیم کــه موضــوع پژوهــش را در حوزه هــای 
تخصصــی هدفمنــد کنیــم و بتوانــم بــه ســواالت 
و نیازهایمــان در جامعــه مخاطــب پاســخ علمــی 

ــم. بدهی
نیرومنــد در ادامــه گفــت: زیرمجموعه هــای وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی دارای مؤسســات 
بســیار  بــا ظرفیــت  پژوهشــی  و  تحقیقاتــی 
زیــادی ماننــد موسســه تحقیقاتــی و کار و تامیــن 

ــن  ــی تأمی ــش عال ــه پژوه ــی و موسس اجتماع
ــد از ایــن توانایی هــا در  اجتماعــی اســت کــه بای
ــب  ــه مخاط ــای جامع ــناخت نیاز ه ــتای ش راس

ــرد. ــتفاده ک اس
ــس  ــری، رئی ــر اکب ــه دکت ــن جلس ــه ای در ادام
ســازمان برنامــه و بودجــه اصفهــان، ضمــن اعــالم 
همــکاری بــا ایــن کارگــروه بــرای دســتیابی 
ــک  ــت: در ی ــب گف ــی مناس ــداف پژوهش ــه اه ب
ســال گذشــته 78 میلیــارد تومــان در تهیــه 
بنابرایــن  اســت؛  شــده  هزینــه  پایان نامه هــا 
می تــوان از فرصــت تحقیقــات دانشــگاهی و 
ــری در  ــد و دکت ــی ارش ــای کارشناس پایان نامه ه

ــرد.  ــتفاده ک ــی اس ــه خوب ــتا ب ــن راس ای
وی اضافــه کــرد: در یــک پژوهــش بایــد بــه ســه 
محــور اصلــی شــناخت مســئله، تحلیل و بررســی 
ــه  ــرای مســئله شناخته شــده ب ــه راه حــل ب و ارائ

خوبــی پرداختــه شــود.
اکبــری تاکیــد کــرد: بــرای پروژه هــای تحقیقاتــی 

بایــد یــک برنامــه اســتراتژیک طرح ریــزی شــده 
و اجــرای ایــن ســند بــه عنــوان پایلــوت در 

ــود. ــی ش ــد عملیات ــان می توان اصفه
انجــام  در   RFB تهیــه  وی همچنیــن گفــت: 
ــا  کارهــای پژوهشــی بســیار ضــروری اســت و ب
ــد کــه چــه  ــران دقیقــا می دانن ــدگاه مدی ایــن دی
ــا  ــی و ب ــه زمان ــی، در چ ــه مکان ــزی را در چ چی
ــق در  ــن طری ــد و از ای ــردی می خواهن ــه کارب چ
ســرمایه و وقــت ســازمان صرفه جویــی خواهنــد 
کــرد؛ همچنیــن پژوهش هــا کامــال هدفمنــد 

ــد شــد.  ــام خواهن انج
ــر  ــروی، دبی ــر خس ــه دکت ــن جلس ــه ای در ادام
ــا  ــی، ب ــیخ بهای ــی ش ــی فن آفرین ــنواره مل جش
اشــاره بــه اســتفاده از ظرفیــت دانشــگاه در انجام 
پژوهش هــا گفــت: یــک برنامــه تحقیقاتــی 
وقتــی موفــق اســت کــه دارای ســاختار نظام منــد 
ــرای آن  ــبی ب ــق و مناس ــم انداز دقی ــوده و چش ب

ــد. ــده باش ــف ش تعری

وی همچنیــن اظهــار داشــت: بهبــود محیــط 
کســب و کار و ارتقــاء اکوسیســتم کارآفرینــی 
ــه  ــی اســت ک شــهر یکــی از زمینه هــای تحقیقات
در کالن شــهری چــون اصفهــان پرداختــن بــه آن 

ــت. ــروری اس ض
درخصــوص  اعضــا  جلســه  ایــن  ادامــه  در 
ــنهادی  ــی پیش ــی و پژوهش ــای تحقیقات طرح ه
و ارائــه گــزارش از تحلیــل آثــار اقتصــادی و 
ــه  ــذار ب ــای اثرگ ــی متغیره ــی و سیاس اجتماع

پرداختنــد.  گفت وگــو 

آیــت هللا حســین مظاهــری، رئیــس حــوزه 
علمیــه اصفهــان، در جشــن عمامه گــذاری 
طــالب حــوزه علمیــه اصفهــان اظهــار کــرد: 
ــذاری از  ــن عمامه گ ــه ام ای ــر ســاله گفت ه
ــت.  ــژاد اس ــت هللا طباطبایی ن ــکارات آی ابت
مقــدس  بســیار  کاری  عمامه گــذاری، 
بــه  می خواهنــد  زمــان  امــام  اســت؛ 
نداشــته  را  درجــه  ایــن  طلبــه ای کــه 
درجــه بدهنــد؛ طــالب گمنــام بودنــد و 
ــه داده  ــالب درج ــن ط ــه ای ــان ب ــام زم ام
ــن  ــر ای ــد اگ ــان می دهن ــا نش ــه آن ه و ب
ــه آن  ــد ب ــا فضیلــت طــالب باشــد، بای تنه

ــد. ــار کنن افتخ
وی ادامــه داد: از ایــن  پــس ســربازان امام 
زمــان درجــه دار و نشــان دار می شــوند. 
همــه  کســانی کــه می خواهنــد امشــب 
معمــم شــوند، بایــد بــه چنــد نکتــه توجــه 
کننــد: نخســت وظیفــه خــود را بشناســند 
ــه  ــناخت وظیف ــد؛ ش ــل کنن ــه آن عم و ب
ــد و در  ــال درس بخوانن ــد اع ــی در ح یعن
اخــالق و اعتقــادات و احــکام جــدی درس 
ــد،  ــش آم ــبهه ای پی ــر ش ــا اگ ــد ت بخوانن
ــد. ــی جــواب آن را بدهن ــه  خوب ــد ب بتوانن

ایــن مرجــع تقلیــد شــیعه در توصیــه 

ــاظ  ــالب از لح ــرد: ط ــان ک ــالب بی ــه ط ب
ــد کوشــا  اخــالق و اعتقــادات و اعمــال بای
و فعــال باشــند؛ شــناخت وظیفــه بــه تقــوا 
احتیــاج دارد؛ طلبــه منبــری کــه خــود 
گنــاه می کنــد یــا امــام جماعتــی کــه 
خــود گنــاه داشــته باشــد یــا طلبــه ای کــه 
گنــاه داشــته باشــد گناهــش خیلــی باالتــر 

ــت. اس
از  دســته  دو  افــزود:  ادامــه  در  وی 
جهنمیــان بدنشــان بــه  قــدری بــوی تعفــن 
می دهــد کــه جهنمیــان از بــوی تعفنشــان 
در عــذاب  هســتند؛ یکــی کســی کــه عمــل 

ــری  ــد و دیگ ــته باش ــت داش ــی عف مناف
طلبــه ای  اگــر  اســت.  بی عمــل  عالــم 
ــا خــوب درس  ــی داده ی گناهــی انجــام م
ــدد  ــان بن ــد پیم ــون بای ــده، اکن نمی خوان
کــه متقــی باشــد و در درس خــود جــدی؛ 
ــت. ــان اس ــام زم ــرباز ام ــی س ــن ویژگ ای
رئیــس حــوزه علمیــه اصفهــان عنــوان 
کــرد: زمانــی کــه امــام از فرانســه بــه 
در  وقتی کــه خواســتند  آمدنــد،  تهــران 
قــم ســاکن شــوند و کار را دســت دیگــران 
ــردم  ــوند، م ــر ش ــان ناظ ــد و خودش بدهن
ــا امــام بیعــت کردنــد؛ از  مانــع شــدند و ب
ــد  ــته ای آمدن ــوب دس ــت جن ــرکت نف ش
ــه  ــت ک ــام گف ــه ام ــا ب ــخنگوی آن ه و س
ــا  ــالب از م ــد انق ــا بگویی ــه م ــم ب آمده ای

چــه انتظــاری دارد، نــه اینکــه بگوییــم چــه 
انتظــاری از انقــالب داریــم. امــام فرمودنــد 
انقــالب از شــما انتظــار دارد وظیفــه خــود را 

ــد. ــل کنی ــه آن عم ــید و ب بشناس
کــرد:  اظهــار  طــالب  بــه  خطــاب  وی 
ــن کالم  ــوند، ای ــم می ش ــه معم ــی ک طالب
ــند.  ــته باش ــر داش ــه در نظ ــام را همیش ام
ــش  ــام  وقت ــد و تم ــال باش ــد م ــه بای طلب
را بــه درس بدهــد تــا افتخــاری بــرای 
روحانیــت شــود؛ طــالب بایــد ملکــه تقــوا 
را بــه همــراه داشــته باشــند، طــالب در هــر 
ــند؛  ــته باش ــت را داش ــد عدال ــورت بای ص
ــه  ــت را همیش ــوا و عدال ــه تق ــه ای ک طلب
مدنظــر داشــته باشــد بــه  جایــی می رســد 

ــد. ــر جــز خــدا نبین ــه دیگ ک
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کوتاه از شهرستان ها

 فعالیت 57 کانون فرهنگی 
در خوانسار 

رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی خوانســار از 
فعالیــت ۵7 کانــون فرهنگــی در ایــن شهرســتان خبــر داد. 
ــد  ــه مناســبت عی ــه ب ــروز در همایشــی ک ــواد دی محمدج
ــد،  ــزار ش ــاجد برگ ــان مس ــل از خادم ــت تجلی ــر جه غدی
اظهــار داشــت: مســجد، محلــی بــرای پــاک شــدن انســان 
اســت و بایــد از ورود جوانــان بــه مســاجد اســتقبال شــود؛ 
چنانچــه جوانــی بــا ظاهــری غیرمذهبــی وارد مســجد شــد 

نبایــد از ورود او جلوگیــری شــود.
هســتند؛  فعــال  جوانــان  شهرســتان  در  افــزود:  وی 
ــرای ورود  ــای مســاجد فضــا را ب ــت امن ــن و هیئ معتمدی
جوانــان در مســاجد فراهــم کننــد و از ملتهــب کــردن فضــا 
بــرای حضــور جوانــان در مســاجد بپرهیزنــد؛ جوانــان 
بــا ایــن طــرز برخــورد از حضــور در مســاجد دلســرد 

می شــوند.

 کشف 15 هزار نخ سیگار قاچاق 
در گلپایگان 

ــوران  ــگان گفــت: مام ــده انتظامــی شهرســتان گلپای فرمان
ــرل  ــارت و کنت ــن نظ ــگان حی ــتان گلپای ــی شهرس انتظام
ــن  ــی ای ــای فرع ــی از محوره ــوری در یک ــای عب خودوره
ــکوک  ــژو مش ــواری پ ــتگاه س ــک دس ــه ی ــتان ب شهرس

ــد. ــف کردن ــدند و آن را متوق ش
ــن  ــی از ای ــزود: در بازرس ــاطی اف ــین بس ــرهنگ حس س
خــودرو تعــداد ۱۵ هــزار و ۱3۰ نــخ ســیگار خارجــی کشــف 
شــد کــه راننــده خــودرو مــدارک ثبت شــده گمرکــی را ارائــه 

نــداد.

 اشتغال بیش از 500 نفر 
در بخش صنعت شهرضا 

شهرســتان  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  اداره  رئیــس 
شــهرضا گفــت: در مــدت یــک ســال گذشــته ۵9۵ نفــر در 
واحدهــای صنعتــی شهرســتان مشــغول بــه کار شــده اند. 
ــال  ــدت یکس ــرد: در م ــوان ک ــی عن ــم خاتم محمدابراهی
ــع  ــت صنای ــرای فعالی ــرداری ب ــه بهره ب ــته ۵4 پروان گذش
ــان  ــارد توم ــا ســرمایه گذاری ۱4۲ میلی ــن شهرســتان، ب ای

صــادر شــده اســت.
وی تصریــح کــرد: در همیــن مــدت زمینــه اشــتغال ۵9۵ 
نفــر در واحدهــای صنعتــی شهرســتان فراهم شــده اســت.
رئیــس اداره صنعــت، معــدن و تجارت شهرســتان شــهرضا 
ادامــه داد: از شــهریورماه ۱39۲ تــا مــدت زمــان مشــابه در 
ــع  ــرای صنای ــرداری ب ــه بهره ب ــز ۱96 پروان ــال ۱396 نی س
ــال  ــون ری ــرمایه گذاری 397۰8۲9 میلی ــا س ــتان ب شهرس
ــر فراهــم شــده  ــرای ۲398 نف ــه اشــتغال ب صــادر و زمین

اســت.

اهدای اعضای نوجوان مرگ مغزی 
به سه بیمار نیازمند در اصفهان 

اعضــای نوجــوان مــرگ مغــزی در اصفهــان بــه ســه بیمــار 
ــدا شــد. مســئول واحــد فراهــم آوری اعضــاء  ــد اه نیازمن
ــت:  ــان گف ــرا اصفه ــی درمانی الزه ــز آموزش ــدی مرک پیون
معصومــه محمــدی ۱4 ســاله بســتری در بیمارســتان 
گلدیــس شاهین شــهر در اثــر آســیب مغــزی دچــار مــرگ 
ــرای برداشــت اعضــا  ــواده اش ب ــا رضایــت خان مغــزی و ب

بــه ایــن مرکــز منتقــل شــد.
مریــم خلیفه ســلطانی افــزود: کبــد و کلیه هــای ایــن 
ــه  ــو ب ــد عض ــاران نیازمن ــه بیم ــد ب ــرای پیون ــوان ب نوج

ــد. ــال ش ــیراز ارس ــازی ش ــتان نم بیمارس

 شهردار میمه به عنوان 
مدیر نمونه شهرستان برگزیده شد

اداری شهرســتان شاهین شــهر و  در نشســت شــورای 
ــن شهرســتان،  ــدار ای میمــه طــی حکمــی از ســوی فرمان
محســن صدرالدیــن کرمــی شــهردار ایــن شــهر بــه عنــوان 
ــد.  ــده ش ــال ۱396 برگزی ــتان در س ــق شهرس ــر موف مدی
ایــن دومیــن ســالی اســت کــه شــهردار میمــه بــه عنــوان 

ــود.  ــاب می ش ــتان انتخ ــه در شهرس ــر نمون مدی
در متــن حکــم علیرضــا بصیــری، فرمانــدار، آمــده اســت: 
جنــاب آقــای محســن صدرالدیــن کرمــی، شــهردار محتــرم 

شــهر میمــه 
پــس از حمــد خــدا و درود و صلــوات بــر حضــرت محمد و 
آل محمــد)ص(، پیــرو مصوبات شــورای اداری شهرســتان 
ــبب  ــه س ــی ب ــیله جنابعال ــه بدینوس ــهر و میم شاهین ش
حســن انجــام وظیفــه به ویــژه در زمینــه صیانــت از حقــوق 
شــهروندی، همکاری هــای مســتمر و جــدی بــا ایــن 
ــداری و مجموعــه دســتگاه های اجرایــی شهرســتان  فرمان
در نیــل بــه اهــداف دولــت تدبیــر و امیــد، بــه عنــوان مدیــر 
موفــق شهرســتان در ســال 96 انتخــاب می شــوید. توفیــق 
روزافزونتــان را در راه خدمــت بــه نظــام مقــدس جمهــوری 
ــالب  ــم انق ــر معظ ــت رهب ــت زعام ــران، تح ــالمی ای اس
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای )مدظلــه العالــی( از درگاه 

ایــزد منــان خواهانــم. 

بهره برداری از 60 طرح در فریدن 
بیــش از 6۰ طــرح کشــاورزی، آموزشــی، خدماتــی، آبــی و 

عمرانــی در فریــدن مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت. 
ــال  ــون ری ــزار میلی ــش از 3۰ ه ــاری بی ــا اعتب ــرح ب 9 ط
ــداث  ــار و اح ــت فش ــاری تح ــبکه آبی ــعه ش ــامل توس ش
شــبکه ســه و چهــارِ آبیــاری و زهکشــی، ســاخت گلخانــه 
صیفی جــات بــه مســاحت 3 هــزار و ۲۵۰ متــر مربــع 
بــا مشــارکت بخــش خصوصــی و جهــاد کشــاورزی 
از  بارانــِی 8۰ هکتــار  آبیــاری  از طــرح  بهره بــرداری  و 
زمین هــای زراعــی هنرســتان کشــاورزی ســروش فریــدن 
ــاورزی  ــش کش ــا در بخ ــن افتتاح ه ــه مهم تری و... از جمل

ــود.  ب
افتتــاح ۲۰ پــروژه مخابراتــی بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۲ 
ــت  ــورت اینترن ــه پ ــال از جمل ــون ری ــارد و ۱4 میلی میلی
ــار،  ــر اقش ــکن مه ــد مس ــاح ۲4 واح ــوری، افتت ــر ن و فیب
ــد  ــرق و نصــب کلی ــه بهســازی شــبکه ب ــرح در زمین 6 ط
فشــار قــوی، افتتــاح پانســیون چهــار واحــدی پزشــکان و 
ــود. ــا ب ــر افتتاح ه ــهر داران از دیگ ــان ۱ ش ــگاه ایم آموزش

رئیس حوزه علمیه اصفهان:

طالب از لحاظ اخالق و اعتقادات باید کوشا و فعال باشند
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در اختتامیه بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان اصفهان تأکید شد:

جایگاه ویژه اصفهان در حوزه نمایش
برگزیدگان بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان اصفهان معرفی شدند
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کوتاه اخبار 
 دستگیری یک متهم با 

8 لک لک قاچاق در یزد 
ســرهنگ مزیــدی، معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی 
اســتان یــزد، گفــت: مامــوران پلیــس آگاهــی در عملیــات 
ــی  ــرل محورهــای مواصالت ــگام کنت ایســت و بازرســی هن
ــاق  ــک قاچ ــکانیا 8 لک ل ــوس اس ــتگاه اتوب ــک دس از ی

کشــف کردنــد.
ســرهنگ مزیــدی افــزود: قاچاقچــی قصــد داشــت ایــن 

محمولــه را از شــرق کشــور بــه تهــران منتقــل کنــد.
وی ارزش تقریبــی ایــن تعــداد پرنــده را 16 میلیــون 
ریــال اعــالم کــرد. معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی 
اســتان گفــت: در ایــن عملیــات یــک نفــر متهــم دســتگیر 

ــل داده شــد. ــی تحوی ــام قضای ــه مق و ب

ایجاد نخستین تعاونی تخصصی 
خرماکاران در بافق 

ــزد در حاشــیه  ــاون روســتایی اســتان ی ــر ســازمان تع مدی
تعاونــی  نخســتین  ایجــاد  از  بافــق  در  خرمــا  جشــن 
ــان ســال جــاری خبــر  ــا پای خرمــاکاران ایــن شهرســتان ت

داد. 
علــی جهــازی هــدف از تشــکیل ایــن اقــدام را بازاررســانی 
ــرد و گفــت: بســته بندی شــکیل و  ــوان ک توســط مــردم عن
ــه ســایر اســتان ها  ــازار ب ــر اســاس نیــاز ب ــه محصــول ب ارائ
ــی  ــن تعاون ــداف ای ــر اه ــول از دیگ ــن محص ــادرات ای و ص

اســت.
ــت  ــد برداش ــه ح ــتان ب ــن شهرس ــای ای ــزود: خرم وی اف
اقتصــادی رســیده و در زمانــی ایــن برداشــت انجــام 

می شــود کــه بازاررســانی خوبــی صــورت بگیــرد.
مدیــر ســازمان تعــاون روســتایی اســتان یــزد بیــان 
داشــت: پــس از تشــکیل ایــن تعاونــی، اقداماتــی در زمینــه 
ــازار  ــه ب ــول ب ــن محص ــی ای ــادرات و معرف ــته بندی، ص بس

کار انجــام می شــود.

 کشف یک و نیم تن مواد مخدر 
در کرمان 

ــده انتظامــی اســتان کرمــان گفــت: پلیــس کرمــان  فرمان
پــس از اقدامــات اطالعاتــی و درگیــری مســلحانه بــا 
ــم  ــه کشــف یــک و نی ــان مــواد مخــدر موفــق ب قاچاقچی

ــواد مخــدر شــد.  ــن م ت
محمولــه  دربــاره کشــف  بنی اســدی فر  رضــا  ســردار 
ــت: در  ــیر گف ــتان بردس ــدر در شهرس ــواد مخ ــنگین م س
پــی کســب خبــری مبنــی بــر ورود یــک محمولــه ســنگین 
مــواد مخــدر کــه از اســتان های شــرقی بــه ســمت مرکــز 
کشــور بارگیــری شــده بــود، موضــوع بــه صــورت ویــژه در 

ــرار گرفــت. دســتور کار پلیــس ق
ــن  ــا کمی ــته ب ــب گذش ــه ش ــوران از نیم ــت: مام وی گف

ــد. ــر گرفتن ــر نظ ــان را زی ــردد قاچاقچی ــیر ت مس
فرمانــده انتظامــی اســتان ادامــه داد: قاچاقچیــان پــس از 
ورود بــه کمیــن بــا انجــام تیرانــدازی بــه ســمت مامــوران 
ــتن  ــاکام گذاش ــا ن ــس ب ــا پلی ــتند؛ ام ــرار داش ــد ف قص
قاچاقچیــان، در ایــن درگیــری مســلحانه موفــق شــد یــک 

و نیــم تــن تریــاک را کشــف کنــد.

 سوارکار کرمانی 
کالنتر مسابقات بین المللی 

اشــکان افشــارزاده، ســوارکار کرمانــی، از طــرف دبیــر 
ــابقات  ــر مس ــوان کالنت ــه عن ــوارکاری ب ــیون س کل فدراس

بین المللــی     -CS12 انتخــاب شــد. 

 تجلیل از تعاونگران برتر 
چهارمحال و بختیاری 

ــوان  ــا عن ــی ب ــاون و در همایش ــه تع ــبت هفت ــه مناس ب
»نقــش تعــاون در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی« از 1۴ 
تعاونگــر برتــر اســتان چهارمحــال و بختیــاری تجلیل شــد.
ســید عبــاس جزایــری، مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی چهارمحــال و بختیــاری، در ایــن همایــش 
گفــت: تعاونگــران بــا راه انــدازی واحد هــای تولیــدی 
ــق  ــتغال و تحق ــاد اش ــی در ایج ــش مهم ــی نق و خدمات

اقتصــاد مقاومتــی دارنــد.
ــی  ــزار تعاون ــک ه ــاری ی ــال ج ــان س ــا پای ــزود: ت وی اف
ــداد،  ــن تع ــه از ای ــاد می شــود ک روســتایی در کشــور ایج
۵۹ تعاونــی ســهم اســتان چهارمحــال و بختیــاری اســت.

 بیش از ۶ میلیون عدد جوجه ریزی 
در مرغداری ها 

ــاد  ــی جه ــدات دام ــود تولی ــاون بهب ــی، مع ــام مردان س
ــه  ــت: در ۵ ماه ــاری، گف ــال و بختی ــاورزی چهارمح کش
نخســت امســال، 6 میلیــون و ۴۴ هــزار و ۵۰۰ عــدد 
شــد. انجــام  اســتان  مرغداری هــای  در  جوجه ریــزی 

دوره  در  انجام شــده  جوجه ریــزی  میــزان  افــزود:  وی 
ــود. ــدد ب ــون ع ــل، ۴ میلی ــال قب ــابه س مش

ــام  ــر مق ــوزوی دفت ــات ح ــاون ارتباط مع
ــون  ــه کان ــان اینک ــا بی ــری ب ــم رهب معظ
بــه  توجــه  و  تربیــت  اصــالح جامعــه 
کنــار  در  بایــد  اســت گفــت:  مســجد 
ــازی آن  ــه فرهنگ س ــجد ب ــاخت مس س

اهمیــت داده شــود.
حجت االســالم احمــد مــروی در آییــن 
و  چهارمحــال  مســجد   7۵ افتتــاح 
ویدئوکنفرانــس  طریــق  از  بختیــاری 
اظهــار کــرد: مســجد از جایــگاه واال و 
و  اســت  برخــوردار  منحصربه فــردی 
گســتره زمیــن و ســفر معــراج پیامبــر  از 

مســجد آغــاز شــد.
ــاد  ــجد نم ــه مس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
عبودیــت و مرکــز تربیــت و محــل تحــول 
افــراد در جامعــه محســوب می شــود، 
اعــالم  مرکــز  مســجد  داد:  ادامــه 
اســت؛ حضــرت  اســالم  نبــرد جهــان 
رســول)ص( اهتمــام ویــژه ای به مســاجد 
ــا  ــدند ی ــا وارد می ش ــر کج ــتند و ه داش
فتحــی انجــام می شــد یــا افــرادی را 
بــه دلیــل کســب پیروزی هــا تشــویق 

می ســاختند. مســجد  می کردنــد، 
ــام  ــر مق ــوزوی دفت ــات ح ــاون ارتباط مع
معظــم رهبــری بــا اشــاره بــه اینکــه 
جایــگاه مســجد بســیار مهــم اســت و هــر 
ــی  ــی و اجتماع ــالمی و انقالب ــت اس حرک
کــه در اســالم رخ می دهــد، از مســجد 
ــی در  ــرد: وقت ــح ک ــود، تصری ــاز می ش آغ
ــگاه می شــود،  ــه مســاجد ن عصــر خــود ب
متوجــه می شــویم کــه مســجد خاســتگاه 

ــوده اســت. ــالب ب ــی انق اصل

 مــروی بــا ابــراز امیــدواری از اینکــه امیــد 
ــه  ــرکات جمهــوری اســالمی ب ــا ب اســت ب
ــم و  ــر)ص( برگردی ــل پیامب فرهنــگ اصی
ســاخت مســجد بــا همــان رویکــرد ادامــه 
یابــد، خاطرنشــان کــرد: ســاخت مســجد، 
یکــی از مســائل امــروز کشــور اســت کــه 
عــالوه بــر ســاخت آن، بایــد بــه مســائلی 
بــه  توجــه  فرهنگ ســازی،  جملــه  از 
ــرکات  ــار و ب مســجد و در نظــر گرفتــن آث
مســجد پرداخــت؛ زیــرا افــراد در ایــن 

ــوند. ــت  می ش ــکان تربی م
ــام  ــر مق ــوزوی دفت ــات ح ــاون ارتباط مع
ــون  ــه کان ــان اینک ــا بی ــری ب ــم رهب معظ
بــه  توجــه  و  تربیــت  اصــالح جامعــه 
مســجد اســت،  گفــت: بایــد در کنــار 
ــازی آن  ــه فرهنگ س ــجد ب ــاخت مس س

اهمیــت داده شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروزه فرهنــگ 
ســاخت مســجد تغییــر یافته، افــزود: الزم 
ــان  ــل اســالمی و زم ــگ اصی اســت فرهن
ــا توجــه  ــا ب ــا کنیــم ت پیامبــر)ص( را احی
بــه تشــویق پیامبــر بــه مسجدســازی 

ــای  ــچ کج ــن کار در هی ــه دادن ای و ادام
کشــور بــا کمبــود مســجد مواجــه نباشــیم.
 نیازمندی روستاهای مرکز استان 

به مسجد
گفــت:  شــهرکرد  شهرســتان  فرمانــدار 
متاســفانه در روســتاهای تابــع شهرســتان 
ــم  ــتان ه ــز اس ــه مرک ــا اینک ــهرکرد ب ش
مســجد  بــدون  روســتاهایی  هســتند، 
ــا کمــک  ــد کــه امیــد اســت ب وجــود دارن
ــن  ــتان از ای ــتان و شهرس ــری در اس رهب

ــویم. ــوردار ش ــا برخ فضاه
حمیــد ملک پــور در ایــن آییــن اظهــار 
ــورک،  ــتاهای س ــجد در روس ــرد: 6 مس ک
ــاد، اســدآباد خــوی  هرچــگان، مصطفی آب
میلیــون   23۹ هســتند؛  شــمس آباد  و 
ایــن مســاجد  بــرای ســاخت  تومــان 

ــت. ــده اس ــه ش هزین
 حضور خیران  در ساخت  مسجد 

ــی   ــلمین  محمدعل ــالم  و المس حجت االس
در  فقیــه  ولــی  نماینــده  نکونــام ، 
ایــن   در  نیــز  بختیــاری،  و  چهارمحــال 
مراســم  اظهــار داشــت: از مجمــوع  7۵  

ــا 23۹   ــجد ب ــهرکرد 6 مس ــجد  در ش مس
 2 بروجــن   تومــان  اعتبــار،  میلیــون  
ــردگان  ــان، ل ــون توم ــا ۹۵ میلی مســجد ب
1۵ مســجد بــا ۵3۹ میلیــون  تومــان، اردل 
1۵ مســجد  بــا ۴۵۵ میلیــون تومــان، 
کوهرنــگ  1۰ مســجد بــا ۴۹۹ میلیــون 
 تومــان ، ســامان ۹ مســجد بــا 28۰ میلیون  
تومــان  و در شهرســتان  بــن  ۵ مســجد بــا  
بهره بــرداری   بــه  تومــان   میلیــون    13۴ 

رسید .
و  در چهارمحــال   فقیــه   ولــی   نماینــده  
ایــن  تعــداد  از  بیــان  کــرد:  بختیــاری 
ــر  و 17 هــزار و  مســجد  6۴ هــزار و 11۰  نف

می شــوند . بهره منــد   خانــوار   ۵71
نکونــام  بــا  بیــان  اینکه  شهرســتان  لــردگان  
ــرد:  ــان ک ــاز دارد، خاطرنش ــجد  نی 1۹  مس
ــید و ۴  ــرداری رس ــه  بهره ب ــجد ب 1۵ مس

مســجد  دیگــر  در دســت  اقــدام  اســت .
وی بــا اشــاره بــه حضــور خیــران  در 
ــز  ــجد  نی ــت: ۵ مس ــجد  گف ــاخت  مس س
ــران  در اســتان  احــداث   ــا مشــارکت  خی ب

ــت . ــده  اس ش

در آیین افتتاح 75 مسجد چهارمحال و بختیاری مطرح شد:

 لزوم توجه به فرهنگ سازی 
در کنار ساخت مساجد

عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس 
ــه  ــخ ب ــگاران در پاس ــا خبرن ــت ب ــالمی در نشس ــورای اس ش
ــه  ــس ک ــه در مجل ــوار و میم ــردم برخ ــده م ــارات نماین اظه
ــن طــرح در اســتان چهارمحــال  خواســتار توقــف اجــرای ای
و بختیــاری شــده بــود، گفــت: ایــن طــرح بــه عنــوان یکــی 
ــرب  ــده آب ش ــوری تامین کنن ــفر رئیس جمه ــات س از مصوب
۵۰۰ هــزار نفــر از مــردم چهارمحــال و بختیــاری اســت و هیــچ 

بهانــه ای بــرای تعطیلــی آن وجــود نــدارد.
ــس از  ــده مجل ــن نماین ــه ای ــان اینک ــا بی ــان ب ــیر نوری اردش
ــل اجــرای ایــن طــرح  ــا مقاب مســئوالن اصفهــان خواســته ت
بایســتند، گفــت: این گونــه اظهارنظرهــا بــه نفــع مــردم 
اســتان های اصفهــان و چهارمحــال و بختیــاری نیســت.

ــن و ســامان در  ــردم شهرســتان های شــهرکرد، ب ــده م نماین

ــتان  ــئوالن اس ــد: مس ــادآور ش ــالمی ی ــورای اس ــس ش مجل
چهارمحــال و بختیــاری هرچنــد هــم کــه اختــالف نظــر 
داشــته باشــند، امــا در موضــوع آب متحــد هســتند و کســی 
هــم حــق نــدارد بــرای مســئوالن ایــن اســتان تعییــن تکلیــف 

کنــد.
ــرح  ــت: ط ــرو گف ــئوالن وزارت نی ــه مس ــاب ب ــان خط نوری
انتقــال آب بــن - بروجــن بــه صــورت قانونــی مصــوب شــده 
و اجــرای آن بــرای تامیــن آب شــرب بایــد بــا قــدرت دنبــال 

شــود.
وی تصریــح کــرد: چهارمحــال و بختیــاری خودش سرچشــمه 
رودخانه هــای کارون و زاینــده رود اســت؛ امــا بخشــی از 
مــردم ایــن اســتان از آب شــرب محــروم و بــا مشــکل جــدی 

کمبــود آب و خشکســالی روبــه رو هســتند.

قاســم ســلیمانی دشــتکی، اســتاندار چهارمحــال و 
بختیــاری، در همایــش نقــش تعــاون در تحقــق اقتصــاد 
مقاومتــی گفــت: بــر اســاس توافقنامــه چندجانبــه 
بیــن چهارمحــال و بختیــاری، وزارت صنعــت، معــدن و 
ــاک  ــن پوش ــه، انجم ــه و بودج ــازمان برنام ــارت، س تج
ایــران و یکــی از برند هــای پوشــاک، بــه زودی 2۰ کارگاه 
تولیــدی پوشــاک در روســتا های ایــن اســتان راه انــدازی 

خواهــد شــد.
وی اضافــه کــرد: بــا راه انــدازی ایــن کارگاه هــا بــرای یــک 
هــزار و ۵۴۴ نفــر از روســتاییان شــغل فراهــم می شــود.

ســلیمانی بــا بیــان اینکــه بــرای راه انــدازی ایــن کارگاه ها 
ــاز داریــم، ادامــه داد:  ــی نی ــه 2۰ تشــکل فراگیــر تعاون ب
ــن  ــد از ای ــتاییان می توانن ــژه روس ــتان به وی ــردم اس م

ــغلی و  ــت ش ــدی از فرص ــرای بهره من ــژه ب ــت وی فرص
ــد. ــای اقتصــادی آن بهــره ببرن مزای

وی از اختصــاص 22۰ میلیــارد ریــال تســهیالت مشــاغل 
ــت:  ــر داد و گف ــاری خب ــه چهارمحــال و بختی خانگــی ب
ــق  ــادی در رون ــا حــد زی ــد ت ــم می توان ــن فرصــت ه ای
ــکاری در  ــرخ بی کســب و کار هــای خانگــی و کاهــش ن

اســتان مؤثــر واقــع شــود.
ــه نقــش مهــم تعــاون در عرصــه  ــا اشــاره ب ســلیمانی ب
ــود  ــش س ــا کاه ــی و ب ــرایط فعل ــت: در ش ــاد گف اقتص
انجــام کار هــای  بــرای  بانکــی، زمینــه  ســپرده های 
ــد  ــردم می توانن ــده و م ــم ش ــی فراه ــدی و خدمات تولی
بــا تشــکیل تعاونــی از تســهیالت ایــن حــوزه بــرای رونــق 

فعالیت هــای اقتصــادی بهره منــد شــوند.

معــاون وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــیمی  ــت، گاز و پتروش ــت نف ــه صنع ــد در عرص ــا بای تعاونی ه
قوی تــر وارد شــوند، گفــت: نقــش تعاونی هــا در اقتصــاد 

ــده نشــده اســت.  ــه شــکل اثربخــش دی کشــور ب
محمدامیــن ســازگارنژاد بــا اشــاره بــه اینکــه آمــوزش در 
ــادی  ــا فعالیت هــای تعاونی هــا از اهمیــت بســیار زی ــاط ب ارتب
برخــوردار اســت، اظهــار داشــت: قطعــا توجــه بــه برنامه هــای 
ــاون در کشــور  ــرای فعــاالن عرصــه تع ــی ب آموزشــی و توجیه
ــاد  ــش از اقتص ــن بخ ــگاه ای ــای جای ــی در ارتق ــش مهم نق

ــور دارد. کش
ــر اینکــه قطعــا بحــث آمــوزش در حوزه هــای  ــا تاکیــد ب وی ب
ــت:  ــت، گف ــوردار اس ــادی برخ ــیار زی ــت بس ــف از اهمی مختل
امــروزه یکــی از مشــکالتی کــه برخــی از فعــاالن اقتصــادی بــا 

آن روبــه رو هســتند بحــث بــازار و فــروش محصــوالت اســت؛ 
ــه تعاونی هــا  ــی ب ــه آمــوزش بازاریاب ــد ب ــه همیــن دلیــل بای ب

توجــه ویــژه ای شــود.
ــی  ــه و رویکــرد توســعه ای و همدل ســازگارنژاد از وجــود روحی
در بیــن تعاونی هــا تقدیــر کــرد و افــزود: همدلــی، همــکاری، 
ــترک و  ــای مش ــتفاده از ظرفیت ه ــا اس ــعه ب ــه توس ــه ب توج
ــک  ــه ی ــت ک ــی اس ــه ویژگی های ــش، از جمل ــالش و کوش ت

ــد داشــته باشــد. ــق بای ــی موف تعاون
ــب  ــای مناس ــی از الگوه ــزد را یک ــگامان ی ــی پیش وی تعاون
در عرصــه تعاونــی دانســت و عنــوان کــرد: تعاونــی، کاری 
ــی و همــکاری و بهره گیــری از  ــا همدل ــد ب تیمــی اســت و بای
تجربیــات و الگوهــای موفــق، زمینــه پیشــرفت گــروه و تعاونی 

ــرد. را فراهــم ک

آمــوزش  کمیســیون  رئیــس  زاهــدی،  محمدمهــدی 
ابنــا  مقــدس  آســتان  در  اســالمی،  شــورای  مجلــس 
ــت:  ــار  داش ــان اظه ــار کرم ــهر چوپ ــی بن جعفر )ع( ش موس
عیــد غدیــر، عیــد اکبــر، عیــد مــردم و عیــد بــزرگ شــیعیان 
ــر در  ــعید غدی ــد س ــرای عی ــم ب ــش از 1۰۰ اس ــت و بی اس

ــد دارد. ــن عی ــت ای ــان از اهمی ــه نش ــده ک ــات آم روای
رئیــس کمیســیون آمــوزش مجلــس شــورای اســالمی در 
ــه  کار  ــاز ب ــه آغ ــاره ب ــا اش ــخنانش ب ــری از س ــش دیگ بخ
دولــت دوازدهــم تصریــح کــرد: مجلــس رأی بســیار خوبــی 
بــه هیئــت وزیــران داد و وزرا بــا رأی زیــاد، کار خــود را آغــاز 

کردنــد.
وی بــا بیــان اینکــه حجــت بــر دولــت و رئیس جمهــور تمــام 
شــده و بــا تجربــه چهــار ســاله ای کــه دارد، از دولــت انتظــار 

داریــم کــه مطالبــات رهبــری دربــاره مباحــث اقتصــادی را 
بــا جدیــت پیگیــری کنــد، گفــت: مــا رأی داده ایــم کــه بهبود 
وضعیــت اقتصــادی کشــور مطالبــه مــردم و مجلس اســت.
ــه اینکــه بیــرون رفتــن کشــور از رکــود  ــا اشــاره ب زاهــدی ب
اقتصــادی بایــد در اولویــت دولــت باشــد و معیشــت مــردم 
ــرده  ــان تحصیلک ــد جوان ــزود: نبای ــد، اف ــدا کن ــش پی افزای
مــا بــا 3۰ ســال ســن هنــوز بیــکار باشــند؛ ایــن یــک ظلــم 

ــه داریــم. اســت و امــروز از دولــت مطالب
ــاد  ــت و اقتص ــدون نف ــاد ب ــه اقتص ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
مقاومتــی بایــد ســرلوحه کار دولــت باشــد، گفــت: رأی 
ــرای  ــه ای را ب ــچ بهان ــت هی ــه دول ــس ب ــاد مجل ــاد زی اعتم
ــر  ــد مقص ــد بگوین ــر نمی توانن ــته و دیگ ــردان نگذاش دولتم

ــت. ــل اس ــت قب دول

استانها

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی:

طرح انتقال آب بن - بروجن توقف ناپذیر است
 نقش تعاونی ها در اقتصاد کشور 

به شکل اثربخش دیده نشده است 

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:

راه اندازی ۲۰ کارگاه تولیدی در چهارمحال و بختیاری 
 اقتصاد بدون نفت و اقتصاد مقاومتی 

باید سرلوحه کار دولت باشد 

کوتاه اخبار 

سابقه۶0 ساله شهرنشینی در بافت
نماینــده مــردم بافــت، رابــر و ارزوئیــه در مجلــس با اشــاره 
بــه قدمــت شهرنشــینی در بافــت گفــت: بــه زودی جشــن 
ــزار  ــت برگ ــه باف ــرورش ب ــوزش و پ ــالگی ورود آم 1۰۰ س

می شــود. 
علــی بختیــاری، نماینــده مــردم بافــت در مجلــس شــورای 
اســالمی، در پنجمیــن جشــنواره گــردو در شهرســتان بافــت 
گفــت: بیــش از 37۰ پزشــک متخصــص متعلــق بــه ایــن 

ــتان هستند. شهرس
وی افــزود: وجــود 7۰۰ شــهید نشــان از وفــاداری بــه 
نظامــی اســت کــه افتخــاری چــون ســردار ســلیمانی دارد و 
ایــن فــرد متعلــق بــه جهــان اســالم اســت و مایــه افتخــار 

ایــن دیــار کــه ســبب ســربلندی اســت.
ــردوی  ــت گ ــن درخ ــه قدیمی تری ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
جهــان بــا قدمتــی بیــش از 2۵۰۰ ســاله مربــوط بــه ایــن 
ــه زودی در  ــدگار ب ــر مان شهرســتان اســت، از ثبــت ایــن اث

ــر داد. ــار تاریخــی و فرهنگــی کشــور خب بخــش آث

 ناغانی ها برای انگور 
جشن تولید گرفتند

ناغــان  ناغــان گفــت:  اســالمی شــهر  رئیــس شــورای 
ــا در  ــتر از باغ ه ــه بیش ــور دارد ک ــتان انگ ــار تاکس 8۵۰ هکت

زمین هــای شــیبدار احــداث شــده اســت.
وحیــد فرجــی ناغانــی روز جمعــه در آییــن برگــزاری دومیــن 
جشــنواره انگــور ناغــان تاکیــد کــرد: ایــن جشــنواره بــه منظــور 
ــی  ــای طبیع ــگری و جاذبه ه ــای گردش ــی توانمندی ه معرف
 بــرای جــذب گردشــگران داخلــی و خارجــی و معرفــی 

محصــوالت باغــی برگــزار شــد.
شــامل  ناغــان  باغ هــای  در  تولیــدی  انگــور  وی گفــت: 
ــیاه پیازی،  ــره، س ــی(، مه ــف گائ ــا )لی ــش باب ــگری، ری عس
انگــور قرمــز شــاهانی، انگــور قرمز  یاقوتــی )پیــش رس(، انگور 
قرمــز باریــک )تیــر تفنگــی( و انگــور دانــه دار )القــی( اســت. 
فرجــی ناغانــی تاکیــد کــرد: انگــور جایــگاه خاصــی در برنامــه 
غذایــی و ســالمت دارویــی انســان ها دارد و تاکســتان ها 
ــره وری و  ــای به ــور ارتق ــه منظ ــد بســترهای الزم را ب می توانن

ــد. افزایــش درآمــد ایجــاد کنن

واحدهای تولیدی ماهی های زینتی 
کارگاه های زودبازده هستند

حســین حبیبــی، بخشــدار الران، در مراســم راه انــدازی 
فیــش  دیســکاس  شــرکت  زیرمجموعــه  ششــمین 
ــدی  ــای تولی ــرد: واحده ــار ک ــاری اظه چهارمحــال و بختی
ماهی هــای زینتــی اســتان کارگاه هــای زودبــازده هســتند.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن واحدهــای زودبــازده 
ــکاری و  ــرخ بی ــش ن ــری در کاه ــش مؤث ــد نق می توانن
ــد،  ــا کنن ــاری ایف ــال و بختی ــادی چهارمح ــعه اقتص توس
ــود  ــام می ش ــای الزم انج ــن رو پیگیری ه ــزود: از همی اف
تــا ایــن دســت واحدهــای تولیــدی در ســایر نقــاط بخــش 

ــوند. ــدازی ش ــز راه ان الران نی
بخشــدار الران از پیگیــری بــرای پرداخــت تســهیالت 
واحدهــای  راه انــدازی  متقاضیــان  بــه  قرض الحســنه 
تولیــدی ماهی هــای زینتــی در ایــن بخــش خبــر داد 
ــرمایه در  ــت س ــوب، بازگش ــتغال مطل ــرد: اش ــوان ک و عن
ــای  ــه مزای ــد و... از جمل ــوع در تولی ــان، تن ــن زم کوتاه تری

ــت. ــان اس ــن ماهی ــد ای تولی

رونمایی از کتاب » یادگار ایام« 
در یزد

کتــاب» یــادگار ایــام« حــاوی 18۵ اثــر خوشنویســی از آثــار 
ــن  ــذار انجم ــس و بنیانگ ــتی، مؤس ــم بهش ــید ابوالقاس س
ــه مناســبت  ــزد، جمعه شــب در مراســمی ب خوشنویســان ی

عیــد غدیرخــم در ایــن شــهر رونمایــی شــد.
ــت  ــه هم ــاولی« و ب ــارات »یس ــط انتش ــاب توس ــن کت ای
ــور  ــه زی ــن ب ــا که ــری نواندیشــان آری مؤسســه فرهنگی هن
ــس  ــش رئی ــم نوربخ ــن مراس ــد. در ای ــته ش ــع آراس طب
ســازمان تامیــن اجتماعــی، ســید حمیــد کالنتــری معــاون 
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، علی اکبــر اولیــاء معــاون 
ــران  ــی از مدی ــتخدامی و جمع ــور اداری و اس ــازمان ام س
ــر حضــور داشــتند. ــگ و هن ــزد و اصحــاب فرهن اســتان ی
کالنتــری، معــاون وزیــر تعــاون، بــا تشــکر از برگــزاری ایــن 
مراســم توســط خانــواده بهشــتی اظهــار کــرد: خوشنویســی 

ایــران معاصــر بــا نــام بهشــتی گــره خــورده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بهشــتی از هنرمنــدان بــا ســابقه کشــور 
ــرد. ــی ک ــرن وی تشــکر و قدردان ــای نیم ق اســت از تالش ه

 کلنگ مجتمع بزرگ حوزوی 
امام خامنه ای به زمین خورد

ــا  ــروز ب ــری مســئوالن دی ــار و پیگی ــس از ســال ها انتظ پ
ــع  ــگ مجتم ــری کلن ــم رهب ــام معظ ــده مق ــور نماین حض

ــن خــورد. ــه زمی ــزرگ حــوزوی در شــهرکرد ب ب
در  نکونــام  محمدعلــی  المســلمین  و  حجت االســالم 
امــام  حــوزوی  بــزرگ  مجتمــع  مراســم کلنگ زنــی 
خامنــه ای در منطقــه رحمتیــه شــهرکرد اظهــار کــرد: ایــن 
مجتمــع در مســاحت 21 هکتــار و شــامل 21 بخــش ماننــد 
حــوزه علمیــه خواهــران و بــرادران، مراکــز حــوزوی ســطح 
ــه و  ــز تخصصــی هفتگان ــه ســفیران، مراک ۵، حــوزه علمی

ــه اســت. ــات حــوزه علمی ــز خدم مرک
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مجتمــع بســیاری از کمبودها 
و نیازهــای حــوزوی اســتان را تأمیــن می کنــد، ادامــه داد: 
زمینــه جــذب و اقامــت طــالب از سراســر کشــور در ایــن 

مجتمــع وجــود دارد.

 برگزاری 90 جشن غدیر 
در روستاهای ریگان 

بــه مناســبت عیــد ســعید غدیــر خــم، جشــن ها و مراســم 
باشــکوهی در ســطح شهرســتان ریــگان برگــزار شــد. 
ــان  ــتان کرم ــرقی اس ــتان های ش ــی از شهرس ــگان، یک ری
و هم مــرز بــا اســتان سیســتان و بلوچســتان اســت 
ــه  ــگان یکپارچ ــر خــم شــهر ری ــد غدی ــه مناســبت عی و ب
ــای  ــد و گروه ه ــرق ش ــادمانی غ ــرور و ش ــن و س در جش
برنامه هــای  جهــادی مختلفــی در ســطح شهرســتان 

ــتند. ــش گذاش ــه نمای ــی را ب متنوع
بــه همــت بنیــاد غدیــر و مهدویــت ارشــاد اســالمی و کانون 
بســیج هنرمنــدان شهرســتان ریــگان، جشــن بــزرگ عیــد 

غدیــر خــم در ایــن شهرســتان برگــزار شــد.

ــل و  ــداری و حم ــداری اداره کل راه ــاون راه مع
نقــل جــاده ای اســتان یــزد بــا اشــاره به برگــزاری 
دوره هــای هفتگــی آموزشــی ایــزو 3۹۰۰1 در 
اســتان یــزد گفــت: اســتانداردهای جهانــی راه و 
ــود.  ــازی می ش ــزد پیاده س ــداری ی ــاده در راه ج
بیــان  بــا  آموزشــی  دوره  در  ذاکــر  جــواد 
ــن  ــی تدوی ــزو متول ــی ای ــازمان جهان ــه س اینک
اســتانداردهای مختلــف در سیســتم جهانــی 
اســتانداردها  کــرد:  اظهــار  اســت،  مدیریــت 
عناویــن و شــماره های مختلفــی دارنــد کــه هــر 
کــدام از ایــن عناویــن و شــماره ها در یــک رســته 

ــتند.  ــتفاده هس ــل اس ــاص قاب خ
وی افــزود: ایــزو ۹۰۰1 کــه آخریــن ویرایــش 
ــه 2۰1۵ اســت، اســتانداردی اســت  ــوط ب آن مرب

ــود و  ــتفاده می ش ــازمان ها اس ــه س ــه در هم ک
بــه عنــوان زیرســاخت همــه جــا قابــل اســتفاده 

ــت.  اس
ــل و  ــداری و حم ــداری اداره کل راه ــاون راه مع
ــن  ــر از ای ــزد گفــت: غی نقــل جــاده ای اســتان ی
عنــوان اســتاندارد، ســازمان جهانــی ایــزو در 
ــتاندارد های  ــازمان، اس ــر س ــت ه ــه فعالی حیط
ــال  ــوان مث ــه عن ــه ب ــد ک ــن می کن خاصــی تدوی
در   16۹۴۹ تــی اس  اســتاندارد  بــه  می تــوان 
صنایــع خودروســازی، اســتاندارد ایــزو 22 هــزار 
ــزو 1۵18۹ در  ــتاندارد ای ــی و اس ــع غذای در صنای

ــرد.  ــاره ک ــگاه ها اش ــا آزمایش ــاط ب ارتب
جــواد ذاکــر اســتاندارد مربــوط بــه فعالیت هــای 
و  دانســت   3۹۰۰1 ایــزو  را  راه هــا  و  جــاده ای 

خاطرنشــان کــرد: ایــن نــوع اســتاندارد کــه 
آخریــن ویرایــش آن مربــوط بــه ســال 2۰12 
اســت، بــر روی ایمنــی جــاده و ترافیــک فعالیــت 

و نظــارت دارد. 
ــه در  ــای صورت گرفت ــه تالش ه ــه ب وی در ادام
زمینــه پیــاده ســازی ایــن اســتاندارد در مجموعــه 
ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
اشــاره کــرد و افــزود: امیــد اســت بتوانیــم در این 
ــی  ــه ایمن ــوط ب ــه مرب ــک هایی را ک ــه، ریس زمین
 ترافیــک جــاده ای اســت، از نظــر فعالیت هــا 
و حیطه هــای مختلفــی کــه در حیطــه راهــداری 

و ترافیــک انجــام می شــود، شناســایی کنیــم. 
وی افــزود: درنهایــت بــا توجــه بــه جمــع شــدن 
ــت  ــک مدیری ــده، تکنی ــای ذکرش ــام آیتم ه تم

ریســک را در مجموعــه پیــاده می کنیــم کــه 
گفتنــی اســت ایــن تکنیــک بــا توجــه به شــرایط 
و نــوع ســازمان ممکــن اســت تفاوت هایــی 
شــامل  آنکــه  روال  ولــی  باشــد؛  داشــته 
ــدام  ــف اق ــل و تعری ــی، تحلی ــایی، ارزیاب شناس
کنترلــی اســت، بــرای همــه ســازمان ها یکســان 

ــت.  اس
ذاکــر بیــان کــرد: تقریبــا دو ســال قبــل، اســتان 
یــزد و اســتان تهــران بــه عنــوان پایلــوت اجــرای 
ــر دو  ــدند و ه ــی ش ــور معرف ــرح در کش ــن ط ای
اســتان موفــق شــدند کــه گواهینامــه خــود را در 

اجــرای ایــن طــرح بگیرنــد. 
ذاکــر بیــان کــرد: در حــال حاضــر در اســتان های 
ــن  ــهر ای ــتان بوش ــان و اس ــزد، اصفه ــران، ی ته
در حــال  استانداردســازی  و  آموزشــی  طــرح 
ــال  ــه آن در ح ــوط ب ــد مرب ــت و رون ــام اس انج

ــت.  ــری اس پیگی

معاون اداره کل راهداری استان یزد خبر داد:

پیاده سازی استانداردهای جهانی راه و جاده در راهداری استان

،،
معــاون ارتباطــات حــوزوی دفتر مقام 
معظــم رهبــری بــا بیــان اینکــه کانــون 
اصــاح جامعــه تربیــت و توجــه بــه 
مســجد اســت، گفــت: بایــد در کنــار 
ســاخت مســجد بــه فرهنگ ســازی 

آن اهمیــت داده شــود
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شهرداری کاشان
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ت اول
نوب  خانه های بوم گردی یزد 

تجربه زندگی بومی 
یــزد بــه عنــوان نخســتین شــهر خشــت خــام و دومیــن شــهر 
ــه  ــاحت عرص ــه مس ــی ب ــت تاریخ ــان دارای باف ــی جه تاریخ

ــت.  ــار اس 7۴3 هکت
توضیــح  در  یــزد  اســتان  فرهنگــی  میــراث  کل  مدیــر 
اقامتگاه هــای  گفــت:  اســتان  بوم گــردی  اقامتگاه هــای 
تاریخــی  بافت هــای  ســطح  در  اســتان  بوم گــردی 
ــد  ــوه و چن ــژه ابرک ــد و به وی ــزد، اردکان، میب ــتان های ی شهرس
روســتای اســتان مســتقر هســتند و هریــک از ایــن اقامتگاه هــا 

ارائــه می دهنــد. را  خدمــات خاصــی 
فاطمــی، کارشــناس میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
ــه اینکــه خانه هــای  ــا اشــاره ب گردشــگری اســتان یــزد، نیــز ب
ــرای توریســت ها فراهــم  ــه زندگــی بومــی را ب بوم گــردی تجرب
در  بوم گــردی  اقامتگاه هــای  کــرد:  خاطرنشــان  می کنــد، 
ــه  ــک جاذب ــد، ی ــگران می دهن ــه گردش ــت ب ــه اقام ــار اینک کن

ــتند. ــز هس ــگری نی گردش

ــه  ــردی ک ــی از ایجــاد خانه هــای بوم گ ــزود: هــدف اصل وی اف
ــا آن  ــادالت فرهنگــی اســت ت ــز مرســوم اســت، تب ــا نی در دنی
ــتی  ــه درس ــود را ب ــوم خ ــگ و آداب و رس ــد فرهن ــور بتوان کش

معرفــی کنــد.
گفتنــی اســت اســتان یــزد در کنــار اســتان های فــارس و 
اصفهــان بــه عنــوان مثلــث طالیــی گردشــگری ایــران مقصــد 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــی اس ــی و اروپای ــگران خارج اول گردش
ــر  ــج براب ــا پن ــهر ت ــن ش ــی از ای ــگران خارج ــتقبال گردش اس
ــر گردشــگری را محــور توســعه  ــن ام ــش داشــته و همی افزای

ــت. ــرار داده اس ــتان ق اس
ایــن اســتان 227۰ هکتــار بافــت تاریخــی دارد و شــهر یــزد بــه 
عنــوان نخســتین شــهر خشــت خــام و دومیــن شــهر تاریخــی 
جهــان دارای بافــت تاریخــی بــه مســاحت عرصــه 7۴3 هکتــار 

و مســاحت حریــم ۵ هــزار هکتــار اســت.
یــزد بــا عناوینــی همچــون شــهر بادگیرهــا، شــهر کار و کاریــز و 
کاهــگل، دارالعبــاده، دارالعلــم و دارالعمل، حســینیه ایران، شــهر 
دوچرخه هــا، شــیرینی، شــهر قنــات و قنــوت و قناعــت و شــهر 

آتــش و آفتــاب شــناخته می شــود.

#خبر _ویژه
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ــد  ــود دریافتن ــای خ ــن پژوهش ه ــان در جدیدتری کارشناس
ــوزاد خطــر بــروز اندومتریــوز، تومور هــای  شــیردهی کامــل ن
خوش خیــم در رحــم، لگــن و کنــار تخمدان هــا را تــا ۴۰ 

ــد. ــش می ده ــد کاه درص
ــا 8  ــیردهی ت ــاه ش ــه م ــر س ــا ه ــاس پژوهش ه ــر اس ب
ــد؛  ــری می کن ــوان جلوگی ــوز در بان ــروز اندومتری ــد از ب درص
ــن  ــع از ایجــاد ای ــا ۱۴ درصــد مان ــز ت ــارداری نی ــن ب همچنی

تومور هــای خوش خیــم در بــدن زنــان می شــود.
کارشناســان دلیــل کاهــش درد قاعدگــی و اندومتریــوز 
در زنــان را ناشــی از دگرگونی هــای هورمونــی در بــدن در 
ــح  ــبب ترش ــه س ــد ک ــیردهی می دانن ــارداری و ش دوران ب
هورمون هایــی از جملــه اکسی توســین و اســتروژن در بــدن 

ــود. ــی می ش ــای قاعدگ ــروز درد ه ــری از ب ــادر و جلوگی م

محققــان دانشــگاه بریگهــام ایــن نتایــج را بــا بررســی 
ــته اند  ــارداری داش ــابقه ب ــورد س ــد م ــه چن ــزار زن ک 72 ه
تومور هــای  تشــکیل  و  قاعدگــی  درد  میــزان  بررســی  و 
خوش خیــم در رحــم و لگــن آن هــا در فاصلــه 2۰ ســال بــه 

ــد. ــت آورده ان دس
از میــزان داوطلبــان حــدود 2 هــزار و 996 نفــر ســابقه 
اندومتریــوز و درد شــدید دوران قاعدگــی داشــته اند کــه 
پــس از بــارداری و همزمــان بــا شــیردهی و شــروع قاعدگــی 

ــت. ــه اس ــش یافت ــا کاه ــزان درد آن ه می
ــدید در  ــوز، درد ش ــاری اندومتری ــانه های بیم ــه نش از جمل
ــن  ــل لگ ــدن در مح ــای ب ــبندگی اعض ــی، چس دوران قاعدگ
ــت مــزاج و  ــروز بیماری هــای ناشــی از آن، مشــکل اجاب و ب

ــرد. ــام ب ــوان ن ــنگین را می ت ــی س قاعدگ

کــرد:  اظهــار  داخلــی،  متخصــص  رجبلــو،  عیســی 
پیشــگیری مهم تــر از درمــان اســت و  ایــن نکتــه به ویــژه 
فهمیــدن  و  تشــخیص  در  گوارشــی  بیماری هــای  در 
نشــانه ها بــه بیمــاران کمــک می کنــد تــا پیــش از اینکــه 
فــرد بــه بســیاری از بیماری هــای خطیــر مبتــا شــود، از 

ــد. ــگیری کن ــروز آن پیش ب
ــوردن  ــع خ ــراد در موق ــه اف ــی ک ــرد: هنگام ــوان ک وی عن
غــذا احســاس گیــر کــردن مــاده غذایــی در گلــو می کننــد 
ــه  ــر اســت ب ــد، بهت ــدا می کن ــگ ســیاه پی ــوع رن ــا مدف ی

پزشــک مراجعــه کننــد و چــکاپ انجــام دهنــد. 
ایــن متخصــص داخلــی تاکیــد کــرد:  گاهــی بیمــاران پس 
ــده  ــردن مع ــرش ک ــا ت ــس ی ــا رفاک ــوردن  ب ــذا خ از  غ
مواجهنــد؛ امــا بــه آن توجــه ندارنــد کــه ایــن امــر ممکــن 

ــه مشــکات جــدی شــود.  اســت در درازمــدت منجــر ب
و  اظهــار کــرد: کم خوابــی بی دلیــل، بی اشــتهایی  وی 
کاهــش وزن بی دلیــل بایــد بیمــار را هوشــیار کنــد تــا بــه 

ــال علــت آن باشــند. دنب
 انجــام کارهــای پیشــگیرانه ماننــد رادیولوژی، ســونوگرافی 
یــا آزمایش هــای تشــخیصی ماننــد روشــنایی اســت کــه 
ــخیص  ــدازد و در تش ــه نمی ان ــه چال ــی ب ــرد را در تاریک ف

ــد. ــگام بیمــاری اش کمــک می کن بهن
ــد  ــا ح ــردم ت ــم م ــه  می کن ــد: توصی ــادآور ش ــو ی رجبل
ممکــن بــه ســامتی خــود اهمیــت دهنــد؛ زیــرا مشــکات 
امــا  باشــد؛  علت هــای جزئــی  بــه  اولیــه می توانــد 
ــگیری از  ــه پیش ــاز ب ــد، نی ــاک باش ــاری خطرن ــر بیم اگ

آن هاســت. 

 شیردهی به نوزاد، درمانی طبیعی برای 
کاهش درد قاعدگی بانوان 

 سونوگرافی و روش های تشخیصی 
راه نجات افراد از بیماری  

داروهای گیاهی مناسب برای رفع استرس )1(
ــی از  ــی، یک ــکات کاری و خانوادگ ــی از مش ــی ناش ــارهای روان ــترس و فش اس
مهم تریــن عوامــل تهدیدکننــده ســامتی افــراد در عصــر کنونــی اســت. اســترس  
مثبــت  می توانــد یــک  انگیزه  دهنــده  باشــد؛ در حالــی  کــه  اســترس  منفــی  
ــاد  ــد، ایج ــت  می دهن ــرد را شکس ــا ف ــرات  و نیازه ــه  تغیی ــی  ک ــد در زمان می توان

شــود.
بــرای تهیــه نوشــیدنی ضداســترس در گام اول بهتــر اســت از محصــوالت غذایــی 

ارگانیــک و سرشــار از مــواد مغــذی الزم بــرای ســامت روحــی اســتفاده کنیــد.
 تخم شربتی

خوشــبختانه تخــم شــربتی جــزء دانه هــای در دسترســی اســت کــه در هــر عطــاری 
پیــدا می شــود. ایــن دانه هــای ریــز ســامت عمومــی بــدن را تضمیــن می کننــد و 

داروهــای مؤثــر و طبیعــی بــرای مقابلــه بــا اســترس محســوب می شــوند.
تخــم شــربتی حــاوی مــواد معدنــی مفیــدی ماننــد منیزیــم و همچنیــن ویتامیــن 
B اســت کــه ایــن دو مــاده مغــذی بــرای کاهــش اســترس الزم و ضروری هســتند. 
بزرگ تریــن و مهم تریــن خاصیــت تخــم شــربتی در میــزان زیــاد اســیدهای 
چــرب امــگا ۳ موجــود در آن هاســت. ایــن ترکیبــات مغــذی باعــث بهبــود وضعیــت 

روحــی و عصبــی می شــود و حافــظ ســامت قلــب اســت.

 بادام:
بــادام جــزء خشــکبارهای خوشــمزه و سرشــار از منیزیــم اســت کــه مــاده معدنــی 
الزم و ضــروری بــرای کنتــرل اســترس محســوب می شــود. بــادام همچنیــن حــاوی 
ــم  ــرای تنظی ــا ب ــه فیبره ــد ک ــا می دانی ــت. حتم ــر اس ــی فیب ــب توجه ــزان جال می
ــواد  ــا م ــادام را ب ــر ب ــن اگ ــر ای ــاوه ب ــر هســتند. ع ــد خــون بســیار مؤث ــزان قن می
غذایــی حــاوی ویتامیــن B و دیگــر مــواد غذایــی حــاوی ویتامیــن C ترکیــب کنیــد، 

ــد. ــه کنی ــراب مقابل ــترس و اضط ــا اس ــد ب ــریع تر می توانی ــر و س راحت ت
 چای بابونه

ــت آرام بخــش  ــرای کاهــش اســترس اســت. ماهی ــر ب ــه، گیاهــی بســیار مؤث بابون
ــزی  ــی مرک ــر روی سیســتم عصب ــک مســکن ب ــوان ی ــه عن و تســکین دهنده آن ب
ــر  ــواب بهت ــراب و خ ــع اضط ــات، رف ــدن عض ــل ش ــه ش ــه ب ــد. بابون ــل می کن عم
کمــک می کنــد. بــرای مبــارزه و درمــان اســترس شــما می توانیــد روزانــه ۴ فنجــان 
ــه  ــرای تهیــه ایــن دمنــوش، 2 قاشــق چایخــوری بابون ــه بنوشــید. ب دمنــوش بابون
ــدت ۱۰  ــه م ــد ب ــازه دهی ــد و اج ــه کنی ــرم اضاف ــان آب گ ــک فنج ــه ی ــک را ب خش
دقیقــه دم بکشــد. ســپس مقــداری عســل بــه عنــوان طعم دهنــده بــه آن اضافــه 
ــا چنــد قطــره  ــازه ی ــه ت کنیــد و آن را بنوشــید. شــما همچنیــن می توانیــد گل بابون
ــکین دهنده  ــوان تس ــه عن ــد و آن را ب ــه کنی ــرم اضاف ــه آب گ ــه ب ــانس بابون از اس

ــد. اعصــاب مصــرف کنی

ــای  ــی از بیماری ه ــردن درد، یک ــردرد و گ کم
شــایع در بزرگســاالن اســت؛ بــه گونــه ای کــه 
ایــن بیمــاری در کــودکان بســیار نــادر اســت 
و اگــر کودکــی کــه در ســنین مدرســه اســت، 
بــه علــت کمــردرد بــه پزشــک مراجعــه کنــد 
بایــد موضــوع جــدی گرفتــه شــود و بررســی 

کامــل جهــت تشــخیص انجــام گیــرد.
ــب  ــص ط ــدری، متخص ــا مقت ــر علیرض دکت
فیزیکــی، گفــت: در ســنین کودکــی یکــی از 
ــتفاده  ــردن، اس ــت و گ ــر و پش ــل درد کم عل
ــن  ــت؛ بنابرای ــه اس ــف مدرس ــت از کی نادرس
والدیــن بایــد ابتــدا در خریــد کیــف مدرســه 
دقــت کافــی را انجــام دهنــد و در مرحلــه دوم 

طــرز اســتفاده درســت از آن را بــه بچه هــای 
خــود آمــوزش دهنــد.

ــن  ــه ای ــدری در پاســخ ب ــر علیرضــا مقت دکت
ــف  ــودکان کی ــرای ک ــد ب ــا بای ــه آی ــوال ک س
ــرد:  ــان ک ــتی بی ــا کوله پش ــد ی ــتی خری دس
خریــد کوله پشــتی بــرای کــودکان بهتــر 
ــه  ــف ب ــن کی ــا گرفت ــودک ب ــرا ک ــت؛ زی اس
دســت معمــوال بــه همــان طرفــی کــه کیــف 
به ویــژه  می شــود؛  منحــرف  می گیــرد،  را 
اگــر کیــف ســنگین یــا کــودک مجبــور باشــد 
ــی  ــه را طوالن ــه و مدرس ــن خان ــافت بی مس

ــد. طــی کن
وی دربــاره پیشــگیری از کمــردرد در کــودکان 

ــه طــور  ــد ب خاطرنشــان کــرد: وزن کیــف بای
ــود؛  ــل ش ــانه منتق ــردو ش ــاوی روی ه مس
ــرار  ــد در وســط پشــت ق ــف بای ــن کی بنابرای
گیــرد و از دو بنــد اســتفاده شــود. بایــد توجــه 
ــا اتصــال  داشــت کــه اگــر کــودک کیــف را ب
ــه  ــا ب ــم مهره ه ــد، کم ک ــل کن ــد حم ــک بن ی
همــان طــرف انحنــای غیرطبیعــی پیــدا 

می کننــد.
مقتــدری در ادامــه افــزود: بایــد دو بنــد کیــف 
قابــل کوتــاه و بلنــد کــردن باشــد تــا بــا توجــه 
بــه قــد کــودک تنظیــم شــود و کیــف در مرکز 
ــد روی  ــته از دو بن ــرد. گذش ــرار گی ــت ق پش
شــانه ها، یــک بنــد هــم بایــد در پاییــن 

ــا هنــگام راه  کیــف روی کمــر بســته شــود ت
رفتــن کیــف روی پشــت بــه طرفیــن حرکــت 
نداشــته باشــد، بــه طرفیــن منحــرف نشــود و 

ایجــاد کمــردرد نکنــد.
ایــن متخصــص طــب فیزیکــی تصریــح 
کــرد: بندهــای روی شــانه ها بایــد پهــن 
باشــد تــا ســطح تمــاس زیــادی بــا شــانه ها 
ــط وزن  ــا توس ــش آن ه ــود و کش ــاد ش ایج
کیــف، شــانه ها را اذیــت نکنــد؛ در غیــر 
ــانه ها و  ــف را از ش ــودک کی ــورت ک ــن ص ای
پشــت برمــی دارد و دســت می گیــرد و حمــل 

می کنــد.
از  بیــش  نبایــد  وزن کولــه  افــزود:  وی   
همچنیــن  و  باشــد  بچــه  وزن  ۱5درصــد 
ــای شــانه ها  ــد از پهن ــای کوله پشــتی نبای پهن

ــد. ــتر باش ــودک بیش ــه ک و تن

مقتــدری همچنیــن بیــان داشــت: اگــر 
ــه  ــه خــود را ب ــگام حمــل کول دانش آمــوز هن
جلــو خــم مــی کنــد، یــا بندهــا بلنــد هســتند 
ــن  ــک باس ــت و نزدی ــن پش ــف در پایی و کی
ــرد  ــر ک ــا را کوتاه ت ــد بنده ــرد، بای ــرار می گی ق

ــاد اســت. ــا اینکــه وزن کیــف زی ی
ــه  ــودکان هم ــه ک ــت ک ــزود: الزم نیس وی اف
روزه تمامــی کتاب هــا و دفاتــر خــود را حمــل 
کننــد؛ بلکــه بایــد فقــط کارهــای مربــوط بــه 

همــان روز را در کیــف بگذارنــد.
ایــن متخصــص طــب فیزیکــی تاکیــد کــرد: 
اگــر دانش آمــوز احســاس خواب رفتگــی 
باعــث  وزن کیــف  می کنــد،  دســت ها  در 
ــده  ــردن ش ــب گ ــه های عص ــیدگی ریش کش
کــه در ایــن مواقــع توصیــه می شــود کــودکان 

ــد. ــبک تر کنن ــود را س ــف خ کی
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 کافئین از زوال عقل 
پیشگیری می کند

 محققــان دانشــگاه ایندیانــا دریافته انــد کافئیــن، یکــی از 
ــی  ــت آنزیم ــب تقوی ــد موج ــه می توان ــت ک ــی اس ترکیبات
در مغــز شــود کــه قبــا مشــخص شــده از اختــال مغــزی 

ــد. ــگیری می کن پیش
آنزیــم  عملکــرد  دو  بــه  محققــان  قبلــی  تحقیــق  در 
ــل  ــز در مقاب ــم از مغ ــن آنزی ــد. ای ــی بردن NMNAT2 پ
اســترس محافظــت می کنــد. همچنیــن بــا پروتئین هــای 
ناســازگار کــه بــا افزایــش ســن در مغــز موجــب تشــکیل 

پــاک می شــوند، مقابلــه می کنــد.
پروتئین هــای معیــوب بــا اختاالتــی ماننــد بیمــاری 
آلزایمــر، پارکینســون و  هانتینگتــون مرتبــط هســتند.

 ،NMNAT2 بــرای فهــم بیشــتر دربــاره نحــوه تاثیــر
دانشــمندان بیــش از ۱2۰۰ ترکیــب را آزمایــش کــرده و 2۴ 
ــز  ــم در مغ ــش آنزی ــیل افزای ــه دارای پتانس ــی را ک ترکیب
ــن  ــب، کافئی ــی از 2۴ ترکی ــد. یک ــایی کردن ــد، شناس بودن
بــود. بــرای تأییــد اثربخشــی آن، ایــن مــاده بــه موش هــا 

ــد. داده ش
ــد نقــش  ــن می توان ــرا کافئی ــم اســت؛ زی ــه مه ــن یافت ای
مهمــی در توســعه درمان هــای آینــده بــرای بیمــاری زوال 
عقــل و آلزایمــر داشــته باشــد کــه در حــال حاضــر درمانــی 

بــرای آن هــا وجــود نــدارد.
ــه  ــه ب ــود ک ــرام« ب ــر دیگــر، »رولیپ ــات موث یکــی از ترکیب
عنــوان داروی ضدافســردگی در اوایــل دهــه ۱99۰ اســتفاده 
می شــد. اگرچــه دیگــر ایــن دارو اســتفاده نمی شــود، امــا 
ــتند؛  ــه آن هس ــه مطالع ــد ب ــان عاقه من ــان همچن محقق
تاثیــر  می توانــد  می دهــد کــه  نشــان  شــواهد  زیــرا 

ــد. ــش ده ــازگار را کاه ــای ناس پروتئین ه

شناسایی ژن های مرتبط با 
معلولیت های فکری

ــت  ــی اس ــی از جهش ــری ناش ــای فک ــوال معلولیت ه معم
کــه بــه ژن آســیب می رســاند و مانــع از عملکــرد مناســب 

ــود. ــه می ش ــن مربوط پروتئی
جهــش ژنــی می توانــد موجــب تغییــر عملکــرد ژن شــود. 
درنتیجــه، ژن مدنظــر بــه شــیوه ای کامــا متفــاوت عمــل 

می کنــد.
محققــان دانشــگاه رادبــود هلنــد، ایــن مکانیســم را در ۱5 
ــد،  ــش دارن ــری نق ــای فک ــروز معلولیت ه ــه در ب ــی ک ژن

ــد. شناســایی کردن
ــتند.  ــلول ها هس ــن در س ــد پروتئی ــئول تولی ــا مس ژن ه
علــت شــایع معلولیت هــای فکــری، یــک جهــش جدیــد 
اســت کــه بــه قــدری بــه شــدت بــه ژن آســیب می رســاند 
کــه دیگــر قــادر بــه تولیــد پروتئین هــای کارکــردی  

نیســت.
ــاری  ــروز بیم ــب ب ــده موج ــوب حاصل ش ــن معی پروتئی
ــاری،  ــا بیم ــط ب ــای مرتب ــی ژن ه ــد. در بعض ــد ش خواه
مشــخص شــده کــه جهــش جدیــد موجــب از بیــن رفتــن 
ــر عملکــرد آن  ژن نمی شــود؛ بلکــه احتمــاال موجــب تغیی
می شــود. ایــن جهش هــا صرفــا بــر روی بخش هــای 

ــد. ــرار دارن خاصــی از ژن ق
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ســقط بــه مفهــوم خاتمــه یافتــن خــود بــه خــودی یــا 
ــت  ــه قابلی ــن ب ــیدن جنی ــل از رس ــی قب ــی حاملگ القای

ــود.  ــف می ش ــات تعری حی
درصــد  بیشــترین  بــه  دســت آمده  آمــار  طبــق 
ســقط های خــود بــه خــودی در ســه  ماهــه اول بــارداری 
ــر  ــن ام ــروز ای ــادی در ب ــل زی ــه عوام ــد ک ــاق می افت اتف

ــتند. ــل هس دخی
بــه  طــور کلــی می تــوان دالیــل ایجــاد ایــن نــوع 
ــص  ــی از نواق ــی )ناش ــته جنین ــه دس ــه س ــقط را ب س
کروموزومــی و ژنتیکــی(، عوامــل پــدری )ناشــی از 
اختــاالت کروموزومــی اســپرم( و عوامــل مــادری )کــه 
شــامل طیــف وســیعی از عوامــل مثــل تغذیــه، عوامــل 
ــل مــواد مخــدر، عوامــل شــغلی  ــاری مث اجتماعــی رفت
ــک،  ــل ایمنولوژی ــی، عوام ــموم محیط ــا س ــاس ب و تم

نقایــص رحمــی( تقســیم بندی کــرد.
ــادی دارد؛  ــت زی ــه اهمی ــده تغذی ــل ذکرش ــن عوام از بی
بــه  طــوری  کــه در گذشــته تغذیــه مناســب عامــل مهمــی 
ــمار  ــه ش ــن ب ــظ جنی ــقط و حف ــگیری از س ــرای پیش ب
ــوان دارو جهــت  ــه  عن ــع از خوراکی هــا ب می رفــت؛ درواق

ــد. ــتفاده می ش ــقط اس ــگیری از س پیش
 گیاهان دارویی یا دارو؟

ــان  ــرف گیاه ــه مص ــردم ب ــش م ــل گرای ــی از دالی یک
دارویــی بــه دلیــل بی ضــرر دانســتن آن هاســت؛ از 
ایــن  رو بســیاری از زنــان بــاردار بــه دلیــل اینکــه نبایــد 
ــرای  ــد، ب ــای شــیمیایی را مصــرف کنن بعضــی از داروه
ــد؛  ــه گیاهــان دارویــی روی می آورن درمــان بیماری هــا ب
امــا نکتــه مهــم اینکــه بــه گیاهــان دارویــی نیــز بایــد بــا 
دیــد دارو نگریســته شــود و توجــه داشــت کــه مصــرف 
ــدن  ــر ب ــی ب ــار نامطلوب ــد آث ــز می توان ــا نی نابجــای آن ه
ــعت  ــه وس ــه ب ــا توج ــه ب ــژه اینک ــند؛ به وی ــته باش داش
ــوز درخصــوص بســیاری از آن هــا  گونه هــای گیاهــی هن
اطاعــات کافــی در دســترس نیســت؛ لــذا مصــرف 
ــا احتیــاط و تحــت  ــارداری بایــد ب گیاهــان دارویــی در ب

ــرد. نظــر پزشــک صــورت گی
 خانم های باردار مواظب گیاهان دارویی باشید

ــوان  ــه  عن ــادی ب اگرچــه در بیــن عامــه خوراکی هــای زی
ســقط آور مطــرح اســت، امــا مطالعــات انجام شــده 
ــه گونه هــای متنــوع گیاهــان  ــا توجــه ب ــه ب در ایــن زمین
ــه  ــط ب ــا فق ــذا در اینج ــل نیســت؛ ل ــوز کام ــی هن داروی
ــه در  ــده ک ــه  ش ــی پرداخت ــه از گیاهان ــد نمون ــر چن ذک

ــد. ــرار گرفته ان ــی ق ــورد بررس ــف م ــات مختل مطالع
 قهوه

ــا  ــام دنی ــوب در تم ــیدنی های محب ــی از نوش ــوه، یک قه
ــوادی  ــاوی م ــوب، ح ــم مطل ــر طع ــاوه ب ــه ع ــت ک اس
ــن  ــت. کافئی ــا و... اس ــی فنول ه ــن، پل ــل کافئی از قبی
ــلولی و  ــد س ــرده و روی رش ــور ک ــت عب ــد از جف می توان
نمــو جنیــن اثرگــذار باشــد و بــه عــاوه ســاختار قهــوه بــه 
دلیــل اینکــه مشــابه بازهــای آمیــن دار از قبیــل گوانیــن و 
آدنیــن اســت، ممکــن اســت بــر تقســیم میتــوز و ایجــاد 

ــد. ــذار باش ــز اثرگ ــی نی ــای کروموزوم ناهنجاری ه

زیبایی

راهکاری ساده برای از بین بردن 
تیرگی دور چشم

یــک دوش آب ســرد و یــک فنجــان قهــوه شــما را 
ــد. امــا  ــی آرام می کن پــس از یــک شــب بی خواب
ــام  ــان اع ــه جه ــم ب ــر چش ــره زی ــای تی حلقه ه

ــد کــه شــما خســته هســتید.  می کن
ســایه بنفــش تیــره یــا لکه هــای آبــی تیــره 
ــاند  ــر می رس ــه نظ ــر چشــم شــما را خســته ب زی
ــه  ــزی ک ــن تر از چی ــت مس ــن اس ــی ممک و گاه

ــید. ــر برس ــه نظ ــتید ب هس
شــما ممکــن اســت صبــح یــا در پایــان یــک روز 
ــا و ســایه های دور  ــن حلقه ه ــه ای ــی متوج طوالن
ــاد شــدن  ــا پزشــک آن را از زی چشــم شــوید، ام
ــن  ــد ای ــد. هرچن ــتی می دان ــای پوس رنگ دانه ه
امــا  اســت،  شــایع  بزرگســاالن  در  تیرگی  هــا 
ــا می شــوند. ــن حلقه ه ــودکان بیشــتر دچــار ای ک

 مفهوم
وقتــی شــما خســته هســتید، پوســت شــما 
ــر  ــی زی خســته و پژمــرده شــده و مناطــق توخال
ــره  ــی تی چشــم ایجــاد می شــود و رگ هــای خون
ــد.  ــان می دهن ــود را نش ــم خ ــت چش ــر پوس زی
ــاس  ــیار حس ــم بس ــراف چش ــازک اط ــت ن پوس
چشــم  زیــر  در  می توانــد  بی خوابــی  اســت. 
ــره  ــایه تی ــه س ــد و درنتیج ــع کن ــات را جم مایع

ــود. ــاد ش ــک ایج ــر پل زی
 پیشگیری و راه حل

رنــج  طوالنی مــدت  بی خوابی هــای  از  اگــر 
می بریــد بــا یــک درمانگــر مشــورت کنیــد. شــاید 
ــای  ــر حلقه ه ــد. اگ ــه ده ــی ارائ ــد راه حل او بتوان
تیــره یــک مشــکل گاه بــه گاه اســت، بــا کمپــرس 
ــکین  ــف را تس ــدن پ ــدار ش ــگام بی ــرد هن آب س
ــاض  ــرای انقب ــن ب ــرم حــاوی کافئی ــد و از ک دهی

ــد.  ــتفاده کنی ــی اس ــای خون رگ ه
ــث  ــواب باع ــگام خ ــول هن ــرم رتین ــتفاده از ک اس
تولیــد کاژن و جلوگیــری از نــازک شــدن پوســت 

می شــود.
ــب  ــک ش ــال ی ــه ح ــا ب ــما ت ــر ش ــن اگ همچنی
ــره  ــه تی ــک حلق ــاال ی ــته اید و ح ــی نداش بی خواب
زیــر چشــم داریــد، بــرای پنهــان کــردن ســریع آن 

می توانیــد از کرم پــودر اســتفاده کنیــد.
 مالحظات

ــدید  ــث تش ــد باع ــواب می توان ــود خ ــه کمب اگرچ
بی خوابــی  امــا  شــود،  تیــره  حلقه هــای 
چشــم  زیــر  گودی هــای  علــت  شــایع ترین 

اســت. 
ــان  ــد و همچن ــب داری ــواب مناس ــما خ ــر ش اگ
ــه  ــا ب ــد، شــاید مبت ــره وجــود دارن حلقه هــای تی
ــیون  ــی، پیگمانتاس ــی بین ــا، گرفتگ ــرژی، اگزم آل

ــی هســتید.  ــل ژنتیک ــا عل ــم ی نامنظ
حتمــا بــه یــک متخصــص پوســت مراجعــه کنیــد 
ــود.  ــخص ش ــم مش ــیاهی دور چش ــت س ــا عل ت
ــود،  ــم ب ــک چش ــر ی ــط زی ــره فق ــه تی ــر حلق اگ

ــد. ــه کنی ــر مراجع ــه دکت ــا ب حتم

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل سى و پنجم: توجه به عوامل رشد 
و پیشرفت )1(

پــدر و مــادر و مربــى بایــد بداننــد در چــه ســنى 
و در چــه دوره اى چــه چیــز و چــه عواملــی 
ــد کمــک  ــه رشــد و پیشــرفت فرزن ــد ب مى توان

ــد و چــه موانعــى کن
مى توانــد بــر ســر راه رشــد و پیشــرفت او 

باشــد؛ ایــن ابتــداى کار اســت. 
ــل پیشــرفت  ــه عوام ــن خــود آگاه ب ــر والدی اگ
و موانــع آن نباشــند، نمى تواننــد فرزندشــان 
ــه  ــا او ب ــد ت ــارى کنن ــى و ی ــت، راهنمای را هدای
ــه در  ــواردى ک رشــد و کمــال برســد. تمامــى م
ــزت  ــه ع ــد از جمل ــاره ش ــه آن اش ــته ب گذش
نفــس، محبــت، آمــوزش دینــى و اخــاق، آداب 
و رســوم و ... مى تواننــد بــه عنــوان عوامــل 
رشــد و پیشــرفت مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.

 دوســت دانــا، عاقــل و دانشــمند یکــى از عوامل 
مؤثــر در راه رســیدن بــه رشــد مــورد توجــه 
ــر  ــا یکدیگ ــن ب ــار والدی ــورد و رفت ــت؛ برخ اس
ــواده  ــاط در خان ــش و نش ــدان، آرام ــا فرزن و ب
ــت  ــر و محب ــا مه ــراه ب ــی هم ــاد فضای و ایج
 و عاطفــه بــه شــدت در رشــد و پیشــرفت 
و پیمــودن راه کمــال و ســعادت فرزنــد مؤثرنــد 
و هــر کــدام مى تواننــد نقــش ارزشــمندى را در 

ایــن مهــم ایفــا کننــد.
خــوب اســت در همیــن رابطــه از فرمایش هــای 
ــد: »َو  ــه فرموده ان ــم ک ــتفاده کنی ــى)ع( اس عل
اعملــوا عبــاَد الّلــه انَّــه َلــْم یخُلقکــْم َعَبثــا َو َلــْم 

ُیرســْلکُْم عمــًا«
ــد  ــه خداون ــید ک ــدا! آگاه باش ــدگان خ »اى بن
و  نیافریــده  بیهــوده  و  بى هــدف  را  شــما 
نگذاشــته  سرپرســت  بــدون  و  ســرگردان 

اســت.«
از جملــه عوامــل پیشــرفت کــه بــه عنــوان اولین 
قــدم در پیمــودن راه کمــال و ســعادت و موفــق 
ــزه  ــتن انگی ــل داش ــت، اص ــرح اس ــدن مط  ش
ــن  و هــدف مشــخص در زندگــى اســت. والدی
بایــد بتواننــد هدفــى مشــخص و روشــن را 
ــودن راه  ــرده و در پیم ــیم ک ــد ترس ــراى فرزن ب
ــود را  ــد خ ــدف، فرزن ــه آن ه ــیدن ب ــراى رس ب

ــد. ــاری کنن ــت و ی هدای
تمامــى  دربــاره  اســت کــه  ایــن  حقیقــت 
ــیده  ــت کش ــه بطال ــه ب ــه در جامع ــرادى ک  اف
و باعــث زحمــت و آزار جامعــه و ســربار اجتمــاع 
ســبب  شــده اند،  دیگــران  تنفــر  موجــب  و 
بی هدفــی و نداشــتن انگیــزه بــوده  اســت. 
همــای  انتشــارات  تربیــت«  »اصــول  کتــاب  از 

رحمــت
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ــردم  ــده م ــات انجام ش ــن مطالع ــق آخری طب
ــت  ــرم گوش ــر ۱5۰ گ ــد حداکث ــادی می توانن ع
قرمــز لخــم در روز بــرای 7-5 روز در هفتــه 
مصــرف کننــد، بــدون آنکــه نگــران عــوارض آن 

باشــند.
ــی از  ــام ســازمان بهداشــت جهان ــه اع ــر پای ب
ــده  ــاری زای شناخته ش ــل بیم ــن ۱7۰9 عام بی
ــاری زای  ــل بیم ــن ۱56 عام ۴9  درصــد و از بی
نوپدیــد شناخته شــده در انســان ۱۱۴ مــورد، 
یعنــی 7۴ درصــد از حیوانــات بــه انســان 
خریــد  هنــگام  اگــر  و  می شــوند  منتقــل 
ــم،  ــت نکنی ــتی دق ــوارد بهداش ــه م ــت ب گوش

ــت. ــاد اس ــا زی ــدن م ــار ش ــال بیم احتم
ــه  ــص تغذی ــامی، متخص ــعود حس ــر مس دکت
دربــاره مصــرف گوشــت قرمز یا گوشــت ســفید 
ــه  ــه گوشــت خواران توصی ــد: ســال ها ب می گوی
ــتر  ــود بیش ــامت خ ــظ س ــرای حف ــد ب می ش
گوشــت ســفید مصــرف کننــد؛ امــا حــاال 
کارشناســان معتقدنــد کــه اگــر شــخصی قبــا 
ــی  ــرده، خیل ــل نمی ک ــا عم ــن توصیه ه ــه ای ب

ــد. ــاه کن ــد احســاس گن هــم نبای
 دکتــر مســعود حســامی در گفت وگــو بــا 
ایمنــا اظهــار می کنــد: گوشــت بی  پوســت و 

ــر  ــر و لذیذت اســتخوان ران مــرغ بســیار ارزان ت
ــا  ــاوت آن ه ــا تف ــت؛ تنه ــینه اس ــت س از گوش
در ایــن اســت کــه گوشــت ران چرب تــر و 
ــد  ــر اســت؛ امــا کارشناســان معتقدن پرکالری ت
گوشــت قرمــز عــاوه بــر طعــم لذیــذ، مزایایــی 
مثــل بــاال بــودن میــزان آهــن دارد و بــه همیــن 
ــر  ــه ه ــی ب ــت؛ ول ــز اس ــگ آن قرم ــل رن دلی

ــاد اســت. ــی آن زی ــال چرب ح
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مصــرف زیــاد گوشــت 
ــال  ــه دنب ــی ب ــب وخیم ــد عواق ــز می توان قرم
از  یکــی  می کنــد:  اظهــار  باشــد،  داشــته 
ــاد گوشــت  معروف تریــن خطــرات مصــرف زی
ــت  ــزرگ اس ــرطان روده ب ــه س ــا ب ــز، ابت قرم
کــه ایــن مســئله در پژوهش هــای متعــدد 
ــال  ــوان مث ــه عن ــت؛ ب ــیده اس ــات رس ــه اثب ب
از  اروپایــی پــس  از پژوهشــگران  گروهــی 
ــه  ــر ب ــزار نف ــی 5۰۰ ه ــادات غذای ــی ع بررس
ایــن نتیجــه رســیدند کــه افــرادی کــه هــر روز 
ــز  ــی  گوشــت قرم ــده 8۰ گرم دســت کم دو وع
ــیس(  ــل سوس ــده )مث ــت فرآوری ش ــا گوش ی
مصــرف می  کننــد، در مقایســه بــا افــرادی 
کــه کمتــر از یــک بــار در هفتــه گوشــت قرمــز 
معــرض  در  بیشــتر  یک ســوم  می  خورنــد، 

خطــر ابتــا بــه ســرطان روده بــزرگ هســتند.
دانشــمندان عوامــل متعــددی را در ایجــاد 
ــز  ــت قرم ــرف گوش ــال مص ــه دنب ــرطان ب س
عوامــل  ایــن  از  یکــی  دانســته اند؛  دخیــل 
هتروســیکلیک  آمین هــای  ســرطان زا 
ــردن  ــاب ک ــال کب ــه دنب ــه ب )HCAs( اســت ک
یــا ســرخ کــردن گوشــت ایجــاد می شــود. 
البتــه ایــن ترکیــب در صــورت پختــن مــرغ و 
ــم ایجــاد می  شــود،  ــاد ه ــای زی ماهــی در دم

بنابرایــن نمی  توانــد متهــم اصلــی باشــد.
 ترکیبات نیتریت سرطان زا هستند

ایــن متخصــص تغذیــه تصریــح می کنــد: 
متهــم بعــدی کــه به ویــژه در گوشــت های 
ترکیبــات  می  شــود،  دیــده  فرآوری شــده 
در  کــه  ترکیبــات  ایــن  اســت؛  نیتریــت 
ــی  ــواد غذای ــتر م ــرای دوام بیش ــا ب کارخانه ه
ســرطان زا  می  شــوند،  اضافــه  آن هــا  بــه 

هســتند.
ــه  ــی ب ــم اصل ــامی مته ــر حس ــه دکت ــه گفت ب
نظــر می  رســد ترکیــب »هــم – آهــن« باشــد؛ 
»هــم« جــزء اصلــی هموگلوبیــن اســت و 
هموگلوبیــن هــم جــزء اصلــی ســاختار گلبــول 

ــز خــون اســت. قرم
ــه  ــن ک ــم – آه ــب ه ــت ترکی ــد اس وی معتق
در گوشــت قرمــز دو برابــر مــرغ و ماهــی 
ــزرگ  ــه ســلول های پوششــی روده ب اســت، ب
آســیب می  رســاند و باعــث رشــد غیرطبیعــی و 

ســرطانی شــدن آن هــا می  شــود.
 وی می افزایــد: بــه غیــر از ســرطان روده بــزرگ 
ــاد گوشــت  ــه مصــرف زی ــر می  رســد ک ــه نظ ب
قرمــز خطــر ابتــا بــه ســرطان پانکــراس 

افزایــش می  دهــد. را هــم  )لوزالمعــده( 
 خطرات دیگری هم هست! 

دکتــر حســامی تاکیــد می کنــد: گوشــت قرمــز 
ــاال، خطــرات دیگــری هــم  ــوارد ب ــر م عــاوه ب
ــیدهای  ــاوی اس ــز ح ــت قرم ــا گوش دارد؛ مث
ــود  ــه وج ــت ک ــی اس ــباع فراوان ــا اش ــرب ب چ
آن هــا یــک عامــل شناخته شــده بیماری هــای 

قلبــی بــه شــمار مــی رود.
ــز  ــت قرم ــرف گوش ــه مص ــان اینک ــا بی وی ب
فــراوان باعــث ابتــا یــا تشــدید بیمــاری 
نقــرس می  شــود، ادامــه می دهــد: در بیمــاری 
نقــرس، مقــدار اســید اوریــک خــون بــاال 
مــی رود و رســوب کریســتال های اســیداوریک 

در مفاصــل، درد شــدید ایجــاد می کنــد.

 گوشت کمتر، زندگی طوالنی تر
ــد:  ــان می کن ــه خاطرنش ــص تغذی ــن متخص ای
ــادل؛  ــدازه متع ــه ان ــی ب ــد، ول ــت بخوری گوش
درواقــع مصــرف حداکثــر 8۰ تــا 9۰ گــرم گوشــت 
در روز مناســب اســت؛ ولــی مقادیر بیشــتر از آن 

ــود. ــه نمی ش توصی
ــل  ــم مث ــی ه ــود: بیماری های ــادآور می ش وی ی
ســرطان روده بــزرگ، ســرطان ســینه، نقــرس و 
... اغلــب مربــوط بــه کســانی اســت کــه مقادیــر 
زیــادی گوشــت در طــول روز مصــرف می کننــد.

دکتــر حســامی اظهــار می کنــد: فقــدان گوشــت 
و محصــوالت حیوانــی رونــد رشــد کــودک و 
ــزی و  ــد مغ ــد و رش ــف می کن ــوان را متوق نوج
فیزیکــی را کنــد می ســازد؛ از ایــن رو الزم اســت 
والدیــن و مربیــان بــه برنامــه غذایــی و کیفیــت 

غــذای کــودکان توجــه کافــی داشــته باشــند.
 وی تصریــح می کنــد: اینکــه چــرا کــودکان کمتر 
گوشــت مصــرف می کنند، دالیــل متعــددی دارد 
کــه یکــی از آن هــا تمایــل بســیار زیــاد دختــران 
ــت؛  ــدام اس ــب ان ــری و تناس ــه الغ ــوان ب نوج
آن هــا بــرای جلوگیــری از چــاق شــدن، گوشــت 
و شــیر کمتــری مصــرف می کننــد؛ چــون از 
ــند؛ در  ــواد می ترس ــن م ــود در ای ــی موج چرب
صورتــی کــه می تواننــد از نــوع کم چربــی آن هــا 

اســتفاده کننــد.
ــاره جایگزین هــای  ــه درب ــن متخصــص تغذی ای
ــات  ــوان حبوب ــا ۱/5 لی ــد: ۱ ت ــت می افزای گوش
پختــه یــا یک چهــارم تــا یک ســوم فنجــان 
کــره بــادام زمینــی معــادل بــا یــک واحــد 

ــت. ــت اس گوش
 ۶۰ درصد دختران نوجوان الگوهای 

غذایی نادرست دارند 
دکتــر حســامی بــا اعــام اینکــه 6۰ درصــد 
ــت  ــی نادرس ــای غذای ــوان الگوه ــران نوج دخت
دارنــد، می گویــد: آن هــا بعضــی وعده هــای 
غذایــی را حــذف می کننــد؛ درنتیجــه دچــار 
ــک  ــای ی ــه ج ــوند و ب ــه ای می ش ــود تغذی کمب
غــذای پرقــوت و ســالم )مثــل یــک ســاندویچ 
گوشــت یــا یــک تخم مــرغ بــا نــان( شــیرینی، 
نوشــابه و تنقاتــی را مصــرف می کننــد کــه 
فقــط کالــری داشــته و هیــچ فایــده تغذیــه ای 

ــدارد. ــان ن ــرای بدنش ب
ورزش  نوجوانانــی کــه  تاکیــد می کنــد:  وی 
ــت  ــتی را رعای ــی درس ــه غذای ــد و برنام می کنن
توجــه کننــد کــه هــم در  بایــد  نمی کننــد، 

از  پــس  هــم  می آورنــد،  تمریناتشــان کــم 
به ویــژه  می شــوند؛  مشــکل  دچــار  مدتــی 
دختــران در معــرض ابتــا بــه پوکــی اســتخوان، 
قطــع عــادت ماهیانــه و مشــکات گوارشــی 

هســتند.
دکتــر حســامی ادامــه می دهــد: بزرگســاالن 
ــش کلســترول  ــرس از افزای ــل ت ــه دلی ــد ب نبای
و چربــی اشباع شــده، مانــع از مصــرف گوشــت 
در نوجوانــان شــوند؛ زیــرا مصــرف گوشــت بــرای 

رشــد مناســب نوجــوان الزم اســت.

ایــن مســئله بــه خوبــی ثابــت شــده کــه مصرف 
افزایــش  ارتقــای ســامتی،  بــرای  گوشــت 
ســطح ایمنــی و رشــد و نمــو مناســب الزم 
ــب  ــرد مناس ــان از عملک ــرای اطمین ــت و ب اس
ذهــن و یادگیــری درســت، مصــرف آن ضــرورت 
دارد.اکنــون لــزوم توجــه بــه ایــن مســئله کامــا 
ــان  ــرا متخصص ــرا اخی ــود؛ زی ــاس می ش احس
مــوارد روزافــزون کوتاه قــدی، کمبــود رشــد و 
ــه  ــی ک و شکســتگی اســتخوان ها را در نوجوانان
گوشــت و ســایر محصــوالت پروتئینــی را مصرف 
نمی کننــد، بیــان کرده انــد. کودکانــی کــه گوشــت 
ــم  ــر را ه ــای دیگ ــرف غذاه ــد و مص نمی خورن
محــدود می کننــد، بیشــتر احســاس خســتگی 
می کننــد، بــه محیــط بی تفــاوت می شــوند 
ــتر  ــد، بیش ــن می آی ــان پایی ــدرت تمرکزش و ق
ــاس  ــه گاه احس ــتند و گ ــض هس ــات مری اوق
ــدی  ــرض کوتاه ق ــد و در مع ــردگی می کنن افس
و عــدم رشــد مناســب قــرار می گیرنــد. مصــرف 
گوشــت و مــواد پروتئینــی بــه طــور منظــم 
ــازد  ــالم می س ــد و س ــوی، قدبلن ــوان را ق نوج
و بــه رشــد مناســب فــرد کمــک می کنــد؛ 
ــان اروپایــی و آمریکایــی  همانطــور کــه در جوان
ــرات  ــن تغیی ــب ای ــدات مناس ــرای تمهی ــا اج ب

دیــده می شــود.

،،
گوشــت قرمــز بــه طــور متوســط کلســترول 
بیشــتری نســبت به گوشــت مرغ یا ماهی 

نــدارد و منبعــی مهــم بــرای آهــن اســت

گوشت بخورید، ولی به اندازه متعادل!

مصرف زیاد گوشت قرمز، مهم ترین عامل ابتال به سرطان روده بزرگ



7 و گردشگریامروز یکشنبه 19 شهریورماه 1396 - سال سوم - شماره 523 روزنامه معارف  معارف
 برگزاری باشکوه جشن غدیر 

در اصفهان
عاشــقان و شــیفتگان مکتــب اهــل  کیمیای وطن
بیــت عصمــت و طهــارت)ع( بــرای نشــان دادن 
ــوالی  ــدس م ــاحت مق ــه س ــود ب ــق و ارادت خ عش
متقیــان حضــرت علــی)ع( در اقصــی نقــاط اســتان 

اصفهان عید سعید غدیر را گرامی داشتند.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، همزمــان بــا فرارســیدن 
عیــد ســعید غدیــر خــم، نقــاط مختلــف شــهر 
اصفهــان و شهرســتان های ایــن اســتان، حــال و 
ــار  ــه خــود گرفــت و در گوشــه و کن ــه ب هــوای عیدان
ــه  ــادی ب ــن و ش ــکوه جش ــم  باش ــهر مراس ــن ش ای

ــد. ــزار ش ــد برگ ــن عی ــبت ای مناس
گفتنــی اســت روز عیــد غدیــر خــم بــه عنــوان 
بزرگ تریــن عیــد مســلمانان شــناخته می شــود؛ 
زیــرا در ایــن روز بــود کــه پیامبــر گرامی اســام)ص( 
ــه  ــما ب ــن)ع( را رس ــد، امیرالمؤمنی ــر خداون ــه ام ب
خافــت و والیــت مســلمین معرفــی کــرد و خداونــد 
نیــز بــه پاسداشــت ایــن روز بــه تعبیــر قــرآن، دیــن 
ــود  ــد خ ــن ح ــه آخری ــت را ب ــرد و نعم ــل ک را تکمی
ــْم َو  ــْم دیَنکُ ــُت َلکُ ــْوَم َأکَْمْل ــود: »اْلَی ــاند و فرم رس
ــاَم  ــُم الِْْس ــُت َلکُ ــی َو َرضی ــْم نِْعَمت ــُت َعَلْیکُ َأْتَمْم

ــًا« دین
 »امــروز دیــن شــما را برایتــان کامــل و نعمــت خــود 
را بــر شــما تمــام گردانیــدم و اســام را بــرای شــما 

]بــه عنــوان[ آیینــی برگزیــدم.«

نمازگزاران جمعه یزد نسل کشی 
مسلمانان در میانمار را محکوم کردند

مــردم والیتمــدار یــزد پــس از اقامــه نمــاز جمعــه بــا 
برگــزاری راهپیمایــی، نسل کشــی بــزرگ مســلمانان 
ــوم  ــور را محک ــن کش ــت ای ــات دول ــار و جنای میانم

کردنــد.
ــرای  ــزد ب ــردم ی ــی م ــزارش تســنیم، راهپیمای ــه گ ب
محکــوم کــردن جنایاتــی کــه ایــن روزهــا در میانمــار 
رخ می دهــد و جــان هــزاران مســلمان در پــی ایــن 
ــزار  ــاده، برگ ــر افت ــه خط ــی ب ــات  و نسل کش جنای

شــد.
ــر  ــد ب ــا تاکی ــزدی ب ــزاران ی ــم نمازگ ــن مراس در ای
اینکــه پشــت پــرده کشــتار مســلمانان مظلــوم 
ــد  ــد کردن ــم صهیونیســتی اســت، تاکی میانمــار، رژی
کــه ایــن جنایــات  از ســوی تمــام مســلمانان و 

آزادی خواهــان جهــان محکــوم اســت.
ــه  ــس از اقام ــه پ ــی ک ــن راهپیمای ــزد در ای ــردم ی م
نمــاز عبادی سیاســی جمعــه یــزد برگــزار شــد، 
ــر  ــرگ ب ــکا، م ــر آمری ــرگ ب ــه م شــعارهایی از جمل

ــردادند. ــتکبار س ــر اس ــرگ ب ــرائیل و م اس
پایان بخــش ایــن راهپیمایــی قرائــت بیانیــه مــردم 
ــن  ــت و همچنی ــن جنای ــردن ای ــوم ک ــزد در محک ی
ســکوت معنــادار مدعیــان حقــوق بشــر در جهــان بــه 
ایــن جنایــت هولنــاک بــود کــه پــس از هــر بنــد این 

ــد. ــان آن را تأییــد می کردن ــه، مــردم تکبیرگوی بیانی

گردشگری
»کمانچه ایرانی« به یونسکو 

می رود
در  یونســکو  ناملمــوس  میــراث  اجــاس  دوازدهمیــن 
ــده  ــه بررســی دو پرون ــی ب ــره  جنوب ــرار اســت در ک ــی ق حال
»کمانچــه« و »چــوگان« ایرانــی بپــردازد کــه بــه نظــر ردی از 

کشــور جمهــوری آذربایجــان در آن هــا دیــده می شــود. 
در طــول ســال های گذشــته جمهــوری آذربایجــان بــرای 
ــی اش،  ــراث فرهنگ ــردن می ــی ک ــکو و جهان ــور در یونس حض
تمایــل خــود را بیشــتر بــه ســمت جهانــی کــردن میراثــی برده 
کــه از ایــران وام گرفتــه اســت؛ »تــار«، »چــوگان« و »ُدلمــه« 
ــا  ــوال ب ــتند و معم ــه هس ــن زمین ــوارد در ای ــن م از به روزتری
ــا،  ــه از پرونده ه ــن نمون ــدن ای ــی ش ــای جهان ــار خبره انتش
دوســتداران، کارشناســان و فعــاالن میــراث فرهنگی در کشــور 

ــد.  ــراث  فرهنگــی می برن ــه ســمت می هجمــه  خــود را ب
ــان در آذر  ــط آذربایج ــی« توس ــار ترک ــی »ت ــت جهان ــا ثب ب
ــوی  ــراث معن ــه می ــه کمیت ــن جلس ــال ۱۳۹۱ و در هفتمی س
ــزاری جلســاتی  ــا برگ ــار تاریخــی ب ــت آث ــر ثب یونســکو، دفت
بــا دفتــر موســیقی ســعی در برنامه ریــزی بــرای حفــظ 
ــن  ــی در ای ــرد؛ حت ــا ک ــی آن ه ــت جهان ــازها و ثب ــر س دیگ
راســتا تهیــه پرونده هــای ثبــت جهانــی بــه کارشناســان ایــن 
دفتــر تخصصــی آمــوزش داده و در نخســتین قــدم پرونــده 

ــد.  ــه ش ــه« تهی »کمانچ
بعــد از آن نوبــت »چــوگان« بــود. آذرمــاه ســال ۱۳۹۲ 
ــوگان  ــام »چ ــا ن ــی را ب ــنتی ایران ــازی س ــن ب ــان ای آذربایج
بــازی ســنتی بــا اســب در قره بــاغ« بــه نــام خــود در یونســکو 
ثبــت کــرد و بــار دیگــر اعتراضــات بــه ســمت ســازمان میــراث 
ــم  ــد ه ــران می توان ــام شــد ای ــار اع ــه و این ب ــی روان فرهنگ
»تــار« و هــم »چــوگان« را بــه نــام خــود ثبــت جهانــی کنــد 
ــی«  ــی کــردن »چــوگان ایران ــرای جهان و قدم هــای بعــدی ب
برداشــته شــد؛ بنابرایــن ایــن بــازی ســنتی قــرار اســت بــه 
ــن اجــاس یونســکو  صــورت مســتقل امســال در دوازدهمی

جهانــی شــود.
ــر اســاس آخریــن اخبــار منتشرشــده از ســوی مســئوالن   ب
دفتــر ثبــت آثــار تاریخــی »هنــر نواختــن و ســاختن کمانچه« 
و پرونــده »چــوگان، بــازی ســوار بــر اســب، همــراه روایتگــری 
و موســیقی« قــرار اســت در یونســکو مطــرح و بررســی 
ــار  ــت آث ــر ثب ــر کل دفت ــری، مدی ــاد نظ ــه فره ــوند. البت ش
تاریخــی اوایــل امســال اعــام کــرده بــود قــرار اســت پرونــده  
ــه  ــا کشــور آذربایجــان ب ــه صــورت مشــترک ب »کمانچــه« ب
یونســکو معرفــی شــود؛ صحبتــی کــه بــا انتشــار جدیدتریــن 
خبرهــا از آن هیــچ حرفــی زده نشــده اســت. از ســوی دیگــر 
بهمــن ســال ۱۳۹۵، محمدحســن طالبیــان، معــاون میــراث 
ــام  ــگری اع ــی و گردش ــراث فرهنگ ــازمان می ــی س  فرهنگ
کــرده بــود: »چــوگان و طــب ســنتی ایرانــی در اجــاس ســال 
۲۰۱۷ مطــرح می شــوند.« البتــه پرونــده  طــب ســنتی ایرانــی 
در آذر ســال ۱۳۹۲ و زمانی کــه آذربایجــان چــوگان را بــه نــام 
خــود زد، بــرای نخســتین بــار در هشــتمین اجــاس میــراث 
معنــوی یونســکو مطــرح شــد کــه بــه دلیــل نیــاز بــه انجــام 

اصاحــات توســط یونســکو برگشــت داده شــد.

چهلمیــن دوره مســابقات سراســری قــرآن 
کریــم، دیــروز ۱۸ شــهریورماه همزمــان بــا 
ــی  ــان ط ــش آقای ــم در بخ ــر خ ــد غدی روز عی
ــن دوره  ــان ای ــه، میزب مراســمی در شــهر ارومی

ــت. ــان یاف ــما پای ــابقات، رس از مس
ــابقات  ــن دوره مس ــا، چهلمی ــزارش ایکن ــه گ ب
ــهریورماه  ــه از ۱۱ ش ــم ک ــرآن کری ــری ق سراس
ــته ۱۸  ــد، روز گذش ــاز ش ــان آغ ــش آقای در بخ
شــهریورماه در حســینیه ثــارهللا)ع( ارومیــه بــه 

ــان داد. ــود پای کار خ
طــی ایــن مســابقات پــس از هفــت روز رقابــت، 
رشــته های  در  آقایــان  از  نفــر   ۵۰۰ حــدود 
قرائــت ترتیــل و تحقیــق، حفــظ ۱۰ جــزء، 
ــی،  رشــته حفــظ ۲۰ جــزء، حفــظ کل، دعاخوان
مدیحه ســرایی، معــارف و حفــظ حدیــث و 
ــد کــه امــروز  ــت پرداختن ــه رقاب ــا هــم ب اذان ب
دوره  چهلمیــن  برگزیــده  و  برتــر  نفــرات  از 
ــته های  ــان و در رش ــش آقای ــابقات در بخ مس
ــزای  ــظ در اج ــق و حف ــل و تحقی ــت ترتی قرائ

ــد. ــل ش ــف تجلی مختل
ــامی  ــوری اس ــرود جمه ــا س ــم ب ــن مراس ای
ــی  ــید مصطف ــه س ــد و در ادام ــاز ش ــران آغ ای
حســینی از اســتان قزویــن و حائــز رتبــه برتــر 

چهلمیــن دوره مســابقات سراســری قــرآن بــه 
ــت. ــرآن پرداخ ــی از ق ــاوت آیات ت

بخــش دیگــر ایــن مراســم ســخنرانی قربانعلی 
ســعادت، اســتاندار آذربایجــان غربــی بود. 

اربعیــن  کــه  شــاکرم  را  خــدا  وی گفــت: 
ــه  ــی و در ارومی ــان غرب ــابقات در آذربایج مس
ــی  ــی)ره( نظام ــام خمین ــود. ام ــزار می ش برگ
را در مســیر نشــر فرهنــگ قرآنــی بنیانگــذاری 
کردنــد. جامعــه ایــران در دهــه ۴۰ انقــاب 
ــه ســمت و ســوی  ــن شــکل ب ــه ای اســامی ب

قــرآن روی آورده انــد.

کــرد:  بیــان  غربــی  آذربایجــان  اســتاندار 
تشــکل های قرآنــی متنــوع و متعــددی در 
ــال  ــور فع ــرب کش ــمال غ ــه ش ــر منطق سراس
ــاهد  ــا ش ــده ت ــب ش ــا موج ــه این ه ــت ک اس
ــور  ــمال غرب کش ــی در ش ــگ قرآن ــد فرهن رش

باشــیم.
دوره  چهلمیــن  اختتامیــه  آییــن  ادامــه  در 
مســابقات قــرآن بــا حضــور مســئوالن از مقــام 
ــل  ــرم اه ــع ح ــهید مداف ــتین ش ــامخ نخس ش
تســنن از دیــار آذربایجــان غربــی و خطــه 
بــوکان، »اســماعیل شــجاعی« تجلیــل بــه 

ــد. ــل آم عم
ســپس بخــش دوم تجلیــل از منتخبــان رشــته 
حفــظ ۲۰ جــزء و حفــظ موضوعــی انجــام شــد. 
ــل و  ــق، ترتی ــت تحقی ــته های قرائ ــج رش نتای
ــم  ــرآن کری ــزء ق ــزء و ۱۰ ج ــظ کل، ۲۰ ج حف
ــهریور در  ــه ۱۷ ش ــال آن جمع ــه فین ــه مرحل ک
حســینیه ثــارهللا)ع( ارومیــه برگــزار شــد، اعــام 

ــر اســت: ــه شــرح زی ــه ب شــد ک
 رشته قرائت تحقیق

ــن  ــتان قزوی ــینی از اس ــی حس ــید مصطف س
ممتــاز، مختــار دهقــان از خراســان رضــوی 
عالــی، مهــدی غام نــژاد از تهــران عالــی، امیــد 

حســینی نژاد از خراســان رضــوی عالــی، مهــدی 
ــر، ســید جاســم  ــزد شایســته تقدی شــایق از ی
موســوی از اســتان خوزســتان شایســته تقدیــر، 
ــته  ــران شایس ــتان ته ــم آبادی از اس ــی قاس عل

تقدیــر
 رشته حفظ کل قرآن کریم

مصطفــی اصفهانیــان از اصفهــان ممتــاز، پیمــان 
ایــازی از مازنــدران ممتــاز، ســعید علی اکبــری 
از قزویــن ممتــاز، محمدجــواد دلفانــی از تهــران 
ممتــاز، محمدرضــا احمــدی از قــم عالــی، 
محمدجــواد مــرادی از قــم عالــی، ابــوذر کرمــی 
از مرکــزی عالــی، محمدرســول تکبیــری از 
ــان  ــیخ جامی از خراس ــی ش ــی، عل ــران عال ته
ــور از  ــد خاک پ ــر، محم ــته تقدی ــوی شایس رض

ــر. خراســان رضــوی شایســته تقدی
 رشته ترتیل

ــاز،  احســان محمــدی از خراســان رضــوی ممت
بهــزاد صــادق زاده از اردبیــل ممتــاز، محمدجــواد 

جــاوری از اســتان تهــران ممتــاز، روح هللا آقایــی 
از اســتان قــم عالــی.

 رشته حفظ ۲۰ جزء قرآن کریم
ــاز،  ــزی ممت ــتان مرک ــعیدی از اس ــی س مرتض
محمــد الئینــی از مازنــدران ممتــاز، ســجاد 
قره باغــی از همــدان ممتــاز، محســن محمــدی 
از اصفهــان ممتــاز، محمدعلــی شــریعتی از قــم 
ممتــاز، ســیدمهدی بنی هاشــمی از اصفهــان 

عالــی.
 رشته حفظ ۱۰ جزء

رضــا حســنی از خراســان رضــوی ممتــاز، محمد 
ســیاوی از خوزســتان عالــی، محمــد شــریفی 
از مرکــزی عالــی، هــادی رضایــی از کرمــان 
شایســته تقدیــر، مصطفــی ســعیدی از مرکــزی 

ــر. شایســته تقدی
 یــادآور می شــود مســابقات بخــش بانــوان 
ــان  ــا ۲۶ شــهریورماه در جری ــز از امــروز ۱۹ ت نی

ــود. ــد ب خواه

در بخش آقایان

چهلمین دوره مسابقات سراسری 
قرآن پایان یافت

رئیــس  و  رئیس جمهــوری  معــاون  مونســان،  علی اصغــر 
ســازمان میــراث  فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری گفــت: 
ــی  ــش مهم ــد نق ــی می توان ــرمایه گذاری اندک ــا س ــگری ب گردش

ــد. ــا کن ــی ایف ــاد مل ــق اقتص ــتغال و رون ــاد اش در ایج
 بــه گــزارش مرکــز روابــط عمومــی و اطاع رســانی ســازمان میراث 
ــان،  ــر مونس ــگری، علی اصغ ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ
ــی،  ــراث  فرهنگ ــازمان می ــس س ــوری و رئی ــاون رئیس جمه مع
ــی  ــع  دســتی و گردشــگری در حاشــیه جشــنواره بین الملل صنای
ــت، در  ــزاری اس ــال برگ ــار در ح ــه در گرمس ــایر ک ــوام و عش اق
جمــع خبرنــگاران گفــت: مــا در ســازمان میــراث  فرهنگــی، صنایع  
دســتی و گردشــگری تــاش می کنیــم کــه ســهم گردشــگری را 
در اقتصــاد ملــی افزایــش دهیــم و بــا توســعه صنایــع  دســتی و 
گردشــگری بتوانیــم نقــش مهمــی در ایجــاد اشــتغال در کشــور 
ــن  ــراث  فرهنگــی ای ــزرگ ســازمان می ــت ب داشــته باشــیم. مزی

اســت کــه میــراث  فرهنگــی و صنایــع  دســتی دو بالــی هســتند 
ــد.  ــرواز درآورن ــه پ ــد گردشــگری را ب ــه می توانن ک

وی افــزود: تجربــه کشــورهای همســایه نیــز نشــان می دهــد کــه 
ــه حــوزه گردشــگری  حتــی کشــورهای فعــال در حــوزه نفتــی، ب
ــد. حــوزه گردشــگری حــوزه ای اســت کــه  ــژه دارن ــز توجــه وی نی
درآمــد و اقتصــاد پایــدار را بــه  دنبــال دارد. هــر گردشــگر خارجــی 
کــه بــه کشــور وارد می شــود، ۱۲۰۰ دالر ارز کــه معــادل ۳۰ بشــکه 
نفــت اســت را وارد کشــور می کنــد. تاکنــون بــه ایــن حــوزه 
چنــدان اهمیــت داده نشــده اســت؛ امــا امیــدوارم توجــه دولــت و 

مجلــس بــه ایــن بخــش بیشــتر شــود.
ایــن  و عشــایر گفــت:  اقــوام  دربــاره جشــنواره   مونســان 
ــد  ــی دارن ــش مهم ــی نق ــاط اجتماع ــاد نش ــنواره ها در ایج  جش
همچنیــن  می کننــد.  زیــاد  را  مــردم  اتحــاد  و  همگرایــی  و 
مشــکات اقتصــادی را در شــهرهای کوچــک رفــع می کننــد.

ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
حــوزه  در  چــادگان  شهرســتان  اصفهــان گفــت:  اســتان 
گردشــگری از ظرفیت هــای ناملموســی برخــوردار اســت و 
تــاش می کنیــم بــا ایجــاد زیرســاخت ها و توجــه بــه صنایــع  
دســتی و گردشــگری در آینــده شــاهد شــکوفایی ایــن صنعــت 

ــیم.  ــه باش ــن منطق در ای
ــل  ــی پ ــت مل ــر و ثب ــد غدی ــاری در جشــن عی ــدون اللهی فری
اورگان و ۱۶ اثــر تاریخــی شهرســتان چــادگان کــه در پــل 
ــار  ــزار شــد، اظه ــن شهرســتان برگ ــاررود ای اورگان بخــش چن
ــودن  ــا دارا ب ــاررود شهرســتان چــادگان ب داشــت: بخــش چن
ــع  دســتی  ــوزه صنای ــار تاریخــی، در ح ــاالی آث ــای ب ظرفیت ه
ــر  ــه از نظ ــمندی دارد ک ــیار ارزش ــار بس ــز آث ــگری نی و گردش

باستان شناســان از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت. 
ــن  ــی از ای ــر تاریخ ــون ۲۰ اث ــه تاکن ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

ــه  ــا توج ــزود: ب ــیده، اف ــت رس ــت و مرم ــه ثب ــتان ب شهرس
ــتایی  ــتی روس ــع  دس ــوزه صنای ــه در ح ــن منطق ــه ای ــه اینک ب
و عشــایری ظرفیــت زیــادی دارد، تصمیــم بــه تأســیس 
ــن  ــع  دســتی روســتایی و عشــایری ای ــرای صنای ــی ب پایگاه
منطقــه گرفتــه شــد تــا بتوانیــم بــه احیــای هنــر ایــن منطقــه 

ــیم.  ــرده باش ــی ک خدمت
ثبت شــده  باســتانی  آثــار  تعــداد  اینکــه  بیــان  بــا  وی   
شهرســتان چــادگان از ۲ اثــر بــه ۲۰ اثــر رســیده اســت، اذعــان 
ــای  ــگری از ظرفیت ه ــوزه گردش ــه در ح ــن منطق ــت: ای داش
ــاد  ــا ایج ــم ب ــاش می کنی ــت و ت ــوردار اس ــی برخ ناملموس
ــگری در  ــتی و گردش ــع  دس ــه صنای ــه ب ــاخت ها و توج زیرس
آینــده، شــاهد شــکوفایی ایــن صنعــت در ایــن منطقــه باشــیم 
و ایــن برنامــه در روز عیــد غدیــر مقدمــه ای بــرای شــروع ایــن 

ــت. ــت اس فعالی

آگهی حصر وراثت
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــه الن ــد قلع ــای حام آق
۱۲۵۰۲۱۴۰۲۵ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
ــر  ــی حص ــت گواه ــورا درخواس ــن ش ۵۶۴/۹۶ از ای
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
زهــرا شــتوی زاده فینــی بــه شــماره شناســنامه 
دایمــی خــود  اقامتــگاه  تاریــخ ۸۸/۰۸/۱۲  ۱۳در 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه عبــاس قلعــه النــی فرزنــد پرویــز 
بــه ش.ش ۱۲۵۰۲۶۳۴۰۹، داوود قلعــه النــی فرزنــد 
پرویــز بــه ش.ش ۱۲۵۰۰۱۶۲۵، فاطمــه قلعــه النــی 
ــی  ــه الن ــد قلع ــه ش.ش ۷۶، حام ــز ب ــد پروی فرزن
ــدان  ــه ش.ش ۱۲۵۰۲۱۴۰۲۵، فرزن ــز ب ــد پروی فرزن
متوفــی و الغیــر. اینــک بــا انجــام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت و یــک 
مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد 
ــخ  ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام و ی
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد 

ــد شــد. ــی صــادر خواه واال گواه
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختاف کاشــان، 

فاطمــه حســین پــور ۱۰۹۰/ م الــف

آگهی حصر وراثت
ــه شناســنامه  ــر ب ــدی مه ــای محمدحســن محم آق
شــماره ۱۸ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
۶۷۰/۹۶ از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر 
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
ــه شــماره شناســنامه ۴۹۷۴۳ در  ــدار ب ــاس چوب عب
تاریــخ ۹۶/۰۵/۰۴ اقامتــگاه دایمــی خــود بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
ــر  ــدی مه ــن محم ــه محمدحس ــت ب ــر اس منحص
ــا  ــک ب ــدر. این ــه ش.ش ۱۸ پ ــی ب ــه قل ــد ال فرزن
ــور را  ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش انج
در یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا 
ــی  ــه از متوف ــا وصیتنام هرکســی اعتراضــی دارد و ی
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه 
بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهد شــد.
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختاف کاشــان، 

فاطمــه حســین پــور ۱۰۹۲/ م الــف

آگهی حصر وراثت
آقــای مهــدی عقیقــی  بــه شناســنامه شــماره ۴۳۰۰۱ 
ــن  ــه کاســه ۶۷۹/۹۶ از ای ــه شــرح دادخواســت ب ب
ــوده و  ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه ــورا درخواس ش
ــدی  ــه شــادروان فاطمــه مه ــح داده ک ــن توضی چنی
زاده کاشــی بــه شــماره شناســنامه ۲۰۱۷۸ در تاریــخ 
ــی  ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دایم ۹۴/۰۸/۰۹ اقامت
گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت 
بــه صدیقــه عقیقــی فرزنــد حبیــب الــه بــه ش.ش 
۳۲۳، مهــدی عقیقــی فرزنــد حبیــب اله بــه ش.ش 
تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک  فرزنــدان.   ،۴۳۰۰۱
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت و یــک 
مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد 
ــخ  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام و ی
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 

دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف کاشــان، 

فاطمــه حســین پــور ۱۰۹۳/ م الــف

آگهی مزایده
اجــرای احــکام مدنــی شــعبه اول حقوقــی اصفهــان 
در نظــر دارد جلســه مزایــده ای در خصــوص پرونــده 
اجرائــی کاســه۹۶۱۸۶۲ج/اول خواهــان علــی قربانی 
زاده دهکــردی خوانــدگان خانــم زهــرا، مــژگان، 
ــی  ســیما، بهمــن، جهانبخــت، محمــد همگــی قربان
زاده دهکــردی، شــهرداری منطقــه ۳ اصفهــان، بنیــاد 
مســتضعفان اصفهــان و ســتاد اجرایــی فرمــان امــام 
ــن،  ــن امی ــی معی ــید محمدتق ــای س ــان، آق اصفه
احمــد معیــن امیــن، محمــود معیــن امیــن، گیتــی 
ــن، فخــر الســادات  ــن امی ــاز معی ــن، گلن حــاج معی
ــی  ــا همگ ــهرزاد ثری ــت، ش ــا پریدخ ــن، خانمه امی
کازرونــی، آقــای داریــوش امیــن، گلنــگار علــی پــور 
ــک  ــگ مل ــروش ۶ دان ــور ف ــه منظ ــر    ب ــی ب مبن
بــه  مشــاعی پــاک ۴۱۳۱ بخــش ۴۱ اصفهــان 
نشــانی: اصفهــان، میــدان امــام خمینــی، ضلــع 
ــی،  ــهیدان رحیم ــه ش ــص، کوچ ــازار مخل ــرقی، ب ش
پارکینــگ مخلــص بــا وصــف کارشناســی ذیــل الذکــر 
ــده اســت در  ــع گردی ــن واق مصــون از تعــرض طرفی
روز یکشــنبه ۹۶/۷/۱۶ ســاعت ۸/۳۰ صبــح در محــل 
ــن ســاختمان اجــرای  ــر زمی ــه زی ــن اجــراء )طبق ای
ــاق ۱۵  (  ــان نیکبخــت، ات احــکام دادگســتری، خیاب
برگــزار نمایــد. در خصــوص ملــک مــورد نظــر اعمــال 
مــاده ۱۱۱ قانــون اجــرای احــکام مدنــی صــورت گرفته 
اســت. طالبیــن خریــد ۵ روز قبــل از جلســه مزایــده 
بــه نشــانی ملــک قــادر بــه بازدیــد از آن خواهنــد بــود 
ــاب  ــه حس ــی ب ــت کارشناس ــع ۱۰٪ قیم ــا تودی ــا ب ت
ســپرده دادگســتری بــه شــماره ۲۱۷۱۲۹۰۲۱۰۰۰۸ 
نــزد بانــک ملــی دادگســتری اصفهــان و ارائــه 
ــده  ــه مزای ــرا در جلس ــن اج ــه ای ــزی ب ــش واری فی
شــرکت نمایــد. مزایــده از مبلــغ کارشناســی شــروع 
و پیشــنهاد دهنــده باالتریــن قیمــت، برنــده مزایــده 
خواهــد بود.نظریــه کارشناســی مــکان مــورد معرفــی 
بصــورت زمیــن مســطح کــه در حــال اســتفاده و بهــره 
بــرداری موقــت پارکینــگ اتومبیــل توســط شــهرداری 
ــماره  ــی ش ــاک ثبت ــد و دارای پ ــی باش ــان م اصفه
ــزارش  ــق گ ــه طب ــان ک ــش اصفه ــع در بخ ۴۱۳۱ واق
کارشناســی امــور نقشــه بــرداری دارای مســاحت کل 
۲۵۵۰ مترمربــع. لــذا بــا توجــه بــه قیمــت، کاربــری، 
متــراژ و بررســی جمیــع جهــات موثــر در قضیــه  
ــًا  ــرت جمع ــان مباش ــور در زم ــک مذک ارزش کل مل
ــت . ــده اس ــی ش ــال ارزیاب ــغ۷۰/۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ری مبل
شــماره :۱۷۲۵۷/م الــف  اجــرای احــکام شــعبه 
ــان ــی شهرســتان اصفه ســوم دادگاه عمومــی حقوق

موضوع : آگهی موضوع تبصره یک ماده 
۱۰۵ اصالحی آئین نامه قانون ثبت - پالک 

۱3/39 بخش ۱۴ ثبت اصفهان
ــی  ــاری الدان ــان نث ــی ج ــای عل ــه آق ــه اینک ــر ب نظ
ــهم  ــاعی ۵۴۴/۰۶۳ س ــک مش ــین مال ــد حس فرزن
ــه  ــاک ۱۳/۳۹ب مشــاع از ۵۰۴۰ ســهم ششــدانگ پ

تقاضــای حــذف   ، آن  اعیانــی  ثمنیــه  اســتثنای 
اســتثناء ثمنیــه اعیانــی از مالکیــت مشــاع خــود در 
ــت  ــش۴ا ثب ــع در بخ ــور واق ــاک مزب ــدانگ پ شش
اصفهــان کــه طبــق گواهــی دفتــر امــاک متعلــق بــه 
ــاس  ــد عب ــاری فرزن ــم ســلطان جــان نث ــم خان خان
ــاده ۰۵  ــک م ــوده و در اجــرای تبصــره ی اســت را نم
ــناس  ــت ، کارش ــون ثب ــه قان ــن نام ــی آئی ۱ اصاح
ــه  ــاء ثمنی ــان، به ــتان اصفه ــتری اس ــمی دادگس رس
اعیانــی مربوطــه را بــه مبلــغ شــش میلیــون و یکصــد 
ــال  و شــصت و هشــت هــزار و هفتصــد و پنجــاه ری
ــور  ارزیابــی نمــوده اســت کــه متقاضــی ، مبلــغ مزب
را بــه موجــب قبــض شــماره ۴۲۶۷۷۶۶۹۶۹۶۶ ۰ 
ــه حســاب ســپرده ثبــت  ۹۶۱ مــورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ب
اســناد و امــاک منطقــه غــرب اصفهــان تودیــع 
نمــوده و بــا عنایــت بــه عــدم اطــاع مالــک نامبــرده 
ــاد تبصــره  ــه مف ــا توجــه ب ــذا ب ــع ، ل از نشــانی ذینف
ــک  ــط ی ــب فق ــر مرات ــوق الذک ــه ف ــن نام ــک آئی ی
مرتبــه در روزنامــه کثیــر االنتشــار آگهــی میشــود تــا 
ذینفــع جهــت دریافــت بهــاء تعییــن شــده بــه ثبــت 
ــان مراجعــه و  اســناد و امــاک منطقــه غــرب اصفه
در صورتیکــه تضییــع حقــی شــده باشــد مــی توانــد 
از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه مــدت یــک مــاه بــه 
ــرح  ــی ط ــه و گواه ــی مراجع ــه قضائ ــع صالح مراج
ــد ،  ــلیم نمای ــی تس ــه ثبت ــن منطق ــه ای ــوی را ب دع
ــه  بدیهــی اســت در صــورت عــدم مراجعــه ذینفــع ب
مراجــع قضائــی در مــدت تعییــن شــده و عــدم ارائــه 
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــوی ، س ــرح دع ــی ط گواه
بــدون اســتثناء بهــاء ثمنیــه اعیانــی صــادر و تســلیم 

ــد شــد . خواه
ــس  ــدری رئی ــا حی ــف علیرض ــماره :۱۸۹۱۸/م ال ش

ــان  ــرب اصفه ــه غ ــاک منطق ــناد و ام ــت اس ثب

موضوع : آگهی موضوع تبصره یک ماده ۵ 
۱۰ اصالحی آئین نامه قانون ثبت - پالک 

۱3/۱۰۴9 بخش ۱۴ ثبت اصفهان
نظــر بــه اینکــه آقــای ابراهیــم جــان نثــاری الدانــی 
ــاک۱۳/۱۰۴۹   ــدانگ پ ــک شش ــین مال ــد حس فرزن
ــذف  ــای ح ــی آن، تقاض ــه اعیان ــتثنای ثمنی ــه اس ب
در  خــود  مالکیــت  از  اعیانــی  ثمنیــه  اســتثناء 
ــت  ــع در بخــش ۱۴ ثب ــور واق ــاک مزب ششــدانگ پ
اصفهــان کــه طبــق گواهــی دفتــر امــاک متعلــق بــه 
ــاس  ــد عب ــاری فرزن ــم ســلطان جــان نث ــم خان خان
ــاده  ــک م ــره ی ــرای تبص ــوده و در اج ــت ، را نم اس
ــت، کارشــناس  ــون ثب ــه قان ــن نام ۱۰۵ اصاحــی آئی
ــه  ــاء ثمنی ــان، به ــتان اصفه ــتری اس ــمی دادگس رس
اعیانــی مربوطــه را بــه مبلــغ هفــت میلیــون و 
ــت  ــوده اس ــی نم ــال ارزیاب ــد ری ــزار و پانص دوازده ه
ــض  ــب قب ــه موج ــور را ب ــغ مزب ــی ، مبل ــه متقاض ک
شــماره ۱۶۹۹۰ ۰۴۲۸۸۶۶۷ ۹۶۱ مــورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ 
ــه حســاب ســپرده ثبــت اســناد و امــاک منطقــه  ب
غــرب اصفهــان تودیــع نمــوده و بــا عنایــت بــه 
عــدم اطــاع مالــک نامبــرده از نشــانی ذینفــع ، لــذا 
ــوق  ــه ف ــن نام ــک آئی ــاد تبصــره ی ــه مف ــا توجــه ب ب
ــر  ــه کثی ــه در روزنام ــک مرتب ــط ی ــب فق ــر مرات الذک
ــا ذینفــع جهــت دریافــت  االنتشــار آگهــی میشــود ت

بهــاء تعییــن شــده بــه ثبــت اســناد و امــاک منطقــه 
غــرب اصفهــان مراجعــه و در صورتیکــه تضییــع حقی 
شــده باشــد مــی توانــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی 
ــی  ــه قضائ ــع صالح ــه مراج ــاه ب ــک م ــدت ی ــه م ب
مراجعــه و گواهــی طــرح دعــوی را بــه ایــن منطقــه 
ثبتــی تســلیم نمایــد ، بدیهــی اســت در صــورت 
عــدم مراجعــه ذینفــع بــه مراجــع قضائــی در مــدت 
ــه گواهــی طــرح دعــوی ،  ــن شــده و عــدم ارائ تعیی
ســند مالکیــت متقاضــی بــدون اســتثناء بهــاء ثمنیــه 

ــد شــد . ــی صــادر و تســلیم خواه اعیان
ــس  ــدری رئی ــا حی ــف علیرض ــماره :۱۸۹۱۷/م ال ش

ــان  ــرب اصفه ــه غ ــاک منطق ــناد و ام ــت اس ثب

موضوع : آگهی موضوع تبصره یک ماده 
۱۰۵ اصالحی آئین نامه قانون ثبت – 
پالک۱3/۱۰۴3 بخش۱۴ ثبت اصفهان

ــاری  ــان نث ــا ج ــد رض ــای محم ــه آق ــه اینک ــر ب نظ
فرزنــد حســین مالــک ششــدانگ پــاک ۱۳/۱۰۴۳ 
ــذف  ــای ح ــی آن ، تقاض ــه اعیان ــتثنای ثمنی ــه اس ب
در  خــود  مالکیــت  از  اعیانــی  ثمنیــه  اســتثناء 
ــت  ــع در بخــش ۱۴ ثب ــور واق ــاک مزب ششــدانگ پ
اصفهــان ، کــه طبــق گواهــی دفتــر امــاک متعلــق بــه 
ــاس  ــد عب ــاری فرزن ــم ســلطان جــان نث ــم خان خان
ــاده ۰۵  ــک م ــوده و در اجــرای تبصــره ی اســت را نم
ــناس  ــت ، کارش ــون ثب ــه قان ــن نام ــی آئی ا اصاح
ــه  ــاء ثمنی ــان ، به رســمی دادگســتری اســتان اصفه
اعیانــی مربوطــه را بــه مبلــغ شــش میلیــون و 
ــال  هشــتصد و شــش هــزار و دویســت و پنجــاه ری
ــور  ارزیابــی نمــوده اســت کــه متقاضــی ، مبلــغ مزب
را بــه موجــب قبــض شــماره ۰۴۲۸۲۸۲۸۹۶۷۸۵ 
ــه حســاب ســپرده ثبــت  ۹۶۱ مــورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ب
اســناد و امــاک منطقــه غــرب اصفهــان تودیــع 
نمــوده و بــا عنایــت بــه عــدم اطــاع مالــک نامبــرده 
ــاد تبصــره  ــه مف ــا توجــه ب ــذا ب ــع ، ل از نشــانی ذینف
ــک  ــط ی ــب فق ــر مرات ــوق الذک ــه ف ــن نام ــک آئی ی
مرتبــه در روزنامــه کثیــر االنتشــار آگهــی میشــود تــا 
ذینفــع جهــت دریافــت بهــاء تعییــن شــده بــه ثبــت 
ــان مراجعــه و  اســناد و امــاک منطقــه غــرب اصفه
در صورتیکــه تضییــع حقــی شــده باشــد مــی توانــد 
از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه مــدت یــک مــاه بــه 
ــرح  ــی ط ــه و گواه ــی مراجع ــه قضائ ــع صالح مراج
ــد ،  ــلیم نمای ــی تس ــه ثبت ــن منطق ــه ای ــوی را ب دع
ــه  بدیهــی اســت در صــورت عــدم مراجعــه ذینفــع ب
مراجــع قضائــی در مــدت تعییــن شــده و عــدم ارائــه 
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــوی ، س ــرح دع ــی ط گواه
بــدون اســتثناء بهــاء ثمنیــه اعیانــی صــادر و تســلیم 

خواهــد شــد. 
ــس  ــدری رئی ــا حی ــف علیرض ــماره :۱۸۹۱۹/م ال ش

ــان  ــرب اصفه ــه غ ــاک منطق ــناد و ام ــت اس ثب

آگهی احضار 
ــه ی ۹۴۰۴۹۸  ــده ی کاس ــه در پرون ــه اینک ــر ب نظ
بازپرســی دادســرای نائیــن آقــای مرتضــی کاظمــی 
ــزاع  ــه اتهــام مشــارکت در ن ــد بهــرام، ب ونهــری فرزن
دســته جمعــی منجــر بــه جــرح بــا چاقــو ، از جانــب 

ایــن مرجــع تحــت تعقیــب بــوده و ابــاغ احضاریــه 
نیــز بواســطه مشــخص نبــودن محــل اقامــت ایشــان 
ممکــن نگردیــده ، بدینوســیله در اجــرای مــاده ۱۷۴ 
قانــون آییــن دادرســی کیفــری بــه نامبــرده ابــاغ تــا 
ظــرف یکمــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی در شــعبه اول 
بازپرســی دادســرای عمومــی و انقــاب نائیــن حاضر 
و از اتهــام انتســابی دفــاع نمایــد. نتیجــه عــدم 

ــود . حضــور اتخــاذ تصمیــم قانونــی خواهــد ب
شــماره :۲۲۶/م الــف بازپــرس دادســرای عمومــی و 

انقــاب نائیــن

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه ۹۶۰۴۶۶ خواهان عباس 
بینــا     دادخواســتی مبنــی بر:مطالبــه  بــه طرفیــت 
ــت  ــت .وق ــوده اس ــم نم ــیرازی   تقدی ــد گلش مجی
رســیدگی بــرای روز......... مــورخ ۹۶/۷/۲۲ســاعت ۴ 
عصــر تعییــن گردیــده اســت. بــا توجــه بــه مجهــول 
ــان  ــای خواه ــب تقاض ــده حس ــودن خوان ــکان ب الم
برابــر مــاده ۷۳ قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب 
در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی 
ــان  ــدای خیاب ــان ابت ــع در اصفه ــن شــعبه واق ــه ای ب
ــماره ۲  ــع ش ــارراه وکا  مجتم ــدوق – چه ــیخ ص ش
شــورای حــل اختــاف مراجعــه و نســخه ثانــی 
ــورت  ــد. در ص ــذ نمایی ــم را اخ ــت و ضمائ دادخواس
ــی و  ــاغ شــده تلق ــت رســیدگی اب ــدم حضــور وق ع

تصمیــم مقتضــی اتخــاذ مــی شــود.
شــماره: ۱۸۳۶۱/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه ۲۹ 
ــان ــاف اصفه ــع شــماره ۲ شــورای حــل اخت مجتم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
۹۴۰۴۶۵خواهــان  کاســه  پرونــده  خصــوص  در 
ــه  ــه  ب ــا     دادخواســتی مبنــی بر:مطالب عبــاس بین
ــوده  ــم نم ــاری    تقدی ــاری مهی ــدا انص ــت ن طرفی
اســت .وقــت رســیدگی بــرای روز......... مــورخ 
۹۶/۷/۲۲ســاعت ۴:۳۰ عصــر تعییــن گردیــده اســت. 
بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب 
تقاضــای خواهــان برابــر مــاده ۷۳ قانــون آئیــن 
دادرســی مدنــی مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده 
ــع در  ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس ــل از وق قب
ــان شــیخ صــدوق – چهــارراه  اصفهــان ابتــدای خیاب
وکا  مجتمــع شــماره ۲ شــورای حــل اختــاف 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت 
ــی  ــم مقتض ــی و تصمی ــده تلق ــاغ ش ــیدگی اب رس

ــود. ــی ش ــاذ م اتخ
شــماره: ۱۸۳۷۱/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه ۲۹ 
ــان ــاف اصفه ــع شــماره ۲ شــورای حــل اخت مجتم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
۹۵۰۸۱۷خواهــان  کاســه  پرونــده  خصــوص  در 
عبــاس شــماعیل      دادخواســتی مبنــی بر:مطالبــه  
بــه طرفیــت عبــاس نصــر اصفهانــی      تقدیــم 
نمــوده اســت .وقــت رســیدگی بــرای روز......... 
مــورخ ۹۶/۷/۲۲ســاعت ۱۶/۳۰عصــر تعییــن گردیــده 
اســت. بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده 

ــون  ــاده ۷۳ قان ــر م ــان براب ــای خواه ــب تقاض حس
آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب در جرایــد منتشــر تــا 
خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقع 
در اصفهــان ابتــدای خیابــان شــیخ صــدوق شــمالی 
ــه و  ــاف مراجع ــل اخت ــورای ح ــارراه وکا  ش – چه
نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نماییــد. 
در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــاغ شــده 

ــم مقتضــی اتخــاذ مــی شــود. تلقــی و تصمی
شــماره: ۱۸۳۴۳/م الــف مســئول دفتــر شــعبه 
۳۹مجتمــع شــماره ۲ شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه ۹۵۰۸۱۶خواهــان عباس 
ــه  ــه  ب ــی بر:مطالب ــتی مبن ــماعیل      دادخواس ش
طرفیــت حســین نصــری نصرابــادی     تقدیــم 
نمــوده اســت .وقــت رســیدگی بــرای روز......... 
ــده  ــن گردی ــر تعیی ــاعت ۱۷عص ــورخ ۹۶/۷/۲۲س م
اســت. بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
ــون  ــاده ۷۳ قان ــر م ــان براب ــای خواه ــب تقاض حس
آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب در جرایــد منتشــر تــا 
خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقع 
در اصفهــان ابتــدای خیابــان شــیخ صــدوق شــمالی 
ــه و  ــاف مراجع ــل اخت ــورای ح ــارراه وکا  ش – چه
نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نماییــد. 
در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــاغ شــده 

تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ مــی شــود.
الــف مســئول دفتــر شــعبه  شــماره: ۱۸۳۴۲/م 
۳۹مجتمــع شــماره ۲ شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه ۲۴۵/۹۶خواهــان رضــا 
شــریعتی نیــا    دادخواســتی مبنــی بر:مطالبــه  
بابــت خســارت وارده از تصــادف بــه طرفیــت ســعید 
.وقــت  نمــوده اســت  تقدیــم  آفارانــی  طاهــری 
ــرای روزشــنبه مورخــه ۹۶/۷/۲۲ســاعت  رســیدگی ب
۱۶:۳۰ تعییــن گردیــد. بــا توجــه بــه مجهــول المــکان 
بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان مراتــب در 
ــه  ــده قبــل از وقــت رســیدگی ب جرایــد منتشــر خوان
ایــن شــعبه بــه نشــانی کنــار گــذر اتوبــان خــرازی مــا 
بیــن خ آتشــگاه و میــرزا طاهــر ســاختمان مطهــری 
مجتمــع شــماره ســه شــورای حــل اختــاف اصفهــان 
شــعبه ۳۴ شــورای حــل اختــاف اصفهــان مراجعــه 
و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. 
در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــاغ شــده 

تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ مــی شــود.
شــعبه  دفتــر  مدیــر  الــف  ۱۸۳۵۸/م  شــماره: 
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــه  ش ــماره س ــع ش ۳۴مجتم

اصفهــان

اخطاراجرایی
محکــوم  مشــخصات   ۹۵۰۹۳۷: پرونــده کاســه 
علیــه: نــام: بهنــام      نــام خانوادگــی: الماســی  
ــل  ــانی مح ــغل : آزاد نش ــد      ش ــدر: محم ــام پ ن
المــکان مشــخصات محکــوم  اقامــت: مجهــول 
خانوادگی:عبدالحســین  نــام  نام:نرگــس    لــه: 

زاده  نــام پــدر : عبدالرحیــم  شــغل : خانــه 
ــتان  ــان بهارس ــت: اصفه ــل اقام ــانی مح دار     نش

خ اردیبهشــت شــرقی خ آفتــاب ۳ بلــوک ۲۲۳ پ 
۲۲۳ ط ۱   محکــوم بــه: بــه موجــب رای شــماره 
ــخ۹۶/۳/۳۰ حــوزه ســوم   شــورای  ۹۶۰۰۰۰۰۷۵۲ تاری
حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه 
اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت به:پرداخــت مبلغ 
هشــت میلیــون و هشــتصد و هشــتاد و شــش هــزار 
تومــان بابــت نفقــه از تاریــخ ۹۴/۶/۱ الــی ۹۶/۳/۱۸ 
ــان  ــزار توم ــج ه ــی و پن ــغ س ــم ( و مبل ــدور حک )ص
هزینــه دادرســی و مبلــغ ســی و شــش هــزار تومــان 
ــان  ــزار توم ــی و یکصــد و پنجــاه ه ــه نشــر آگه هزین
هزینــه کارشناســی در حــق خواهــان و نیــم عشــر در 
حــق دولــت .مــاده ۳۴ قانــون اجــرای احــکام: همیــن 
کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم 
علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را 
ــرای پرداخــت  ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــع اجــرا بگ ــه موق ب
محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای 
حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در 
صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه 
ــع  ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ــد ظ ــد، بای ندان
دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر 

ــد ــام نمای ــدارد، صریحــا اع ــی ن مال
شــماره۱۸۳۸۱/ م الــف دفتــر شــعبه ۳ مجتمــع 
شــماره یــک  شــورای حــل اختــاف شهرســتان 

اصفهــان

آگهی فقدان سند مالکیت
ورثــه مرحــوم حســینعلی مرادمنــد خرزوقــی فرزنــد 
محمــد دو بــرگ استشــهاد محلــی کــه هویــت و 
ــده  ــی ش ــده مدع ــی ش ــما گواه ــهود رس ــاء ش امض
اســت کــه ســند مالکیــت بــه میــزان چهــارده ســهمو 
پنــج هشــتم ســهم مشــاع از دویســت وســی و چهــار 
ســهم ششــدانگ پــاک ۳۳/۲۹ واقــع در بخــش ۱۶ 
ــل  ــر ۳۶ ذی ــه ۴۸۱ دفت ــه در صفح ــان ک ــت اصفه ثب
ثبــت شــماره ۳۲۷۳ بــه نامــش ثبــت و صــادر و 
ــه  ــر جاب ــه در اث ــته ک ــار داش ــده و اظه ــلیم گردی تس
جایــی مفقــود شــده اســت  چــون درخواســت صــدور 
ــاده ۱۲۰  ــق م ــد طب ــت نمــوده ان ــی ســند مالکی المثن
آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آگهــی مــی شــود کــه 
هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر آنچــه در ایــن 
ــند  ــود س ــا وج ــه آن ی ــبت ب ــده( نس ــر ش ــی ذک آگه
مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این 
ــراض  ــه و اعت ــن اداره مراجع ــه ای ــا ده روز ب ــی ت آگه
خــود را کتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیت و ســند 
معاملــع تســلیم نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و 
اصــل ســند بــه ارائــه کننــده مســترد گــردد .اگــر ظــرف 
مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتراض 
ــت  ــند مالکی ــی س ــود المثن ــه نش ــند ارائ ــل س اص
ــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. مرقــوم صــادر و ب

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 
و  اســناد  ثبــت  اداره  رئیــس   - حبیبــی 
امــاک  و  اســناد  ثبــت  برخــواراداره   امــاک 
ــخ  ــه تاری ــف/م ب ــماره:۵۸۰ /۳۷/۰۵/ال ــوار   ش برخ

۹۶/۰۶/۱۳

،،
چهلمیــن دوره مســابقات سراســری 
قــرآن کریــم، دیــروز ۱۸ شــهریورماه 
همزمــان بــا روز عیــد غدیــر خــم در 
در  مراســمی  طــی  آقایــان  بخــش 
شــهر ارومیــه، میزبــان ایــن دوره از 

مســابقات، رســما پایــان یافــت

ظرفیت های چادگان در حوزه گردشگریهر گردشگر خارجی معادل 3۰ بشکه نفت



اطالعرسانی8
اخطاراجرایی

پرونــده کالســه :95-532 مشــخصات محکــوم 
علیــه: نــام: علیرضــا  نــام خانوادگــی: پاکــروان 
لنبانــی   نشــانی محــل اقامــت: مجهــول المکان 
مشــخصات محکــوم لــه: نام:مجیــد    نــام 
خانوادگی:وطــن خــواه   نشــانی محــل اقامــت: 
ــاذر کــوی 26 پــالک 12 محکــوم  ــان خ اب اصفه
بــه: بــه موجــب رای شــماره 59 تاریــخ96/2/13 
ــالف شهرســتان  حــوزه 35   شــورای حــل اخت
اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم 
علیــه محکــوم اســت به:محکومیــت خوانــده بــه 
پرداخــت مبلــغ 42/400/000 ریــال بابــت اصــل 
ــماره  ــه ش ــک ب ــره چ ــه فق ــه س ــته وج خواس
ــده  ــه عه ــای 948890و 948891و443600 ب ه
بانــک ســپه و مبلــغ 1260/000 ریــال هزینــه 
ــه نشــر آگهــی  دادرســی و پرداخــت ســه مرحل
کــه احتســاب آن بــا اجــرای احــکام مــی باشــد 
ــخ ســر رســید  ــه از تاری ــر تادی و خســارت تاخی
تــا   93/8/17 و   93/10/11 و   93/9/11 چــک 
ــادر  ــان ص ــق خواه ــم در ح ــرای حک ــخ اج تاری
و اعــالم مــی نمایــد و پرداخــت نیــم عشــر 
اجرایــی/ مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: 
ــالغ  ــه اب ــوم علی ــه محک ــه ب ــه اجرائی ــن ک همی
شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت 
ــا  ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق ــاد آن را ب ده روز مف
ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد 
ــم و  ــرای حک ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ی
ــه از آن میســر باشــد و در  ــوم ب اســتیفاء محک
ــاد  ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــی ک صورت
اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت 
اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا 

ــد. ــالم نمای اع
 35 شــعبه  دفتــر  الــف  م  شــماره18392/ 
شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان

اخطاراجرایی
کالســه پرونــده : 10-95 ش/ 7 مشــخصات 
محکــوم علیــه: نــام: ســید جــواد     نــام 
   1292551755 پــوده  موســویان  خانوادگــی: 
نــام پــدر: ســید ابراهیــم    نشــانی محــل 
مشــخصات  المــکان     مجهــول  اقامــت: 
محکــوم لــه: نــام: امیــر   نــام خانوادگــی: 
ســلطانی   نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان – خ 
بعثــت – مــادی شاهپســند – کوچــه بهــار – بــن 
ــه: بــه موجــب رای  بســت حســینی  محکــوم ب
شــماره 443 تاریخ 95/03/09 حوزه 7  شــورای 
حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت. محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه: 
پرداخــت مبلــغ شــش میلیــون و ســیصد هــزار 
ریــال بابــت اصــل خواســته و هفتصــد و شــصت 
هــزار ریــال بابــت هزینــه دادرســی و خســارات 
ــخ  ــا تاری ــخ 94/12/24 ت ــه از تاری ــر تادی تاخی
اجــرای حکــم در حــق خواهــان و پرداخــت نیــم 
عشــر حــق اجــرا. )ضمنــا قــرار تامیــن خواســته 
ــه  ــه شــماره دادنامــه 476مــورخ 95/03/16 ب ب
اجــرای احــکام ارســال گردیــده اســت.ماده 34 
ــه  ــه اجرائی ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج قان
ــه  ــوم علی ــالغ شــد، محک ــه اب ــوم علی ــه محک ب
مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن 
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق را ب
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــه خــود را  از آن میســر باشــد و در صورتــی ک
ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ــادر ب ق
ــی  ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ
ــر  ــد و اگ ــه قســمت اجــرا تســلیم کن خــود را ب

ــد. ــالم نمای ــا اع ــدارد، صریح ــی ن مال
 7 شــعبه  دفتــر  الــف  م   /18434 شــماره: 
مجتمــع شــماره دو شــورای حــل اختــالف 

اصفهــان شهرســتان 

اخطاراجرایی
ــخصات  ــده : 951187 ش/ 5 مش ــه پرون کالس
ــی:  ــام خانوادگ ــی    ن ــام: عل ــه: ن ــوم علی محک
ــداد    نشــانی محــل  ــاد علی ــام حمیدآب ــک ن نی
اقامــت: مجهــول المــکان    مشــخصات محکــوم 
لــه: نــام: مجیــد   نــام خانوادگــی: جواهرفــروش 
بــا وکالــت فاطمــه کبیــری   نشــانی محــل 
ــان خ شــهید بهشــتی حدفاصــل  ــت: اصفه اقام
عبــاس آبــاد و مســجد لنبــان قبــل از گاراژ ایــران 
الســتیک فروشــی 57     نشــانی وکیل: شــمس 
آبــادی بعــد از چهــارراه حقــی جنــب بانــک ملــی 
ط 2  دفترخانــه 273 اســپادانا محکــوم بــه: 
ــماره 9609976793500308  ــب رای ش ــه موج ب
تاریــخ 96/02/12 حــوزه 5  شــورای حــل اختالف 
شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت. 
ــت  ــه: پرداخ ــت ب ــوم اس ــه محک ــوم علی محک
مبلــغ یکصــد و ســی و دو میلیــون و یکصــد هزار 
ــماره 1481/563099/14  ــک ش ــت چ ــال باب ری
مــورخ 94/9/20 و مبلــغ 4/160/000 ریــال هزینــه 
ــه  ــق تعرف ــل طب ــه وکی ــق الوکال ــی و ح دادرس
قانونــی و تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید 
ــم  ــام نی ــه انضم ــم ب ــرای حک ــا اج 94/09/20 ت
عشــر دولتــی. مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: 
ــالغ  ــه اب ــوم علی ــه محک ــه ب ــه اجرائی ــن ک همی
شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت 
ــا  ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق ــاد آن را ب ده روز مف
ــا  ــه بدهــد ی ــرای پرداخــت محکــوم ب ــی ب ترتیب
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه 
ــد،  ــه ندان ــه اجــرای مفــاد اجرائی خــود را قــادر ب
بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی 
ــر  ــد و اگ ــرا تســلیم کن ــه قســمت اج ــود را ب خ

ــد. ــدارد، صریحــا اعــالم نمای ــی ن مال
شــماره 18424/ م الــف  دفتــر شــعبه 5 مجتمع 
ــتان  ــالف شهرس ــل اخت ــورای ح ــماره دو ش ش

اصفهــان

رونوشت آگهی حصروراثت
ــم شــیما ســادات تبعــه افغانســتان  دارای  خان
 141255231 اقامــت  شــماره  شناســنامه 
بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 551/96 
خواســت گواهــی  در  دادگاه   ایــن  از   54 ح 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان شــاه محمــد ســادات تبعــه 
ــه 27811/91/22114 در  ــه گذرنام ــتان ب افغانس
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــخ 1396/03/05  اقامت تاری
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
ــک  ــه ســه پســر و ی مرحــوم منحصــر اســت ب
ــه  ــادات ب ــعید س ــادر 1-س ــدر و م ــر و پ همس
شــماره شناســایی  104189485 نســبت بــا 
متوفــی فرزنــد 2- حســن ســادات بــه شــماره 
متوفــی  بــا  نســبت   108499914 شناســایی 
شــماره  بــه  ســادات  حســین   –  3 فرزنــد 
متوفــی  بــا  نســبت   108500117 شناســایی 
فرزنــد 4- شــیما ســادات بــه شــماره شناســایی 
فرزنــد  متوفــی  بــا  نســبت   108500299
بــه ش ش 1255727  5- حبیبــه ســادات 
نســبت بــا متوفــی مــادر 6- ســید اســحاق 
ــدر و  ــی پ ــا متوف ــبت ب ــادات 1255727 نس س
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــر این الغی
درخواســت مزبــوررا در یــک مرتبــه آگهــی مــی 
نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه 
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
ــم دارد  ــه دادگاه تقدی آگهــی ظــرف یــک مــاه ب

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــی ص واال گواه
شــماره : 18271/م الــف رئیــس شــعبه54 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان
 

رونوشت آگهی حصروراثت
ــنامه  ــکرچی زاده  دارای شناس ــهناز ش ــم ش خان
شــماره 2151 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
ایــن شــورا در خواســت  از  1156/96 ح 54  
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان عفــت صرافــان چهارســوقی 
بــه شناســنامه 320 در تاریــخ بــه شــماره ثبــت 
86/10/19 اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی 
گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
اســت بــه ســه پســر و دو دختــر و یــک همســر 
و مــادر بــه اســامی: 1- محمــد شــکرچی زاده به 
ــا متوفــی فرزنــد 2-  ش ش 28326 نســبت ب
ــبت  ــه ش ش 402 نس ــکرچی زاده ب ــد ش مجی
شــکرچی  محســن  فرزنــد 3-  متوفــی  بــا 
متوفــی  بــا  نســبت   1741 بــه ش ش  زاده 
فرزنــد 4- شــهناز شــکرچی زاده بــه ش ش 
ــوره  ــد 5- منص ــی فرزن ــا متوف ــبت ب 2151 نس
ــا  ــبت ب ــه ش ش 40818 نس ــکرچی زاده ب ش
متوفــی فرزنــد 6- اســمعیل شــکرچی زاده بــه 
ش ش 508 نســبت بــا متوفــی همســر 7- 
عــزت شــکرانی چهارســوقی بــه ش ش 10297 
ــا  ــک ب ــر این ــادر و الغی ــی م ــا متوف ــبت ب نس
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا 
ــا هرکســی  در یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد ت
ــزد او  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن اعتراضــی دارد ی
ــرف  ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری باش
ــی  ــم دارد واال گواه ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ی

صــادر خواهــد شــد. 
شــماره : 18273/م الــف رئیــس شــعبه54 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

رونوشت آگهی حصروراثت
خانــم نرگــس کبیــری زمانــی دارای شناســنامه 
شــماره 270 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
1155/96 از ایــن دادگاه  در خواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان محمدعلــی مهــدی پــور به شناســنامه 
ــی  ــگاه دائم ــخ 96/05/22 اقامت 10834 در تاری
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه یــک دختــر، یک 
همســر دائمــی، پــدر، مــادر بــه اســامی 1-بهــاره 
مهــدی پــور بــه ش ش 1271235579 نســبت 
ــی  ــری زمان ــد 2- نرگــس کبی ــی فرزن ــا متوف ب
بــه ش ش 270 نســبت بــا متوفــی همســر 
3- عصمــت کوشــکی زمانــی بــه ش ش 283 
ــدی  ــدی مه ــادر 4- مه ــی م ــا متوف ــبت ب نس
ــدر و  ــی پ ــا متوف ــبت ب ــه ش ش 4 نس ــور ب پ
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــر این الغی
درخواســت مزبــوررا در یــک مرتبــه آگهــی مــی 
نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه 
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
ــم دارد  ــه دادگاه تقدی آگهــی ظــرف یــک مــاه ب

واال گواهــی صــادر خواهــد شــد. 
شــماره : 18274/م الــف رئیــس شــعبه54 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای محمدحســین خیــری حبیــب آبــادی  
شــرح  بــه   3861 شــماره  شناســنامه  دارای 
از   54 ح   1157/96 بــه کالســه  دادخواســت 
ــت  ــر وراث ــی حص ــت گواه ــورا در خواس ــن ش ای
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
ــنامه  ــه شناس ــتانی ب ــی قهجاورس ــرت تراب نص
20 در تاریــخ 96/01/27 اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه ســه پســر و چهــار 
دختــر و یــک همســر1-محمدرضاخیری حبیــب 
آبــادی بــه ش ش 21 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 
2- ابراهیــم خیــری حبیــب آبــادی بــه ش ش 
ــا  ــد 3- علیرض ــی فرزن ــا متوف ــبت ب 404 نس
خیــری حبیــب آبــادی بــه ش ش 2069 نســبت 
بــا متوفــی فرزنــد 4- سوســن خیــری حبیــب 
آبــادی بــه ش ش 6 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 
ــا  ــبت ب ــه ش ش 23 نس ــری ب ــم خی 5- اعظ
متوفــی فرزنــد 6- زیبــا خیــری حبیــب آبــادی 
بــه ش ش 1812 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 7- 
ــه ش ش 14  ــادی ب ــب آب ــری حبی ــیه خی آس

ــین  ــد 8- محمدحس ــی فرزن ــا متوف ــبت ب نس
خیــری حبیــب آبــادی بــه ش ش3861 نســبت 
ــام  ــا انج ــک ب ــر این ــر و الغی ــی همس ــا متوف ب
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا در 
ــی  ــا هرکس ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب ی
ــزد او  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن اعتراضــی دارد ی
ــرف  ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری باش
ــی  ــم دارد واال گواه ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ی

صــادر خواهــد شــد. 
شــماره : 18275/م الــف رئیــس شــعبه54 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

رونوشت آگهی حصروراثت
خانــم زهــرا شــیریان  دارای شناســنامه شــماره 
کالســه  بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   363
1154/96 از ایــن شــورا در خواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان حمیــد مالباشــی بــه شناســنامه 651 
در تاریــخ 96/05/23 اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
ــک  ــر و ی ــه دو دخت ــت ب ــر اس ــوم منحص مرح
ــه اســامی 1-مــژده مالباشــی  همســر دائمــی ب
ــی  ــا متوف ــبت ب ــه ش ش 1271555212 نس ب
ش  ش  بــه  مالباشــی  آناهیتــا   -2 فرزنــد 
فرزنــد  متوفــی  بــا  نســبت   1274179335
3- زهــرا شــیریان بــه ش ش 363 نســبت 
ــام  ــا انج ــک ب ــر این ــر و الغی ــی همس ــا متوف ب
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا در 
ــی  ــا هرکس ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب ی
ــزد او  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن اعتراضــی دارد ی
ــرف  ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری باش
ــی  ــم دارد واال گواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ی

ــد.  ــد ش ــادر خواه ص
شــماره : 18276/م الــف  رئیــس شــعبه54 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای علــی کافــی مولنجانــی دارای شناســنامه 
بــه  دادخواســت  بــه شــرح   16903 شــماره 
کالســه 1121/96 ح 54 از این شــورا در خواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــی  ــی مولنجان ــین کاف ــادروان حس ــه ش داده ک
 94/01/28 تاریــخ  در   121 شناســنامه  بــه 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
منحصــر  مرحــوم  آن  الفــوت  حیــن  ورثــه 
ــه  ــر و همســر ب ــه دو پســر و ســه دخت اســت ب
ــه ش ش  ــی ب ــی مولنجان ــامی:1-علی کاف اس
ــن  ــد 2- حس ــی فرزن ــا متوف ــبت ب 16903 نس
ــا  ــه ش ش 3210 نســبت ب ــی ب کافــی مولنجان
متوفــی فرزنــد 3- مهیــن کافــی مولنجانــی بــه 
ــد 4-  ــی فرزن ــا متوف ــبت ب ش ش 1143 نس
زهــرا کافــی مولنجانــی بــه ش ش 718 نســبت 
بــا متوفــی فرزنــد 5- فرشــته کافــی مولنجانــی 
ــی همســر و  ــا متوف ــه ش ش 675 نســبت ب ب
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــر این الغی
درخواســت مزبــوررا در یــک مرتبــه آگهــی مــی 
نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه 
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
ــم دارد  ــه شــورا تقدی ــاه ب ــک م ــی ظــرف ی آگه

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــی ص واال گواه
ــعبه54  ــس ش ــف رئی ــماره : 18284 /م ال ش

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای محمدحســین کشــکولی دارای شناســنامه 
شــماره 808 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
در خواســت گواهــی  دادگاه  ایــن  از   1119/96
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
ــنامه  ــه شناس ــکولی ب ــی کش ــادروان عل ــه ش ک
1273789601 در تاریــخ 96/05/13 اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
ــک  ــه ی ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
پــدر و مــادر بــه اســامی 1-مرضیــه دارالضیائــی 
ــادر  ــی م ــا متوف ــبت ب ــه ش ش 62531 نس ب
2- محمدحســن کشــکولی بــه ش ش 808 
نســبت بــا متوفــی پــدر و الغیــر اینــک بــا 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا 
ــا هرکســی  در یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد ت
ــزد او  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن اعتراضــی دارد ی
ــرف  ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری باش
ــی  ــم دارد واال گواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ی

ــد شــد.  صــادر خواه
شــماره : 18285 /م الــف رئیــس شــعبه54 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

رونوشت آگهی حصروراثت
ــماره  ــنامه ش ــائی دارای شناس ــا رس ــم ثری خان
بــه کالســه  دادخواســت  شــرح  بــه   744
خواســت  در  ایــن شــورا  از  1124/96 ح 54 
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 
توضیــح داده کــه شــادروان عــزت الــه رســائی 
تاریــخ 95/6/23  بــه شناســنامه 14315 در 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
منحصــر  مرحــوم  آن  الفــوت  حیــن  ورثــه 
ــه اســامی:  ــه یــک پســر و دو دختــر ب اســت ب
1-شــهریار رســائی بــه ش ش 744 نســبت بــا 
ــه ش ش  ــائی ب ــا رس ــد 2- ثری ــی فرزن متوف
744 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 3- فریبــا 
ــی  ــا متوف ــبت ب ــه ش ش 309 نس ــائی ب رس
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــر این ــد و الغی فرزن
ــه  ــک مرتب ــوررا در ی ــت مزب ــی درخواس مقدمات
آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد 
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش
ــد  ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه ــورا تقدی ش

ــد.  ش
ــعبه54  ــس ش ــف رئی ــماره : 18286 /م ال ش

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای مســیح جبارنیــا دارای شناســنامه شــماره 
بــه کالســه  بــه شــرح دادخواســت   16987
1122/96 از ایــن دادگاه در خواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان محســن جبارنیــا بــه شناســنامه 
1287776507 در تاریــخ 96/04/12 اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه دو پســر، 
ــه  ــادر ب ــی و م ــر دائم ــک همس ــر، ی ــک دخت ی
ــه ش ش 11098  ــا ب ــدی جبارنی ــامی 1-مه اس
ــا متوفــی فرزنــد 2- مســیح جبارنیــا  نســبت ب
ــد  ــی فرزن ــا متوف ــه ش ش 16987 نســبت ب ب
ــه ش ش 1271547325  ــا ب ــرا جبارنی 3- زه
مرضیــه   -4 فرزنــد  متوفــی  بــا  نســبت 
آذربایجانــی بــه ش ش 35186 نســبت بــا 
متوفــی همســر 5- پــوران اللــه پــا بــه ش ش 
310 نســبت بــا متوفــی مــادر و الغیــر اینــک بــا 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا 
ــا هرکســی  در یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد ت
ــزد او  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن اعتراضــی دارد ی
ــرف  ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری باش
ــی  ــم دارد واال گواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ی

ــد.  ــد ش ــادر خواه ص
شــماره : 18287 /م الــف رئیــس شــعبه54 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

رونوشت آگهی حصروراثت
خانــم شــیدا جاللــی زفــره ئــی دارای شناســنامه 
بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   10959 شــماره 
در  شــورا  ایــن  از   54 ح   1126/96 کالســه 
خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن 
توضیــح داده کــه شــادروان زهــرا ریاضــی زفــره 
بــه شناســنامه 87 در تاریــخ 96/4/9 اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
ــک  ــه ی ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
پســر و دو دختــر و یــک همســر بــه اســامی:1-
محمدحســن جاللی به ش ش 50384 نســبت 
بــا متوفــی فرزنــد 2- لیــال جاللــی زفــره بــه ش 
ش 1078 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 3- شــیدا 
ــبت  ــه ش ش 10959 نس ــی ب ــره ئ ــی زف جالل
بــا متوفــی فرزنــد 4- اصغــر جاللــی زفــره 
ــا متوفــی همســر  ــه ش ش 11 نســبت ب ــی ب ئ
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب و الغیراین
درخواســت مزبــوررا در یــک مرتبــه آگهــی مــی 
نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه 
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
ــم دارد  ــه شــورا تقدی ــاه ب ــک م ــی ظــرف ی آگه

واال گواهــی صــادر خواهــد شــد. 
شــماره : 18288 /م الــف رئیــس شــعبه54 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای محمدرضــا دهقــان پــور دارای شناســنامه 
ــه کالســه  ــه شــرح دادخواســت ب شــماره 65 ب
1123/96 از ایــن دادگاه در خواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان احمدرضــا دهقــان پــور بــه شناســنامه 
15379 در تاریــخ 96/4/5 اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه دو پســر، چهــار 
دختــر و یــک همســر بــه اســامی 1-محمدرضــا 
دهقــان پــور بــه ش ش 65 نســبت بــا متوفــی 
ــه ش ش  ــور ب ــان پ ــد 2- حمیدرضــا دهق فرزن
1455 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 3- زهــره 
دهقــان پــور بــه ش ش 16162 نســبت بــا 
متوفــی فرزنــد 4- صدیقــه دهقــان پــور بــه ش 
ــرا  ــد 5- زه ــی فرزن ــا متوف ــبت ب ش 193 نس
دهقــان پــور بــه ش ش 71 نســبت بــا متوفــی 
فرزنــد 6- فاطمــه دهقــان پــور بــه ش ش 523 
ــی  ــب طالب ــد 7- زین ــی فرزن ــا متوف ــبت ب نس
طــادی بــه ش ش 45 نســبت بــا متوفــی 
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــر این ــر و الغی همس
ــه  ــک مرتب ــوررا در ی ــت مزب ــی درخواس مقدمات
ــا هرکســی اعتراضــی دارد  ــد ت آگهــی مــی نمای
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش
ــد  ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه دادگاه تقدی

شــد. 
شــماره : 18289 /م الــف رئیــس شــعبه54 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای احمــد لطــف اله خواجــو دارای شناســنامه 
شــماره 4817 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
1127/96 از ایــن دادگاه در خواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان ایمــان جویــره بــه شناســنامه 23297 
خــود  دائمــی  اقامتــگاه   96/2/3 تاریــخ  در 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه دو پســر و دو دختــر 
و همســر بــه اســامی 1-علــی لطــف الــه خواجــو 
ــی  ــا متوف ــبت ب ــه ش ش 1270507036 نس ب
فرزنــد 2- احمــد لطــف الــه خواجــو بــه ش ش 
4817 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 3- نــدا لطــف 
ــبت  ــه ش ش 1271107112 نس ــو ب ــه خواج ال
بــا متوفــی فرزنــد 4- حســنی لطــف الــه 
ــا  ــبت ب ــه ش ش 1270507028 نس ــو ب خواج
متوفــی فرزنــد 5- مرتضــی لطــف الــه خواجــو 
ــر و  ــی همس ــا متوف ــبت ب ــه ش ش 198 نس ب
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــر این الغی
درخواســت مزبــوررا در یــک مرتبــه آگهــی مــی 
نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه 
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
ــم دارد  ــه دادگاه تقدی آگهــی ظــرف یــک مــاه ب

واال گواهــی صــادر خواهــد شــد. 
شــماره : 18290 /م الــف رئیــس شــعبه54 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

رونوشت آگهی حصروراثت
خانــم مهیــن عبدالــه زاده چالشــتری دارای 
شناســنامه شــماره 134 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کالســه 1128/96 از ایــن دادگاه در خواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان صدیقــه برنجــی دســتجردی 
 96/5/12 تاریــخ  در   15317 شناســنامه  بــه 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه یــک دختــر 1-مهین عبدالــه زاده چالشــتری 
ــد و  ــی فرزن ــا متوف ــبت ب ــه ش ش 134 نس ب
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــر این الغی
درخواســت مزبــوررا در یــک مرتبــه آگهــی مــی 
نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه 
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
ــم دارد  ــه دادگاه تقدی آگهــی ظــرف یــک مــاه ب

واال گواهــی صــادر خواهــد شــد. 
شــماره : 18291 /م الــف رئیــس شــعبه54 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

رونوشت آگهی حصروراثت
ــال دارای شناســنامه شــماره  ــم رضــوان کم خان
کالســه  بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   1305
1130/96 از ایــن دادگاه  در خواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان عفــت حاجــی زمانــی بــه شناســنامه 
22840 در تاریــخ 96/4/3 اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه چهــار دختــر بــه 
اســامی 1-رضــوان کمــال بــه ش ش 1305 
نســبت بــا متوفــی فرزنــد 2- زهــره کمــال 
ــد  ــی فرزن ــا متوف ــبت ب ــه ش ش 1306 نس ب
ــا  ــه ش ش 60029 نســبت ب ــال ب ــرا کم 3- زه
ــه ش ش  ــال ب ــه کم ــد 4- مرضی ــی فرزن متوف
2026 نســبت بــا متوفــی فرزنــد و الغیــر اینــک 
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
مزبــوررا در یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد 
ــه از  ــا وصیتنام ــی دارد ی ــی اعتراض ــا هرکس ت
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
ــم دارد  ــه دادگاه تقدی آگهــی ظــرف یــک مــاه ب

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــی ص واال گواه
شــماره : 18292 /م الــف رئیــس شــعبه54 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

رونوشت آگهی حصروراثت
شناســنامه  دارای  کیانــی   خدیجــه  خانــم 
شــماره 1404 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
خواســت  در  شــورا  ایــن  از  1136/96ح54 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــترجانی   ــی اش ــادق کیان ــادروان ص ــه ش داده ک
ــگاه  ــخ 95/9/22  اقامت ــنامه 12  در تاری بشناس
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
بــه دو  اســت  الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
ــه اســامی:  ــر و دو همســر ب ــار دخت پســر و چه
بــه ش ش  1-مصطفــی کیانــی اشــترجانی 
ــی  ــد 2-مجتب ــی فرزن ــا متوف ــبت ب 4198 نس
ــا  ــه ش ش 301 نســبت ب ــی اشــترجانی ب کیان
متوفــی فرزنــد  3-زهــرا کیانــی اشــترجانی 
ــد  ــی فرزن ــا متوف ــبت ب ــه ش ش 4199 نس ب
ــبت  ــه ش ش 1404 نس ــی ب ــه کیان 4-خدیج
ــه ش ش  ــی ب ــد 5-آزاده کیان ــی فرزن ــا متوف ب
1991 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 6-زهــره کیانــی 
اشــترجانی بــه ش ش 8409 نســبت بــا متوفــی 
فرزنــد 7-معصومــه کیانــی اشــترجانی بــه ش 
ــی  ــد 8-لیل ــی فرزن ــا متوف ــبت ب ش 37 نس
ــا  ــبت ب ــترجانی بــه ش ش 5 نس ــی اش کیان
متوفــی همســر و الغیــر اینــک بــا انجــام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا در 
ــی  ــا هرکس ــد ت ــی نمای ــی م ــه  آگه ــک مرتب ی
ــزد او  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن اعتراضــی دارد ی
ــرف  ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری باش
ــی  ــم دارد واال گواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ی

ــد.  ــد ش ــادر خواه ص
شــماره : 18295/م الــف  رئیــس شــعبه54 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای حســین واقفــی منفــرد بــا وکالــت ســاناز 
ــماره 43971  ــنامه ش ــدی  دارای شناس ــر ژن بی
ــه کالســه 1158/96 ح  ــه شــرح دادخواســت ب ب
ــر  ــی حص ــت گواه ــورا در خواس ــن ش 54 از ای
داده کــه  توضیــح  چنیــن  و  نمــوده  وراثــت 
شــادروان میــرزا رضــا کرمــی بشناســنامه 5818 
در تاریــخ 65/10/17  اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه دو پســر بــه اســامی  
ــه ش ش 43971  ــرد ب ــی منف 1-حســین واقف
ــی  ــد  2-حســین کرم ــی فرزن ــا متوف نســبت ب
بــه ش ش 172 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 
ــی  ــا انجــام تشــریفات مقدمات ــک ب ــر این والغی
درخواســت مزبــوررا در یکمرتبــه آگهــی مــی 
نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه 
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
ــم دارد  ــه شــورا تقدی ــاه ب ــک م ــی ظــرف ی آگه

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــی ص واال گواه
شــماره : 18277/م الــف  رئیــس شــعبه54 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای رضــا رمضانــی  دارای شناســنامه شــماره 
ــه کالســه 1165/96  ــه شــرح دادخواســت ب 11 ب
ح 54 از ایــن شــورا در خواســت گواهــی حصــر 
داده کــه  توضیــح  چنیــن  و  نمــوده  وراثــت 
شــادروان فریــدون رمضانــی  بشناســنامه 15 در 
تاریــخ 96/4/12  اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ
منحصــر اســت بــه چهــار پســر و یــک دختــر و 
یــک همســر بــه اســامی: 1-رضــا رمضانــی بــه 

ش ش 11 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 2-مرتضی 
رمضانــی بــه ش ش 5282 نســبت بــا متوفــی 
ــه ش ش 2729  ــی ب ــد رمضان ــد 3-محم فرزن
نســبت بــا متوفــی فرزنــد 4-مجتبــی رمضانــی 
ــد  ــی فرزن ــا متوف ــبت ب ــه ش ش 9069 نس ب
ــبت  ــه ش ش 173 نس ــی ب ــه رمضان 5-فاطم
ــی  ــی عل ــرف رمضان ــد 6-اش ــی فرزن ــا متوف ب
آبــادی بــه ش ش 20 نســبت بــا متوفی همســر 
ــی  ــا انجــام تشــریفات مقدمات ــک ب ــر این والغی
درخواســت مزبــوررا در یکمرتبــه آگهــی مــی 
نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه 
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
ــم دارد  ــه شــورا تقدی ــاه ب ــک م ــی ظــرف ی آگه

واال گواهــی صــادر خواهــد شــد. 
شــماره : 18278/م الــف  رئیــس شــعبه54 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

رونوشت آگهی حصروراثت
دارای  لودریچــه   صادقیــان  نویــد  آقــای 
شــرح  بــه   1776 شــماره  شناســنامه 
دادخواســت بــه کالســه 1166/96 ح 54 از 
ایــن شــورا در خواســت گواهــی حصــر وراثــت 
ــه شــادروان  ــح داده ک ــن توضی نمــوده و چنی
علــی اصغــر صادقیــان لودریچــه  بشناســنامه 
ــی  ــگاه دائم ــخ 25 / 5 / 96  اقامت 1 در تاری
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه دو پســر و 
یــک دختــر و یــک همســر بــه اســامی: 
1- نیمــا صادقیــان لودریچــه بــه ش ش 
ــد  ــد 2- نوی ــی فرزن ــا متوف ــبت ب 3399 نس
 1776 ش  ش  بــه  لودریچــه  صادقیــان 
نســبت بــا متوفــی فرزنــد 3- نــدا صادقیــان 
لودریچــه بــه ش ش 322 نســبت بــا متوفــی 
فرزنــد4- فاطمــه جعفــری خــواه بــه ش ش 
742 نســبت بــا متوفــی همســر والغیــر اینــک 
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
ــد  ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب ــور را در ی مزب
ــا وصیتنامــه از  ــا هرکســی اعتراضــی دارد ی ت
متوفــی نــزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین 
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا  تقدیــم دارد 

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــی ص واال گواه
شــماره : 18279 /م الــف  رئیــس شــعبه54 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای رســول فتحــی بــا وکالــت مــع الواســطه 
رســول فتحــی و نرگــس ایــزدی کارآمــوز  
دارای شناســنامه شــماره 1682 بــه شــرح 
ــه 96 / 1170 ح 54 از  ــه کالس ــت ب دادخواس
ایــن شــورا در خواســت گواهــی حصــر وراثــت 
ــه شــادروان  ــح داده ک ــن توضی نمــوده و چنی
صدیقــه روغنــی دســتجا  بشناســنامه 1015 در 
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــخ 3 / 8 / 94  اقامت تاری
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
مرحــوم منحصــر اســت بــه یــک پســر و ســه 
دختــر بــه اســامی:1- رســول فتحــی بــه ش 
ش 1682 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 2- زهــرا 
فتحــی گاونانــی بــه ش ش 1681 نســبت بــا 
ــی  ــه فتحــی کاونان ــد 3- فاطم ــی فرزن متوف
متوفــی  بــا  نســبت   12338 ش  ش  بــه 
فرزنــد 4- عــزت فتحــی کاونانــی بــه ش ش 
642 نســبت بــا متوفــی فرزنــد والغیــر اینــک 
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
ــد  ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب ــوررا در ی مزب
ــا وصیتنامــه از  ــا هرکســی اعتراضــی دارد ی ت
متوفــی نــزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین 
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد 

واال گواهــی صــادر خواهــد شــد. 
شــماره : 18280 /م الــف  رئیــس شــعبه54 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

رونوشت آگهی حصروراثت
دارای  مدنــی   موســوی  صدیقــه  خانــم 
شــرح  بــه   1616 شــماره  شناســنامه 
دادخواســت بــه کالســه 96 / 1171 از ایــن 
دادگاه  در خواســت گواهــی حصــر وراثــت 
ــه شــادروان  ــح داده ک ــن توضی نمــوده و چنی
محمدعلــی موســوی مدنــی  بشناســنامه 
842 در تاریــخ19/ 5/ 96 اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه چهــار 
دختــر و یــک همســر بــه اســامی:1- صدیقــه 
موســوی مدنــی بــه ش ش 1616 نســبت بــا 
ــی  ــادات مدن ــره الس ــد 2- زه ــی فرزن متوف
ــد  ــی فرزن ــا متوف ــه ش ش 657 نســبت ب ب
3- زهــرا الســادات مدنــی بــه ش ش 1386 
فاطمــه   -4 فرزنــد   متوفــی  بــا  نســبت 
ــبت  ــه ش ش 2648 نس ــی ب ــادات مدن الس
بــا متوفــی فرزنــد 5- نزهــت الملــوک تابــش 
بــه ش ش 1138 نســبت بــا متوفــی همســر 
والغیــر اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
آگهــی  مرتبــه  یــک  مزبــوررا  درخواســت 
ــا  ــی دارد ی ــی اعتراض ــا هرکس ــد ت ــی نمای م
ــخ  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف وصیتنام
ــه  ــاه ب ــک م ــی ظــرف ی نشــر نخســتین آگه
دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

شــد. 
شــماره : 18281 /م الــف  رئیــس شــعبه54 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای علــی نــوری ده نــوی  دارای شناســنامه 
شــماره 2085 بــه شــرح دادخواســت بــه 
کالســه 96 / 1164 ح 54 از ایــن شــورا در 
خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
ــم  ــادروان قاس ــه ش ــح داده ک ــن توضی چنی
نــوری دهنــوی  بشناســنامه 1353 در تاریــخ 
ــدرود  ــی خــود ب ــگاه دائم 29/ 7 / 93  اقامت

زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه چهــار پســر و ســه دختــر 
بــه اســامی: 1- علــی نــوری ده نــوی بــه ش 
ش 2085 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 2- 
ــه ش ش  ــوی ب ــوری دهن ــین ن ــد حس محم
53 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 3- مصطفــی 
ــا  ــه ش ش 3019 نســبت ب ــوی ب ــوری دهن ن
ــوی  ــوری دهن ــی ن ــد 4- مرتض ــی فرزن متوف
بــه ش ش 3363 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 
5- معصومــه نــوری دهنــوی بــه ش ش 30 
نســبت بــا متوفــی فرزنــد 6- فاطمــه نــوری 
ــی  ــا متوف ــبت ب ــه ش ش 31 نس ــوی ب دهن
فرزنــد 7- کبــری نــوری ده نــوی بــه ش ش 
ــک  ــر این ــد والغی ــی فرزن ــا متوف 16 نســبت ب
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
ــا  ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه ــوررا در یکمرتب مزب
هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از 
متوفــی نــزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین 
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد 

ــد شــد.  واال گواهــی صــادر خواه
شــماره : 18282 /م الــف  رئیــس شــعبه54 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانــم الهام ســواری  دارای شناســنامه شــماره 
ــه 96  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش 1031 ب
/ 1080 از ایــن شــورا در خواســت گواهــی 
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم حصــر وراث
کــه شــادروان مجتبــی ســواری  بشناســنامه 
ــگاه  ــخ 30 /  7 / 1383  اقامت 7540 در تاری
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 
ــد 1- محمدرضــا  ــک همســر و شــش فرزن ی
ســواری بــه ش ش 1534 نســبت بــا متوفــی 
فرزنــد 2- محمدحســین ســواری بــه ش ش 
2618 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 3- علیرضــا 
ســواری بــه ش ش 1673 نســبت بــا متوفــی 
ش  ش  بــه  ســواری  ایمــان   -4 فرزنــد 
ــام  ــد 5- اله ــی فرزن ــا متوف ــبت ب 9466 نس
ســواری بــه ش ش 1031 نســبت بــا متوفــی 
ش  ش  بــه  ســواری  رضــوان   -6 فرزنــد 
ــد  ــی فرزن ــا متوف 7-324076728 نســبت ب
7- همــا حیــدری بــه ش ش 67 نســبت 
ــا انجــام  ــک ب ــر این ــا متوفــی همســر والغی ب
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا 
ــا هرکســی  ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه در یکمرتب
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او 
باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف 
ــم دارد واال گواهــی  ــه شــورا تقدی ــاه ب ــک م ی

صــادر خواهــد شــد. 
شــماره : 18283 /م الــف  رئیــس شــعبه54 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

رونوشت آگهی حصروراثت
دارای  ســجزئی  هاشــمی  علیرضــا  آقــای 
شناســنامه شــماره 41 بــه شــرح دادخواســت 
ــورا در  ــن ش ــه 1117/96 ح 54 از ای ــه کالس ب
خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
ــاس  ــادروان عب ــه ش ــح داده ک ــن توضی چنی
در   5 شناســنامه  بــه  ســجزئی  هاشــمی 
خــود  دائمــی  اقامتــگاه   96/5/17 تاریــخ 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
ــج پســر و دو  ــه پن مرحــوم منحصــر اســت ب
ــه اســامی:1-علیرضا  ــک همســر ب ــر و ی دخت
هاشــمی ســجزئی بــه ش ش 41 نســبت 
ــمی  ــا هاش ــد 2- احمدرض ــی فرزن ــا متوف ب
ــی  ــا متوف ــه ش ش 20 نســبت ب ســجزئی ب
فرزنــد 3- حســین هاشــمی بــه ش ش 
ــه  ــد 4- روح ال ــی فرزن ــا متوف ــبت ب 10 نس
ــبت  ــه ش ش 157 نس ــجزئی ب ــمی س هاش
ــمی  ــه هاش ــح ال ــد 5- ذبی ــی فرزن ــا متوف ب
ــد  ــی فرزن ــا متوف ــه ش ش 463 نســبت ب ب
ــه ش ش  ــجزئی ب ــمی س ــهربانو هاش 6- ش
ــد 7- ســکینه  ــا متوفــی فرزن 2030 نســبت ب
ــا  ــه ش ش 9 نســبت ب هاشــمی ســجزئی ب
ــجزی  ــی س ــس آیت ــد 8- نرگ ــی فرزن متوف
بــه ش ش 9 نســبت بــا متوفــی همســر 
والغیــر اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــوررا در یــک مرتبــه آگهــی 
ــا  ــی دارد ی ــی اعتراض ــا هرکس ــد ت ــی نمای م
ــخ  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف وصیتنام
ــه  ــاه ب ــک م ــی ظــرف ی نشــر نخســتین آگه
شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

شــد. 
شــماره : 18293 /م الــف رئیــس شــعبه54 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

رونوشت آگهی حصروراثت
ــی دارای  ــه افغان ــی تبع ــا فیض ــای علیرض آق
شناســنامه شــماره 40336801307 بــه شــرح 
دادخواســت بــه کالســه 1003/96 ح 54 از 
ایــن شــورا در خواســت گواهــی حصــر وراثــت 
ــه شــادروان  ــح داده ک ــن توضی نمــوده و چنی
ــه شناســنامه 403640997  حســن فیضــی ب
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــخ 96/5/21 اقامت در تاری
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
ــر  ــک پس ــه ی ــت ب ــر اس ــوم منحص آن مرح
ــی  ــا فیض ــامی: 1-علیرض ــه اس ــر ب و دو دخت
بــا  نســبت   40336801307 ش  ش  بــه 
ــه ش  ــی ب ــرگل فیض ــد 2- صب ــی فرزن متوف
متوفــی  بــا  نســبت   40347301505 ش 
ش  ش  بــه  فیضــی  حــواگل   -3 فرزنــد 
40347101210 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 
ــی  ــا انجــام تشــریفات مقدمات ــک ب والغیراین
درخواســت مزبــوررا در یــک مرتبــه آگهــی 
ــا  ــی دارد ی ــی اعتراض ــا هرکس ــد ت ــی نمای م
ــخ  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف وصیتنام
ــه  ــاه ب ــک م ــی ظــرف ی نشــر نخســتین آگه
شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

شــد. 
ــف رئیــس شــعبه54  شــماره : 18294 /م ال

شــورای حــل اختــالف اصفهــان
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توپ و تور
معضل اصلی فوتبال ملی 

زیرساخت هاست
مربــی تیــم فوتبــال تراکتورســازی بــا تاکیــد بــر 
ــد  ــی بای ــام جهان ــق در ج ــور موف ــرای حض ــه ب اینک
ــت:  ــت شــود، گف ــران تقوی ــال ای زیرســاخت های فوتب
ــم.  ــوض کنی ــی ع ــام جهان ــرای ج ــمان را ب ــد روش بای
ــی  ــم مل ــرد تی ــوص عملک ــینی درخص ــی حس مجتب
فوتبــال ایــران در مقدماتــی جــام جهانــی گفــت: 
بزرگ تریــن معضلــی کــه فوتبــال ملــی مــا را آزار 
ــی  ــم مل ــود ســخت افزار اســت. کمــپ تی می دهــد، نب
ــم  ــدارد و تی ــبی ن ــن مناس ــت، چم ــارج اس از رده خ
ــرود  ــن پژوهشــگاه نفــت ب ــه زمی ــد ب ــران بای ــی ای مل
ــم  ــی تی ــد. مرب ــن کن ــره تمری ــن 9 نف ــک چم و در ی
ــودن  ــش ب ــه در پی ــا اشــاره ب ــال تراکتورســازی ب فوتب
جــام جهانــی گفــت: اگــر می خواهیــم حضــوری 
ــد روش  ــیم بای ــته باش ــی داش ــام جهان ــق در ج موف
کارمــان را عــوض و تــاش کنیــم تــا تمامــی امکانــات 
را بــرای تیــم ملــی فراهــم کنیــم. حســینی در پاســخ 
بــه ایــن ســؤال کــه آیــا بــا ایــن نفــرات می توانیــم در 
ــا  ــه نظــر مــن ب جــام جهانــی موفــق باشــیم گفــت: ب
ــار داریــم موفقیــت تیــم ملــی  ــی کــه در اختی بازیکنان
دور از دســترس نیســت. تــا جــام جهانــی زمــان خوبــی 
باقــی مانــده و اگــر مصدومیــت گریبانگیــر بازیکنانمــان 
نشــود، بــا همیــن نفراتــی کــه تــا بــه امــروز کنــار هــم 
ــی  ــم حضــوری موفــق در جــام جهان ــد می توانی بوده ان

داشــته باشــیم.

 دیدار با االهلی عربستان 
بازی سال است

ســرمربی تیــم فوتبــال پرســپولیس دیــدار مقابــل 
االهلــی عربســتان را »بــازی ســال« دانســت و گفــت: 
ــه  ــری نســبت ب ــم بهت ــی تی ــه االهل ــم ک نشــان داده ای
مــا نیســت و دســت کم بایــد 9 بازیکــن مــا عالــی کار 

ــد.  کنن
برانکــو ایوانکوویــچ بــا اشــاره بــه مســابقه بعــدی 
ــا  ــا ب ــزود: م ــان آســیا اف ــگ قهرمان پرســپولیس در لی
خوش بینــی بــه ایــن بــازی می رویــم. نشــان داده ایــم 
ــا نیســت. انتظــار  ــه م ــری نســبت ب ــم بهت ــی تی االهل
ــگ  ــد. لی ــم بیشــترین توانشــان را بگذارن دارم بازیکنان
ــران  ــگ ای ــر از لی ــطح باالت ــک س ــیا ی ــان آس قهرمان
اســت و عمــا حــق نداریــم ضعیــف کار کنیــم. حضــور 
در ایــن مســابقات افتخــار اســت؛ هرچنــد گرمــای هــوا 

ــت.  ــده اس ــدار آزاردهن ــک مق ــی ی در ابوظب
ــاره اینکــه آیــا قولــی بــرای صعــود و قهرمانــی  وی درب
ــازی همیــن  ــر، گفــت: هــدف مــا از ب ــا خی می دهــد ی
کار  بــه  را  توانشــان  بیشــترین  بازیکنــان  اســت. 
می برنــد. در ایــن صــورت چیــزی را از دســت نخواهیــم 
داد. االهلــی در بــازی رفــت ســه موقعیــت داشــت و دو 
تــا از آن هــا گل شــد. آن هــا شــانس زیــادی نداشــتند. 
ــل  ــم. مقاب ــش بدهی ــی را افزای ــد شــانس گلزن ــا بای م
گســترش هــم فرصت هــای زیــادی را از دســت دادیــم؛ 
ولــی بایــد بــرای بهبــود نتیجــه، اصــرار داشــته باشــیم.

کوتاه اخبار 
 ایران و برزیل، میزبان 
کشتی ساحلی جهان

ایــران و برزیــل آخریــن مرحلــه از مســابقات دوره ای کشــتی 
ســاحلی جهــان را بــه صــورت مشــترک برگــزار می کننــد. 

ــه  ــاحلی »اتحادی ــتی های س ــه کش ــب کمیت ــر تصوی ــا ب بن
ــو  ــدرو گام ــده »پ ــر عه ــت آن ب ــه ریاس ــتی« ک ــی کش جهان
ــابقات دوره ای  ــال 2018 مس ــت، در س ــل اس ــو« از برزی فیله
ــد شــد.  ــزار خواه ــه برگ ــان در 4 مرحل کشــتی ســاحلی جه
در آخریــن مرحلــه برگــزاری ایــن مســابقات بــه عنــوان 
ــابقات  ــان مس ــران، میزب ــزاری آن، ای ــه برگ ــن مرحل مهم تری
ــان  ــل، میزب ــان و برزی ــردان جه ــاحلی م ــتی س دوره ای کش
مســابقات دوره ای کشــتی ســاحلی زنــان جهــان خواهــد بود. 
هیئت رئیســه  مصوبــه  مبنــای  بــر  و  اســاس  ایــن  بــر 
اتحادیــه جهانــی، درخصــوص برگــزاری مشــترک مســابقات 
ــیون های  ــور، فدراس ــد کش ــا چن ــوی دو ی ــی از س بین الملل
ــوه  ــوص نح ــه ای را درخص ــل، تفاهم نام ــران و برزی ــی ای مل
ــابقات  ــه مس ــن مرحل ــزاری چهارمی ــود در برگ ــارکت خ مش
دوره ای کشــتی ســاحلی جهــان در خــال مســابقات جهانــی 

ــد.  ــا کردن ــه« امض ــتی در »فرانس کش
نوجوانــان، جوانــان و  تیم هــای ملــی کشــتی ســاحلی 
ــی  ــوان قهرمان ــد ســال گذشــته، عن ــران در چن بزرگســاالن ای

ایــن رشــته را از آن خــود کرده انــد.

ابهام درباره آینده ژیمناستیک
صــدور احــکام بــرای چنــد رئیــس هیئــت و حضــور آن هــا در 
فدراســیون ابهاماتــی را بــرای آینــده ژیمناســتیک بــه وجــود 
ــد  ــاد نخواه ــکلی ایج ــس مش ــد رئی ــه از دی ــه البت آورده ک
کــرد. تغییــرات جدیــد و پرتعــداد ژیمناســتیک اگرچــه 
ــیون  ــس فدراس ــک رئی ــلم ی ــق مس ــی و ح ــر طبیع ــه نظ ب
ــت های  ــت در پس ــس هیئ ــد رئی ــاب چن ــا انتخ ــت، ام اس
ــا  ــه آی ــه وجــود آورده ک ــن ســؤال را ب ــدی فدراســیون ای کلی
ایــن مســئولیت جدیــد خللــی در انجــام فعالیت هــای 
ــراد ایجــاد نخواهــد کــرد؟ در حــال حاضــر  ــن اف اســتانی ای
معقــول )رئیــس هیئــت سیســتان و بلوچســتان( بــه عنــوان 
ــه  ــی( ب ــی )آذربایجــان غرب ــه انضباطــی، مدن مســئول کمیت
ــت  ــان )رئیــس هیئ ــری، معماری ــه هن ــوان رئیــس کمیت عن
ــک،  ــه ایروبی ــس کمیت ــوان رئی ــه عن ــوی( ب ــان رض خراس
نــواب )یــزد( بــرای ریاســت کمیتــه ترامپولیــن، ویــن 
ــه  ــرای هم ــتیک ب ــه ژیمناس ــت کمیت ــرای ریاس ــران( ب )ته
ــی  ــای مل ــت تیم ه ــوان سرپرس ــه عن ــام( ب ــی )ای و نصرت
ایروبیــک انتخــاب شــده اند. زهــرا اینچــه درگاهــی، رئیــس 
فدراســیون ژیمناســتیک ایــن اتفــاق را موضوعــی مثبــت برای 
ژیمناســتیک دانســته و گفــت: ایــن کرســی های ملــی بــرای 
ــران  ــن مدی ــت ژیمناســتیک در بی ــی تثبی ــه نوع ــا ب هیئت ه

ــی رود.  ــمار م ــه ش ــتان ها ب ــان اس کل ورزش و جوان
بــرای  از رؤســای هیئت هــا  افــزود: کمــک گرفتــن  وی 
ریاســت شــاخه ها بــا توجــه بــه توانمنــدی و کارنامــه 
ــعه  ــرای توس ــی ب ــن راه ــراد و همچنی ــن اف ــول ای ــل قب قاب

ژیمناســتیک در ایــن اســتان ها خواهــد بــود.

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه ورزش

جــام حذفــی همیشــه جــام شــگفتی ها 
بــوده اســت. تیم هــای کوچــک در جــام 
حذفــی ایــن شــانس را دارنــد کــه بــه مصاف 
تیم هــای بــزرگ برونــد و اگــر بخــت و اقبــال 
ــزرگ  ــای ب ــد تیم ه ــد، می توانن ــان باش یارش

ــد.  ــذف کنن ــا ح ــن رقابت ه ــه ای را از گردون
ــی  ــام حذف ــی ج ــانزدهم نهای ــه یک ش مرحل
کشــور هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نبــود و 
تیم هــای ســپاهان و ذوب آهــن اصفهــان، 
ــران در  ــایپای ته ــم و س ــی ج ــارس جنوب پ
نشــان خــود  و  مقابــل حریفــان کم نــام 
ــا  ــود کــه ب ــا اســتقال ب حــذف شــدند و تنه
خوش شانســی موفــق شــد بــه مرحلــه بعــد 

ــد. ــود کن صع
 سپاهان – نفت آبادان

ــا  ــی ب ــل پیاپ ــن فص ــرای دومی ــپاهان ب س
قبــول باخــت 1 بــر 0 از جــام حذفــی حــذف 

شــد. 
ــا وجــود اینکــه  ــادان ب ــال نفــت آب تیــم فوتب
ــی  ــای جــام حذف قصــد انصــراف از رقابت ه
نابــاوری ســپاهان را  را داشــت، در عیــن 
شکســت داد و بــه مرحلــه یک هشــتم نهایــی 
ــرای  ــپاهان ب ــرد. س ــود ک ــی صع ــام حذف ج
رســیدن بــه مرحلــه یک هشــتم نهایــی جــام 
حذفــی در حالــی میزبــان صنعــت نفــت بــود 
ــه گذشــته  ــه آبادانی هــا در طــی یــک هفت ک
ــام  ــان از ج ــر انصرافش ــه خب ــد مرحل در چن
ــت  ــی درنهای ــود، ول ــی منتشــر شــده ب حذف
بــا تیمــی تقریبــا  کامــل در مقابــل ســپاهان 
قــرار گرفتنــد. بــازی هنــوز گــرم نشــده بــود 
کــه نفــت بــا اســتفاده از اشــتباه لــی اولیویــرا 
موفــق شــد دروازه ســپاهان را بــاز کنــد و این 
ــپاهان در  ــای س ــده برنامه ه گل غافلگیرکنن

ــه هــم زد.  نیمــه اول را ب
ــش  ــران پی ــرای جب ــپاهان ب ــس از گل س پ
کشــید و بــر روی چنــد ارســال صاحــب 
موقعیــت هــم شــد؛ امــا توپ هــای بازیکنــان 
ســپاهان داخــل چارچــوب نبــود تــا نیمــه اول 
ــه  ــت ب ــری نف ــا برت ــت ب ــازی در نهای ــن ب ای

ــان برســد. پای
 بــا شــروع نیمــه دوم ســپاهان می توانســت 
ــه ثمــر برســاند؛  خیلــی زود گل مســاوی را ب
ولــی رودریگــز بــا یــک ضربــه ســر بی دقــت 

تــوپ را بــه بیــرون زد. 
فشــار ســپاهان و عقب نشــینی نفــت در 
ایــن دقایــق ادامــه داشــت تــا اینکــه اخــراج 
ــرای  ــرایط را ب ــه ۶۵ ش ــس در دقیق نیک نف

ــرد.  ــت بســیار ســخت ک نف
قطــع بــرق بخشــی از پرژکتورهای اســتادیوم 
نقــش جهــان در اوخــر نیمــه دوم فشــار 
ــازی را  ــد داور ب ــث ش ــت و باع ــازی را گرف ب
ــن مشــکل برطــرف شــود.  ــا ای ــد ت قطــع کن
پــس از یک ربــع وقفــه بــازی از ســر گرفتــه 
شــد و اخــراج مدافــع برزیلــی ســپاهان 
ــر  ــن براب ــاظ بازیک ــم را از لح ــرایط دو تی ش

ــرد.  ک
دفــاع  و  ســپاهانی ها  احساســی  بــازی 
همه جانبــه بازیکنــان نفــت در یــک ربــع 
ــرای شــاگردان کرانچــار  ــی، نتیجــه ای ب پایان
ــود  ــا نفتی هــا در روزی کــه قــرار ب نداشــت ت
اصــا در مقابــل ســپاهان بــه میــدان نرونــد 
ــام  ــم ج ــع 1۶ تی ــه جم ــروزی ب ــن پی ــا ای ب

ــد. ــدا کنن ــی راه پی حذف
 ذوب آهن - فجر سپاسی

ــه  ــی ب ــی در حال ــر سپاس ــن و فج ذوب آه
ــان  ــم میزب ــه تی ــد ک ــم می رفتن ــاف ه مص
بــرای شــروعی قدرتمندانــه بــا ترکیــب اصلــی 
و بــا تمــام قــوا پــا بــه میــدان گذاشــته 
بــود. ایــن تیــم کــه نمی خواســت ماننــد 
همشــهری خــود وداعــی زودهنــگام بــا جــام 
حذفــی داشــته باشــد، از همــان ابتــدای کار 
ــا قــدرت شــروع کــرد و در دقیقــه  ــازی را ب ب
ــه گل رســید.  ــدی ب ــه ســر نژادمه ــا ضرب 4 ب

ذوب آهــن چنــد دقیقــه بعــد نیــز در موقعیتی 
تــک بــه تــک کــه توســط تبریــزی از دســت 
برابــر  دو  را  اختــاف  می توانســت  رفــت، 

ــا در  ــت را ندانســت ت ــدر موقعی ــا ق ــد؛ ام کن
دقیقــه ۳1 بــا خطــای پنالتــی کــه ولیســانی 
انجــام داد، نظــری گل تســاوی را بــرای فجــر 

سپاســی بــه ثمــر برســاند. 
موســوی،  ایمــان  دوم  نیمــه  شــروع  در 
خریــد اخیــر ذوب آهــن کــه در ایــن بــازی از 
ــن خــارج شــد  ــدا حضــور داشــت، از زمی ابت
ــا  ــد ت ــازی آم ــه ب ــریفات ب ــماعیل ش و اس
ــاره پیــش بیفتــد؛ امــا  شــاید ذوب آهــن دوب
ذوب آهنی هــا هرچــه زدنــد بــه در بســته 
خــورد تــا بــا وجــود اینکــه حریــف از دقیقــه 
ــد کار را در 90  ــود، نتوان ــده ب ــره ش 82 ده نف

ــد.  ــام کن ــه تم دقیق
نیــز  اضافــه  وقــت  دو  در  بــازی  اوضــاع 
ــا  ــدا کــرد و ذوب آهــن ب همان طــور ادامــه پی
ــاک  ــت خطرن ــن موقعی ــه چندی ــود اینک وج
داشــت، نتوانســت دروازه را بــاز کنــد. در 
ــا  ــا ذوبی ه ــت ب ــا بخ ــا ام ــت پنالتی ه ضیاف
یــار نبــود و ایــن فجــر سپاســی بــود کــه بــا 
خلــق شــگفتی موفــق بــه پیــروزی و صعــود 

ــد. ــه ش ــن مرحل از ای
 استقالل – گل گهر سیرجان

اســتقال کــه روزهــای بحرانــی ای را ســپری 
بــه مصــاف گل گهــر  می کنــد، در حالــی 
ــازی  ــن ب ــت در ای ــه باخ ــت ک ــیرجان رف س
ــان  ــراج منصوری ــت اخ ــه قیم ــت ب می توانس

ــود. ــام ش تم
عملکــرد پراشــتباه بازیکنــان اســتقال و توپ 
لــو دادن آن هــا در میانــه زمیــن باعــث شــد 
ــر  ــه دیگ ــم 4۵ دقیق ــن تی ــزدن ای ــا گل ن ت

تمدیــد شــود. 
اســتقال در نیمــه اول بــازی بــا گل گهــر 
ــد  ــف را تهدی ــد دروازه حری ــق ش ــر موف کمت
کنــد و عملکــرد پراشــتباه بازیکنــان ایــن 
ــه  ــک نیم ــا ی ــه آبی ه ــد ک ــث ش ــم باع تی
ــد.  ــر را هــم پشــت ســر بگذارن ــق دیگ ناموف
در نیمــه اول بــازی محمــد غامــی چندبــار از 
روی ضــد حملــه صاحــب موقعیــت گل شــد 
ــث  ــه چشــمی باع ــرد خــوب روزب ــه عملک ک
ــگفتی  ــن ش ــد اولی ــیرجانی ها نتوانن ــد س ش
 جــام  حذفــی را در نیمــه اول بــازی رقــم 

بزنند. 
بــا توجــه بــه اینکــه علیرضــا منصوریــان 
گرفتــه،  اعتمــاد  رأی  بــازی  دو  در  تنهــا 
جلــو  دوم  نیمــه  در  بایــد  اســتقالی ها 

می شــدند؛  میــدان  پیــروز  تــا  می رفتنــد 
ــرای  ــان اســتقال ب ــا در نیمــه دوم بازیکن ام
ــازی  ــر ب ــف دیگ ــه ضعی ــک نتیج ــرار از ی ف
حمــات  بــا  و  کردنــد  آغــاز  تهاجمــی  را 
ــد. در  ــد کردن ــر را تهدی ــداوم دروازه گل گه م
نهایــت حمــات اســتقال در دقیقــه ۵۶ 
ــع  ــدی و دف ــدی قائ نتیجــه داد و شــوت مه
توســط  ریبانــد  نــژاد، در   ناقــص شــهداد 
نورافکــن وارد دروازه گل گهــر شــد؛  امیــد 
نتیجــه ای کــه دقایــق زیــادی دوام نداشــت؛ 
چــرا کــه در دقیقــه 7۶ اشــتباه مهــدی 
رحمتــی باعــث خطــای پنالتــی روی احمــد 
حســن زاده شــد و محمــد غامــی بــازی را بــه 

ــاند.  ــاوی کش تس
روی  از  حیــدری  دقیقــه 8۵ خســرو  در   
قصــد  کــه  حالــی  در  و  خوش شانســی 
داشــت تــوپ را ســانتر کنــد، بــا اشــتباه 
فاحــش شــهدادنژاد، مســتقیم دروازه گل گهــر 
را بــاز کــرد تــا بــا ایــن نتیجــه علیرضــا 
ــتقال  منصوریــان موقتــا روی نیمکــت اس

مانــدگار شــود.
 سایپا - اکسین البرز

اکســین کار  در  لطیفــی  علــی  شــاگردان 
و  دادنــد  انجــام  ســایپا  مقابــل  بزرگــی 
ــی  ــم عل ــر 1 تی ــروزی 2 ب ــا پی ــتند ب توانس

دایــی را حــذف کننــد. 

از نــکات جالــب توجــه ایــن مســابقه اخــراج 
بــا  درگیــری  دلیــل  بــه  غام پــور  بهــزاد 
نیمکت نشــینان اکســین و همچنیــن اخــراج 
ــه علــت  ــی لطیفــی، ســرمربی اکســین ب عل
ورود بــه زمیــن بــرای خوشــحالی کــردن گل 

ــود. دوم ب
 پارس جنوبی جم – نساجی 

قائم شهر
ــارس  ــی پ ــر یعن ــگ برت ــم صدرنشــین لی تی
ــی از  ــات پنالت ــا شکســت در ضرب ــی ب جنوب

ــی حــذف شــد.  جــام حذف
در  نســاجی  و  پــارس  تیــم  دو  تــاش 
وقت هــای قانونــی نتیجــه ای در بــر نداشــت 
و کار بــرای تعییــن تیــم صعودکننــده بــه 

ضربــات پنالتــی کشــید. 
ــدران  ــات پنالتــی تیــم نســاجی مازن در ضرب
بــا نتیجــه 4 بــر ۳ بــه برتــری رســید و 
توانســت جــواز حضــور در مرحلــه یک هشــتم 

ــت آورد. ــه دس ــی را ب نهای
 در ایــن ضربــات مجتبــی روشــنگر دروازه بان 
نســاجی عملکــرد خوبــی داشــت و توانســت 
را  جنوبــی  پــارس  بازیکنــان  ضربــه  دو 
ــی  ــارس جنوب ــب پ ــن ترتی ــد. بدی ــار کن مه
جــم پــس از ســپاهان، پدیــده، ســایپا و 
ذوب آهــن، پنجمیــن تیــم لیــگ برتــری لقب 

ــت. ــار رف ــی کن ــام حذف ــه از ج ــت ک گرف

ورزش

رونوشت آگهی حصروراثت
دارای  نیــا  صفائــی  حســین  آقــای 
شناســنامه شــماره ۵ بــه شــرح دادخواســت 
در  دادگاه  ایــن  از   11۳۵/9۶ بــه کاســه 
ــوده و  ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه خواس
ــد  ــادروان احم ــه ش ــح داده ک ــن توضی چنی
در   40841 شناســنامه  بــه  نیــا  صفائــی 
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــخ 74/۳/22 اقامت تاری
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
ــه ســه پســر، دو  مرحــوم منحصــر اســت ب
ــامی  ــه اس ــی ب ــر دائم ــک همس ــر و ی دخت
1-علــی صفائــی نیــا به ش ش 21۵ نســبت 
بــا متوفــی فرزنــد 2- محســن صفائــی 
نیــا بــه ش ش 901 نســبت بــا متوفــی 
ــه ش  ــا ب ــی نی ــین صفائ ــد ۳- حس فرزن
ش ۵ نســبت بــا متوفــی فرزنــد 4- عفــت 
ــا  ــه ش ش 2۳07 نســبت ب ــا ب ــی نی صفائ
متوفــی فرزنــد ۵- نفیســه صفائــی نیــا بــه 
ش ش 20۵۳ نســبت بــا متوفــی فرزنــد ۶- 
فاطمــه فلفلیــان بــه ش ش 1۳4۶ نســبت 
بــا متوفــی همســر والغیــر اینــک بــا انجــام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا در 
یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی 
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
ــی  ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری او باش
ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال 

ــد شــد.  ــی صــادر خواه گواه
شماره : 1829۶ /م الف 

ــاف  ــل اخت ــورای ح ــعبه۵4 ش ــس ش رئی
ــان اصفه

رونوشت آگهی حصروراثت
دارای  منــش  نظامــی  حمیدرضــا  آقــای 
شــرح  بــه   99۵4 شــماره  شناســنامه 
ــن  ــه 11۳4/9۶ از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
ــت  ــر وراث ــی حص ــت گواه دادگاه در خواس
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
ــنامه  ــه شناس ــش ب ــی من ــینعلی نظام حس
709۳ در تاریــخ 9۶/2/21 اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه ســه 
پســر، دو دختــر، همســر بــه اســامی1-

ــه ش ش 24۳  مصطفــی نظامــی منــش ب
ــا  ــد 2- حمیدرض ــی فرزن ــا متوف ــبت ب نس
ــبت  ــه ش ش 99۵4 نس ــش ب ــی من نظام
بــا متوفــی فرزنــد ۳- مرتضــی نظامــی 
منــش بــه ش ش ۳40 نســبت بــا متوفــی 
ــش  ــی من ــی نظام ــری تلیم ــد 4- مه فرزن
متوفــی  بــا  نســبت   1۶2 ش  ش  بــه 
ــه ش  ــش ب ــی من ــره نظام ــد ۵- زه فرزن
ش 14۶ نســبت بــا متوفــی فرزنــد ۶- 
ــا  ــبت ب ــه ش ش ۵00 نس ــی ب ــه تراب حبیب
ــام  ــا انج ــک ب ــر این ــر والغی ــی همس متوف
ــوررا  ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات تش
ــا  ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب در ی

وصیتنامــه  یــا  دارد  اعتراضــی  هرکســی 
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه 
خواهــد  صــادر  واال گواهــی  دارد   تقدیــم 

شد. 
شماره : 18297 /م الف 

ــاف  ــل اخت ــورای ح ــعبه۵4 ش ــس ش رئی
ــان اصفه

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای علــی شــیر صادقیــان خشــوئی دارای 
شناســنامه شــماره 19 به شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 11۳1/9۶ ح ۵4 از ایــن شــورا در 
ــوده و  ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه خواس
ــه  ــه شــادروان پروان ــح داده ک ــن توضی چنی
صادقیــان خشــوئی بــه شناســنامه 8۳1 
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــخ 9۶/۵/9 اقامت در تاری
ــوت  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه دو پســر 
ــه  ــادر ب ــر و م ــک همس ــر و ی ــک دخت و ی
اســامی: 1-ابراهیــم صادقیــان خشــوئی 
ــد  ــا متوفــی فرزن ــه ش ش 719 نســبت ب ب
2- محمــد صادقیــان خشــوئی بــه ش ملــی 
12724۶18۶۶ نســبت بــا متوفــی فرزنــد 
ــه ش ش  ــویه ب ــان خش ــم صادقی ۳- مری
ــی  ــد 4- عل ــی فرزن ــا متوف ــبت ب 9۳4 نس
شــیر صادقیــان خشــوئی بــه ش ش 19 
نســبت بــا متوفــی همســر ۵- ســماور خانــم 
ــه ش ش ۶۵ نســبت  محمــدی خشــوئی ب
ــام  ــا انج ــک ب ــر این ــادر والغی ــی م ــا متوف ب
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا در 
یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی 
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
ــی  ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری او باش
ــم دارد واال  ــه شــورا تقدی ــاه ب ظــرف یــک م

ــد شــد.  گواهــی صــادر خواه
شماره : 18298 /م الف 

ــاف  ــل اخت ــورای ح ــعبه۵4 ش ــس ش رئی
ــان اصفه

رونوشت آگهی حصروراثت
دارای  بروجنــی  طاهــری  زهــرا  خانــم 
شناســنامه شــماره 4۶4010۳808 بــه شــرح 
دادخواســت بــه کاســه 11۳2/9۶ از ایــن 
دادگاه در خواســت گواهــی حصــر وراثــت 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
بهــزاد طاهــری بروجنــی بــه شناســنامه 
ــی  ــگاه دائم ــخ 9۶/4/2۵ اقامت 177 در تاری
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه یــک 
ــر و  ــه دخت ــی، س ــر دائم ــک همس ــر، ی پس
یــک مــادر 1-محمــد طاهــری بروجنــی بــه 
ــی  ــا متوف ــبت ب ش ش 4۶40149441 نس
فرزنــد 2- زینــب طاهــری بروجنــی بــه 
ــد  ــی فرزن ــا متوف ــبت ب ش ش ۳۶14 نس

۳- زهــرا طاهــری بروجنــی بــه ش ش 
4۶4010۳808 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 
ــه ش ش  ــی ب ــری بروجن ــکا طاه 4- ملی
ــد  ــی فرزن ــا متوف ــبت ب 12748198۶۵ نس
۵- مریــم نــوروزی بروجنــی بــه ش ش 
1۵0۳ نســبت بــا متوفــی همســر ۶- افســر 
طاهــری بروجنــی بــه ش ش ۶ نســبت 
ــام  ــا انج ــک ب ــر این ــادر والغی ــی م ــا متوف ب
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا در 
یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی 
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
ــی  ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری او باش
ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال 

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــی ص گواه
شماره : 18299 /م الف 

ــاف  ــل اخت ــورای ح ــعبه۵4 ش ــس ش رئی
ــان اصفه

رونوشت آگهی حصروراثت
دارای  مولنجانــی  کافــی  علــی  آقــای 
شــرح  بــه   1۶90۳ شــماره  شناســنامه 
دادخواســت بــه کاســه 1120/9۶ از ایــن 
ــت  ــر وراث ــی حص ــت گواه دادگاه  در خواس
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
اشــرف خدامــی بــه شناســنامه ۳97 در 
تاریــخ 92/2/18 اقامتــگاه دائمــی خــود 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
ــه دو پســر، ســه  مرحــوم منحصــر اســت ب

ــامی ــه اس ــی ب ــر دائم ــر و همس دخت
ش  ش  بــه  مولنجانــی  کافــی  1-علــی 
 -2 فرزنــد  متوفــی  بــا  نســبت   1۶90۳
ــه ش ش ۳210  ــی ب ــی مولنجان حســن کاف
نســبت بــا متوفــی فرزنــد ۳- مهیــن کافــی 
مولنجانــی بــه ش ش 114۳ نســبت بــا 
ــی  ــی مولنجان ــرا کاف ــد 4- زه ــی فرزن متوف
ــا متوفــی فرزنــد  بــه ش ش 718 نســبت ب
ــه ش ش  ــی ب ــی مولنجان ــته کاف ۵- فرش
۶7۵ نســبت بــا متوفــی فرزنــد ۶- حســین 
ــبت  ــه ش ش 121 نس ــی ب ــی مولنجان کاف
ــام  ــا انج ــک ب ــر والغیراین ــی همس ــا متوف ب
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا در 
یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی 
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
ــی  ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری او باش
ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال 

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــی ص گواه
شماره : 18۳01 /م الف 

ــاف  ــل اخت ــورای ح ــعبه۵4 ش ــس ش رئی
ــان اصفه

آگهی مزایده نوبت دوم
واحــد اجــرای احــکام مدنــی دادگاه عمومــی 
ــادره از  ــه ص ــه اجرایی ــه ب ــا توج ــان ب کاش
شــعبه پنجــم علیــه ابوطالــب پــرورده مبلــغ 
180/000/000 ریــال بابــت اصــل خواســته 

هزینــه  بابــت  ریــال  پرداخــت  مبلــغ  و 
ــت  ــال باب ــت ری ــغ پرداخ ــناس و مبل کارش
خســارت تاخیــر تادیــه از زمــان صــدور 
ــر اســاس  ــم ب ــان اجــرای حک ــا زم چــک ت
شــاخص بهــای کاال و خدمــات اعامــی 
ــال   ــغ 9/000/000 ری ــزی و مبل ــک مرک از بان
بابــت نیــم عشــر دولتــی مقــداری از امــوال 

ــامل: ــه ش ــوم علی محک
ــوص  ــناس در خص ــر کارش ــه نظ ــه ب باتوج
ــی  ــاک ثبت ــدانگ پ ــان شش ــی کاش ارزیاب
ــی  ۳۶88 فرعــی مجــزی از شــماره 1۵ اصل
واقــع در ناجــی آبــاد بخــش 2  حــوزه ثبتــی 
ــه  ــت آن در صفح ــند مالکی ــه س ــان ک کاش
۵۶۵ دفتــر ۳89 بنــام ابوطالــب پــروده 
ثبــت و صــادر گردیــد و در وقــت مقــرر ثبــت  
محکــوم بــه در محــل موقــوع ملــک واقع در 
کوچــه شــبنم10 حاضــر و پــس از مشــاهده 
ــک  ــورت ی ــه ص ــه ب ــا ک ــورد تقاض ــک م مل
ــع در  ــاحت 200 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ب
یــک طبقــه بــه صــورت زیرزمیــن مــی باشــد 
کــه نمــای آن آجــر بــوده و قدمــت ســاخت 
ــال  ــه در ح ــد ک ــی باش ــال م ــدود 8 س ح
ــای  ــام آق ــه ن حاضــر در تصــرف شــخصی ب
خــاوری بــوده لــذا باتوجــه بــه اینکــه ارزش 
امــاک بــر اســاس موقعیــت زمانــی و 
مکانــی خــاص شــده  کاربــری دگیــر عوامــل 
موثــر محاســبه و ارزیابــی مــی گــردد ارزش 
ششــدانگ عرصــه و اعیــان پــاک فــوق دو 
ــی  ــال ارزیاب ــارد و ششــصد میلیــون ری میلی
گردید.توقیــف پــس از جــری تشــریفات 
قانونــی و اینکــه کارشــناس رســمی منتخــب 
ــل  ــرح ذی ــد بش ــس از بازدی ــتری پ دادگس
تاریــخ  در  نمــوده  ارزیابــی  بــه  اقــدام 
ــه  ــت 1۳ ب ــاعت 12  لغای 1۳9۶/07/10 از س
مزایــده مــی گــذارد. بــه هرکســی و کســانی 
ــغ کارشناســی شــده ذیــل الذکــر  کــه از مبل
شــروع و باالتریــن مبلــغ را پیشــنهاد نمایــد 
امــوال بــه او فروختــه خواهــد شــد. خریــدار 
ــوال  مــی بایســت ده درصــد از ارزش کل ام
ــی  ــد و مابق ــع نمای ــس تودی ــی المجل را ف
را ظــرف مهلتــی کــه از ســوی مســئولین 
و  تعییــن  احــکام  اجــرای  متصدیــان  و 
ــد  ــی کن ــاه تجــاور نم ــک م ــر آن از ی حداکث
نمایــد چنانچــه  بایســت پرداخــت  مــی 
تعییــن شــده  خریــدار در مهلــت مقــرر 
ــدام  ــاء اق ــی به ــت مابق ــه پرداخ ــبت ب نس
ننمایــد ســپرده او پــس از کســر هزینــه 
ــده  ــط و مزای ــت ضب ــع دول ــه نف ــده ب مزای
تمدیــد خواهــد گردیــد. کســانی کــه مایلنــد 
امــوال را ماحظــه و بازدیــد نماینــد مــی 
ــه  ــده ب ــت مزای ــه وق ــده ب ــد ۵ روز مان توانن
ــتری  ــی دادگس ــکام مدن ــرای اح ــره اج دای
کاشــان مراجعــه نماینــد. ضمنــا مزایــده 
در دایــره اجــرای احــکام مدنــی شــورای 
ــزار  ــان برگ ــتری کاش ــاف دادگس ــل اخت  ح

می شود.
مدیــر اجــرای احــکام شــورای حــل اختــاف 

ن شا کا
حسین خندانی 

1108/ م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
رای افرازی

خواهــان: آقــای حســن ارکیــان بــا وکالــت از 
آقــای ســید محمــد مهــدی موســویان طبــق 
وکالتنامــه 1۵909۶ مــورخ 9۶/0۳/1۳ دفتــر 

1۶ کاشــان
خواندگان:آقای اسداله شیشه گر

خواســته:افراز قدرالســهم مشــاعی از پــاک 
219 فرعــی از 49 اصلــی

ــای حســن  ــه آق ــه اینک ــر ب ــردش کار: نظ گ
ــد  ــید محم ــای س ــت از آق ــه وکال ــان ب ارکی
ــق وکالتنامــه 1۵909۶  مهــدی موســویان طب
کاشــان   1۶ دفتــر   9۶/0۳/1۳ مــورخ 
ــه میــزان  تقاضــای افــراز قدرالســهم خــود ب
از ششــدانگ قطعــه زمیــن  دانــگ   ۵.4
 49 از  فرعــی   219 پــاک  از  یکجریبــی 
را  ثبتــی قمصــر  اصلــی واقــع در حــوزه 
ــاک  ــت پ ــناد مالکی ــه اس ــت ک ــوده اس نم
ــداله  ــراز و اس ــی اف ــام متقاض ــه ن ــوق ب ف
شیشــه گــر والغیــر ثبــت و صــادر و تســلیم 
شــماره  گــزارش  برابــر  اســت.  گردیــده 
ــت  ــده ثب ــورخ 9۶/04/2۶ نماین ۳97۵8۵ م
عملیــات ثبتــی خاتمــه یافتــه و مانعــی 
ــه  ــدارد و باتوجــه ب جهــت افــراز آن وجــود ن
ــخ  ــن تاری ــا ای ــده ت ــام ش ــای انج گواهی ه
در قیــد بازداشــت و رهــن نمــی باشــد طبــق 
ــاده  ــراز و م ــون اف ــه قان ــن نام ــاده ۳ آیی م
17 آییــن نامــه اجــرای اســناد رســمی آگهــی 
دعــوت بــه افــراز در روزنامــه شــماره ۵4۵2 
مــورخ 9۶/۵/2 روزنامــه نســل فــردا چــاپ 
اصفهــان منتشــر گردیــده و بــدوا حــدود 
ابــرازی برداشــت گردیــد و مشــخص گردیــد 
مــورد تقاضــا بــه صــورت یــک قطعــه زمیــن 
ــراز  ــه در تصــرف متقاضــی اف ــی باشــد ک م
ــاعی  ــهام مش ــه س ــه ب ــا توج ــرار دارد و ب ق
نامبــردگان میــزان تصرفــات در مالکیــت 
ــود  ــارض وج ــته و تع ــرار داش ــان ق متقاضی

ــدارد. ن
لــذا بــا توجــه بــه اینکــه شــهرداری بــه 
موجــب نامــه شــماره 2890 مــورخ 9۶/۳/18 
ــر  ــب نشــینی را مشــخص و براب ــزان عق می
 9۶/۵/14 مــورخ   ۵1۵8 شــماره  نامــه 
ــراز  ــا اف ــزارش، ب ــورد گ ــاک م ــراز پ ــا اف ب
ــه  ــت قطع ــه جه ــت ک ــوده اس ــت نم موافق
مهــدی  محمــد  آقــای  ســهم  افــرازی 
موســویان پــاک 2817 فرعــی و جهــت 
و  حــدود  اســت  گرفتــه  قــرار  شــرکا 
ــدود  ــز ح ــرازی و نی ــه اف ــخصات قطع مش
و مشــخصات باقیمانــده ســایر مالکیــن 

ــی دارد. ــام م ــل اع ــه شــرح ذی مشــاعی ب
بــه  افــرازی  قطعــه  ششــدانگ  الــف( 
مســاحت ۵۵4.۶۳ متــر مربــع کــه بــه 
ــه  صــورت یــک قطعــه زمیــن مــی باشــد ب
ــارت  ــدود آن عب ــی و ح ــماره 2817 فرع ش
اســت از: شــماال بــه طــول 21.۶۶ متــر 
ــرقا اول  ــه ش ــه کوچ ــوار ب ــل درب و دی مح
بــه طــول 1۵.4۵ متــر دیــوار بدیــوار شــماره 
97 فرعــی دوم بــه طــول 10.84 متــر دیــوار 
ــول  ــا بط ــی جنوب ــوار شــماره 100 فرع ــه دی ب
ــی  ــوار 2818 فرع ــه دی ــوار ب ــر دی 22.81 مت
غربــا بــه طــول 2۳.۵8 متــر دیــوار بــه دیــوار 
2811 فرعــی )ایــن قطعــه در ســهم خواهــان 
آقــای ســید محمــد مهــدی موســویان قــرار 

ــه(. گرفت
ب( ششــدانگ قطعــه زمیــن بمســاحت 
ــی  ــماره 2818 فرع ــع بش ــر مرب ۶2.77 مت
ــر  ــول 22.81 مت ــماال بط ــت ش ــدود اس مح
دیــوار بــه دیــوار 2817 فرعــی شــرقا بطــول 
2.۵ متــر دیــوار بــه دیــوار 100 فرعــی جنوبــا 
دیــوار  بــه  دیــوار  متــر   12.9 بطــول  اول 
10۳ فرعــی و دوم بطــول 10 متــر دیــوار 
ــر  ــول ۳ مت ــا بط ــی غرب ــورا 104 فرع ــه دی ب
ــرای  ــا ب ــوار 2811 فرعی.)ضمن ــه دی ــوار ب دی
قطعــه 2818 حــق عبــور از قطعــه 2817 
لحــاظ گردید()ایــن قطعــه در ســهم مالــک 

ــرد( ــی گی ــرار م ــاعی ق مش
رونوشــت رای و نقشــه افــرازی طبــق مــاده 
۳ آییــن نامــه قانــون افــراز و مــاده 17 
ــی  ــمی آگه ــناد رس ــرای اس ــه اج ــن نام آیی
تــا چنانچــه نســبت بــه رای مذکــور اعتــراض 
ــراز  ــون اف ــاده 2 قان ــه م ــه ب ــا توج ــد ب دارن
ــرف  ــراز ظ ــون اف ــه قان ــن نام ــاده ۶ آیی و م
ــت  ــی دادخواس ــخ آگه ــدت 10 روز از تاری م
ــرم  ــتری محت ــه دادگس ــود را ب ــراض خ اعت
کاشــان تســلیم و رســید آن را بــه اداره ثبــت 

ــد. تســلیم نمای

رئیس اداره ثبت قمصر 
110۵/ م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــد حــدود ششــدانگ  ــه اینکــه تحدی نظــر ب
یکبــاب خانــه پــاک شــماره 10۳8 / 19 
ــان  ــت اصفه ــع در کلیشــاد بخــش 9 ثب واق
کــه طبــق ســوابق و پرونــده ثبتــی بــه 
موجــب رای شــماره 700074۳ – 24 / 2 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــرای قان / 1۳9۶در اج
ــام آقــای  ــه ن اراضــی فاقــد ســند رســمی ب
ذوالفقــار محمــودی بــرام فرزنــد صحنعلــی 
ــد  ــات تحدی ــت اســت و عملی ــان ثب در جری
نیامــده  عمــل  بــه  آن  قانونــی  حــدود 
ــمت  ــتود قس ــه دس ــا ب ــک بن ــت . این اس
اخیرمــاده 1۵ قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای 
نامبــرده تحدیدحــدود پــاک مرقــوم در روز 
ــاعت  ــورخ 12 / 7 / 1۳9۶ س ــنبه م چهارش
بــه عمــل  و  9 صبــح در محــل شــروع 
خواهــد امــد . لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی 
ــه  ــردد ک ــار میگ ــن اخط ــه مجاوری ــه کلی ب
در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در 
ــن  ــد و اعتراضــات مالکی محــل حضــور یابن
یــا مجاوریــن مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت 
از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی 

ــد .  ــد ش ــه خواه ــا ۳0روز پذیرفت ت
ــی  ــد ثبت ــاون واح ــادمان – مع ــی ش مجتب

فاورجــان  م الــف ۵10/۵7۳

،،
ذوب آهــن  و  ســپاهان  تیم هــای 
اصفهان، پارس جنوبی جم و سایپای 
کم نــام  حریفــان  مقابــل  در  تهــران 
و نشــان خــود حــذف شــدند و تنهــا 
اســتقالل بــود کــه بــا خوش شانســی 
موفق شــد به مرحله بعد صعود کند

 اعالم مفقودی 
ــرگ ســبز خــودروی ســواری  ــی و ب ســند کمپان
ــره ای متالیــک  ــی ایکــس ای نق ــد جــی ت پرای
مــدل 8۵ بــه شــماره موتــور 1۵14817 و شــماره 
شاســی 141228۵21811s و شــماره انتظامــی 
ایــران 4۳ – 2۵4 د 2۶ بــه مالکیــت آقــای 
حمــزه قلــی احمــد جــو فرزنــد احمــد بــه شــماره 
مفقــود  میمــه  ملــی ۶2298۳۶۵۳1 صــادره 
ــار ســاقط مــی باشــد .  ــده و از درجــه اعتب گردی

 اعالم مفقودی 
 ۳ مــزدا  ســواری  خــودرو  کمپانــی  ســند 
)BKL۳( مــدل 1۳87 رنــگ ســفید بــه شــماره 
شاســی  شــماره  و   LF10442481  : موتــور 
پویــا  نــام  بــه   NAGBSX7CC11C001۶1  :
ــده و از  ــد ابوالفضــل مفقــود گردی قپانچــی فرزن

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

 اعالم مفقودی 
ســند کمپانــی خــودرو ســواری پــژو پــارس مدل 
1۳82 بــه شــماره موتــور: 2282811۶4۳7 و 
شــماره شاســی: 8181۵817 بــه نــام محمدتقــی 
ــی 10918۵4777  ــد مل ــه ک ــی ب ــدی دهق احم
ــی  ــار ســاقط م ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی مفق

باشــد.

نگاهی به مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی

حذف بزرگان از جام حذفی



حرف و نقل

 یوســف انصــاری، داســتان نویس، دربــاره تب نوشــتن 
و نویســنده شــدن اظهــار کــرد: ادبیــات شــاید ارزان تریــن 
ــمت آن  ــه س ــد ب ــی می توان ــر کس ــه ه ــت ک ــری اس هن
ــر  ــت. ه ــده اس ــی گول زنن ــودن کم ــن ارزان ب ــد و ای بیای
کســی بــا داشــتن یــک گوشــی اندرویــد می توانــد شــاعر، 

ــود. ــناس ش ــد و جامعه ش ــنده، منتق نویس
ــبز«  ــم »س ــنواره  فیل ــر جش ــدی، دبی ــاد توحی  فره
ــن جشــنواره  ــه  ای ــه بهان ــه ب ــی ک ــاره  تعــداد فیلم های درب
ســاخته شــده اند، توضیــح داد: خیلــی اعتقــاد نــدارم کــه 
جشــنواره ای باعــث بشــود کــه فیلم هایــی دربــاره  محیــط 
ــوزه  ــژه در ح ــرم به وی ــه نظ ــود؛ ب ــاخته بش ــت س زیس
ــر دارد، نظــام  محیــط زیســت آنچــه بیــش از همــه تأثی
انگیزشــی خــود هنرمنــد اســت؛ بــه همیــن دلیل امســال 
برخــاف انتظارمــان بــدون هیــچ سفارشــی بــا تعــدادی 

فیلــم خــوب مواجــه هســتیم.
 خســرو احتشــامی، شــاعر کتــاب »افســانه اصفهــان 
آبــی«، گفــت: بــرای مــردم عامــه درســت خوانــدن شــعر 
مســئله مهمــی نیســت و بــه آن احتیاجــی ندارنــد؛ چــون 
دســتور زبــان فارســی از روی زبــان مــردم شــکل گرفتــه و 
ایــن مــورد بــرای کســی کــه بــه صــورت آکادمیــک شــعر 
و ادبیــات را دنبــال می کنــد، مهم تــر اســت. دانــش 
لغــوی کافــی و داشــتن فــن بیــان قــوی و دانــش 

ســخنوری تأثیــر بســزایی در خوانــش شــعری دارد.
 حمیدرضــا نعیمــی کــه قــرار اســت بــه زودی نمایــش 
»شــوایک، ســرباز ســاده دل« را روی صحنــه ببــرد، 
گفــت: فرهــاد آییــش پــس از تجربــه موفــق »ســقراط«  
ــازی دل انگیــزی را در ایــن نقــش خواهــد داشــت کــه  ب
می توانــد همــه را شــگفت زده کنــد و بــه طــور کلــی تصــور 
می کنــم ایــن نمایــش بســیار ســنگین تر از نمایــش 
»ســقراط« باشــد و البتــه امیــدوارم از آن هــم جذاب تــر 

شــود.
»ناتالــی  ســاخته  شــکار«  »فصــل  فیلــم   
گاراجیــوال« از کشــور آرژانتیــن، جایــزه بهتریــن فیلــم 
از نــگاه مخاطبــان بخــش »روزهــای ونیــز« را همــراه 
بــا جایــزه پنــج  هــزار یورویــی کســب کــرد؛ بخشــی 
مســتقل از جشــنواره ونیــز کــه هــر ســال از ســوی 
اتحادیــه ملــی منتقدیــن فیلــم ایتالیــا در جشــنواره 

ــود. ــزار می ش ــز برگ ونی
 نائومی کاواســه، فیلمســاز مؤلف ژاپنــی، کار فیلمبرداری 
ــوش  ــت بین ــازی ژولی ــا ب ــال« ب ــا »خی ــژن« ی ــم »وی فیل
ــر  ــم ماساتوشــی ناگاســه، بازیگ ــن فیل ــرد. در ای ــاز ک را آغ
ــازی می کنــد. ایــن فیلــم حاصــل همــکاری  ژاپنــی نیــز ب
یــک کمپانــی پاریســی و کمپانــی کومــی متعلــق بــه خانــم 

کاواســه، کارگــردان ژاپنــی ۴۸ ســاله اســت.
 چندیــن رســانه و منتقــد ســینمایی دربــاره فیلــم 
ــرادران  ــاخته ب ــاء« س ــدون امض ــخ، ب ــدون تاری »ب
ــز حضــور دارد،  ــم ونی ــه در جشــنواره فیل ــد ک جلیلون

نقدهــای مثبــت نوشــتند.
ــران،  ــردان ســینمای ای ــش اقباشــاوی، کارگ  دان
ــاری ســاخته  ــوش عی ــاره کیان ــم مســتندی درب فیل
اســت کــه ایــن مســتند در مراســم بزرگداشــت 
ــه نمایــش  ــران ب ــزرگ ســینمای ای وی در جشــن ب

درمی آیــد.

A.Bazofti@eskimia.ir
عاطفه بازفتیگروه فرهنگ

باعــث  نکاتــی کــه  از  یکــی  بی شــک 
ــه  ــردی ب ــاب »م ــی کت ــود مخاطب می ش
نوشــته ای  انتخــاب کنــد،  را  ُاِوه«  نــام 
جلــد  روی  بــر  اشپیگـــل  روزنامــه  از 
ــان  ــن رم ــه از ای ــاب اســت: »کســی ک کت
خوشــش نیایــد، بهتــــر اســت هیــچ 

نخوانــد.«  کتابــی 
تبلیــغ  و  بزرگ نمایــی  قــدری  هرچنــد 
ــا  ــت، ام ــان اس ــول پنهــ ــل ق ــن نق در ای
بــه هــر روی »مــردی بــه نــام ُاِوه« در 
مــدت کوتاهــــی پــس از انتشــار توانســت 
پرفــــروش ترین کتــاب ســال ســوئد، 

ــود. ــز ش ــازون و نیویورک تایم ــایت آم س
 موضوع کتاب

نویســنده ایــن رمــان - کــه حــاال بــه 
بیـــش از ســـی زبــان دنیــا از جملــه 
»فردریــک   - شــده  ترجمــه  فارســی 
بکمــن« اهــل کشــور ســوئد اســت. او 
ابتــدا قســمت هایی از ایــن داســتان را 
در  وی  می کــرد؛  منتشــر  وباگــش  در 
این بــاره گفتــه اســت: »هنگامــی کــه 
وبــاگ  در  را  نوشــته هایم  همســرم، 
ــیار  ــرد- ُاِوه - بس ــن م ــت ای ــد گف خوان
ــا  ــم ب ــن ه ــون م ــت؛ چ ــه توس ــبیه ب ش
دیگــران کــم صحبــت می کنــم و زیــاد 
اجتماعــی نیســتم. از آن بــه بعــد »مــردی 

بــه نــام ُاِوه« شــکل گرفــت.«
کتــاب، زندگــی پیرمــردی عبــوس، منزوی 
و بــه آخــر خــط رســیده را روایــت می کنــد 
کــه اغلــب بــا جهــان خــارج ارتباطی نــدارد 
و همســایگانش او را »همســایه تلخ مــزاِج 
ــه  ــردی ک ــد؛ پیرم ــدا می کنن ــی« ص جهنم
از محیــط کارش اخــراج شــده و از پشــت 
ــر دارد؛  ــر نظــ پنجــره همســایگانش را زی
مــردی کــه پــس از مــرگ همســرش 
ــدارد و  ــی ن ــه زندگ ــرای ادام ــزه ای ب انگی
ــان دادن  ــرای پای ــی را ب ــای مختلف راه هــ
ــر  ــد و ه ــان می کن ــی اش امتح ــه زندگ ب

ــود. ــق نمی ش ــی موف ــه دالیل ــا ب ــار بن ب
 زبان و لحــن

ــان  ــا زب فردریــک بکمــن در ایــن کتــاب ب
ــک  ــب نزدی ــه مخاط ــه ب ــی صادقان و لحن
موضوعــات  و  طنــز  زبــان  می شــود. 
ــن  ــا از ای ــزد ت ــم می آمی ــا ه ــک را ب تراژی
ــدرن را  ــه م ــان جامع ــی انس ــق زندگ طری
نقــد کنــد؛ انســانی کــه گرفتــار ماشــین ها 
و صنعــت اســت: »ایــن روزهــا مــردم 
دســتگاه  و  دارنــد  کامپیوتــر  فقــط 
اسپرســو. جامعــه ای کــه در آن هیچ کــس 
بــا  منطقــی  طریقــی  بــه  نمی توانــد 
دســت بنویســد و قهــوه َدم کنــد بــه کجــــا 

مــی رود؟« 
حرف هــا  پــِس  در  دیگــر  عبــارت  بــه 
انتقاداتــی  نویســنده  ُاِوه،  غرغرهــای  و 
جــدی را بــه جامعــه و ســبک زندگــی 
و می تــوان گفــت  وارد می کنــد  مــردم 
ــی  ــی، نوگرای ــوم کهن گرای ــی مفه ــه خوب ب
قالــب  در  را  فرهنگــی  تفاوت هــای  و 

داســتان بازگــو کــرده اســت.

 توصیفــــات
آن  بــه  می تــوان  کــه  دیگــری  نکتــه 
ــل و  ــق، مفص ــات دقی ــرد توصیف ــاره ک اش
ــه کتــاب اســت کــه گاهــی حتــی  ریزبینان
حوصلــه مخاطــب را ســر می بــرد و باعــث 

بی قــراری او می شــود؛ امــا بــه عقیــده 
مفصــل  توصیفــات  منتقــدان،  برخــی 
ــدن  ــر ش ــث نزدیک ت ــد باع ــاب می توان کت
مخاطــب بــه فضــا و شــخصیت ُاِوه شــود؛ 
ــروش  ــل ف ــی از دالی ــان یک ــن  رو آن از ای
ایــن کتــاب را در لحـــن خــوب و متفاوتش 

می داننــد.
 شخصیت ایرانی داستان

در طــول رمــان، عامــل مهــم دیگــری 
ــن حــس کنجــکاوی  ــه باعــث برانگیخت ک
حضــور  می شــود،  ایرانــی  خواننــده 
شــخصیتی ایرانــی بــه نــام »پروانــه« 
اســت کــه اغلــب مخاطبــان شــاید عاقمند 
باشــند بداننــد در رونــد داســتان، تصویــری 
ــد،  ــه می ده ــان ارائ ــه نویســنده از ایرانی ک

ــت.  ــه اس چگون
 پروانـــه، زنـــی اســت خـوش قلـــب و 
ــی ُاِوه را  ــه مســیر زندگ دوست داشــتنی ک
تغییــر می دهــد و بــه عقیــده ُاِوه برخــاف 
ِخنــــگ  هــم  »خیلــی  آدم هــا  بقیــه 

نیســت.«
ــدن  ــه خوان ــد ب ــر عاقه من ــوع اگ در مجم
ــا لحنــی صمیمــی  ــی ســرگرم کننده ب کتاب
ــاب  ــام ُاِوه« انتخ ــه ن ــردی ب ــتید »م هس

ــود. مناســبی خواهــد ب

مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان بــا پــل 
ــو کــرد.  ــدار و گفت وگ ــکان، دی ــر خارجــه واتی ــر، وزی گاالگ

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
اســتان اصفهــان، حجت االســام و المســلمین حبیب رضــا 
ارزانــی در دیــدار بــا پــل گاالگــر، وزیــر خارجــه واتیــکان، بــا بیان 
ــتیم،  ــما هس ــان ش ــان میزب ــه در اصفه ــبختیم ک ــه خوش اینک
گفــت: اصفهــان از دیربــاز محــل زندگــی ادیــان توحیــدی 
بــوده و یهودیــان، مســیحیان، زرتشــتیان و مســلمانان در کنــار 
ــام  ــا ن ــی ب ــل در محل ــد و ۱۱۵ ســال قب ــی می کردن ــم زندگ ه

ــد.  ــو می پرداختن ــه گفت وگ ــم ب ــا ه ــه ب صفاخان
ــدی در  ــان توحی ــه ادی ــیس دبیرخان ــه تأس ــاره ب ــا اش وی ب
اصفهــان اظهــار کــرد: ۷ ســال قبــل بــا تأســیس ایــن دبیرخانــه 
تــاش کردیــم فضــای گفت وگــو بیــن مســلمانان، مســیحیان، 

ــا کنیــم.  ــاره احی ــان، زرتشــتیان و صابئیــن را دوب یهودی

ــان توحیــدی را در  ــزرگ ادی وی افــزود: هــر ســال همایــش ب
ــوی  ــدت و گفت وگ ــاره وح ــرده و در آن درب ــزار ک ــان برگ اصفه
ــم؛  ــت می کنی ــری صحب ــا افراطی گ ــه ب ــح و مقابل ــان، صل ادی
امیدواریــم در برنامــه ســال های بعــد در ایــن همایــش حضــور 

داشــته باشــید. 
ــا بیــان اینکــه پیــام حضــرت مســیح  حجت االســام ارزانــی ب
ــود،  ــت ب ــت و رحم ــح، محب ــد)ص( صل ــرت محم )ع( و حض
ــش از ۱۰  ــا، بی ــش از ۲۰ کلیس ــان بی ــرد: در اصفه ــح ک تصری
کنیســه و یــک معبــد متعلــق بــه زرتشــتیان وجــود دارد و ادیان 
توحیــدی بــه راحتــی مراســم  مذهبــی خــود را دنبــال می کننــد. 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن ــدار مدی ــت دی ــی اس گفتن
ــو  ــور لئ ــا حض ــکان ب ــه واتی ــر خارج ــا وزی ــان ب ــتان اصفه اس
بــوگاردی ســفیر واتیــکان در جمهــوری اســامی و هیئــت همراه 

ــد. ــزار ش ــان برگ ــتانداری اصفه در اس

یازدهمیــن شــماره هفته نامــه اینترنتــی »شــهرزاد« بــا یادداشــتی 
از تهمینــه میانــی دربــاره ســریال »شــهرزاد« آغــاز می شــود. 

طبــق گــزارش رســیده، در یادداشــت تهمینــه میانــی آمده اســت: 
ــاق همســرم هــر  ــه اتف »ســریال »شــهرزاد« را دوســت دارم و ب
هفتــه آن را می بینیــم؛ زیــرا متناســب بــا روحیــه ایرانیــان اســت 
و بــرای ایشــان قصــه می گویــد و همــه اعضــای خانــواده را 
ــد.  ــذب می کن ــی ج ــی اجتماع ــت طبقات ــن و موقعی ــارغ از س ف
ــه نشــان  ــد ک ــل می کن ــی را نق »شــهرزاد« داســتان های تودرتوی
از عایــق و ســایق متنــوع اجتماعــی اســت و هوشــمندانه و 
هماهنــگ بــا یکدیگــر داســتان و درام واحــدی را شــکل می دهــد. 
ایــن ســریال بــا ایجــاد تعلیــق و درام تاثیرگــذار بــه شــعور و درک 
تماشــاگر احتــرام می گــذارد و آن هــا را بــا خــود همــراه می کنــد. 
ــوع  ــخصیت های متن ــا ش ــی ب ــه راحت ــب ب ــهرزاد« مخاط در »ش
ــاگران  ــک از تماش ــر ی ــه ه ــن اینک ــد؛ ضم ــرار می کن ــاط برق ارتب

ــد.  ــداری می کن ــد شــخصیت داســتان، همزادپن ــا چن ــک ی ــا ی ب
ــد  ــا می ده ــه م ــتگان ب ــی از گذش ــر زیبای ــه تصوی ــن مجموع ای
ــه دلیــل انســجام  کــه حتــی اگــر کامــا مســتند هــم نباشــد، ب
در فضاســازی و بــازی خــوب بازیگــران، باورپذیــر اســت؛ برخــاف 
ــوان  ــه بان ــی ب ــا و خاق ــگاه پوی ــوم، ن ــریال های مرس ــب س اغل
ــاوت  ــدارد و بی تف ــزاری ن ــگاه اب ــه آن هــا ن ــا ب کشــور دارد و نه تنه
ــخصیت  ــوان ش ــه عن ــهرزاد ب ــرار دادن ش ــا ق ــه ب ــت، بلک نیس
محــوری داســتان و در کنــار او شــیرین، آذر و ... بــه احساســات 
و توانمندی هــای شــغلی، اجتماعــی و سیاســی ایشــان بهــا 
ــر  ــم ب ــه حاک ــط محترمان ــش رواب ــا نمای ــهرزاد ب ــد. ش می ده
ــادی  ــی، اقتص ــف اجتماع ــات مختل ــای طبق ــای خانواده ه  اعض
و فرهنگــی، بــر ناخــودآگاه تماشــاگران تأثیــر مثبــت دارد و 
ــری در  ــوگ و همفک ــاد دیال ــه ایج ــویق ب ــان را تش ــی ایش به نوع

می کنــد. خانــواده 

فرهنگ و هنر10

،،
 اگــر عالقه منــد بــه خوانــدن کتابــی 
صمیمــی  لحنــی  بــا  ســرگرم کننده 
اُوِه«  نــام  بــه  »مــردی  هســتید، 

بــود خواهــد  مناســبی  انتخــاب 
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ــا  مراســم بهره بــرداری از فــاز اول پردیــس هنــر آبشــار ب
حضــور مدیــران شــهری و اعضــای شــورای شــهر اصفهان 

و اســتقبال پرشــور شــهروندان اصفهانــی برگــزار شــد.
پــروژه پردیــس هنــر شــامل دو فــاز اســت کــه ورودی، 
جــاده VIP، برکه هــا و آبشــارهای مجــاور خیابــان، فــرش 
گل، داالن بهشــت و پارکینگ هــا، جــزء فــاز یــک پردیس 

ــر محســوب می شــوند و همگــی تکمیــل شــده اند. هن
ــر آبشــار در محــل شــهربازی قدیــم آبشــار  پردیــس هن
آن  بــرای  متنوعــی  کاربری هــای  و  شــده  ســاخته 
ــه  ــی شــامل گلخان ــی شــده اســت؛ کاربری های پیش بین
و پــارک سرپوشــیده شــبیه بــه بــاغ گل هــا و همچنیــن 
ــارک  ــام، پ ــوزه احج ــامل م ــی ش ــای فرهنگ کاربری ه
بــازی کــودکان بــا روحیــه مینیاتــور و ســالن آمفی تئاتــر 
بــا گنجایــش ۳ هــزار نفــری بــرای ایــن مجموعــه در نظر 

ــه شــده اســت. گرفت
بــا توجــه بــه اینکــه خیابــان آبشــار در قدیم داالن بهشــت 
نــام داشــته اســت، در طراحــی ایــن پــارک ســعی شــده 
تــا از طراحــی ســقف های چوبــی و آبشــاری کــه در کنــار 

خیابــان قــرار دارد، اســتفاده شــود.
بــرای احــداث ایــن پــروژه ۱۵ میلیــارد تومــان از منابــع و 
اعتبــارات منطقــه ۶ شــهرداری اصفهــان هزینــه می شــود.

سرپرســت شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای 
اجــرای برنامه هــای فرهنگــی و هنــری مــکان مناســبی 
برنامه هــای  پــس  ایــن  از  نداشــت، گفــت:  وجــود 

ــود. ــزار می ش ــر برگ ــس هن ــی در پردی فرهنگ
 پردیس هنر، پروژه ای بی نظیر در کشور است

مهــدی جمالی نــژاد، سرپرســت شــهرداری اصفهــان 
ــا  ــان ب ــر اصفه ــاز اول پردیــس هن ــه ف ــن افتتاحی در آیی
ــا و  ــرد: برنامه ه ــار ک ــر اظه ــعید غدی ــد س ــک عی تبری
پروژه هــای عمرانــی را در دو ســال گذشــته در ســطح 

ــم. ــاده کردی ــهریان آم ــرای همش ــان ب اصفه
ــی و  ــای فرهنگ ــان پروژه ه ــهرداری اصفه ــت ش سرپرس
ــا  ــه پروژه ه ــن مجموع ــف ای ــه عط ــهر را نقط ــری ش هن
عنــوان کــرد و گفــت: پــروژه پردیــس هنــر دارای فازهــای 
ــت در  ــوان گف ــاید بت ــه ش ــروژه ای ک ــت؛ پ ــدد اس متع

ــت. ــر اس ــور بی نظی کش
ــکان ۲ هــزار  ــن م ــت ای ــه اینکــه ظرفی ــا اشــاره ب  وی ب
ــی  ــه، یعن ــوی رودخان ــزود: آن س ــت، اف ــر اس و ۵۰۰ نف
پــروژه  ایــن  ادامــه  بین المللــی،  نمایشــگاه  مجــاور 
ــود. ــل می ش ــدی تکمی ــاه بع ــا ۵ م ــده و ت ــاخته ش س
 مجموعه فرهنگی هنری برای پاتوق هنرمندان

سرپرســت شــهرداری اصفهــان گفــت: ایــن مــکان 
مجموعــه فرهنگی هنــری خوبــی بــرای پاتــوق هنرمنــدان 
ــن  ــش از ای ــا پی ــه ت ــت ک ــی اس ــن در حال ــود؛ ای می ش
ــد  ــزار می ش ــو برگ ــل خواج ــی در پ ــای فرهنگ برنامه ه
کــه معمــوال بــار ترافیکــی ســنگینی را بــا خــود بــه همــراه 

داشــت.
وی ادامــه می دهــد: فعالیــت هنــری هنرمنــدان اصفهــان 
از قدیــم بــا طبیعــت آمیختــه بــوده اســت؛ از ایــن رو قرار 
ــا فرهنــگ و طبیعــت  ــر ب ــا پردیــس هن ــر ایــن شــد ت ب

اصفهــان درگیــر باشــد.
جمالی نــژاد اضافــه کــرد: در ایــن مــکان برنامه هــای 
مختلــف و مفرحــی برگــزار شــده و در حاشــیه ایــن مکان 

ــود. ــاد می ش ــتی ایج ــع دس ــای صنای بازارچه ه
ــن  ــرای ســاخت ای ــح کــرد: شــهردار منطقــه ب وی تصری
پــروژه بســیار تــاش کــرد و اگــر همراهــی مدیــران 

مختلــف نبــود، ایــن پروژه هــا اجرایــی نمی شــد. 
ــی،  ــکر از همدل ــا تش ــان ب ــهرداری اصفه ــت ش سرپرس
همراهــی، دلســوزی و پشــتیبانی های شــهروندان در 
ــا  ــرد: انصاف ــار ک ــان اظه ــهر اصفه ــا در ش ــبرد کاره پیش
ــهر  ــروژه در ش ــزان پ ــن می ــود، ای ــوع نب ــن موض ــر ای اگ
ــهروندان  ــک ش ــت تک ت ــده دس ــود؛ بن ــده ب ــرا نش اج

ــزد  ــهر ی ــا در ش ــوی م ــدوارم دعاگ ــم و امی را می بوس
ــند. باش

 خانواده ها، تفریحی دور همی  را در 
پردیس هنر تجربه می کنند

مدیــر عامــل ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
رویکــرد  بــا  هنــر  پردیــس  گفــت:  اصفهــان 
خانواده محــور در نظــر گرفتــه شــده تــا تمامــی اعضــای 
خانــواده لــذت در کنــار هــم بــودن و تفریــح بــه صــورت 

ــد. ــه کنن ــی را تجرب خانوادگ
 علی اکبــر بقایــی در حاشــیه افتتــاح فــاز اول پردیــس 
ــاغ  ــی در ب ــای بزرگ ــرد: برنامه ه ــار ک ــار اظه ــر آبش هن
نــور بــا ۲ هــزار جمعیــت برگــزار می شــد، امــا بــا 
رو  همیــن  از  بودیــم؛  روبــه رو  مــکان  محدودیــت 
احــداث پردیــس هنــر در دســتورکار مدیریــت شــهری 

ــت. ــرار گرف ق

 رویکرد خانواده محوری پردیس هنر 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پردیــس هنــر آبشــار در ۲ فــاز 
ــوردار  ــز برخ ــای الزم نی ــود و از ظرفیت ه ــرا می ش اج
اســت، گفــت: پردیــس هنــر بــا رویکــرد خانواده محــور 
در نظــر گرفتــه شــده تــا تمامــی اعضــای خانــواده لذت 
در کنــار هــم بــودن و تفریــح بــه صــورت خانوادگــی را 

تجربــه کننــد.
مدیــر عامــل ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
ــد از  ــا بای ــازمان ها و ارگان ه ــرد: س ــوان ک ــان عن اصفه
ــرای پویایــی شــهر اســتفاده  ظرفیــت ایــن بوســتان ب

کننــد.
بقایــی در بخــش دیگــر ســخنان خــود گفــت: ســازمان 
قالــب  در  را  خــود  برنامه هــای  فرهنگی تفریحــی 
برنامه هــای آموزشــی تفریحی بــرای ایجــاد شــور و 

ــت. ــرده اس ــرا ک ــهروندان اج ــن ش ــاط در بی نش

 دسترسی ترافیکی مناسب به پردیس هنر 
آبشار فراهم است

ــان  ــهرداری اصفه ــک ش ــل و ترافی ــل و نق ــاون حم مع
گفــت: اتفاقــی کــه در پردیــس هنــر اصفهــان افتــاده ایــن 
ــه توانســتیم دسترســی های مناســب ترافیکــی  اســت ک
ــس  ــن پردی ــار ای ــه در کن ــه اینک ــم؛ از جمل ــم کنی را فراه
پایانــه پــارک ســوار آبشــار راه انــدازی شــده اســت کــه بــه 

ــد.  ــرویس دهی می کن ــان س ــرق اصفه ش
اتوبوســرانی  خطــوط  از  تعــدادی  کــرد:  اضافــه  وی 
بــه محــدوده آبشــار ختــم می شــود و عــاوه بــر آن 
ــی شــده و  ــرای خودروهــا پیش بین پارکینــگ مناســبی ب
دسترســی هایی نیــز بــه حلقــه ســوم ترافیکــی اصفهــان 
ــب  ــور مناس ــه ط ــک را ب ــد ترافی ــا بتوان ــده ت ــم ش فراه

ــد. ــه کن تخلی
 حلقه گمشده فرهنگ و هنر در شهر

 علیرضــا صلواتــی در حاشــیه ایــن مراســم افتتــاح اظهــار 
کــرد: پردیــس هنــر، یکــی از پروژه هــای جدیــدی اســت 
کــه در ســطح شــهر اجــرا شــد و می تــوان آن را بــه عنــوان 
ــهر  ــر در ش ــگ و هن ــده فرهن ــای گمش ــی از حلقه ه یک
ــی احســاس  ــه خوب ــه آن ب ــاز ب ــه نی ــه حســاب آورد ک ب

می شــد.
اســت کــه  نیــاز  راســتا  همیــن  در  داد:  ادامــه  وی 
نقــاط  در  ســینمایی  و  فرهنگی هنــری  پردیس هــای 
مختلــف شــهر مدیریــت شــود تــا آرام آرام بتوانیــم 

تقاضــای ســفر را کاهــش دهیــم.
 پردیسی در شرق اصفهان

ــان  ــر در شــرق اصفه ــس هن ــادآور شــد: پردی ــی ی صلوات
قــرار دارد کــه بــرای برنامه هــا و جشــن های مردمــی 
ــه همیــن دلیــل دیگــر نقــاط مرکــزی  مناســب اســت؛ ب
شــهر را از لحــاظ ترافیکــی تحت الشــعاع قــرار نمی دهــد.

وی افــزود: بــر همیــن اســاس بزرگراه هــای شــهید 
کشــوری، شــهید روح االمیــن و تقاطــع غیرهمســطح 

شــهید باالیــی در نزدیکــی پردیــس هنــر، وظیفــه تخلیــه 
ــار ترافیکــی در محــدوده رینــگ ســوم ترافیکــی شــهر  ب

ــد. ــده دارن ــر عه را ب
ــان  ــهرداری اصفه ــک ش ــل و ترافی ــل و نق ــاون حم مع
ــز در  ــاده نی ــر پی ــذر عاب ــای روگ ــرد: پل ه ــان ک خاطرنش
آینــده نزدیــک در محــدوده پردیــس هنــر آبشــار راه اندازی 
ــن  ــردد از ای ــاده در ت ــران پی ــی عاب ــا ایمن ــد شــد ت خواهن

مســیر فراهــم شــود.
 تلفیق نور و هنر در پردیس هنر آبشار

معــاون شهرســازی شــهرداری اصفهــان گفــت: تلفیــق نور 
و هنــر در پردیــس هنــر آبشــار، زیبایــی ایــن بوســتان را 

دوچنــدان کــرده اســت.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــریعت ب ــام ش ــن صمص جمال الدی
ــاه و  ــور رف ــه منظ ــه ب ــت ک ــروژه ای اس ــر پ ــس هن پردی
شــادابی مــردم ســاخته شــده، اظهــار کــرد: ایــن پــروژه 
در محــل شــهربازی ســابق شــهر اصفهان ســاخته شــده و 
جلوه هــای ویــژه ای بــه لحــاظ نورپــردازی و بصــری بــرای 

زیبایــی هرچــه بهتــر آن در نظــر گرفتــه شــده اســت.
 رقص آب و نورپردازی ویژه

وی افــزود: روبــه روی ایــن مــکان رقــص آب و نورپــردازی 
ــه  ــده ک ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــی در رودخان ــژه ای یعن وی
ــه  ــود و ب ــال می ش ــه فع ــودن رودخان ــاری ب ــان ج در زم

ــد. ــاص می بخش ــوه ای خ ــروژه جل ــی پ ــای کل نم
معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری اصفهــان ادامــه 
ــز از  ــر اســت و شــهروندان آن نی ــد هن ــان، مه داد: اصفه
ــن  ــذاری ای ــن رو نامگ ــتند؛ از ای ــوده و هس ــدان ب هنرمن

مــکان بــه همیــن دلیــل بــوده اســت.
ــروژه  ــن پ ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــریعت ب ــام ش صمصم
بــدون هیــچ خاکبــرداری ســاخته شــده، گفــت: زمیــن بــه 
صــورت طبیعــی بــرای ســاخت ایــن مــکان همــوار بــوده و 
از تپه هــای ایــن مــکان بــرای فضاســازی اســتفاده شــده 

اســت.

در مراسم بهره برداری از پردیس هنر عنوان شد:

افتتاح نخستین پاتوق فرهنگی کشور در اصفهان 
تلفیق نور و هنر در پردیس هنر آبشار

ه های ارکا�ن �ن �ت

نگار
کارگردان رامبد جوان

بازیگران نگار جواهریان، محمدرضا 
فروتن، آتیال پسیانی، افسانه بایگان 

مانی حقیقی، علیرضا شجاع نوری 

من و شارمین
کارگردان بیژن شیرمرز

بازیگران ویشکا آسایش 
پژمان بازغی، سحر قریشی، نیما 

شاهرخ شاهی، رامین ناصرنصیر

ماجان
کارگردان رحمان سیفی آزاد

بازیگران مهتاب کرامتی، سیما 
تیرانداز، فرهاد اصالنی، بابک 

انصاری، بهنوش بختیاری

واکنش تهمینه میالنی به سریال »شهرزاد«دیدار مدیر کل ارشاد استان اصفهان با وزیر خارجه واتیکان
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دانش آموزی کشور
وزارت  انســانی  منابــع  برنامه ریــزی  مرکــز  رئیــس 
آمــوزش و پــرورش، از افزایــش یــک میلیــون و ۳۰۰ هــزار 
ــا ســال ۱۳۹۹ در مقایســه  نفــری دانش آمــوزان کشــور ت

ــر داد. ــا ســال ۱۳۹۵ خب ب
 اســفندیار چهاربنــد بــا اشــاره بــه اینکــه امســال کمبــود 
معلــم نداریــم، گفــت: حــدود ۲۵ هــزار معلــم را در مناطق 
ــن صــورت  ــه در ای ــت ک ــم گرف ــه کار خواهی ــدارس ب و م

هیــچ کمبــود معلمــی نخواهیــم داشــت. 
وی ادامــه داد: از مجمــوع معلمانــی کــه جــذب شــده اند 
حــدود ۱۸ هــزار نفرشــان ورودی ســال ۹۲ دانشــگاه 
فرهنگیــان هســتند و نزدیــک بــه ۷ هــزار و 4۰۰ نفــر هــم 
پــس از گذرانــدن دوره یکســاله پودمانــی آزمــون ۹۵ 

جــذب شــده اند. 
وزارت  انســانی  منابــع  برنامه ریــزی  مرکــز  رئیــس 
آمــوزش و پــرورش تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر مــا هیچ 
ــم و تمــام معلمــان مــا  نیــروی نهضتــی جــذب نکرده ای

ــتند.  ــی هس ــی و حق التدریس ــمی، پیمان ــروی رس نی
رئیــس مرکــز برنامه ریــزی منابــع انســانی وزارت آموزش 
و پــرورش بــه افزایــش دانش آمــوزان نســبت بــه ســال 
گذشــته هــم اشــاره کــرد و گفــت: تعــداد دانش آمــوزان 
ــا در همــه مقاطــع درســی حــدود ســیصد و ۱۵ هــزار  م

نفــر افزایــش پیــدا کــرده اســت. 
وی ادامــه داد: در ســال ۱۳۹۹ نیــز در مقایســه بــا ســال 
افزایــش  ۱۳۹۵ حــدود ۱ میلیــون و ۳۰۰ هــزار نفــر 

جمعیــت دانش آمــوزی خواهیــم داشــت.

 تعداد دوربین های جاده ای 
بیشتر می شود

رئیــس پلیــس راه ناجــا بــا اشــاره بــه اینکــه همــه 
ــت:  ــت، گف ــال اس ــاه س ــن م ــهریور پرتلفات تری ــاله ش س
ــر  ــر در اث ــفانه ۱۲۵۶ نف ــته متاس ــال گذش ــهریور س در ش

ــد.  ــت دادن ــود را از دس ــان خ ــاده ای ج ــات ج تصادف
ســردار محمدحســین حمیــدی اظهــار داشــت: در شــهریور 
اثــر  در  فقــط  نفــر،   ۱۲۵۶ متاســفانه  ســال گذشــته 

ــد.  ــت دادن ــود را از دس ــان خ ــاده ای ج ــات ج تصادف
وی افــزود: ایــن هموطنــان می توانســتند بــا رعایــت 
مقــررات بــا پایــان ســفر دوبــاره در کنــار عزیزانشــان 
باشــند؛ امــا متاســفانه بــه دلیــل رعایــت نکردن و نداشــتن 

ــد. ــت دادن ــود را از دس ــان خ ــت ج ــزی درس برنامه ری
ــه ادوار  ــبت ب ــم نس ــه بتوانی ــرای اینک ــه داد: ب  وی ادام
ــداد  ــیم، تع ــته باش ــتری داش ــای بیش ــته کنترل ه گذش
ــم  ــش داده ای ــا افزای ــطح جاده ه ــان را در س دوربین هایم
و امکانــات کلــی مــا نســبت بــه ســال های گذشــته بیشــتر 
و شــرایط فراهــم شــده تــا همــکاران نســبت بــه تخلفــات 

ــند.  ــته باش ــری داش ــورد دقیق ت برخ
و  راه  پلیــس  پاســگاه  ســاعته کنــار   ۷۲ توقــف  وی 
توقف هــای در نظــر گرفتــه شــده، ضبــط گواهینامــه 
و اعمــال نمــره منفــی را از جملــه اقدامــات در نظــر 
ــا تخلفــات جــاده ای  ــرای برخــورد ب گرفته شــده پلیــس ب

ــرد. ــوان ک عن

جامعه
برنامه ای برای جلوگیری از 

»جوانمرگی ایرانیان«
رئیــس مرکــز مدیریــت بیماری هــای غیرواگیــردار وزارت 
ــر ناشــی از  ــرگ ومی ــاالی م ــار ب ــه آم ــا اشــاره ب بهداشــت ب
ــه وزارت  ــرد ک ــد ک ــور تاکی ــردار در کش ــای غیرواگی بیماری ه
ــن« از  ــه »ایراپ ــرای برنام ــا اج ــت ب ــم اس ــت مصم بهداش

ــد.  ــری کن ــردم جلوگی ــی م جوانمرگ
دکتــر احمــد کوشــا بیــان کــرد: مــا در حــال حاضــر بــا نگرانــی 
ــه رو  ــاره بیماری هــای غیرواگیــردار در ســطح جامعــه روب درب
هســتیم؛ ثابــت شــده بیماری هــای قلبــی و عروقــی، دیابــت، 
ــاق  ــانی اتف ــرای کس ــه ب ــطح جامع ــرطان در س ــوی و س ری
ــا  ــا در آن ه ــن بیماری ه ــی از ای ــچ عالمت ــه هی ــد ک می افت
ــرای  ــد؛ ب ــا فاکتورهــای خطــر آن را دارن ــده نمی شــود، ام دی
ــته  ــرطان را داش ــای س ــی زمینه ه ــت کس ــن اس ــال ممک مث

باشــد، امــا نشــانه ای از آن نبینــد. 
ــل  ــه دلی ــران ب ــا در ای ــرگ و میره ــد م ــزود: ۸۰ درص وی اف
ــه  ــت؛ ب ــردار اس ــاری غیرواگی ــار بیم ــه چه ــردم ب ــالی م ابت
ایــن ترتیــب بیماری هــای قلبــی و عروقــی 4۶ درصــد، 
ســرطان ها ۱۳ درصــد، حــوادث ۱4 درصــد، دیابــت ۲ درصــد 
و بیماری هــای ریــوی 4 درصــد در مــرگ و میــر مــردم ســهم 
دارنــد. ریشــه همــه ایــن بیماری هــا نیــز بــه رفتــار و شــیوه 

ــردد. ــا بازمی گ ــی م زندگ
 وی همچنیــن اضافــه کــرد: افــراد زمانــی بــه پزشــک 
مراجعــه می کننــد کــه بیمــار شــده اند؛ امــا مهــم ایــن اســت 
ــرگ  ــرض م ــدارد و در مع ــاری ن ــی از بیم ــه عالمت ــی ک کس
زودرس قــرار دارد، شناســایی شــود. در برنامــه ایراپــن افــراد 
ــای  ــوت و فاکتوره ــی دع ــز درمان ــه مراک ــال ب ــاالی ۳۰ س ب
خطــر ماننــد چاقــی، مصــرف دخانیــات، کلســترول بــاال و ... 

ــود. ــری می ش ــا پیگی در آن ه

حمایت از زندانیان آزادشده
ــدان  ــا حضــور ســرزده در زن رئیــس ســازمان زندان هــا ب
ــف  ــای مختل ــد از بخش ه ــن بازدی ــم، ضم ــتان ب شهرس

ــه گفت وگــو پرداخــت.  ــان ب ــا زندانی ــن مرکــز، ب ای
ــی از  ــری، یک ــت کیف ــش جمعی ــت: کاه ــر گف جهانگی
اهــداف مهــم ســازمان زندان هاســت کــه در ایــن زمینــه 
ــه از نظــر  ــه و قــوه مقنن ــی در قــوه قضائی اقدامــات خوب
ــورت  ــد ص ــن جدی ــن قوانی ــن و تدوی ــری در قوانی بازنگ

ــت.  ــه اس گرفت
ــاد  ــس از آزادی و ایج ــان پ ــتغال زندانی ــزود: اش وی اف
بســترهای الزم بــرای اشــتغال پایــدار، یکــی دیگــر 
از اهــداف مهــم ســازمان زندان هاســت کــه انعقــاد 
ــه  ــران ک ــر ای ــنه مه ــک قرض الحس ــا بان ــه ب تفاهم نام

اخیــرا صــورت گرفــت در همیــن راستاســت. 
وی بــه موضــوع مجازات هــای جایگزیــن و اســتفاده 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــز اش ــدان نی ــازات زن ــی از مج حداقل
بــا کاهــش جمعیــت کیفــری، آســیب های ناشــی از 
زنــدان نیــز کاهــش می یابــد کــه ایــن مســئله در توســعه 

ــت. ــروری اس ــه ض ــی جامع ــالمت اجتماع س

کوتاه حوادث 

سرقت از منزل دروازه بان پرسپولیس
ــورد  ــپولیس، م ــان پرس ــویچ، دروازه ب ــدار رادوش ــزل بوژی من
ــه ســرقت  ــرار گرفــت و امــوال او توســط دزدان ب دســتبرد ق

رفــت. 
ــس از  ــپولیس، پ ــان دوم پرس ــویچ، دروازه ب ــدار رادوش بوژی
بازگشــت از تبریــز و ورود بــه خانــه متوجــه شــد کــه منزلــش 
مــورد ســرقت قــرار گرفتــه اســت. او بــه ســرعت توســط مدیر 
برنامه هایــش مســئوالن انتظامــی را در جریــان گذاشــت. در 
ســرقت از آپارتمــان رادوشــویچ کــه در غــرب تهران واقع شــده 
ــه ســرقت  ــا ارزش او ب ــوال ب ــد و ام ــول نق ــادی پ ــدار زی مق
ــا را  ــن پول ه ــته ای ــد داش ــود او قص ــه می ش ــه گفت ــه ک رفت

بــرای خانــواده اش ارســال کنــد. 
ــه ریاســت  ــاغ فیــض ب در حــال حاضــر مامــوران کالنتــری ب
ســرهنگ مالاحمــدی در محــل ســرقت حاضــر شــدند و 
مشــغول بررســی ســرنخ ها بــرای دســتگیری ســارقان 

ــتند. هس

مرگ مرموز یک سرباز در دزفول
تیــم ویــژه کارآگاهــان پلیــس آگاهــی جهــت کشــف 
علــت مــرگ ســربازی در دزفــول پیگیــر ماجــرا هســتند. 
ــول،  ــتان دزف ــس شهرس ــس پلی ــی، رئی ــرهنگ الهام س
در تشــریح خبــر گفــت: شــامگاه ۱۵ شــهریور در پــی 
ــدا  ــر پی ــی ب ــس ۱۱۰ مبن ــای پلی ــز فوریت ه ــالم مرک اع
شــدن جســد ســربازی در میــدان امــام حســین دزفــول 
بالفاصلــه عوامــل انتظامــی و تیــم بررســی صحنــه جــرم 
پلیــس آگاهــی در محــل حادثــه حاضــر شــدند و اقدامــات 

ــه انجــام شــد.  اولی
وی افــزود: ضمــن تشــکیل پرونــده قضایــی، در تحقیقــات 

اولیــه یــگان خدمتــی ســرباز مشــخص شــد. 
ــرب و  ــار ض ــه آث ــه هیچ گون ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام
جــرح بــر بــدن ســرباز متوفــی دیــده نشــد، گفــت: پــس 
از احــراز هویــت ســرباز توســط یــگان خدمتــی اش، جســد 
ــی  ــه پزشــکی قانون جهــت تحقیقــات و بررســی علمــی ب

ــل داده شــد.  تحوی

 دستیار باند مخوف »کالغ ها« 
دستگیر شد

دادســتان عمومــی و انقــالب کرمانشــاه از دســتگیری یــک 
متهــم ســابقه دار خبــر داد و گفــت: ایــن فــرد دارای ســوابق 
ــی  ــف و آدمربای ــه عن ــاوز ب ــرقت، تج ــرارت، س ــدد ش متع

بــود.
 محمدحســین صادقــی، دادســتان عمومــی و انقــالب 
مرکــز اســتان کرمانشــاه، از دســتگیری یــک متهــم 
ســابقه دار خبــر داد و گفــت: متهــم بــه همــراه یکــی 
از اعضــای بانــد موســوم بــه »کالغ هــا« در ســال ۹4 
مرتکــب ســرقت از منــزل شــامل ســرقت ۳۰ تختــه فــرش 
دســتباف، تعــدادی تابلوفــرش و ۲ عــدد انگشــتر نفیــس 

ــد.  ــده بودن ــارد ش ــه ارزش ۱۰ میلی ب
ــت  ــم جه ــن مته ــان گفــت: ای ــی در پای ــام قضای ــن مق ای
ــوم  ــعبه س ــه ش ــری ب ــی کیف ــت قطع ــرای محکومی اج

ــد. ــل داده ش ــاه تحوی ــری کرمانش ــکام کیف ــرای اح اج

اعترافات یکی از متهمان قتل دالر فروش

روی صندلــی پشــت در اتــاق بازپــرس جنایــی 
می خواهــد  می کنــد.  گریــه  مــدام  و  نشســته 
پســرش را ببینــد؛ پســری کــه حاصــل ازدواج 
ــال دارد؛  ــد 4۰ س ــت. می گوی ــوده اس ــش ب ناموفق
ــن  ــن و چــروک روی صورتــش، خــالف ای ــا چی ام
ــالش را  ــن و س ــد و س ــان می ده ــوع را نش موض
ــی از  ــا، یک ــدس زد. مین ــوان ح ــش از ۵۰ می ت بی
متهمــان حادثــه قتــل دالرفــروش اســت کــه چنــد 
ســال قبــل در منطقــه بهارســتان تهــران اتفــاق 
ــش از  ــگار تپ ــا خبرن ــو ب ــا در گفت وگ ــاد. مین افت

نقــش خــود در جنایــت می گویــد.
 در قتل چه نقشی داشتی؟

ــا  مــن بی گناهــم؛ در جنایــت نقشــی نداشــتم. تنه
کاری کــه کــردم ایــن بــود کــه زنــگ خانــه مقتــول را 
بــه صــدا درآوردم. همیــن کــه مقتــول در خانــه را باز 
کــرد، مصطفــی کــه پشــت ســر مــن ایســتاده بــود، 
وارد خانــه شــد و بــه  دنبــال او همدســت دیگــرش؛ 
مــن حتــی وارد خانــه نشــدم. قرارمــان قتــل نبــود؛ 
آن هــا می خواســتند ســرقت کننــد کــه ایــن اتفــاق 

افتــاد.
 پیشنهاد خرید آش نذری از سمت تو 

بود؟
ــه؛ تمــام ایــن نقشــه ها را مصطفــی کشــید. تنهــا  ن
کاری کــه در ایــن ماجــرا انجــام دادم، ایــن بــود کــه 
زنــگ خانــه او را بــه صــدا درآوردم و وقتــی او دیــد 

مــن زن هســتم، اعتمــاد کــرد و آیفــون در را زد.
 مقتول را چطور شناسایی کردی؟

مقتــول را نمی شــناختم؛ مصطفــی او را معرفــی 
ــرد. ک

 با مصطفی چطور آشنا شدی؟
پــس از اینکــه از همســرم جــدا شــدم، مســئولیت 
ــه  ــدم ک ــور ش ــود و مجب ــن ب ــردن م ــه گ ــی ب زندگ
کار کنــم. در بنــگاه معامــالت ملکــی کار پیــدا کــردم 
و مشــغول شــدم و مصطفــی نیــز در بنــگاه کار 
ــم  ــا ه ــد ب ــث ش ــا باع ــودن م ــکار ب ــرد. هم می ک
ــرا را  ــم او ماج ــی ه ــس از مدت ــویم و پ ــنا ش آش
ــرای  ــا ب ــت ت ــن خواس ــرد و از م ــف ک ــم تعری برای

ــم. ــکاری کن ــا هم ــا آن ه ــرقت ب ــه س نقش
 از سرقت چقدر گیرتان آمد؟

هیچی.
 گفتی زمان قتل داخل خانه نبودی؛ کجا 

بودی؟
ولــی  نمی آیــد،  یــادم  مانــدم.  منتظــر  بیــرون 
بــه  دادم  پیامــک  یــا  زدم  زنــگ  یــا  یک بــار 
مصطفــی کــه چــرا نمی آیــد. حــدود ۱۰ دقیقــه بعــد 
آن هــا آمدنــد و ســوار خــودروی مصطفــی شــدیم و 

مــرا نزدیکــی خانه مــان پیــاده کردنــد.
 چه زمانی از قتل باخبر شدی؟

همــان روزی کــه بازداشــت شــدم؛ فکــرش را هــم 
ــه پیرمــرد کشــته شــده باشــد. ــردم ک نمی ک

 مصطفی هم در این باره به تو چیزی 
نگفت؟

ــدم و از  ــی را ندی ــر مصطف ــرا دیگ ــس از آن ماج پ
ــه  ــرای نقش ــا اج ــط ت ــا فق ــتم. م ــری نداش او خب
مصطفــی بــا هــم همــراه بودیــم و بعــد از آن دیگــر 

ــر نداشــتیم. از هــم خب
 فکر می کردی که راز سرقت فاش شود و 

دستگیر شوید؟
ابتــدا احتمــال مــی دادم کــه دســتگیر شــویم؛ امــا 
ــن  ــد، مطمئ ــا نیام ــراغ م ــی س ــدم کس ــی دی وقت

شــدم شناســایی نشــده ایم.
باشــد  شــده  پیرمــرد کشــته  نمی کــردم  فکــر 
ــادی  ــز زی ــم چی ــا ه ــود. م ــدی ش ــوع ج و موض

بودیــم. ندزدیــده 
 می دانی چه مجازاتی در انتظارت است؟

زندان؛ اما نمی دانم چه مدت.
 پشیمانی؟

معلــوم اســت. مــن بعــد از ســرقت پشــیمان 
شــدم. پــول بــادآورده را خیلــی زود از دســت 
ــودت را  ــام وج ــتگیری تم ــرس دس ــی و ت می ده
می گیــرد. البتــه مــن در ماجــرا نقشــی نداشــتم و 
ــه  ــم. وارد خان ــا محــل ســرقت رفت همــراه آن هــا ت
ــی  ــن همراه ــل همی ــه دلی ــاال ب ــدم. ح ــم نش ه

ــرده ام. ــار ک ــودم را گرفت خ

آشــنا  هــم  بــا  محیــط کاری  یــک  در  و ســعید  فهیمــه 
ــد و فهیمــه  ــری دارن می شــوند. هــر دو ســطح اجتماعــی براب
بــرای  بهتریــن گزینــه  گمــان می کنــد ســعید می توانــد 
ــدارد و  ــه ازدواج ن ــی ب ــعید تمایل ــا س ــد؛ ام ــا او باش ازدواج ب
بــه فهیمــه پیشــنهاد می کنــد مدتــی بــا هــم در ارتبــاط باشــند 
تــا شــناخت بهتــری نســبت بــه یکدیگــر پیــدا کننــد. فهیمــه 
کــه آینــده ای روشــن در ذهــن خــود ترســیم کــرده، پیشــنهاد 
ــد ســعید را دوســت  ــرد. او احســاس می کن ســعید را می پذی
دارد؛ بنابرایــن بــا اشــتیاق ارتباطــی را بــا ســعید آغــاز می کنــد 

ــت. ــواده اش اس ــم خان ــه دور از چش ک
ــعید در  ــا س ــه ب ــد جلس ــی چن ــت ط ــدا می خواس ــه ابت فهیم
خانــه خودشــان صحبــت کنــد، امــا ســعید گفت وگــو در 
رســتوران، کافی شــاپ یــا هــر جــای دیگــری در ســطح شــهر را 
ــگار همــه  ــرد. ان ــاز هــم فهیمــه می پذی پیشــنهاد می دهــد و ب
این هــا بــرای او یــک ماجراجویــی اســت. پــای فهیمــه کم کــم 
بــه میهمانی هــای دوســتانه ســعید هــم بــاز می شــود. فهیمــه 
حــاال بــه ســعید بســیار نزدیــک اســت؛ بــه حــدی کــه بــه او ۵ 

ــد. ــرض می ده ــان ق ــون توم میلی
ــده  ــته ش ــود خس ــی خ ــه از بالتکلیف ــه ک ــد فهیم ــی بع  مدت
ــه را  ــن رابط ــف ای ــریع تر تکلی ــه س ــد هرچ ــعید می خواه از س
مشــخص کنــد؛ امــا ســعید نــه پــول دارد، نــه شــرایط تشــکیل 
یــک زندگــی مشــترک را. دلخــوری فهیمــه تبدیل بــه عصبانیت 
می شــود. دختــر جــوان پــس از ســپری شــدن ۱۰ مــاه، 
ــا  ــواده اش پ ــا خان ــه ســعید ب ــن انتظــار را دارد ک دســت کم ای
پیــش بگــذارد؛ امــا ســعید زیــر بــار نمــی رود. کشــمکش و دعوا 
ــخت تر  ــر روز س ــاجرات ه ــود و مش ــروع می ش ــم ش ــاز ه ب
می شــود. درنهایــت دختــر بــه هیــچ نتیجــه ای نمی رســد جــز 
ــعید  ــد؛ س ــش را می خواه ــاال پول ــاط. او ح ــم زدن ارتب ــه  ه ب
پــس نمی دهــد. بــاز هــم مشــاجره و بــاز هــم جنــگ اعصــاب. 
ــس  ــه پ ــر ب ــعید حاض ــود س ــه می ش ــی متوج ــه وقت فهیم
ــا  ــد؛ ام ــکایت می کن ــه ش ــد ب ــت، او را تهدی ــغ نیس دادن مبل
ســعید بــه تمســخر می گویــد مدرکــی نــدارد. فهیمــه عصبانــی 
ــه محــل کار  ــه او وارد شــده ب ــه روحــی ســختی کــه ب از ضرب
ســعید مــی رود و نــزد کارفرمایــش از او گلــه می کنــد؛ جایــی 
ــه کارفرمــای خــود  ــود. او ب کــه محــل کار خــود فهیمــه هــم ب
ــس  ــه پ ــر ب ــیده و حاض ــاال کش ــول او را ب ــعید پ ــد س می گوی
دادن آن نیســت. ســر همیــن موضــوع ســعید از محــل کار خود 

ــود. ــراج می ش اخ
ســعید عصبانــی اســت و همچنیــن فهیمه. ســعید کینــه اخراج 
ــول  ــه دل شکســته و پ از محــل کار خــود را دارد و فهیمــه کین
از دســت رفتــه اش را؛ البتــه او شــکایت کــرده، امــا مشــخص 

نیســت بتوانــد پولــش را بــه دســت آورد. 
ــه  ــت دادن کارش ب ــل از دس ــه دلی ــه ب ــعید ک ــو س از آن س
ــس دادن  ــرای پ ــی ب ــا تصمیم ــی اســت، نه تنه شــدت عصبان
ــه بدگویــی از فهیمــه نــزد  ــدارد، بلکــه شــروع ب پــول فهیمــه ن
ــه  ــه فهیم ــد. او علی ــان می کن ــتان مشترکش ــکاران و دوس هم
شــایعه پراکنی می کنــد و می گویــد رابطــه نامشــروع او و 
کارفرمــا باعــث اخــراج او از شــرکت شــده اســت. تهمــت 
را  او  و  می رســد  جــوان  دختــر  بــه گــوش  بزرگــی کــه 
دوســتانش  برخــی  طریــق  از  فهیمــه  می کنــد.  ویران تــر 
ــن  ــی او بی ــای خصوص ــی از عکس ه ــود بخش ــه می ش متوج

همکارانــش منتشــر شــده اســت؛ اینجاســت کــه موضــوع را بــا 
خانــواده اش در میــان می گــذارد.

پــدر فهیمــه بــه ســرعت وکیــل می گیــرد. شــکایت هایی 
ــه مــرد جــوان تنظیــم می شــود. یــک شــکایت  ــه علی جداگان
بــرای تهمــت و افتــرا، یــک شــکایت بــرای بــاال کشــیدن پولــی 
ــرای  ــم ب ــکایت ه ــک ش ــه و ی ــرض گرفت ــوان ق ــه عن ــه ب ک
انتشــار عکس هــای خصوصــی فهیمــه. پرونــده تشــکیل 
می شــود. دادگاه پشــت دادگاه بــرای آبــروی رفتــه دختــر 
ــود  ــم وارد کارزار می ش ــرکت ه ــان ش ــای هم ــوان. کارفرم ج
ــاره خــود شــنیده، از ســعید شــکایت  و بابــت تهمتــی کــه درب
می کنــد. حــاال ســعید در شــرایط بحرانــی قــرار گرفتــه اســت. 
ــت  ــد. باب ــس می ده ــول را پ ــد. پ ــینی می کن ــی عقب نش کم
انتشــار عکس هــا و تهمتــی هــم کــه زده عذرخواهــی می کنــد؛ 

ــدارد.  ــده ای ن ــا فای ام
ــرد؛  ــده نمی پذی ــه ش ــی مواج ــکالت روح ــا مش ــه ب ــه ک فهیم
ــدرش  ــد، پ ــت بده ــد رضای ــم بخواه ــودش ه ــر خ ــی اگ حت
چنیــن اجــازه ای نمی دهــد. او کمتریــن چیــزی کــه می خواهــد 
ایــن اســت کــه ســعید بابــت تهمــت ناروایــی کــه بــه دختــرش 
زده و همچنیــن انتشــار عکس هــای خصوصــی او تــاوان 
ــدر  ــدان بخشــی از آن اســت. پ ســنگینی پــس بدهــد کــه زن
فهیمــه همچنیــن می خواهــد سوء ســابقه ای هــم بــرای پســر 

جــوان ایجــاد شــود.
در حالــی کــه بــا شــهادت برخــی از همــکاران مشــترک ســعید 
و فهیمــه، پســر جــوان دیگــر راه چــاره ای نــدارد، وکیــل او بــاز 
ــعید  ــل س ــد. وکی ــالش می کن ــت ت ــب رضای ــرای جل ــم ب ه
ــت دادن کارش  ــه از دس ــرا ک ــت؛ چ ــیمان اس ــد او پش می گوی
ضربــه ســنگینی بــرای او بــوده اســت. پرونــده هنــوز در جریــان 
ــد              ــه خواه ــعید چ ــت س ــت سرنوش ــخص نیس ــت و مش اس

بــود.
 یک مشاور خانواده در این باره نظر می دهد

فاطمــه طالبــی، مشــاوره ازدواج: اگــر طرفیــن بــه طــور واقعــی 
قصــد ازدواج داشــته باشــند، می تــوان بــه راحتــی نشــانه های 
آن را دیــد. بــه تعویــق انداختــن رســمی کــردن ارتبــاط از ســوی 
ــه ازدواج  ــل ب ــتن تمای ــرای نداش ــی ب ــانه  مهم ــن، نش طرفی

اســت.
از ســویی دیگــر رونــد ســپری شــدن گفتمان هــای مربــوط بــه 
ازدواج بایــد در موقعیت هــای مناســبی باشــد. اینکــه طرفیــن 
بخواهنــد دربــاره مســائل مربــوط بــه ازدواج راه هــای غیرعــرف 
را انتخــاب کننــد، فقــط بــه حاشــیه می رونــد و نمی تواننــد بــه 
موضــوع اصلــی بپردازنــد. در ایــن پرونــده شــاهد آن هســتیم 
ــه داده  ــوی خــود را ادام ــا گفت وگ ــن دو جــوان مدت ه ــه ای ک
و در ادامــه نیــز بــدون نتیجه گیــری دربــاره آن بــا یکدیگــر بــه 
ــوع  ــف موض ــه تکلی ــی ک ــا زمان ــد. ت ــح رفته ان ــردش و تفری گ
مهــم ازدواج مشــخص نشــود، هرگونــه اقــدام دیگــری اشــتباه 
ــران  ــوی دخت ــدازه از س ــش از ان ــاد بی ــوال اعتم ــت. معم اس
ــود.  ــس می ش ــز برعک ــات نی ــی اوق ــه گاه ــود دارد؛ البت وج
اگــر ازدواج را مثــل یــک نقشــه راه تصــور کنیــم ابتــدای ایــن 
راه بایــد تکلیــف ایــن موضــوع کــه آیــا جدیتــی بــرای ازدواج 
ــریع  ــد س ــه بای ــر ن ــود. اگ ــخص ش ــر مش ــا خی ــود دارد ی وج
همــه چیــز را پایــان داد. در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت در 

ادامــه راه طرفیــن لطمــات روحــی ســنگینی ببیننــد.

آینه عبرت
   #هموطن_سالم

بعضی ها حیا را خورده اند؛ چند روز پیش در یکی از 
خیابان های اصفهان دختری حدود ۱۲ ساله با کشف 

حجاب کامل و پیراهن و شلوار دست در دست 
پدرش از عرض خیابان می گذشت؛ حتما این هم از 

نشانه های آزادی است؟!

پسر جوانی حدود ۱۶ ساله با شلوارک در ایستگاه 
اتوبوس بود. گفتم حتما اتوبوس او را سوار نمی کند؛ 

اما شد. حریم ها در حال شکسته شدن است؛ 
دست کم فضاها و اماکن عمومی و حمل و نقل 

عمومی متوجه باشند.

چرا دولت تالش می کند مسکن را در رکود نگهدارد؛ 
در حالی که فعال شدن مسکن می تواند اشتغال 

زیادی در کشور ایجاد کند؟!

چرا مردم همه مشکالت را به دولت برمی گردانند و 
منتظرند دولت همه کارها را حل کند؟ پس هریک از 
ما چه کاره ایم؟ اگر هر کدام از ما تالش کرده و قانون 
و اخالق و حق دیگران را رعایت کنیم، به خودی خود 

بسیاری از مشکالت حل می شود.

فریاد تشنگی آب بلند است؛ اما آیا کسی برای رفع 
این بحران کاری می کند یا همه در حد حرف در جا 

می زنیم و منتظریم از عالم غیب کسی بیاید و فکری 
بکند؟ مسئوالن به جای حرف زدن، عمل کنند.

 
چشم و هم چشمی و تجمالت باعث افسردگی 

جوانانی شده است که تازه زندگی مشترک خود را 
آغاز کرده اند. می خواهند همه چیز و از بهترین ها را در 

همین روزهای اول زندگی داشته باشند و خودشان 
را با دیگران مقایسه می کنند؛ آخر این چه مقایسه 

نادرستی است؟ ما در گذشته یکصدم امکانات 
امروزی ها را نداشتیم، اما افسرده نشدیم؛ جوانان 

کمی صبور و قانع باشند بهتر است.

بر چسب قیمت کاالها بی حساب و کتاب است؛ 
چرا که در فروشگاه های بزرگ با ۵۰ درصد تخفیف 

همان کاال را می فروشند یا خود تولیدکننده جوایزی 
نجومی برای خریداران می گذارد؛ آیا این کم فروشی 
و گرانفروشی نیست؟ مسئوالن تعزیرات دنبال چه 

هستند؟ حتما باید کسی شاکی باشد؟ ستم علنی و 
سوءاستفاده آشکار که شاکی نمی خواهد؛ متاسفانه 
صداوسیما هم به این مسئله کمک می کند؛ وگرنه 

فالن برند چگونه هر روز ده ها میلیون جایزه 
می دهد؟! آیا این کار حرام نیست؟

منتظر پیام های شما هستیم
3000573433

09213394736
@eskimia

ــران  ــکان ای ــی روان پزش ــن علم ــو انجم عض
گفــت: بــر اســاس آخریــن تحقیقــات وزارت 
بهداشــت، شــیوع اختــالالت روانــی بیــن 
افــراد ۱۵ تــا ۶۵ ســال بــدون احتســاب 
اختــالالت شــخصیتی، ۲4 درصــد اســت. 
دکتــر حســن فالح پــور در گفت وگــو بــا ایســنا 
بــا بیــان اینکــه از هــر چهــار ایرانــی یــک نفــر 
مبتــال بــه اختــالالت روان )در گســتره خفیــف 
ــر اســاس  ــرد: ب ــار ک ــا شــدید( اســت، اظه ت
ــوم  ــی بهداشــت، مفه ــف ســازمان جهان تعری
ــاه و آســایش جســمی،  ســالمتی شــامل رف
ــی، اجتماعــی و معنــوی اســت و صــرف  روان
نبــود بیمــاری جســمی نمی توانــد بــه معنــای 
ــرادی  ــا اف ــه بس ــد؛ چ ــل باش ــالمتی کام س
ــتند  ــالم هس ــمی س ــر جس ــه از نظ ــند ک باش

ــی از ســالمت کامــل برخــوردار نیســتند.  ول
ایــن روان پزشــک بــا تاکیــد بــر اینکــه مفهــوم 
ســالمتی طیــف گســترده ای دارد، افــزود: 
برخــالف تصــور عمــوم، ممکــن اســت کســی 
در ظاهــر افســرده و پریشــان بــه نظــر نرســد 
ــردی و  ــی ف ــد از زندگ ــه بای ــور ک ــی آن ط ول
اجتماعــی خــود لــذت نبــرده و حــال چنــدان 
مســاعدی نداشــته باشــد؛ درواقــع ایــن افــراد 
عمیقــا خوشــحال نیســتند، شــرایط اجتماعی 
و اقتصــادی پیرامــون خــود را در خــور شــأن 
و مطالباتشــان نمی بیننــد و نمی تواننــد لــذت 
برخــورداری از یــک زندگــی آرام را درک کننــد؛ 
ــی کــه همیــن افــراد اگــر در ســالمت  در حال
می توانســتند  می بردنــد،  ســر  بــه  کامــل 
اســتعدادهای خــود را بــروز دهنــد، مولــد 
شــرایط  بــا  را  خــود  راحتــی  بــه  بــوده، 
ــای  ــد و در فعالیت ه ــق دهن ــترس زا تطبی اس

ــند.  ــته باش ــارکت داش ــی مش اجتماع
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ابعــاد مختلــف 
ســالمتی بــر یکدیگــر تأثیــر متقابــل دارنــد و 
ــه  ــد ب ــک می توان ــر ی ــود در ه ــص و کمب نق
ــاند،  ــری از ســالمتی آســیب برس ــه دیگ جنب
افــزود: بدون شــک ســالمت روان تحــت تأثیر 
ــل اقتصــادی،  ــه عوام ــادی از جمل ــل زی عوام
اجتماعــی، فرهنگــی و نیــز ســالمت جســمی 
قــرار دارد. همــه مــا ســرماخوردگی و ســردرد 
را تجربــه کرده ایــم و بــه خوبــی واقفیــم 
ــک ســرماخوردگی کوچــک،  ــا ی ــی ب ــه حت ک

ــد.  ــت می کن ــه اف ــطح روحی ــه س چگون
و  اســت  همین گونــه  هــم  روان  ســالمت 

ــوان از کســی کــه در شــرایط نامطلــوب  نمی ت
اقتصــادی، فرهنگــی و حتــی  اجتماعــی، 
جســمی بــه ســر می بــرد، انتظــار داشــت کــه 
ــوده و  ــوردار ب ــبی برخ ــالمت روان مناس از س

ــد. ــته باش ــی داش ــار و معمول ــار بهنج رفت
 نقش نابسامانی ها در اختالل روان

ــرد: نابســامانی  ــح ک ــن روان پزشــک تصری ای
در هــر کــدام از ایــن عوامــل می توانــد باعــث 
ــالل روان شــود.  ــروز و شــعله ور شــدن اخت ب
ــان  ــت در اذه ــن اس ــه ممک ــوالی ک ــا س ام
نقــش ببنــدد ایــن اســت کــه چــرا در مواجهــه 
بــا نامالیمــات زندگــی، برخــی زودتــر از 
ســایرین بــه اختــالالت روان مبتــال می شــوند 
ــراد یکســان  ــال در همــه اف ــا احتمــال ابت و آی

اســت؟ 

افــراد  اذعــان کــرد کــه  بایــد  پاســخ  در 
حتــی  و  دارنــد  متفاوتــی  اســتعدادهای 
مواقــع  در  هــم  خانــواده  یــک  اعضــای 
ــه یکدیگــر واکنــش نشــان  ــی شــبیه ب بحران
نمی دهنــد؛ از ایــن رو برخــی از مــا اســتعداد 
ــود  ــالل ســالمت روان را در وج ــه اخت ــال ب ابت
ــر از  ــت زودت ــن اس ــم و ممک ــان داری خودم
ــویم.  ــال ش ــالل روان مبت ــک اخت ــه ی ــه ب بقی
ــران  ــکان ای ــی روان پزش ــن علم ــو انجم عض
وزارت  قانــون،  نظــر  از  خاطرنشــان کــرد: 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی متولــی 
ســالمت اســت؛ ولــی تحقیقــات نشــان 
ــالمتی  ــد از س ــط ۲۵ درص ــه فق ــد ک می ده
ــرار  ــت ق ــرل وزارت بهداش ــت کنت ــراد، تح اف
ــی  ــل اجتماع ــه را عوام ــد بقی دارد و ۷۵ درص
ــغل،  ــوع ش ــه ن ــالمت از جمل ــا س ــط ب مرتب
بــه  عادالنــه  دسترســی  درآمــد،  ســطح 
ــکاری،  ــر و بی ــالمت، فق ــواد س ــات، س امکان

آلودگی هــا، ترافیــک و ... تعییــن می کنــد. 
درواقــع ارتبــاط بیــن وزارت بهداشــت و ســایر 
ارگان هــا اجتناب ناپذیــر اســت و خوشــبختانه 
عنــوان  تحــت  معاونتــی   ،۱۳۹۵ ســال  از 
معاونــت اجتماعــی در ســطح وزارت بهداشــت 
راه انــدازی و تاکنــون قدم هــای مثبتــی بــرای 
ســاماندهی و هماهنگــی بیــن ارگان هــای 
ــل در ســالمت برداشــته شــده  ــف دخی مختل

ــت. اس
 سواد سالمت

ــن  ــه ای ــر هم ــالوه ب ــادآور شــد: ع ــور ی فالح پ
در  مؤلفه هــا  مهم تریــن  از  یکــی  مــوارد، 
برخــورداری از ســالمت روان، ســواد ســالمت 
اســت؛ بدیــن معنــی کــه افــراد بتواننــد 
اطالعــات بهداشــتی و درمانــی مناســب را 
دریافــت کننــد و آن را بــرای حفــظ ســالمتی، 
ــد درمــان  ــود رون پیشــگیری از بیمــاری و بهب

ــد.  ــه کار گیرن ب
البتــه در دنیــای امــروز و بــا توجــه بــه 
فعالیــت گســترده رســانه های جمعــی، توجــه 
بــه ایــن شــاخص نســبت بــه قبــل پررنگ تــر 
شــده اســت و بــر اســاس آخریــن آمــار، 44 
درصــد از مــردم از ســواد ســالمتی محــدودی 

برخــوردار هســتند. 
ــز  ــالل روان نی ــزود: اخت ــن روان پزشــک اف ای
مفهــوم گســترده ای داشــته و بــا تصــوری کــه 
ــای  ــته تفاوت ه ــش بس ــوم نق ــن عم در ذه
در  بایــد  اوصــاف،  ایــن  بــا  دارد.  زیــادی 
ــام  ــالمت اهتم ــگ س ــای فرهن ــتای ارتق راس
عمــوم،  آگاهــی  افزایــش  بــا  و  بورزیــم 
شــرایطی را فراهــم آوریــم کــه در صــورت بروز 
روان،  ناخوشــی های  از  اولیــه  نشــانه های 
خیلــی زود بــه روان پزشــک مراجعــه کننــد و 
ــه  ــدید مراجع ــانه های ش ــروز نش ــان ب ــا زم ت

ــد.  ــق نیندازن ــه تعوی ــر را ب ــه درمانگ ب
ــود ســالمت روان  ــرای بهب ــرد: ب ــد ک وی تاکی
جامعــه، در وهلــه اول بایــد ســطح ســواد 
ــد و هــر کســی  ســالمت مــردم افزایــش یاب
ــالالت روان  ــانه های اخت ــادی نش ــد زی ــا ح ت
را بشناســد. همچنیــن همــه مــا نســبت 
ــئولیم و  ــان مس ــواده و اطرافی ــود، خان ــه خ ب
بایــد بــا مشــاهده نشــانه هایی از کاهــش 
ســالمت روان، جهــت تشــخیص بــه پزشــک 
متخصــص اعصــاب و روان )روان پزشــک( 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــم. ای ــه کنی مراجع

درمــان بعضــی از اختــالالت روان خفیــف، نیاز 
بــه تجویــز دارو نــدارد و فــرد بــا رفتاردرمانــی و 

روان درمانــی بهبــود می یابــد. 
ــی  ــالمتی، یک ــرد: س ــد ک ــن تاکی وی همچنی
از حقــوق عمــده انســانی اســت و همــه 
انســان ها حــق دارنــد کــه بــه منابــع اساســی 
بــرای تأمیــن ســالمت جســمی، روانــی و 
اجتماعــی دسترســی داشــته باشــند. در ایــن 
میــان نســبت فرهنــگ در جامعــه بــه مثابــه 
ــه ای  ــر جامع ــت و اگ ــرد اس ــخصیت در ف ش
فرهنــگ شایســته ای دارد، مثــل این اســت که 
فــردی از شــخصیت ســالمی برخــوردار اســت. 
مؤلفه هــای  مهم تریــن  از  یکــی  فرهنــگ، 
شــناخت یــک جامعــه اســت و رســانه ها 
شــکل گیری  در  پررنگــی  بســیار  نقــش 
ــانه ها  ــع رس ــد؛ درواق ــه دارن ــگ جامع فرهن
می تواننــد بــا افزایــش فرهنــگ ســالمت، 
ــی  ــروز بعض ــگیری از ب ــرای پیش ــه را ب زمین
اختــالالت روانــی فراهــم کننــد و رونــد درمــان 
بهبــود بخشــند.  را  بیمــاران  توانبخشــی  و 
خوشــبختانه طــی ســال های اخیــر قدم هــای 
مهمــی برداشــته شــده کــه راه انــدازی شــبکه 
ــالمت از  ــوزش و رادیوس ــبکه آم ــالمت، ش س
ــن حــال متاســفانه  ــه آن هاســت. در عی جمل
گاهــی برنامه هایــی تولیــد می شــود کــه 

ــن  ــد و ای ــه می کن هرچــه رشــته شــده را پنب
ــف دارد. ــای تأس ج

 نقش برنامه های طنز
فالح پــور تصریــح کــرد: در حالــی کــه برنامه هــای 
طنــز رســانه ملــی می توانــد کمــک شــایانی بــه 
افزایــش نشــاط اجتماعــی و ارتقــای ســالمت 
بی توجهی هــا  بعضــی  جامعــه کنــد،  روان 
نگــرش  می توانــد  آن هــا  در  اشــتباهات  و 
ــت  ــالالت روان را تح ــه اخت ــه ب ــراد جامع اف
تأثیــر قــرار دهــد و بــا ایجــاد انــگ اجتماعــی 
روان و ســطح  موجــب کاهــش ســالمت 
ــال  ــه طــور مث ســواد ســالمت افــراد شــود؛ ب
بــه ســخره گرفتــن نــام یــک اختــالل روان و 
اســتفاده از لفــظ دیوانــه و روانی بــرای توهین 
ــدت،  ــد در طوالنی م ــر، می توان ــرد دیگ ــه ف ب
باعــث افزایــش انــگ اجتماعــی شــود و 
فشــار روانــی زیــادی بــر افــرادی کــه از 
ــد؛  ــد، وارد کن ــج می برن ــی رن ــالالت روان اخت
در حالــی کــه اگــر بــرای ارتقــای کیفیــت 
تولیــدات تلویزیونــی و رادیویــی، مشــاوره های 
روان شــناختی مناســب در نظــر گرفتــه شــود، 
حاصــل آن برنامه هایــی خواهــد بــود کــه 
منجــر بــه افزایــش نشــاط، ارتقــای ســالمت 
روان و ســطح ســواد ســالمت جامعــه خواهــد                                                              

شــد.

،،
بــر اســاس آخریــن تحقیقــات وزارت 
بهداشــت، شــیوع اختــاالت روانــی 
بــدون  ســال  تــا ۶۵  افــراد ۱۵  بیــن 
احتســاب اختــاالت شــخصیتی، ۲۴ 

درصــد اســت

دکتر فالح پور، عضو انجمن علمی روان پزشکان ایران، مطرح کرد:

نقش برنامه های طنز در ارتقای سالمت روان 
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