
س
کا

ع
دی

آبا
ف

نج
ی

طان
سل

ضا
ر

طن
یو

میا
کی

احیاء حریم شکسته
َل تَْسلُكُوا َمَسالِكَ أَعَْدائِي 

مهم  نیازهای  از  یکی  سکونت،  محل  و  مسکن 
از  از دغدغه های بشر  نیاز یکی  این  انسان هاست. 
انسان نخستین تا به امروز بوده است؛ هرچند بشر 
در موضوع مسکن افراط و تفریط زیادی داشته که 

هر روز نیز به آن افزوده می شود.
برخی به دلیل اعراض از دنیا، خانواده خویش را در 
در سخت ترین  و  می دهند  قرار  کوچک ترین سرپناه 
آسایش  برای  و هیچ تالشی  زندگی می کنند  شرایط 
در  که  باورند  این  بر  آنان  نمی دهند.  انجام  خانواده 
زندگی کوتاه مدت دنیا، تهیه خانه امری غیرمنطقی 
است که این تفکر مردود بوده و پذیرفته نیست. در 

مقابل عده ای دست از آب و گل برنمی دارند...
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روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فارسیا�ن
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کرد خواهیم 
بانــوان  توانمنــدی  از  گذشــته  در  گفــت:  مقیمــی 
اســتفاده کردیــم و در آینــده هــم از ایــن ظرفیــت...

والیتی با صدور پیامی تأکید کرد:
طرح صهیونیست ها برای 

نسل کشی مسلمانان میانمار 
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بینالملل
والیتی با صدور پیامی:

طرح صهیونیست ها برای 
نسل کشی مسلمانان میانمار 

جنایتی دهشتناک است
دبیــر کل مجمــع جهانــی بیــداری اســامی در 
ــم  صهیونیســتی  پیامــی اعــام کــرد کــه طــرح رژی
بــرای نسل کشــی مســلمانان میانمــار، جنایتــی 

ــت. ــتناک اس دهش
علی اکبــر والیتــی، دبیــر کل مجمــع جهانــی بیــداری 
اســامی، پیــرو جنایــات اخیــر دولــت میانمــار علیــه 
ــن  ــرد. مت ــه ای صــادر ک ــا بیانی مســلمانان روهینگی

کامــل ایــن بیانیــه بــه شــرح زیــر اســت:
بسمه تعالی

دیــدگان جهانیــان،  برابــر  در  اخیــر  روزهــای  در 
مردمــان مظلــوم و محــروم در جنــوب شــرقی 
آســیا، تنهــا بــه جــرم مســلمان بــودن مــورد 
رفتارهــا  بی رحمانه تریــن  و  ظلم هــا  شــدیدترین 
صحنه هــای  چنیــن  مشــاهده  گرفته انــد.  قــرار 
بــا  ظالمانــه  برخوردهــای  به ویــژه  غیرانســانی، 
کــودکان، زنــان و ســالخوردگان بی پنــاه و بی دفــاع، 
وجــدان هــر انســان آزاده ای را بــه درد مــی آورد.

 طــرح رژیــم صهیونیســتی بــرای پــاک کــردن 
ــترش  ــش و گس ــش خوی ــم و کودک ک ــره ظال چه
فرهنــگ ظلــم و ســتم بــر کــودکان، ســالخوردگان و 
انســان های بی گنــاه بــا هماهنگــی دولــت میانمــار، 
ســازمان یافته  و  دهشــتناک  جنایتــی  از  نشــان 

ــا دارد.  ــروم روهینگی ــلمانان مح ــه مس علی
توطئــه شــوم و ســازمان یافته صهیونیــزم  ایــن 
و  ســرکوب  مســلمانان،  نسل کشــی  بین الملــل، 
ــازی  ــه دری، پاک س ــی و درب ــاری، آوارگ ــوچ اجب ک
ــی  ــتار و بی ثبات ــام، کش ــل  ع ــژادی، قت ــی و ن قوم

ــال دارد.  ــه دنب ــه ای را ب منطق
درک درســت ایــن توطئــه حساب شــده، مســئولیت 
ســازمان  ماننــد  بین المللــی  نهادهــای  همــه 
ــازمان  ــر، س ــوق بش ــان حق ــازمان دیده  ب ــل، س مل
ــش  ــر را بی ــای دیگ ــامی و دولت ه ــس اس کنفران
ــرای  ــت ب ــذا الزم اس ــد. ل ــنگین می کن ــش س از پی
جلوگیــری از تکــرار چنیــن فجایعــی، ضمــن تنبیــه 
ــه عمــل  ــری ب ــکاران، اقدامــات عاجــل و مؤث جنایت

آیــد.
ــاک  ــع هولن ــردن وقای ــوم ک ــن محک ــب ضم اینجان
ــا،  ــگان، گروه ه ــخصیت ها، نخب ــه ش ــار از کلی میانم
احــزاب، جریان هــا و دولت هــای جهــان اســام 
و همچنیــن از دبیــر کل ســازمان ملــل متحــد، 
ــان  ــازمان دیده ب ــامی و س ــس اس ــازمان کنفران س
ــه  ــری کلی ــا به کارگی ــه ب ــوق بشــر می خواهــم ک حق
و  عمومــی  دیپلماســی  ابزارهــای  توانمندی  هــا، 
ــارات  ــار از خس ــت میانم ــر دول ــار ب ــا فش ــی ب دولت
روهینگیــا  مســلمانان  بــر  بیشــتر  جنایــات  و 
جلوگیــری بــه  عمــل آورنــد و بــا اعــزام هیئت هــای 
حقیقت یــاب نســبت بــه رســیدگی فــوری بــه وضــع 
ــای  ــال کمک ه ــوم و ارس ــردم مظل ــن م ــود ای موج
انسان دوســتانه و ســازماندهی مطلــوب بــه آوارگان، 
التیامــی بــرای تســکین آالم آنان شــوند و در صورت 
همــکاری نکــردن دولــت میانمــار بــا طــرح موضــوع 
جنایــات آنــان در شــورای امنیــت و برگــزاری جلســه 
ــع  ــامی و قط ــس اس ــازمان کنفران ــاده س فوق الع
روابــط دیپلماتیــک، تجــاری و بازرگانــی کشــورهای 
ــدردی  ــب هم ــار، مرات ــت میانم ــا دول ــلمان ب  مس
و حمایــت قاطــع خویــش را از مــردم مظلــوم، 
بی پنــاه و بی دفــاع روهینگیــا بــه  عمــل آورنــد.

ذیَن َظَلموا َأیَّ ُمنَقَلٍب َینَقِلبوَن« »َوَسَیعَلُم الَّ
علی اکبر والیتی

دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسامی

هشدار ناو موشک انداز ارتش 
 ایران به ناو آمریکایی 

در ۴۵ مایلی بندر جاسک
یــک فرونــد نــاو آمریکایــی بــه شــماره بدنــه 
۰۲ در حــال نزدیــک شــدن بــه موقعیــت لنــج 
ــام  ــدار و اع ــا هش ــه ب ــود ک ــی ب ــیب دیده ایران آس
حضــور نــاو موشــک انداز فاخــن از منطقــه دور 

ــد. ش
یــک فرونــد لنــج ماهیگیــری بــا نــام شــمس کــه 
ــی از  ــه 45 مایل ــور خــود در فاصل ــرای تســت موت ب
ــار  ــود، دچ ــده ب ــتقر ش ــک مس ــدر جاس ــاحل بن س
از  و  می شــود  موتورخانــه  خرابــی  و  آبگرفتگــی 

ــد. ــک می کن ــب کم ــش طل ــی ارت ــروی دریای نی
پــس از دریافــت درخواســت کمــک از لنج یادشــده، 
دریایــی  نیــروی  والیــت  دریایــی  دوم  منطقــه 
ــک  ــرای کم ــن را ب ــک انداز فاخ ــاو موش ــش، ن ارت
ــم کنتــرل صدمــات  ــا ورود تی ــد کــه ب اعــزام می کن
یــگان نداجــا بــه لنــج و جلوگیــری از صدمــات 

ــود. ــدک می ش ــکله ی ــا اس ــج ت ــن لن ــتر ای بیش
یــک فرونــد نــاو آمریکایــی بــه شــماره بدنــه ۰۲ در 
ــود  ــه موقعیــت ایــن لنــج ب حــال نزدیــک شــدن ب
ــک انداز  ــاو موش ــور ن ــام حض ــدار و اع ــا هش ــه ب ک

ــود. ــه دور می ش ــن از منطق فاخ

مقیمی: در آینده نیز از ظرفیت 
زنان توانمند استفاده می کنیم

محمدحســین مقیمــی، قائم مقــام وزیــر کشــور، در 
ــان در  ــت زن ــتفاده از ظرفی ــاره اس ــی درب گفت وگوی
ــدی  ــته از توانمن ــرد: در گذش ــار ک ــور اظه وزارت کش
ــوان در وزارت کشــور اســتفاده کردیــم و در آینــده  بان

ــم. ــتفاده می کنی ــت اس ــن ظرفی ــم از ای ه
در  بانــوان  گذشــته  ســال های  در  افــزود:  وی 
ســمت مدیــر کل، مشــاور وزیــر و همچنیــن در 
اســتانداری ها مشــغول فعالیــت بودنــد؛ اکنــون 
ــوان  ــور بان ــور، حض ــدات رئیس جمه ــا تاکی ــم ب ه

شــد. خواهــد  پررنگ تــر 
مقیمــی تصریــح کــرد: وزیــر کشــور شــخصا دربــاره 
انتصــاب زنــان در ِســمت های مختلــف در وزارت 
کشــور تصمیم گیــری می کنــد؛ البتــه او مایــل اســت 

ــت اســتفاده بیشــتری شــود. ــن ظرفی از ای
وی گفــت: وزیــر کشــور تاکیــد دارد از توانایــی بانوانی 
کــه  می تواننــد در حوزه هــای مختلــف عملکــرد 

بهتــری داشــته باشــند، اســتفاده شــود. 

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

احیاء حریم شکسته
ــتری  ــوع بیش ــه ای و تن ــاخت خان ــی س ــر روز در پ و ه
نهایــت  و  هدفشــان  نمی داننــد  خــود  و  هســتند 
آرزویشــان در خانه ســازی و تعویــض مســکن چیســت 
ــی  ــه زمان ــه چ ــه خان ــبت ب ــان نس ــع آن ــرص و ول و ح
ــا  ــه ای بن ــی خان ــید؟ و گاه ــد رس ــرانجام خواه ــه س ب
ــد  ــای آن را ببینن ــد همــه زوای ــد کــه اگــر بخواهن می کنن
ــد  ــا می کنن ــی بن ــع کاخ ــت الزم دارد و درواق ــا وق روزه
کــه ســر و تــه آن را نمی داننــد و زندگــی در آن برایشــان 

ــت! ــرس آور اس ت
ایــن یــک وجــه موضــوع اســت؛ وجــه دیگــر ایــن 
ــارج  ــت خ ــیر درس ــه از مس ــاخت خان ــه در س ــت ک اس
می شــویم؛ چنانچــه در شــرایط فعلــی در ســاخت و ســاز 
ــودن معمــاری خــارج  نمــای شــهرها هــم از اســامی ب
شــده ایم و هــم در طراحــی ســاخت داخــل خانــه اصــول 
اســامی رعایــت نمی شــود؛ درواقــع حریم هــا شکســته 

ــود.  ــده و می ش ش
خــوب اســت در شــرایط جدیــد مدیــران شــهری بــه ایــن 
ــا  ــته را احی ــای شکس ــرده و حریم ه ــه ک ــوع توج موض
کننــد. مســکن چگونــه بایــد باشــد تــا محــل ســکونت و 

آرامــش باشــد و حریــم خانــواده شکســته نشــود؟ 
ــت،  ــام اس ــر اس ــه ای مدنظ ــوع خان ــه ن ــه چ ــا اینک ام
ــاف  ــه خ ــت. ب ــت اس ــد دق ــم و نیازمن ــی مه موضوع
عقیــده برخــی کــه خانــه خــوب را بــا معیارهــای غربــی 
را  منحصربه فــردی  ویژگی هــای  اســام  می ســنجند، 
بــرای خانــه خــوب و در شــأن انســان مســلمان تبییــن 
ــعادت  ــده س ــک تامین کنن ــه هری ــه ب ــه توج ــد ک می کن

ــوی و اخــروی انســان اســت. دنی
ــر  ــت، تاثی ــی ماس ــل زندگ ــه مح ــتایی ک ــهر و روس ش
تعبیــری  بــه  دارد.  مــا  منــش  و  در روش  بســزایی 
شــهرها و ســاختمان ها یکــی از شــاخصه های مهــم 
بیــان و نمایــش هویــت تمدن هــا، فرهنگ هــا و جوامــع 
انســانی هســتند. یکــی از ویژگی هــای شــهرها ســیمای 
ظاهری شــان اســت کــه می تــوان از آن بــه عنــوان 
یکــی از شــاخص  های معرفــی هویــت  شــهر و درنتیجــه 
هویــت اهــل آن نــام بــرد. بنابرایــن می تــوان گفــت کــه 
یکــی از راه هــای احــراز هویــت  شــهرها و درنتیجــه تمــدن 
مســلمین، ســیمای عمومــی شــهرها و خانه هــا بــه 
ســمت  ســیمایی متمایــز از ســیمای بــاد غیرمســلمان 

اســت. 
مــا بایــد در معمــاری خانــه و شــهرمان متوجــه باشــیم 
ــگ  ــد از فرهن ــهرمان نبای ــه و ش ــلمانیم و خان ــه مس ک
اســامی دور شــود. بــه ایــن روایــت توجــه کنیــم: 
خداونــد عزوجــل بــه یکــی از پیامبرانــش وحــی نمــود: 
»ُقــْل لِْلُمْؤِمِنیــَن ... الَ َتْســُلکُوا َمَســالَِک َأْعَداِئــی َفَتکُوُنــوا 

ــی«  ــْم َأْعَداِئ ــا ُه ــی کََم َأْعَداِئ
امــور  ]در  را  بگــو... شــیوه دشــمنان  »بــه مؤمنــان 
مختلــف[ بــه کار نگیرنــد کــه در ایــن صــورت ماننــد آنــان 

دشــمن مــن می شــوند.« 
بــه تعبیــر دیگــر روایــت فــوق درصــدد بیــان ایــن نکتــه 
اســت کــه مشــابهت بــا هــر گروهــی، ناخواســته انســان 
ــه  ــده ک ــه ش ــا را چ ــال م ــاند. ح ــو می کش ــه آن س را ب
فریــاد  خانه هایمــان  طراحــی  و  شــهرمان  ســیمای 

ــد؟  ــر می ده ــان را س ــگ دینی م ــا فرهن ــی ب بیگانگ
ســاختمان ها  در  کــه  مســئله ای  تنهــا  متاســفانه 
مدنظــر قــرار نمی گیــرد توجــه بــه فرهنــگ اصیــل 
ــت. دور  ــه اس ــگ بیگان ــامی و دوری از فرهن ایرانی اس
شــدن معمــاری ایرانــی از فرهنــگ اســامی و گام نهــادن 
ــش  ــل پی ــن معض ــی، مهم تری ــگ غرب ــوی فرهن ــه س ب

روی زندگی هــای کنونــی اســت. 
ــی  ــر ســبک زندگ ــارى ب ــه معم ــن اســت ک ــت ای واقعی
مــا تاثیرگــذار اســت و بســیارى از رفتارهــاى مــا را 
زندگــی  از ســبک  نبایــد  مــا  مى کنــد.  جهت دهــى 

بگیریــم.  فاصلــه  ایرانی اســامی 
ــگ  ــر از فرهن ــدت متاث ــه ش ــور ب ــروز کش ــاری ام معم
نمی مانــد.  اســامی  بــه معمــاری  و  اســت  غربــی 
معمــاری امــروز حریــم خانــواده را نشــانه رفتــه و 
ــم  ــی خان ــد. وقت ــکنی می کن ــار حریم ش ــواده را دچ خان
خانــه در آشــپزخانه اپــن بایــد غــذای میهمانــش را طبــخ 
کنــد، اگــر بخواهــد حریــم و حرمــت حجــاب و عفــاف را 

ــد.  ــج می افت ــه رن ــدت ب ــه ش ــد، ب ــت کن رعای
مــا می بینیــم آن هایــی کــه مقیدنــد بــا چــادر و مقنعــه 
ــان  ــول خودش ــه ق ــد و ب ــت می کنن ــپزخانه فعالی در آش
ــت هــاک می شــوند؛  ــن وضعی ــا و مشــکات ای از گرم

ــود. ــته می ش ــا شکس ــه حریم ه ــت ک اینجاس
ــه باشــد و  ــن قضی ــا متوجــه ای ــدس طــراح م اگــر مهن
ــی  ــیر بنای ــا اس ــواده م ــد، خان ــی کن ــا را راهنمای کارفرم
نمی شــود کــه دســت ســاخت خــود اســت و وبــال 
گــردن! مهنــدس ناظــر شــهرداری کــه نقشــه بــه 
ــه  ــاح این گون ــر در اص ــروی مؤث ــد، نی ــدش می رس تایی

ــد.  ــردم را آگاه کن ــد م ــه بای ــت ک ــائل اس مس
ــا  ــت موجــود حی ــا در وضعی طراحــی ســاختمان های م
ــاری  ــه در معم ــوان نمون ــه عن ــت؛ ب ــه اس ــانه رفت را نش
ــت؛  ــدا نیس ــه پی ــه درون خان ــچ وج ــه هی ــامی ب اس
دارد؛  وجــود  خانه هــا  ســایر  بــر  دیــد  امــروز  امــا 
ــه  ــای رو ب ــا پنجره ه ــه ب ــد ده طبق ــاختمان های چن س
ــا  ــر ی ــاختمان های دیگ ــاط س ــر حی ــرف ب ــا مش ــم ی ه
ــه  ــاز شــدن درِ خان بعضــی طراحی هــا کــه بــه محــض ب

ــت.  ــرش پیداس ــا آخ ت
حیــا، یکــى از بارزتریــن شــاخصه هاى فرهنــگ اســامى 
اســت و معمــارى اســامى بــا ایــن شــاخصه هماهنگــى 
کامــل دارد. بــه همیــن دلیــل در معمــاری اســامی 
ــه ای از بیــرون دیــده نمی شــود،  نه تنهــا درون هیــچ خان
ــاخته  ــوی س ــه نح ــا ب ــیاری از خانه ه ــه ورودی بس بلک
ــد، حیــاط و درون  ــاز بمان ــه نیــز ب شــده کــه اگــر درِ خان

ــدن نیســت.  ــل دی ــه هیچ وجــه قاب ــه ب خان
ــتیابی  ــکان دس ــدم ام ــل ع ــه دلی ــه ب ــت ک ــت اس درس
ــن  ــادی ت ــی و اقتص ــود مال ــب و کمب ــن مناس ــه زمی ب
بــه آپارتمان نشــینی داده می شــود، امــا می تــوان در 
زن  حريم  مسئله  به  واحدها  اين  داخلى  طراحىهاى 
از  يكى  حاضر  زمان  در  زيرا  توجه کــرد؛  نامحرم  مرد  و 
مصيبتهــاى بزرگ در بعضــى واحدهــاى آپارتمانى اين 
اســــت كه متأسفانه چندان قابليت تفکیــک ميان محرم و 
نامحرم در زمانى كه ميهمان به خانه مىآيد، وجود ندارد. 

فكرى كرد.  اين مشكل  براى حل  بايد  بنابراين 

حجت االســام حســن روحانــی، رئیس جمهــور 
کشــورمان کــه روز یکشــنبه و در جمــع ســران 
کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری اســامی 
ســخن  قزاقســتان  پایتخــت  آســتانه  در 
ــح،  ــرای صل ــا ب ــار داشــت: م می گفــت، اظه
ــا  ــتر ب ــه بیش ــکاری هرچ ــتی و هم همزیس
ــن  ــه ای ــرادر ب شــما دولت هــای دوســت و ب

اجــاس آمده ایــم.
متــن ســخنان رئیس جمهــور بــه شــرح 

ــت: ــل اس ذی
ِه الرَّْحمِن الرَّحیِم ِبْسمِ اللَّ

جناب آقای نورسلطان نظربایف
بــرادر  کشــور  محتــرم   رئیس جمهــور 

ن قســتا قزا
رؤسای محترم کشورهای اسامی

دبیر کل محترم
خانم ها، آقایان!

در آغــاز مایلــم از میهمان نــوازی گــرم دولــت 
و ملــت قزاقســتان قدردانــی و از جنــاب 
محتــرم  رئیس جمهــور  نظربایــف،  آقــای 
ــده و  ــن ای ــرح ای ــر ط ــه خاط ــتان، ب قزاقس
ــم.  ــکر کن ــاس، تش ــن اج ــازماندهی ای س

امیــدوارم ایــن اجــاس کــه بــا شــعار »علــم، 
ــام« در  ــان اس ــازی در جه ــاوری و نوس فن
ــود، در  ــزار می ش ــتانه برگ ــای آس ــهر زیب ش
کنــار تاش هــای ارزشــمند دیگــر باعــث 
میــان  ســازنده  همکاری هــای  ارتقــاء 

ــف  کشــورهای اســامی در حوزه هــای مختل
ــود. ش

آقای رئیس!
همــه مــا بــر ایــن مســئله اتفــاق نظــر داریــم 
کــه »جهــان اســام« بخشــی مهــم و مؤثــر 
در منظومــه جهانــی اســت و توانمنــدی، 
پیشــرفت و ثبــات آن، مایــه توانمنــدی، 
پیشــرفت و ثبــات جهــان خواهــد بــود. 
روشــن اســت کــه در ضعــف، عقب ماندگــی 
و ازهم گســیختگی جهــان اســام نیــز صلــح 
همگرایــی  و  همه جانبــه  توســعه  پایــدار، 
مؤثــر جهانــی ناممکــن می شــود. پــس 
هم رأیــی و همراهــی و همــکاری مــا اعضــای 
جهــان بــزرگ اســام بــرای ورود بــه جهــان 
مشــترک  تاشــی  درواقــع  توســعه یافته 
بــرای ســاختن جهانــی بــه دور از جهــل، فقر، 

ــت. ــونت اس ــگ و خش جن
دوم آنکــه هدایــت و مدیریــت »انقــاب 
چهــارم صنعتــی« کــه انقــاب فنــاوری و 
ــان  ــن انس ــه نوی ــن در رابط ــی بنیادی دگرگون
ــان ها  ــبات انس ــی و مناس ــوش مصنوع و ه
در ســاختارهای جدیــد اجتماعــی اســت، 
نیازمنــد فرهنگــی اســت کــه از قــدرت جــذب 
ــاوری و محیــط برخــوردار  عناصــر متغیــر فن
باشــد و همچــون تمــدن اســامی بــا کســب 
علــم و تجربــه از تمدن هــای دیگــر بشــری، 
همگرایــی و هم افزایــی را در میــان خانــواده 

ــزرگ بشــری ســامان دهــد. ب
ــکوفایی  ــام، دوران ش ــان اس ــروزِ جه دی
آیــا  بــود؛  تمــدن  و  فرهنگــی  علمــی، 
ــوی  ــه س ــز ب ــروز آن نی ــه ام ــود ک نمی ش
نــوآوری، خاقیــت و رشــد بــرود و در 
ــاری  ــی ع ــاق، جهان ــت و اخ ــار عقانی کن
از خشــونت و افراطی گــری را خلــق کنــد؟

آقای رئیس، خانم ها، آقایان!
اینکــه  بــرای  اســامی  مــا کشــورهای 
ــم  ــد ه ــویم، بای ــن ش ــم و ف ــب عل صاح
ایــن  بــرای  درون  در  را  خــود  جوامــع 
منظومــه  در  هــم  و  توانمنــد کنیــم  کار 
ــن  ــو در ای ــی ن کشــورهای اســامی تحرک

ــم. ــود آوری ــه وج ــه ب زمین
هریــک از مــا در کشــورهای خــود بــا 
ــزرگ  ــوال ب ــه س ــوزی، ب ــه و دلس دغدغ
و  اقتصــادی  پیشــرفت  و  علــم  رابطــه 
اجتماعــی اندیشــیده ایم و اینــک کــه عــزم 
آن داریــم کــه بــا ایجــاد فضــای همــکاری، 
بخشــیم  قــوت  را  یکدیگــر  گام هــای 
نخســتین گام، اطــاع از تجــارب یکدیگــر و 
بهره منــدی از دســتاوردهای ایــن خانــواده 

ــت. ــامی اس ــزرگ اس ب
سیاســت فعــال دولــت در حمایــت از 
تکویــن  بــه  دانش بنیــان  شــرکت های 
حــوزه  در  شــرکت  هــزاران  رشــد  و 
فناوری هــای جدیــد انجامیــده اســت و 
صــادرات محصــوالت بــا فنــاوری متوســط 
و بــاال در ایــران از 1.5 میلیــارد دالر بــه 1۲.1 
میلیــارد دالر جهــش پیــدا کــرده کــه تأثیــر 
مهمــی در مثبــت شــدن تــراز تجــاری 

ــت. ــرده اس ــا ک ــور ایف کش

ــا وجــود  سیاســت مــا بــر آن اســت کــه ب
وســیع ترین منابــع غنــی نفــت و گاز در 
منابــع  بــر  مبتنــی  اقتصــاد  از  کشــور، 
ــر  ــی ب ــاد مبتن ــمت اقتص ــه س ــی ب طبیع

ــم. ــت کنی ــوآوری حرک ــره وری و ن به
بــا چنیــن ظرفیت هایــی اســت کــه بــه نــام 
ــرای  ــا ب ــم م ــامی می گوی ــوری اس جمه
صلــح، بــرای همزیســتی، بــرای همــکاری 
دولت هــای  شــما  بــا  بیشــتر  هرچــه 
اجــاس  ایــن  بــه  بــرادر  و  دوســت 

یــم. آمده ا

مــا آمده ایــم کــه بگوییــم می توانیــم و 
بایــد بــه نــام علــم و فنــاوری و بــه اتــکای 
ــترک  ــای مش ــی، زمینه ه ــی علم دیپلماس
ــاد  ــه بیشــتر و ایج ــدی هرچ ــرای توانمن ب
ــام را  ــان اس ــل در جه ــای مکم ظرفیت ه

دنبــال کنیــم.
آقای رئیس!

در ایــن میــان توجــه بــه »عامــل انســانی 
و ســرمایه اجتماعــی« نقــش محــوری 

ــا  ــرمایه های م ــن س ــردم، مهم تری دارد. م
هســتند. آن هــا بایــد ببیننــد کــه دســتاورد 
ســرمایه گذاری مــا در علــم و فنــاوری، 
ــر  ــه کنی فق ــا و ریش ــدی آن ه ــه بهره من ب
و بهبــود وضــع ســامت و رفــاه آنــان 

می انجامــد.
ــورها،  ــرم کش ــران محت ــس، س ــای رئی آق

خانم هــا، آقایــان!
ــه  ــه ب ــت آن را دارد ک ــن اجــاس ظرفی ای
نقطــه عطفــی در تاریــخ همکاری هــای 

ــود. ــدل ش ــام ب ــان اس ــی جه علم
تفرقه افکنی هــای  از  دور  بــه  بیاییــم 
قدرت هــای  و  اســام  دشــمنان 
جنگ طلــب کــه نفــع خــود را در دوری 
مــا از همدیگــر می بیننــد، عرصه هایــی 
نــو بــرای همکاری هــای علمــی و فناورانــه 
و بــرای نوســازی هرچــه بیشــتر کشــورها 
بــاز کنیــم و فضا هــای مشــترک سیاســی، 
اقتصــادی و فرهنگــی را در جهــان اســام 
ــم. ــعه دهی ــم توس ــه می توانی ــا ک ــا آنج ت

ــران،  ــزرگ ای ــت ب ــام مل ــه ن ــان ب در پای
آمادگــی جمهــوری اســامی ایــران بــا 
همــه کشــورها و ملت هــای اســامی را 
عرصــه  در  همه جانبــه  همــکاری  بــرای 
علــم و فنــاوری و نــوآوری اعــام می کنــم.

ــا  ــر گام م ــه ه ــیم ک ــته باش ــن داش یقی
بــرای همگرایــی و همســویی، بی شــک 
یــاری خداونــد را هــم در پــی خواهــد 

داشــت کــه نویدمــان داده اســت:
یثّبــت  و  ینصرکــم  هللا  تنصــروا  »إن 

مکــم« ا قد أ
والسام علیکم و رحمه هللا و برکاته.

روحانی در جمع سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی:

جنایات افراطیون در میانمار نیاز به 
اتحاد امت اسالمی را بیشتر کرده است

ادامه از صفحه اول

 عضــو شــورای مرکــزی جامعــه روحانیــت مبــارز گفــت: قطعــا نــه 
ــا  ــت م ــه امنی ــه مصلحــت ماســت و ن ــه ب ــم و ن اجــازه می دهی
ــه  ــان را ب ــن نظامی م ــد از اماک ــازه بازدی ــه اج ــد ک ــا می کن اقتض

ــم. ــور ها بدهی ــر کش دیگ
ــاره طــرح  حجت االســام حســین ابراهیمــی در گفت وگویــی درب
ــرد:  ــان ک ــران بی ــز نظامــی ای ــد از مراک ــر بازدی ــی ب ــی مبن مباحث
ــه  ــی اینک ــت؛ یک ــی اس ــل بررس ــرد قاب ــئله از دو رویک ــن مس ای
عــرف بین المللــی هیچــگاه اجــازه نمی دهــد کــه کشــور دیگــری 

بــه مســائل امنیتــی یــک کشــور ورود کنــد.
وی ادامــه داد: مســائل نظامــی، امنیتــی و دفاعــی جــزو اســرار 
هــر کشــور هســتند؛ لــذا هیــچ کشــوری اجــازه نمی دهــد ابعــاد 

نظامــی اش توســط کشــور دیگــری ارزیابــی شــود.
عضــو شــورای مرکــزی جامعــه روحانیــت مبــارز گفــت: دوم اینکه 

نظــام مقــدس جمهــوری اســامی دشــمنان سرســختی دارد و بــه 
همیــن دلیــل بایــد بــرای حفــظ امنیــت تــاش زیــادی داشــته 
ــا هویتــی اســت کــه هیــچ گاه  ــران کشــور مســتقل و ب باشــد. ای
ــی آن  ــای نظام ــد از محیط ه ــانی بخواهن ــد کس ــازه نمی ده اج

بازرســی کننــد.
حجت االســام  ابراهیمــی تاکیــد کــرد: مــا نبایــد بــه ایــن 
ــان  ــه از هم ــرا ک ــیم؛ چ ــته باش ــادی داش ــچ اعتم ــمنان هی دش
رخنه هایــی کــه در بازدید هــا پیــدا می کننــد، بعد هــا می تواننــد 
نفــوذ کننــد؛ بــه همیــن دلیــل قطعــا نــه اجــازه می دهیــم و نــه 
بــه مصلحــت ماســت و نــه امنیــت مــا اقتضــا می کنــد کــه اجــازه 

ــم. ــور ها بدهی ــر کش ــه دیگ ــان را ب ــن نظامی م ــد از اماک بازدی
ــه  ــده ک ــه نش ــام گفت ــای برج ــچ کج ــرد: در هی ــح ک وی تصری
ــد داشــته باشــند. ــران بازدی ــی ای ــد از ســایت های نظام می توانن

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز:

اجازه نمی دهیم از سایت های نظامی ما بازدید کنند

 عضو کمیسیون امنیت ملی 
خبر داد:

 بررسی کشتار مسلمانان میانمار 
در کمیسیون امنیت ملی

ــورهای  ــت: کش ــی گف ــت مل ــیون امنی ــو کمیس عض
بین المللــی  دیــوان  طریــق  از  بایــد  مســلمان 
علیــه  کیفرخواســت  صــدور  خواســتار  کیفــری، 

مقامــات سیاســی و نظامــی میانمــار شــوند.
حشــمت هللا فاحت پیشــه، عضــو کمیســیون امنیــت 
ملــی و سیاســت خارجــی، دربــاره کشــتار مســلمانان 
مســلمانان  سرنوشــت  داشــت:  اظهــار  میانمــار 

میانمــار نشــان می دهــد کــه سیاســت دوگانــه ای در 
دنیــا حاکــم اســت.

وی گفــت: جــای تاســف دارد کــه عامــل اصلــی ایــن 
کشــتار  در ســال 199۰ جایــزه صلــح نوبــل را از ســوی 
کشــورهای غربــی دریافــت کــرد؛ امــا در حــال حاضر 

بــه بزرگ تریــن جانــی دنیــا تبدیــل شــده اســت.
فاحت پیشــه تصریــح کــرد: مطابــق اساســنامه 
در  رم(  )اساســنامه  بین المللــی  دیــوان کیفــری 
ــتماتیک  ــده و سیس ــتار سازماندهی ش ــورت کش ص
جمعیتــی از بشــر، باالتریــن مقامــات آن کشــور بایــد 

بــه دادگاه بین المللــی کیفــری احضــار شــوند.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 

بــا انتقــاد از کشــورهای ســازمان همکاری هــای 
اســامی کــه در گذشــته دربــاره جرایــم مشــهودتری 
چــون جرایــم رژیــم صهیونیســتی در فلســطین 
و لبنــان هــم نتوانســتند کاری را صــورت دهنــد، 
یــادآور شــد: کشــورهای مســلمان به ویــژه جمهــوری 
اســامی ایــران بــه عنــوان پیش قــراول بایــد از 
طریــق دیــوان بین المللــی کیفــری خواســتار صــدور 
ــی  ــی و نظام ــات سیاس ــه مقام ــت علی کیفرخواس

ــار شــوند. میانم
ــار  ــت اظه ــن کیفرخواس ــیرهای ای ــاره مس وی درب
اســت کــه کشــورهای  آن  اول  مســیر  داشــت: 
مختلــف به ویــژه ملــل اســامی درخواســت شــکایت 

خــود را از طریــق شــورای امنیــت و دبیر کل ســازمان 
ــد. ــری کنن ــل پیگی مل

فاحت پیشــه افــزود: عــاوه بــر ایــن وکای آزاد 
دنیــا هــم می تواننــد از طریــق دادســتان دیــوان 
بین المللــی کیفــری، درخواســت کیفرخواســت و 

ــد. ــم را بدهن ــن جرای ــه ای ــگیری از ادام پیش
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
ــود در  ــوع خ ــیون متب ــه کمیس ــه بیانی ــاره ب ــا اش ب
ــتار  ــوع کش ــت: موض ــت گف ــن جنای ــت ای محکومی
اولیــن  در  حتمــا  میانمــار،  بی گنــاه  مســلمانان 
جلســه کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 

ــود. ــی می ش ــس بررس ــات مجل ــد از تعطی بع

امنیت
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،،
اینکــه  بیــان  بــا  رئیس جمهــور 
جنایــات افراطیــون در میانمــار علیــه 
امــت  اتحــاد  بــه  نیــاز  مســلمانان 
اســت،  کــرده  بیش تــر  را  اســامی 
تمــدن  انحطــاط  و  رکــود  گفــت: 
اسامی، با تعصبات قومی و از بین 
رفتــن وحــدت و تســامح ایجــاد شــد.

ــان اینکــه  ــا بی ــارت ب ــات ســازمان حــج و زی ــر کل عتب مدی
فرآینــد صــدور ویــزای اربعیــن حســینی)ع( از صبــح امــروز 
ــفارتخانه  ــت: س ــود، گف ــاز می ش ــهریور( آغ ــنبه ۲۰ ش )دوش
تهــران، مشــهد،  و کنســولگری های عــراق در شــهرهای 

ــد. ــزا می کنن ــدور وی ــه ص ــادرت ب ــواز مب ــاه و اه کرمانش
ــان و  ــاره زم ــنیم درب ــا تس ــو ب ــی در گفت وگ ــن نظافت محس
مــکان صــدور ویــزای اربعیــن حســینی)ع( در کشــور اظهــار 
کــرد: طبــق توافــق ایــران و عــراق ویــزای اربعیــن حســینی از 
صبــح امــروز )دوشــنبه ۲۰ شــهریورماه( در چهــار نقطه کشــور 

آغــاز خواهــد شــد.
وی ادامــه داد: ویــزای اربعیــن حســینی ابتدا در ســفارتخانه ها 
و کنســولگری های عــراق در تهــران، مشــهد، کرمانشــاه و 
اهــواز صــادر خواهــد شــد و از ابتــدای مهرمــاه نیــز 1۲ نقطــه 

دیگــر اقــدام بــه صــدور ویــزای اربعیــن حســینی می کننــد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــارت ب ــج و زی ــازمان ح ــات س ــر کل عتب مدی
ــه  ــری نیافت ــینی تغیی ــن حس ــزای اربعی ــت وی ــه قیم اینک
اســت، گفــت: نــرخ ویــزای اربعیــن حســینی هــم 4۰ دالر در 
نظــر گرفتــه شــده و داشــتن مــدارک قانونــی اعــم از گذرنامه 

ــرای زائــران اربعیــن الزامــی اســت. و ویــزا ب
نیــز ســامانه ســماح  امســال  نظافتــی تصریــح کــرد: 
بــه  عنــوان درگاه ثبت نــام زائــران اربعیــن حســینی در 
نظــر گرفتــه شــده و تاکنــون ۲7 هــزار و 3۰۰ نفــر در آن 
ــش از ۲  ــداد بی ــن تع ــه از ای ــد ک ــه کرده ان ــی اولی نام نویس
ــه  ــد ک ــی کرده ان ــام را ط ــی ثبت ن ــل نهای ــر مراح ــزار نف ه
ــد                   ــن خواهن ــزای اربعی ــدگان وی جــزو نخســتین دریافت کنن

ــود. ب

مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت خبر داد:

آغاز صدور ویزای اربعین

داروهــای زیســت فناوری صادرشــده بــه 
ــن  ــازار ای ــد ب ــته اند 1۰۰ درص ــیه توانس روس
کشــور را در اختیــار بگیرنــد و جایگزیــن 
نمونه هــای آمریکایــی ایــن دارو در روســیه 

شــده اند.
ــی  ــاد مل ــر، بنی ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
نخبــگان بــا اعــام اینکــه یکــی از ارکان مهم 
ــی  ــاد مقاومت ــت های اقتص ــق سیاس تحق
حرکــت بــه ســمت دانش بنیــان کــردن 
اقتصــاد و صنعــت کشــور اســت، اقدامــات 
اقتصــاد  توســعه  بــرای  صورت گرفتــه 
ظرفیت هــای  ایجــاد  و  دانش بنیــان 
ــور را  ــتغال در کش ــد اش ــرای تولی ــش ب دان

ــرد. ــریح ک تش
 شمار شرکت های دانش بنیان به 

۳ هزار و ۱۱۹ شرکت رسید
اقتصــاد  سیاســت های  ابــاغ  از  پیــش 

مقاومتــی، تنهــا 1۰ شــرکت دانش بنیــان 
ــت  ــود داش ــور وج ــال در کش ــی و فع واقع
کــه در حــال حاضــر تعــداد ایــن شــرکت ها 
ــاد  ــت های اقتص ــق سیاس ــتای تحق در راس
ــر  ــی ب ــاد مبتن ــعه اقتص ــی و توس مقاومت
دانــش، بــه بیــش از 3 هــزار و 119 شــرکت 

ــت. ــیده اس ــال رس فع
 بهبود ۴۲ رتبه ای جایگاه ایران در 

شاخص جهانی نوآوری
در  ایــران  وضعیــت  حــال  همیــن  در 
حــوزه اقتصــاد دانش بنیــان و نــوآور در 
 ۲۰1۶ ســال  در  جهانــی  شــاخص های 
ــه  ــه و از رتب ــود یافت ــه بهب ــادی 4۲ رتب می
ــال  ــه 7۸ در س ــه رتب ــال ۲۰14 ب 1۲۰ در س

اســت. رســیده   ۲۰1۶
ــار  ــود معی ــران در بهب ــاس، ای ــن اس ــر ای ب
ــه، در  ــاوری 4۸ رتب ــش و فن ــی دان خروج

ــاق 53  ــای خ ــود در خروجی ه ــه بهب زمین
رتبــه و در زمینــه بهبــود بلــوغ بــازار و کســب 
و کار بــه ترتیــب 19 و ۲5 رتبــه رشــد داشــته 

اســت.
 بازار محصوالت دانش بنیان به ۱۰ 

هزار میلیارد تومان می رسد
بــا  بازارســازی محصــوالت دانش بنیــان 
هــدف دســتیابی بــه 1۰ هــزار میلیــارد 
تکمیــل   ،9۶ ســال  پایــان  تــا  تومــان 
طراحــی  دانش بنیــان،  قانــون  اجــرای 
و اجــرای نظــام مالــی توســعه اقتصــاد 
ــب و کار  ــط کس ــود محی ــان و بهب دانش بنی
و توســعه فرهنــگ اقتصــاد دانش بنیــان 
ــرکت های  ــت ش ــای تقوی ــه راهکاره از جمل

اســت. دانش بنیــان 
مهم تریــن  از  یکــی  حــال  همیــن  در 
افزایــش  حــوزه  در  کــه  شــاخص هایی 

در  کشــور  اقتصــاد  مقاومــت  درجــه 
برابــر تکانه هــا بایــد مــورد توجــه قــرار 
بگیــرد، افزایــش صــادرات کاالهــای بــا 
ارزش افــزوده باالســت و ایــن ویژگــی 
دربــاره کاالهــای دانش بنیــان دوچنــدان 

. د می شــو

 دو داروی ایرانی در مرحله ثبت در 
اروپاست

فرآینــد  انجــام  نیازمنــد  دارو  هــر  ثبــت 
 )Clinical Trial( بالینــی  کارآزمایی هــای 
ســال   3 مــدت  در  داروهایــی  اســت. 
مــورد کارآزمایی هــای بالینــی بــرای اخــذ 
ــرای  ــد و ب ــرار گرفتن ــیه ق ــای روس تاییدیه ه
ــا در  ــی در اروپ ــار دو داروی ایران ــتین ب نخس
ــیه  ــه در روس ــن آنک ــت؛ ضم ــت اس ــال ثب ح
5 نــوع دارو بــه ثبــت رســیده و داروهــای 
روســیه  بــه  صادرشــده  زیســت فناوری 
توانســته اند 1۰۰ درصــد بــازار ایــن کشــور را 
در اختیــار بگیرنــد و جایگزیــن نمونه هــای 
آمریکایــی ایــن دارو در روســیه شــده اند.

داروهــای  جملــه  از   MS درمــان  داروی 
ــرای  ــت. ب ــیه اس ــور روس ــه کش ــده ب صادرش
داروی ضــد ســرطان نیــز تأییدیه هــای آن اخذ 
و صــادرات آن شــروع شــده اســت. همچنیــن 
صــادرات داروی ایرانــی بــه کشــورهای عــراق و 
ترکیــه بــر اســاس همیــن فرآینــد آغــاز شــده 

اســت.

وضعیت ایران در اقتصاد دانش بنیان

داروهای ایرانی در روسیه، جایگزین نمونه آمریکایی شدند

عضو هیئت رئیسه کمیسیون 
صنایع مجلس مطرح کرد:

رواج دالل بازی با حذف برچسب 
قیمت از کاالهای استراتژیک

عضــو هیئت رئیســه کمیســیون صنایــع 
ــت: حــذف برچســب قیمــت  ــس گف مجل
رواج  باعــث  اســتراتژیک  کاالهــای  از 

می شــود. کشــور  در  دالل بــازی 
ــینی کیا  ــواد حس ــید ج ــام س حجت االس

عضــو هیئت رئیســه کمیســیون صنایــع 
اســامی،  شــورای  مجلــس  معــادن  و 
بــا اشــاره بــه حــذف برچســب نــرخ 
ایــن  بــا  گفــت:  غذایــی  محصــوالت 
اقــدام ثبــات قیمت گــذاری کاالهــا بــر 
حضــور  بــرای  فضــا  و  می ریــزد  هــم 
ایجــاد  جهــت  سوء اســتفاده کنندگان 
فراهــم  نیــز  غذایــی  بــازار  در  گرانــی 

. د می شــو
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه درج قیمــت 

بــر روی کاال هــا ســبب ایجــاد امنیــت 
روانــی در جامعــه می شــود، ادامــه داد: 
حــذف برچســب قیمــت از روی کاالهــا 
نه تنهــا مشــکاتی را در بحــث نظارتــی 
ــن  ــکاتی را بی ــه مش ــد، بلک ــاد می کن ایج
مشــتری و فروشــنده ایجــاد می کنــد.

نماینــده مــردم ســنقر در مجلــس بــا 
ــرخ  ــب ن ــذف برچس ــا ح ــه ب ــام اینک اع
کاالهــای غذایــی بســتر بــرای جــوالن 
مهیــا  بــازار  در  گرانفروشــان  و  دالالن 

شــدن  شناســه دار  افــزود:  می شــود، 
ــرخ  ــداری ن ــز پای ــی، رم ــوالت غذای محص
ــع  ــت و مان ــتراتژیک اس ــازار اس ــن ب در ای
ســوی  از  خودســرانه  قیمت گــذاری  از 

می شــود. فروشــندگان 
ــع و  ــیون صنای ــه کمیس ــو هیئت رئیس عض
معــادن مجلــس افــزود: حــذف قیمت هــا 
رواج  و  بــازار  در  مــرج  و  هــرج  ســبب 

می شــود. دالل بــازی 
بیــان  بــا  حســینی کیا  حجت االســام 

اینکــه حــذف برچســب  قیمــت ســبب 
برهــم خــوردن امنیــت روانــی جامعــه 
می شــود و ایــن موضــوع باعــث افزایــش 
قیمــت  افزایــش  درنتیجــه  و  تقاضــا 
کاال هــای اساســی و اســتراتژیک در کشــور 
تنهــا مزیــت حــذف  می شــود، گفــت: 
ــه  ــت ک ــن اس ــاس ای ــت از روی اجن قیم
قیمــت آن هــا بر اســاس عرضــه و تقاضای 
ــازار تعییــن می شــود کــه ممکــن اســت  ب

ــود. ــاس ش ــت اجن ــل قیم ــبب تعدی س



کوتاه اخبار 
 افزایش تولید و صادرات لبنیات 

در سال جاری
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی از افزایــش تولیــد 
ــر داد و  ــاری خب ــال ج ــات در س ــادرات لبنی و ص
ــار ماهــه امســال ۷۰  ــزان صــادرات چه گفــت: می
ــی در ســال  ــازه زمان ــن ب ــه همی درصــد نســبت ب
ــه  ــوده و پیش بینــی می شــود ب گذشــته بیشــتر ب

یــک میلیــون تــن در پایــان امســال برســد. 
ــژاد  ــه ن ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــی اظه ــن رکن حس
دام هایــی کــه در کشــور اســتفاده می شــود و 
ــدگان  ــه تولیدکنن ــی ک ــی و دانش ــت ژنتیک ظرفی
به ویــژه در واحدهــای صنعتــی پیــدا کرده انــد، 
برخــی  از  ایــران  در  لبنیــات  تولیــد  میانگیــن 
کشــورهای اروپایــی نیــز پیشــی گرفتــه و از ســوی 
ــی  ــای دام ــازار نهاده ه ــبی در ب ــات نس ــر ثب دیگ
ــه  ــت ک ــده اس ــد ش ــرایط تولی ــود ش ــبب بهب س
ــال  ــه س ــبت ب ــال نس ــود امس ــی می ش پیش بین
گذشــته کــه تولیــد معــادل ۹ میلیــون و ۶۰۰ هــزار 
ــواع محصــوالت لبنــی بیشــتر تولیــد  ــود، ان تــن ب

ــد.  ــن برس ــون ت ــش از ۱۰ میلی ــه بی ــود و ب ش
وی افــزود: در ســال گذشــته ۸۵۰ هــزار تــن 
ــف  ــه کشــورهای مختل ــی ب ــواع محصــوالت لبن ان
از جملــه بعضــی کشــورهای اروپایــی صــادر شــد 
کــه البتــه امســال شــرایط بســیار بهتــری داریــم و 
برخــی کشــورها ماننــد روســیه بــه وفــور ســفارش 
ــده  ــه کارخانه هــای صادرکنن محصــوالت خــود را ب

می دهنــد. 
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در امــور دام افزود: 
در چهــار مــاه نخســت ســال حــدود ۴۰۰ هــزار تــن 
ــف  ــه کشــورهای مختل ــی ب ــواع محصــوالت لبن ان
صــادر شــده کــه بیــش از ۷۰ درصــد رشــد نســبت 
ــر  ــدت مشــابه ســال گذشــته داشــته و اگ ــه م ب
ــه  ــکلی ب ــد و مش ــدا کن ــه پی ــد ادام ــن رون همی
ــد، پیش بینــی می شــود کــه صــادرات  وجــود نیای
محصــوالت لبنــی بــه بیــش از یــک میلیــون تــن 

برســد.

مخالفت اروپایی ها با تعرفه 
ضددامپینگ علیه فوالد ایران

پیشــنهادی  تدابیــر  اروپــا  اتحادیــه  دولت هــای 
بــرای مقابلــه بــا دامپینــگ فــوالد گــرم نــورد برزیــل، 

ــد.  ــن را رد کردن ــیه و اوکرای ــران، روس ای
ــازوی سیاســت تجــاری در  ــا کــه ب کمیســیون اروپ
اتحادیــه اروپاســت، برنامه هایــی را بــرای وضــع 
ــر روی فــوالد گــرم  ــر ۳۳ درصــدی ب تعرفــه حداکث
ــاز و  ــاخت و س ــه در س ــور ک ــار کش ــن چه ــورد ای ن
ماشــین آالت اســتفاده می شــود، طــرح کــرده بــود. 
بــه گفتــه منابــع آگاه، امــا کشــورهای اتحادیــه اروپــا 
ــن  ــر ای ــی ب ــد. برخ ــت کردن ــرح مخالف ــن ط ــا ای ب
ــر بســیار ضعیــف هســتند و  ــن تدابی ــه ای ــد ک باورن

ــد.  ــوی می دانن ــیار ق ــا را بس ــر آن ه ــی دیگ برخ
بــر اســاس گــزارش رویتــرز، کمیســیون اروپــا 
ــرم  ــوالد گ ــر ف ــود اگ ــرده ب ــنهاد ک ــن پیش همچنی
نــورد در حداقــل قیمــت ۴۷۲.۲۷ یــورو در هــر 
ــه  ــن تعرف ــه شــود، ای ــا بیشــتر از آن فروخت ــن ی ت
ــز رد  ــنهاد نی ــن پیش ــا ای ــود؛ ام ــال ش ــد اعم نبای
ــت  ــورد مخالف ــل قیمــت پیشــنهادی م شــد. حداق
ــرار  ــر( ق ــی )یوروف ــازان اروپای ــیون فوالدس فدراس
گرفــت کــه علیــه واردات فــوالد ایــن کشــورها 

ــت. ــرده اس ــکایت ک ش

فناوری
سریال ادامه دار حذف 

اپلیکیشن های ایرانی
پــس از اینکــه شــرکت اپــل اپلیکیشــن های ایرانــی 
ــران از  ــه ای ــکا علی ــای آمری ــه تحریم ه ــا توجی را ب
پلی اســتور حــذف کــرد، بــه نظــر می رســد ایــن بــار 
نوبــت شــرکت گــوگل شــده تــا در فروشــگاه آنالیــن 
ــازار اندرویــدی  خــود را روی اپلیکیشــن های ایــن ب

ببنــدد. 
تایلــر کولیــس، وکیــل عضــو مؤسســه حقوقــی 
ــای  ــه تحریم ه ــه در زمین ــیتس ک ــد اسوش فراری ان
ــا  ــن تحریم ه ــد: ای ــص دارد، می گوی ــکا تخص آمری
ــکا از  ــران و آمری ــن ای ــالت بی ــی معام ــال تمام عم
عرضــه کاال، فنــاوری و خدمــات را شــامل می شــود. 
بــا وجــود ایــن او معتقــد اســت: تحریم هایــی 
نظیــر تحریمــی کــه شــرکت های آمریکایــی را از 
ارائــه خدمــات میزبانی  هاســتینگ به توســعه دهندگان 
نرم افزارهــای ایرانــی منــع می کنــد، تنهــا فعالیت هــای 

بی ضــرر را محــدود می ســازد. 
حــذف اپلیکیشــن های ایرانــی از اپ اســتور بــا وجــود 
ســهم ۱۱ درصــدی در بــازار ایران هم اقدامــی ناعادالنه 
ــی کســب وکارهای  ــه نوع ــه ب ــت ک ــه شــمار می رف ب
ــته  ــان وابس ــه فعالیت هایش ــی را ک ــای اینترنت نوپ

ــرد.  ــد می ک ــت، تهدی ــن اپلیکیشن هاس ــه ای ب
اکنــون ایــن ســریال حــذف توســط فروشــگاه 
ــل  ــه دلی ــاید ب ــه ش ــده ک ــرار ش ــز تک ــدی نی اندروی
بازارهــای آنالیــن مشــابه داخلــی مشــکالت دارندگان 
محصــوالت اپــل را نداشــته باشــد؛ امــا همچنــان از 
ــت  ــاوری حکای ــدگان فن ــوق مصرف کنن ــض حق نق
دارد کــه شــاید پیــش از ایــن تصــور می کردنــد 
بازی هــای سیاســی  از  داســتان کسب وکارشــان 

ــت. جداس

شیائومی لپ تاپ معرفی می کند
ــداد رســمی شــیائومی  ایــن هفتــه قــرار اســت روی
بــرای معرفــی نســل جدیــد گوشــی بــدون حاشــیه  
ــزار  ــه مــی میکــس ۲ برگ ــی موســوم ب ــن کمپان ای
ــن  ــه ای ــود ک ــده ب ــالم ش ــل اع ــد روز قب ــود. چن ش
غــول چینــی عــالوه بــر ایــن گوشــی، از یــک 
ــه نظــر  ــرد. ب ــد ک ــی خواه ــد رونمای محصــول جدی
ــد  ــاپ جدی ــک لپ ت ــر ی ــول مدنظ ــد محص می رس
ــع  ــه جم ــز ب ــیائومی نی ــت ش ــی اس ــت. مدت اس
تولیدکننــدگان لپ تــاپ اضافــه شــده و تاکنــون 
از نوت بوک هــای جــذاب خــود را وارد  دو مــدل 
بــازار کــرده اســت. اکنــون بــه نظــر می رســد 
ــک  ــی ی ــا معرف ــد دارد ب ــی قص ــی چین ــن کمپان ای
ــد. ــم بزن ــر رق ــمی جذاب ت ــد، مراس ــاپ جدی لپ ت

گلکسی تب A رونمایی شد
سامســونگ نســل جدیــد تبلــت خــود از ســری 

گلکســی تــب A را رونمایــی کــرد. 
نســل جدیــد تبلــت سامســونگ را بایــد گلکســی 
تــب A ســال ۲۰۱۷ بدانیــم کــه بــا بهره گیــری از 
ــی ۱.۴  ــس پردازش ــا فرکان ــته ای ب ــار هس ــه  چه تراش
گیگاهرتــزی در کنــار نمایشــگر ۸ اینچــی بــا رزولوشــن 
۱۲۸۰ در ۸۰۰ پیکســل راهــی بــازار خواهــد شــد. از دیگر 
ــری از  ــه بهره گی ــد ب ــت بای ــن تبل ــی ای مشــخصات فن
حافظــه  رم ۲ گیگابایتــی در کنــار ۱۶ گیگابایــت حافظــه  
داخلــی اشــاره کــرد. سامســونگ در نســل جدیــد 
ــو  ــت خــود از یــک دوربیــن ۵ مگاپیکســلی در جل تبل
و ۸ مگاپیکســلی در پشــت اســتفاده کــرده اســت. 
ابعــاد تبلــت جدیــد سامســونگ ۲۱۲.۱ در ۱۲۴.۱ در 
۸.۹ میلیمتــر اســت و وزن آن ۳۶۴ گــرم تعییــن شــده 
ــد ۷.۱  ــر اندروی ــی ب ــونگ مبتن ــت سامس ــت. تبل اس
نوقاســت. ایــن تبلــت در ویتنــام بــا برچســب قیمــت 

ــد. ــد ش ــازار خواه ــی ب ۲۸۵ دالری راه

کارشناس امور اقتصادی
غالمحسین کریمیانگروه اقتصاد

تقریبــا بــرای همــه شهرنشــینان ایــن تفکــر 
ــه کاش می توانســتم از  ــده ک ــه وجــود آم ب
ایــن شــلوغی شــهر و آلودگــی و ســر و صــدا 
بــه روســتایی ســاکت و آرام و پــاک بــروم 
و در آنجــا بــا غــذای روســتایی در محیطــی 
آرام زندگــی کنــم یــا بالعکــس روســتاییان 
بــه ایــن فکــر می کننــد کــه زندگــی در 
روســتا را بــرای درآمــد و زندگــی بهتــر تــرک 

کــرده و بــه شــهر برونــد. 
ایــن  غیراقتصــادی  عوامــل  از  گذشــته 
مهاجــرت بــه شــهر یــا روســتا )مثــل 
ــت  ــا کیفی ــی ی ــی و تفریح ــات رفاه امکان
ــی  ــی، دسترس ــتی و درمان ــات بهداش خدم
اگــر  و...(  فرهنگــی  مکان هــای  بــه 
بخواهیــم فقــط بــر اســاس اعــداد و ارقــام 
اقتصــادی تصمیــم بگیریــم کــه شهرنشــین 
ــه را  ــد کــدام گزین ــا روســتایی باشــیم بای ی

ــم؟ ــاب کنی انتخ
بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش چــاره ایــن 
ــام رجــوع شــود. ــار و ارق ــه آم ــه ب اســت ک

مرکــز آمــار ایــران گزارشــی را از هزینه بودجه 
و خانــوار خانواده هــای شــهری و روســتایی 
منتشــر کــرده کــه بــه نوعــی کارنامــه دخــل 

ــن خانواده هاســت. و خــرج ای
از اعــداد و ارقــام ایــن گــزارش این طــور 
برمی آیــد کــه در ســال ۱۳۹۵ درآمــد در 

شــهرها بیــش از روســتاها بــوده کــه خــارج 
ــم نیســت.  ــار ه از انتظ

در ســال ۱۳۹۵ درآمــد ســاالنه یــک خانــوار 
ــش  ــط بی ــور متوس ــه ط ــی ب ــهری ایران ش
ــی  ــان یعن ــزار توم ــون و ۸۰۰ ه از ۲۷ میلی
ماهانــه حــدود ۲ میلیــون و ۳۰۰ هــزار تومان 
ــواده  ــک خان ــاالنه ی ــد س ــط درآم و متوس
ــزار  ــون و ۱۰۳ ه ــدود ۱۶ میلی ــتایی ح روس
تومــان بــوده اســت کــه بــه معنــای درآمــد 
متوســط ماهانــه یــک میلیــون و ۳۴۰ هــزار 

تومــان اســت. 

امــا فقــط دانســتن درآمدهــای خانــوار 
ایــن  مقایســه  و  روســتایی  و  شــهری 
اینکــه  نتیجه گیــری  بــرای  درآمدهــا 
زندگــی در شــهر یــا روســتاها بــه صرفه تــر 
ــه  ــی ب ــد نگاه ــت و بای ــی نیس ــت، کاف اس

باشــیم.  داشــته  هــم  هزینه هــا 
ــب  ــد عجی ــه در بررســِی درآم ــور ک همان ط
ــتر  ــهری بیش ــوار ش ــد خان ــه درآم ــود ک نب
خــرج  بررســی  در  اســت،  روســتایی  از 
خانوارهــای ایرانــی هــم عجیــب نیســت کــه 
خــرج خانــوار شــهری بیــش از روســتاییان 

باشــد. 
ــه خالــص  در ســال گذشــته متوســط هزین
ــون و  ــه ۲۶ میلی ــهری ب ــوار ش ــاالنه خان س
ــر  ــدود ه ــه ح ــید ک ــان رس ــزار توم ۲۴۰ ه
ــان اســت؛  ــون و ۱۹۰ هــزار توم ــاه ۲ میلی م
ــا  ــن خــرج ســاالنه ی ــه میانگی ــی ک در حال
ــتایی  ــوار روس ــاالنه خان ــص س ــه خال هزین
حــدود ۱۴ میلیــون و ۷۰۰ هــزار تومــان بــود 
ــه را  کــه اگــر بخواهیــم ایــن خــرج و هزین
بــه صــورت ماهیانــه بررســی کنیــم، حــدود 
ــان  ــزار توم ــون و ۲۲۵ ه ــک میلی ــی ی ماه

می شــود. 
حــاال بــا دانســتن درآمــد و هزینــه خانــوار 
اقتصــادی  صرفــه  شــهری  و  روســتایی 

ــت؟  ــتر اس ــا بیش ــی در  کج زندگ
بایــد گفــت کــه در ســال ۱۳۹۵ مــازاد 
ــه  ــوار شــهری در پایــان ســال ب درآمــد خان
ــان  ــزار توم ــون و ۵۶۰ ه ــک میلی ــدود ی ح
ــده  ــه متوســط باقی مان ــی ک رســید؛ در حال
ــال  ــا در س ــر هزینه ه ــس از کس ــد پ درآم
ــدود  ــتایی ح ــوار  روس ــک خان ــرای ی ۹۵ ب
ــوده  ــان ب ــزار توم ــون و ۴۰۳ ه ــک میلی ی

اســت؛ یعنــی مانــده درآمــد پــس از کســر 
هزینه هــای خانــوار شــهری حــدود ۱۵۷ 
هــزار تومــان بیــش از خانوارهــای روســتایی 
بــود؛ حــال آنکــه حتــی نــرخ تــورم در 
مناطــق شــهری  بــا  ایــران  روســتاهای 
تفــاوت چندانــی نــدارد و گاهــی هم بیشــتر 
ــی  ــورم دوره زمان ــرخ ت می شــود. بررســی ن
ســال ۱۳۸۴ تــا ۱۳۹۵ نشــان می دهــد کــه 
در ایــن یــازده ســال تنهــا پنــج ســال نــرخ 
تــورم روســتایی کمتــر از نــرخ تــورم مناطــق 

ــوده اســت.  شــهری ب
از ســال ۱۳۸۸ تــا ســال ۱۳۹۲ حتــی نــرخ 
تــورم شــهری کمتــر از نــرخ تــورم روســتایی 
ــورم  ــرخ ت ــران ن ــتایی های ای ــوده و روس ب
تحمــل  شهرنشــین ها  از  را  باالتــری 
کرده انــد و ســه ســال اخیــر نیــز نــرخ تــورم 
روســتایی بــه اندکــی کمتــر از میــزان نــرخ 

ــورم شــهری رســیده اســت.  ت

ــدون در  ــادی ب ــام اقتص ــداد و ارق ــن اع ای
نظــر گرفتــن بقیــه عوامــل و شــاخص های 
تاییــد  زندگــی  در  مؤثــر  غیراقتصــادی 
شــهرها  در  زندگــی  می کنــد کــه گویــا 
بــه صرفه تــر از روســتاهای ایــران باشــد 
بــر  موجهــی  دلیــل  می توانــد  ایــن  و 
از  اخیــر  ســال های  مهاجرت هــای کالن 

روســتاها بــه شــهرهای ایــران باشــد. 
اعتقــاد  بــه  مهاجــرت  ایــن  البتــه 
اقتصاددانــان و جامعه شناســان می توانــد 
و  اجتماعــی  و  اقتصــادی  آینــده  بــرای 
ــد.  ــار باش ــران زیان ب ــهری ای ــت ش مدیری
ــادی  ــل غیراقتص ــدای از عوام ــن رو ج از ای
بخــش  در  درآمــد  بــه  توجــه  ضــرورت 
بــرای  تســهیالت  افزایــش  و  روســتایی 
می توانــد  روســتاها  و کار  رونــق کســب 
ــد و از  ــرت باش ــده مهاج ــش پدی نجات بخ
ــد. ــری کن ــی آن جلوگی ــار منف ــب و آث عواق

کیمیای وطن بررسی کرد:

زندگی در شهر به  صرفه تر است یا روستا؟

ــور  ــات کش ــر دخانی ــارت ب ــزی و نظ ــز برنامه ری ــس مرک رئی
ــی  ــا ط ــاس برآورده ــر اس ــیگار ب ــخ س ــارد ن ــد ۵۰ میلی از تولی
ســال جــاری خبــر داد و اعــالم کــرد کــه بــرآورد مصــرف ســاالنه 
ــت.  ــخ اس ــارد ن ــادل ۵۵ میلی ــال مع ــا در س ــیگار ایرانی ه س

علی اصغــر رمــزی بــا اشــاره بــه اینکــه میــزان تولیــد ســیگار در 
کشــور طــی ســال ۹۴ معــادل ۳۰ میلیــارد نــخ بــود و در ســال 
ــارد  ــد ۴۵ میلی ــه تولی ــدی ب ــای تولی ــدازی واحده ــا راه ان ۹۵ ب
نــخ رســیدیم، اظهــار کــرد: جمــع تولیــد ســیگار طــی ۵ ماهــه 
ــوده  ــخ ســیگار ب ــارد ن ــادل ۱۹ میلی نخســت ســال جــاری مع
ــرآورد انجام شــده در طــول ســال ۹۶  ــر اســاس ب ــه ب اســت ک
بــه عــددی معــادل ۵۰ میلیــارد نــخ در تولیــد ســیگار خواهیــم 

رســید. 
بــه گفتــه وی بــرآورد ســاالنه مصــرف ســیگار در ایــران معــادل 
ــخ در  ــارد ن ــه رقــم ۵۰ میلی ــخ اســت کــه اگــر ب ــارد ن ۵۵ میلی

تولیــد ســیگار برســیم، معــادل ۹۳ درصــد نیــاز کشــور در داخــل 
ــود.  ــد می ش تولی

ــا  ــات کشــور ب ــر دخانی ــزی و نظــارت ب رئیــس مرکــز برنامه ری
اشــاره بــه میــزان رشــد تولیــد ســیگار طــی پنــج ماهــه نخســت 
ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل خاطرنشــان 
کــرد: در پنــج ماهــه نخســت ســال گذشــته ۱۴.۸ میلیــارد نــخ 
ســیگار در کشــور تولیــد شــده اســت؛ ایــن رقــم در ســال جــاری 
ــج ماهــه نخســت ســال رســیده  ــخ طــی پن ــارد ن ــه ۱۹ میلی ب
کــه نشــان دهنده رشــد ۲۸ درصــدی در تولیــد ســیگار اســت. 
رمــزی ادامــه داد: از ابتــدای برنامــه پنجــم توســعه بــا توجــه به 
تبصــره ســه مــاده ۱۰۲ ایــن قانــون قــرار بــر ایــن بــود تــا کلیــه 
ســیگارهای وارداتــی بــا برنــد اصلــی بــه تولیــد داخــل تبدیــل 
ــای  ــش واحده ــت افزای ــاس در جه ــن اس ــر همی ــود و ب ش

ــدی در کشــور گام برداشــتیم. تولی

عبــاس شــوکتی، کارشــناس بــازار مســکن، گفــت: رکــود معامالت 
ــاوران  ــر مش ــدن دفات ــوت ش ــرا خل ــدارم؛ زی ــول ن ــکن را قب مس
امــالک بــه دلیــل مراجعــه مــردم بــه شــبکه های اجتماعــی بــرای 

خریــد و فــروش امــالک اســت. 
ــاوران  ــه مش ــاهدیم ک ــروز ش ــرد: ام ــار ک ــوکتی اظه ــاس ش عب
ــات و ...  ــر،   مالی ــاره دفت ــد اج ــی مانن ــد هزینه های ــالک بای ام
بپردازنــد و قطعــا راه انــدازی ایــن اپلیکیشــن ها کســب و کار 

آن هــا را بــا مشــکالت عدیــده ای مواجــه می کنــد. 
وی افــزود: اعتقــاد دارم فضــای مجــازی بایــد زیــر نظــر اتحادیــه 
مشــاوران امــالک ســاماندهی و نظــارت شــود؛ بــه همیــن 
ــدام  ــد اق ــالک در دوره جدی ــاوران ام ــه مش ــد اتحادی ــور بای منظ
ــالت  ــد معام ــهیل فرآین ــت تس ــز جه ــک مرک ــیس ی ــه تأس ب
ــن های  ــران اپلیکیش ــه کارب ــد ک ــدام کن ــه ای اق ــه گون ــرده و ب ک
امــالک، مشــاوران امــالک باشــند، نــه خریــداران و فروشــندگان 

بــازار مســکن. شــوکتی بــا اشــاره بــه چالــش مالیــات بــر ارزش 
افــزوده مشــاوران امــالک گفــت: مــردم بایــد بــه صورت مســتقیم 
مالیاتشــان را بپردازنــد؛ بدیــن صــورت کــه اداره مالیــات امکانــی 
ــه صــورت آنالیــن  ــد کــه ب را در ســامانه کــد رهگیــری فراهــم کن
شناســه قبــض و شناســه پرداخــت بــه مــردم ارائــه شــود و آن هــا 
مســتقیم بــرای پرداخــت مالیاتشــان اقــدام کننــد. از نماینــدگان 
مجلــس شــورای اســالمی خواســتارم کــه در آینــده طی جلســه ای 
مشــترک بــا اتحادیــه مشــاوران امــالک ایــن مســئله را بررســی 

و اصــالح کننــد. 
وی بــا بیــان اینکــه کــد رهگیــری بایــد به روزرســانی شــود، 
خاطرنشــان کــرد:  کــد رهگیــری باعــث افزایــش امنیــت معامالت 
ــامانه  ــر در س ــک مدنظ ــد، مل ــن ک ــذ ای ــس از اخ ــود و پ می ش
قفــل می شــود و بــه هیــچ عنــوان ســند مــورد معاملــه قابلیــت 

ــاره نخواهــد داشــت. ــه دوب معامل

۵۱  ۸۶  دالر، قیمت نفت خام ۲.۵
سبک ایران

 میلیون لیتر، مصرف بنزین 
در شهریورماه

میلیارد دالر، بدهی نفتی هند 
به شرکت های غیردولتی ایران

قیمــت نفــت خــام ســبک ایــران بــه ۵۱ دالر بــرای هــر بشــکه 
رســید.

طبــق آخریــن آمــار میــزان مصــرف بنزیــن از ابتــدای شــهریور 
بیــش از ۸۶ میلیــون لیتــر بــوده اســت.

دالر  میلیــارد   2.۵ حــدود  ایــران  غیردولتــی  شــرکت های 
دارنــد. هنــد  از  نفتــی  مطالبــات 
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،،
ایــن اعــداد و ارقــام اقتصــادی بــدون 
و  عوامــل  بقیــه  گرفتــن  نظــر  در 
شــاخص های غیراقتصــادی مؤثــر در 
زندگــی تاییــد می کند کــه گویا زندگی 
در شــهرها بــه صرفه تــر از روســتاهای 

ــران باشــد ای

خوشگوار
ــه خوشــگوار مشــهد )کوکاکــوال( در ســال ۱۳۳۶ در شــهر مقــدس مشــهد  شــرکت و کارخان
احــداث شــد. تولیــدات ایــن شــرکت تحــت لیســانس کمپانــی کوکاکــوال بــه بــازار مصــرف 

ــود.  ــه می ش عرض
کارخانــه خوشــگوار مشــهد در شــهرک صنعتــی تــوس در وســعتی بیــش از ۱۰ هکتــار واقــع 
شــده و بــا پیشــرفته ترین خطــوط تولیــد کرونــز آلمــان و ســیدل فرانســه انــواع نوشــیدنی را 
ــد  ــد می کن ــار مصــرف و قوطــی تولی در بســته بندی های شیشــه در گــردش، بطــری یــک ب

و زمینــه اشــتغال بیــش از ۲۰۰۰ نفــر را فراهــم کــرده اســت. 
ــا  ــابه گازدار ب ــواع نوش ــامل ان ــوده و ش ــوع ب ــیار متن ــرکت بس ــن ش ــوالت ای ــبد محص س
ــی، آب آشــامیدنی، ســودا )آب  ــواع نوشــابه گازدار رژیم ــو، ان ــال، لیم ــوال، پرتق ــای ک طعم ه
ــوه ای  ــیدنی می ــار، نوش ــوه، نکت ــواع آب می ــم دار، ان ــاده و طع ــعیر س ــواع ماءالش گازدار(، ان
بــدون گاز، نوشــابه ورزشــی و انــرژی زا، دوغ بــدون گاز و گازدار اســت. محصــوالت بــا 
نام هــای تجــاری کوکاکــوال، کوکاکــوال الیــت و زیــرو، فانتــا و فانتاالیــت، ســپرایت و ســپرایت 
ــرن از محصــوالت تحــت  ــد و ب ــادا درای، پاورای ــد، هــی دی، دســانی، کان ــوت می ــرو، مین زی
ــا نــام تجــاری خوشــگوار از  لیســانس کمپانــی کوکاکــوالی بین الملــل بــوده و محصــوالت ب

ــن شــرکت اســت. ــی ای محصــوالت داخل

تولید ملی

ــازار  ــا در ب ــد افزایشــی قیمت ه ــر رون ــه اخی ــک هفت حــدود ی
ســکه، طــال و دالر ادامــه داشــته اســت؛ بــه طــوری کــه ســکه 

تمــام ۲۱ هــزار تومــان افزایــش 
ــت.   ــرده اس ــدا ک ــت پی قیم

 قیمــت ســکه در هفتــه گذشــته 
ــا نوســانات و تغییراتــی در جهــت  ب
ــه  ــد؛ ب ــراه ش ــت هم ــش قیم افزای
ــرخ ســکه تمام طــرح  ــه ن طــوری ک
حــدود ۲۱ هــزار تومــان در یک هفته 

ــا افزایــش مواجــه شــد.  اخیــر ب
ــه  ــدود دو هفت ــی ح ــی ط ــازار داخل ــکه در ب ــواع س ــت ان قیم
ــاد  ــه اعتق ــه ب ــده ک ــه ش ــودی مواج ــد صع ــا رون ــته ب گذش
کارشناســان ایــن افزایــش قیمــت ناشــی از افزایــش جالــب 
ــی طــال رخ داده اســت. افزایــش قیمــت  توجــه قیمــت جهان
ــاروی در  ــان  ه ــر طوف ــت تأثی ــود تح ــه خ ــی ک ــی طالی جهان
ایالــت تگــزاس آمریــکا و همچنیــن بعضــی تنش هــای 
سیاســی از جملــه آزمایش هــای موشــکی کــره شــمالی ایجــاد 

شــده اســت.
از طــرف دیگــر بــه اعتقــاد بعضــی دیگــر از کارشناســان 
کاهــش نــرخ ســود ســپرده های بانکــی از عوامــل تاثیرگــذار در 
افزایــش قیمت هــا در بــازار ســکه و ارز بــوده اســت؛ چــرا کــه 
باعــث خــروج ســپرده ها از بانک هــا و حرکــت آن هــا بــه بــازار 

ســکه و طــال شــده اســت.
طــی یــک هفتــه اخیــر بــاز هــم رونــد صعــودی ادامــه داشــت. 
ســکه تمام طــرح جدیــد در شــروع هفتــه گذشــته بــا قیمــت 
ــد. در  ــه ش ــازار عرض ــان در ب ــزار توم ــون و ۲۵۳ ه ــک میلی ی

ادامــه هفتــه قیمــت ســکه تمــام بــه یــک میلیــون و ۲۵۷ هزار 
ــی  ــش ۹۰۰۰ تومان ــا جه ــهریور ب ــید و در روز ۱۵ ش ــان رس توم
ــان  ــزار توم ــون و ۲۶۶ ه ــک میلی ی

فروختــه شــد.
در اواخــر هفتــه گذشــته حرکــت 
ادامــه  ســکه  قیمــت  افزایشــی 
ــون و  ــرخ یــک میلی ــا ن داشــت و ب

۲۷۴ هــزار تومــان عرضــه شــد.
ســایر اقــالم ســکه مثــل نیم ســکه 

وضعیــت مشــابهی داشــتند. 
ــدار ۶۶۱  ــن مق ــر در کمتری ــه اخی ــک هفت نیم ســکه در طــی ی
هــزار تومــان و در بیشــترین قیمــت ۶۶۶ هــزار تومــان قیمــت 
داشــت تــا درمجمــوع ۵۰۰۰ تومــان افزایــش قیمــت پیــدا کنــد.
از ســوی دیگــر هــر گــرم طــالی ۱۸ عیــار از نــرخ حــدود ۱۲۳ 
هــزار تومــان در ابتــدای هفتــه بــه بیــش از ۱۲۵ رســید تــا بــه 
رونــد افزایشــی خــود ادامــه دهــد و بیــش از ۲۰۰۰ تومــان در 

همیــن بــازه زمانــی افزایــش قیمــت پیــدا کــرده باشــد.
ــزار  ــدود ۵۴۳ ه ــته ح ــه گذش ــدای هفت ــال در ابت ــال ط مثق
ــدود  ــه ح ــه ب ــن هفت ــدای ای ــت و در ابت ــت داش ــان قیم توم
ــان افزایــش قیمــت را  ــا ۶۰۰۰ توم ــان رســید ت ۵۴۹ هــزار توم

ــد. ــته باش ــت سرگذاش پش
ــه نظــر می رســد افزایــش نســبی قیمــت دالر در  ــن ب همچنی
ــز  ــال نی ــکه و ط ــازار س ــر ب ــود را ب ــر خ ــته تأثی ــای گذش روزه
ــت  ــر از قیم ــه اخی ــک هفت ــکا در ی گذاشــته اســت. دالر آمری
۳۸۸۲ تومــان بــه ۳۹۰۴ تومــان رســیده تــا درمجمــوع در ایــن 

ــدا کــرده باشــد. مــدت ۲۲ تومــان افزایــش قیمــت پی
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ADSL واحد بازاریابی و کنترل کیفیت

32298058ارتباط با  روزنامه کیمیای وطن

افزایش قیمت در بازار طال و سکه ادامه دارد

بازار مسکن در رکود نیست ساالنه ۵۵ میلیارد نخ سیگار در ایران دود می شود

ســود ســهام عدالــت مربــوط به ســال مالــی ۱۳۹۵ 
ــموالن  ــز می شود.مش ــهریورماه واری ــان ش ــا پای ت
ــت  ــهریورماه فرص ــان ش ــا پای ــا ت ــرح تنه ــن ط ای
دارنــد کــه موجــودی حســاب ســهام عدالــت خــود 
را تــا ســقف یــک میلیــون تومــان افزایــش دهنــد. 
ــون  ــدود ۵۰ میلی ــته ح ــال گذش ــفندماه س در اس
فــردی کــه ثبت نامشــان در ســهام عدالــت قطعــی 
 www.samanese.ir شــده بــود، از طریــق ســایت
بــه حســاب ســهام عدالــت خــود دسترســی پیــدا 

کردنــد. 
طبــق اطالعاتــی کــه ســازمان خصوصی ســازی 
ــه در  ــی ک ــه مندرجات ــه ب ــا توج ــرده و ب ــالم ک اع
ــده،  ــت درج ش ــهام عدال ــانی س ــامانه اطالع رس س
ــت  ــرمایه پذیر باب ــرکت س ــازمان از ۶۰ ش ــن س ای
ــه ازای  ــرکت ها ب ــن ش ــته ای ــال گذش ــود ۱۰ س س
هــر نفــر مشــمول ســهام عدالــت، ۵۳۲ هــزار 

ــت.  ــرده اس ــز ک ــه واری ــاب خزان ــه حس ــان ب توم
ــازی  ــازمان خصوصی س ــئوالن س ــه مس ــور ک آن ط
عدالــت  ســهام  مشــموالن  کرده انــد  اعــالم 
ــون  ــک میلی ــا ســقف ی ــغ را ت ــن مبل ــد ای می توانن
ــهام  ــازی س ــان آزادس ــا در زم ــد ت ــر کنن ــان پ توم
ــن  ــر ای ــدود دو براب ــان ح ــت ارزش سهامش عدال

ــد. ــغ باش مبل

 نکتــه مهــم اینکــه مشــموالن ســهام عدالــت تنهــا 
ــد ایــن  ــا پایــان شــهریورماه جــاری فرصــت دارن ت
ــر  ــان پ ــون توم ــک میلی ــقف ی ــا س ــاط را ت اقس
ــای  ــه انته ــوط ب ــت مرب ــهام عدال ــود س ــد. س کنن
ــاری  ــان شــهریورماه ج ــا پای ــی ۱۳۹۵ ت ســال مال

ــد.  ــد ش ــز خواه ــموالن واری ــاب مش ــه حس ب
چنــدی پیــش نیــز ســازمان خصوصی ســازی 

بــرای واریــز ســود ســهام عدالــت از مشــموالن ایــن 
طــرح خواســت تــا شــماره شــبای حســاب خــود را 
در ســامانه ســهام عدالــت وارد کننــد. نکتــه جالــب 
توجــه اینکــه فرصــت وارد کــردن شــماره شــبا 
ــان وجــود  ــت همچن ــرای مشــموالن ســهام عدال ب
دارد؛ ولــی طبیعــی اســت تــا زمانــی کــه ســازمان 
مشــموالن  از  شــبایی  شــماره  خصوصی ســازی 
ــت  ــی را باب ــد مبلغ ــدارد نمی توان ــت ن ــهام عدال س
ســود ســهام عدالــت بــه حســاب آن هــا واریــز کند.

واریز اولین سود سهام عدالت تا 13 روز آینده

عصر خودرو 255 میلیون تومان

RAV4

203 میلیون تومان

اپتیما )فول(

141 میلیون تومان

سراتو

174 میلیون تومان

سوناتا

192 میلیون تومان
  توسان 

179 میلیون تومان
  اسپورتیج

148 میلیون تومان
  النترا

244 میلیون تومان
  کمری هیبرید

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

خطــوط ADSL، یکــی از پرکاربردتریــن خطوط 
اینترنتــی کشــور اســت؛ بــه همیــن دلیــل هــم 
ــژه ای  ــت وی ــات ADSL از اهمی ــت خدم کیفی

برخــوردار اســت. 
ــی  ــدی رحیم ــدس مه ــا مهن ــه ب ــن زمین در ای
ــت  ــرل کیفی ــی و کنت ــد بازاریاب ــئول واح مس
ADSL واحــد مخابــرات منطقــه اصفهــان، 
بــه گفت وگــو نشســتیم. آنچــه می خوانیــد 

ایــن گفت وگوســت. حاصــل 
 در میان طرح های شرکت مخابرات 
طرحی وجود دارد که پاسخگوی همه 

نیازهای مخاطبان باشد؟
ایــن موضــوع نســبی اســت و لزوما یــک طرح 

نمی توانــد همــه نیازهــای مخاطبــان را برطــرف 
کنــد. طرح هــای مــا مبتنــی بــر نیــاز مشــتریان 
دســته بندی می شــود؛ بــه عنــوان مثــال بــرای 
برخــی مشــترکان ســرعت اولویــت اصلــی 
اســت؛ ایــن افــراد می تواننــد از طــرح یوتانــت 

یــا همــان فیبــر نــوری اســتفاده کننــد. 
ــال طرح هــای  ــه دنب ــز ب بعضــی مشــترکان نی
شــبانه رایــگان هســتند؛ بــرای ایــن مشــترکان 
هــم طرح هــای مختلفــی در مخابــرات وجــود 
دارد کــه می توانــد پاســخگوی نیــاز ایــن عــده 

باشــد.
 آیا امکان عوض کردن طرح وجود 

دارد؟
 ۲۰۲۰ شــماره  بــا  تمــاس  یــک  بــا  بلــه؛ 
مشــترکان می تواننــد هفــت روز هفتــه ۲۴ 

ــد  ــاس بگیرن ــا تم ــتیبانی م ــا پش ــاعت ب  س
و مشــکالت خــود را مطــرح کــرده و راهنمایــی 

و خدمــات الزم را دریافــت کننــد.
 برای مشترکی که دانلود زیاد و 
سرعت مناسب احتیاج دارد، چه 

طرحی را پیشنهاد می کنید؟
طــرح نوبــل؛ در ایــن طــرح ۱۸۰ گیــگ اینترنت 
ــه  ــه ماهیان ــا هزین ــاله ب ــرف یکس ــرای مص ب
۱۴۵۰۰ بــه مشــترکان ارائــه می شــود. ســرعت 
ایــن طــرح هــم ۱۰ مگابیــت بــر ثانیــه اســت.

 نکته آخر
مــا در شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان 
ــا  ــم ت ــام می دهی ــود را انج ــالش خ ــه ت هم
ــترکان  ــه مش ــت ب ــا کیفی ــی ب ــم خدمات بتوانی

ــم.  ــه کنی ارائ



کوتاه از نصف جهان
نخستین سمینار معرفی و توسعه 

ساواته در اصفهان برگزار شد
نخســتین ســمینار معرفــی و توســعه رشــته ســاواته 
)بوکــس فرانســوی( بــه منظــور رونــق ایــن رشــته ورزشــی 

ــد. ــزار ش ــان برگ ــتان اصفه در اس
روابــط عمومــی هیئــت انجمن هــای ورزشــی اســتان 
ــه همــت  ــان  اعــام کــرد: ایــن ســمینار یــک روزه ب اصفه
ــی  ــور بررس ــه منظ ــان و ب ــتان اصفه ــاواته اس ــه س کمیت
ــه  ــان، تشــریح مجموع ــران و جه ــاواته در ای تاریخچــه س
و  ســاواته  تکنیک هــای  و  مبارزاتــی  اصــول  قوانیــن، 
آمــوزش روش هــای اســتعدادیابی ایــن رشــته برگزار شــد.

ــر  ــر دبی ــا تدریــس حامــد متین ف ــن ســمینار کــه  ب در ای
انجمــن و ســرمربی تیــم ملــی ســاواته کشــورمان، برگــزار 
اصفهــان،  شهرســتان های  از  شــرکت کنندگانی  شــد، 
نجف آبــاد، بهارســتان، لنجــان، شاهین شــهر و اســتان 

ــتند. ــور داش ــهر حض بوش

اصفهان، پایتخت اسکیت کشور 
است

ــم  ــه تی ــت: بدن ــتایل گف ــکیت فری اس ــم اس ــرمربی تی س
را  ســرعت  اســکیت  و  بــال  رول  فری اســتایل،  ملــی 
اصفهانی  هــا تشــکیل می دهنــد و بــه واقــع پایتخــت 
اســکیت کشــور هستیم.احســان حبیب آبــادی  اظهــار 
کــرد: ســطح مســابقات نانجینــگ چیــن بــاال بــود و تمــام 

ــتند. ــرکت داش ــداد ش ــن روی ــان در ای ــان جه قهرمان
بهتریــن  بــا  ایتالیــا  و  چیــن  تایــوان،  افــزود:  وی 

بودنــد. شــده  اعــزام  ورزشکارانشــان 
ــه  ــان اینک ــا بی ــتایل ب ــکیت فری اس ــم اس ــرمربی تی س
مســابقات بــرای نخســتین بار در ایــن ســطح برگــزار شــد، 
ــکیت  ــک اس ــام المپی ــه ن ــا ب ــن رقابت ه ــد: ای ــادآور ش ی
نامگــذاری شــده و ســطح مســابقات بســیار بــاال ارزیابــی 
ــان  ــا بی ــان ب ــت اســکیت اســتان اصفه می شــد.دبیر هیئ
اینکــه از تمــام کشــورهای مطــرح دنیــا در ایــن مســابقات 
ــا از  ــی م ــرد: پیش بین ــح ک ــد، تصری ــرده بودن ــرکت ک ش
نتیجــه بــه دســت آمــده، کســب 5 مــدال بــود؛ امــا شــرایط 
آب و هوایــی و بارندگــی بــه گونــه ای بــود که نتوانســتیم در 

حــد انتظــار نتیجــه بگیریــم.

 آغاز برداشت زیتون از 
۸۶۵ هکتار باغ

ــتان  ــون در اس ــاغ زیت ــار ب ــون از ۸۴۶ هکت ــت زیت برداش
ــد. ــاز ش ــان آغ اصفه

ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــی س ــور باغبان ــر ام مدی
اصفهــان مســاحت باغ هــای زیتــون ایــن اســتان را هــزار و 
77هکتــار بیــان کــرد و گفــت: 231هکتــار از وســعت ایــن 

ــاروری نرســیده اســت. ــه ب ــه مرحل باغ هــا ب
احمدرضــا رئیــس زاده عملکــرد ایــن محصــول باغــی را در 
ــرد  ــی ک ــان و پیش بین ــن بی ــک ت ــر از ی ــار کمت ــر هکت ه
تــا پایــان آبــان 715 تــن زیتــون از باغ هــای ایــن اســتان 

برداشــت شــود.
ــتان را زرد و  ــن اس ــون ای ــدی زیت ــام تولی ــده ارق وی عم
ــاد،  ــان، کاشــان، نجف آب ــزود: اصفه ــی برشــمرد و اف روغن
مبارکــه، اردســتان، خــور و بیابانــک، فاورجــان و لنجــان، 
عمــده شهرســتان های تولیدکننــده ایــن محصــول باغی در 
اســتان اصفهــان هســتند.مدیر امــور باغبانی ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان اصفهــان افــزود: زیتــون تولیدشــده این 
اســتان بــرای تهیــه کنســرو و روغن کشــی اســتفاده 

می شــود.

دولت بر صادرات محصوالت 
کشاورزی متمرکز شود

سبزی فروشــان  و  میــوه  صنــف  اتحادیــه  رئیــس 
ــت  ــی قیم ــد نزول ــه رون ــا اشــاره ب ــان ب شهرســتان اصفه
ــد  ــاد کشــاورزی بای ــت و جه ــان گفــت: دول ــاز در اصفه پی
بــرای نجــات کشــاورزی از نابــودی، بیشــترین تمرکــز خود 

ــد. ــادرات بگذارن ــی و ص ــازار جهان ــن ب ــر روی یافت را ب
ــاز  ــازار پی ــت ب ــوص وضعی ــماعیلی درخص ــی اس نوروزعل
اظهــار کــرد: دو مــاه پیــش در پــی ناهماهنگــی ایجادشــده 
در بــازار عرضــه و تقاضــا و کشــت ناکافــی پیــاز بــه علــت 

کمبــود آب، ایــن محصــول گــران شــد.
 وی افــزود: همچنیــن بی نظمــی و توجــه نکــردن بــه 
بســته بندی مناســب و صــادرات آن، از دیگــر علــل نوســان 
قیمــت پیــاز در بــازار بــوده اســت؛ امــا در آن زمــان اصفهــان 
بــا وارد کــردن ایــن محصــول بــه بــازار، بــه تعــادل قیمــت 
ــر در  ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــرد.وی ب ــک ک آن کم
اصفهــان بــا کاهــش قیمــت پیــاز روبــه رو هســتیم و 
ــت  ــد در کش ــه داد: بای ــتیم، ادام ــت نداش ــش قیم افزای

ــرد. ــل ک ــم عم ــت و منظ ــزی داش برنامه ری

فعالیت بازاریابان تاکسی های 
اینترنتی در سطح شهر متوقف شد

مدیــر عامــل ســازمان تاکســیرانی شــهرداری اصفهــان 
گفــت: فعالیــت بازاریابــان شــرکت های تاکســی اینترنتــی 
در ســطح شــهر متوقــف شد.تاکســی های اینترنتــی حــدود 
ــدازی شــده  ــه در ســطح شــهر راه ان ــی اســت ک ــد ماه چن
و شــهروندان بســیاری بــرای ســفرهای درون شــهری خــود 
از ایــن تاکســی ها اســتفاده می کننــد و بازاریابــان ایــن 
ــت، در  ــان داغ اس ــور فعالیتش ــد تن ــه می بینن ــی ها ک تاکس
ــد  گوشــه  و کنــار خیابان هــای ســطح شــهر ســعی می کردن

ــد. ــذب کنن ــی را ج ــای تاکس ــا راننده ه ت
امــا پــس از مدت هــا فعالیــت تاکســی های اینترنتــی 
اســنپ و تپســی و ... در ســطح شــهر هنــوز خبــری از 
ــرکت ها  ــن ش ــت ای ــری از فعالی ــع و جلوگی ــورد قاط برخ
ــرای  ــرکت ها ب ــن ش ــت ای ــه فعالی ــان ادام ــوده و همچن نب
ــا دســتور  ــه ب ــا اینک ــود ت ــده ب ــدگان تاکســی نگران کنن رانن
مقــام قضایــی فعالیــت تبلیغاتــی بازاریابــان ایــن شــرکت ها 
بــرای جــذب نیــروی راننــده در ســطح شــهر ممنــوع شــد.

اصفهان4
کوتاه از شهرستان ها

کاهش 20 درصدی تصادفات در 
جاده های تیران و کرون

رئیــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل تیــران و کــرون از 
کاهــش 20 درصــدی تصادفــات فوتــی در جاده هــای ایــن 
ــل  ــال قب ــا س ــه ب ــال در مقایس ــتان امس ــه در تابس منطق

ــر داد. خب
محمدرضــا زواران گفــت: بــا توجــه بــه وجــود نقــاط 
ــب  ــا نص ــده ب ــعی ش ــتان س ــن شهرس ــز در ای حادثه خی
عائــم و اصــاح هندســی و افزایــش تیم هــای گشــتی در 

ــود. ــام ش ــی انج ــات اقدامات ــش تصادف کاه
وی بــا اشــاره بــه جــاده پرتصــادف تیــران بــه ســامان تــا 
حــد فاصــل ســه راه رضوانشــهر خاطرنشــان کــرد: تعریــض 
ایــن جــاده در اولویــت برنامه هــای شهرســتان قــرار گرفتــه 
و در مرحلــه تامیــن اعتبــار اســت و تــا زمــان تامیــن اعتبــار 
و اصــاح جــاده، افزایــش تیــم گشــتی و کنتــرل جاده هــا 

ــود. ــام می ش انج
ــرون  ــران و ک ــل تی ــل و نق ــداری و حم ــس اداره راه رئی
ــتان  ــن شهرس ــتان در ای ــرح تابس ــرای ط ــن از اج همچنی
ــاز  ــل شــهریورماه آغ ــن طــرح از اوای ــت: ای ــر داد و گف خب
ــت  ــری ظرفی ــا به کارگی ــاه ب ــن م ــان ای ــا پای ــده و ت ش
نزدیــک بــه 30 نفــر نیــروی راهــداری و نیروهــای پلیــس 
ــز فوریت هــای  ــروی انتظامــی و مرک ــر، نی راه، هــال احم

پزشــکی 115 انجــام می شــود.

نجات کوهنورد ۱۸ ساله دهاقانی
مســئول فوریت هــای پزشــکی شهرســتان دهاقــان از 
ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــاله در ای ــورد 1۸ س ــات کوهن نج

غامرضــا پورمحمــدی بــا بیــان ایــن مطلــب اظهار داشــت: 
ــدهللا  ــاه عب ــوه ش ــه در ک ــی ک ــاله دهاقان ــورد 1۸ س کوهن
ــات 20  ــس از عملی ــود، پ ــده ب ــار ش ــه گرفت ــتای قه روس

ســاعته نجــات یافــت.
وی افــزود: ایــن کوهنــورد جــوان در ارتفــاع 2 هــزار 
متــری و در زیردســت قلــه ســقوط کــرده و دچــار کاهــش 
هوشــیاری شــده بــود کــه بــا توجــه بــه وخامــت اوضــاع 
مصــدوم بــا همــکاری آتش نشــانان، امدادگــران و شــیفت 

ــات نجــات انجــام شــد. ــس عملی اورژان

اشتغال زایی برای 400 نفر با اجرای 
طرح برداشت کتیرا در فریدن

رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان فریدن 
ــا اجــرای طــرح برداشــت کتیــرا در مراتــع فریــدن  گفــت: ب

بــرای ۴00 نفــر بــه مــدت 90 روز اشــتغال زایی شــد.
حســین کرکونــدی افــزود: در اجــرای ایــن طــرح ۸ ســامانه 
ــر 2  ــغ ب ــاحتی بال ــا مس ــی ب ــع طبیع ــه مناب ــی و عرص عرف
هــزار و 700 هکتــار امســال جهــت برداشــت کتیــرا در اختیــار 

متقاضیــان ایــن منطقــه قــرار گرفــت.
رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان فریدن 
افــزود: ایــن عرصه هــا کــه در مراتــع روســتاهای قفــر، طــرار، 
نیــاب، گنجــه، بادجــان، ننــادگان، نیــاب و شــهر دامنــه ایــن 
شهرســتان قــرار دارد، در قالــب انعقــاد قــرارداد بــا شــوراهای 
ــه  ــرداری دو گون ــورد بهره ب ــده م ــتاهای یادش ــامی روس اس

کتیــرای خرمنــی و مفتولــی قــرار گرفــت.

 اشتغال زایی با تسهیالت 
بانک صنعت و معدن در اردستان

شــرکت کویــر مقــوای اردســتان بــا تســهیات مصــوب ریالــی 
21 میلیــارد و 100 میلیــون تومانــی و تســهیات مصــوب ارزی 
10 میلیــون یورویــی بانــک صنعــت و معــدن بــه بهره بــرداری 
می رســد. بــا افتتــاح شــرکت کویــر مقــوای اردســتان کــه در 
ــد  ــوای دوبلکــس تولی ــان احــداث شــده و مق اســتان اصفه

ــر ایجــاد اشــتغال می شــود. ــرای 90 نف ــد، ب می کن
ــون  ــر اســاس ایــن گــزارش، بانــک صنعــت و معــدن تاکن ب
195 میلیــارد تومــان تســهیات در قالــب طــرح رونــق تولیــد 
ــه  ــان پرداخت ــتان اصفه ــط اس ــک و متوس ــع کوچ ــه صنای ب

اســت.

اتوبوس مسافربری حامل کاالهای 
قاچاق میلیاردی در محور زرین شهر 

توقیف شد
فرمانــده انتظامــی شهرســتان لنجــان گفــت: مامــوران 
پلیــس آگاهــی لنجــان در بازرســی از یــک دســتگاه اتوبــوس 
مســافربری در محــور زرین شــهر محمولــه کاالی قاچــاق بــه 
ــد. ــال را کشــف کردن ــارد و ۴00 میلیــون ری ارزش یــک میلی

ســرهنگ غامرضــا افشــاری اظهــار داشــت: مامــوران پلیس 
ــن اجــرای طــرح ایســت و  آگاهــی شهرســتان لنجــان حی
ــک  ــه ی ــهر ب ــور زرین ش ــوری از مح ــای عب ــرل خودروه کنت
دســتگاه اتوبــوس مســافربری مشــکوک شــدند و آن را 
متوقــف کردنــد کــه در بازرســی از آن کاالهــای قاچــاق شــامل 
1۴0 کیلوگــرم مغــز بــادام، یــک دســتگاه کولــر گازی، 2 هــزار 
ــراه، ۶  ــی هم ــش گوش ــه نمای ــب صفح ــدد برچس و ۴00 ع
ــارد و ۴00  ــک میلی ــه ارزش ی ــه و... ب ــور رایان دســتگاه مانیت

میلیــون ریــال کشــف شــد.

 کارخانه تاریخی نوین شهرستان 

شهرضا مرمت و بازسازی می شود
ــی  ــت مکان ــه موقعی ــا توجــه ب ــت: ب شــهردار شــهرضا گف
مناســب کارخانــه تاریخــی نویــن مرمــت ایــن بنــای 
ــا در  ــرد ت ــرار می گی ــهرداری ق ــتورکار ش ــی در دس تاریخ

برنامه هــای آینــده از آن اســتفاده شــود.
ــن جشــنواره  ــه دومی ــری در مراســم اختتامی ــم جاف  رحی
ــان  ــا بی ــن ب ــی نوی ــه تاریخ ــر« در کارخان ــراغ هن »چلچ
اینکــه صنایــع  دســتی جــزو صنایــع  هویتــی ماســت، اظهار 
ــای  ــا و توانمندی ه ــم ظرفیت ه ــاش کنی ــد ت ــت: بای داش
شهرســتان را بــه دیگــران معرفــی کنیــم کــه در ایــن راســتا 
ــیس  ــور، تاس ــن منظ ــرای ای ــر ب ــات مؤث ــی از اقدام یک

ــع دســتی در ایــن شهرســتان اســت. بازارچــه صنای
ــرای  ــی ب ــه دائم ــک بازارچ ــاد ی ــه ایج ــان اینک ــا بی وی ب
ــکان  ــتان ام ــتی در شهرس ــع دس ــروش صنای ــه و ف عرض
ــه  ــن منطق ــردم ای ــگ م ــی فرهن ــرای معرف ــبی را ب مناس
فراهــم می کنــد، افــزود: جشــنواره چلچــراغ هنــر، انقــاب 
ــرای همیشــه  ــه ب ــرد ک ــاد ک ــر شــهرضا ایج ــی در هن بزرگ

مانــدگار می مانــد.
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ــی  ــن جلســه صحــن علن روز گذشــته و در چهارمی
شــورای شــهر اصفهــان منشــور پنجمیــن دوره 
ــتون  ــوان »چهل س ــا عن ــان ب ــهر اصفه ــورای ش ش
شــهر امیــد« بــا 12 رای موافــق اعضــای حاضــر در 

ــد.  ــب ش ــه تصوی جلس
ــهر  ــامی ش ــورای اس ــس ش ــن، رئی ــح هللا معی فت
ــک  ــه نزدی ــاره ب ــا اش ــه ب ــن جلس ــان، در ای اصفه
بــودن مــاه مهــر اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه 
فرارســیدن روزهــای بازگشــایی مــدارس الزم اســت 
مدیــران مناطــق شــهری بــرای هرچــه بهتــر شــدن 

ــد. ــام دهن ــی را انج ــهر اقدامات ــت ش وضعی
ــاه  ــدای مهرم ــه از ابت ــان اینک ــا بی ــئول ب ــن مس ای
ــدارس  ــدن م ــل بازش ــه دلی ــهری ب ــردد درون ش ت
ــم  ــت: امیدواری ــرد، گف ــد ک ــدا خواه ــش پی افزای
فرمانــده انتظامــی بــرای تســهیل عبــور و مــرور در 

ــد. ــادر بکن ــتورات الزم را ص ــا دس آن روزه

وی اظهــار امیــدواری کــرد: بــا همــکاری و همراهــی 
ــرای  ــی ب ــی خوب ــال تحصیل ــتگاه ها س ــه دس هم
دانش آمــوزان کــه آینده ســازان کشــور هســتند، 

رقــم بخــورد.
معیــن بــا اشــاره بــه  روز تکریــم بازنشســتگان 
ــی  ــاالن اجرای ــران و فع ــت: بازنشســتگان، مدی گف
گذشــته کشــور بوده انــد کــه دارای کوله بــاری از 
ــه  ــه  هســتند و عمــر خــود را در راه خدمــت ب تجرب
مــردم صــرف کردنــد؛ لــذا بایــد شــرایط مناســبی را 

ــم ســاخت. ــا فراه ــی آن ه ــرای زندگ ب
 انتقال آب اصفهان به بروجن، 

زاینده رود را به مرده رود تبدیل می کند
اصفهــان  اســامی شــهر  نایب رئیــس شــورای 
گفــت: اگــر طــرح انتقــال آب زاینــده رود بــه 
بروجــن اجرایــی شــود، دیگــر حتــی قــادر نخواهیم 
بــود احیــای فصلــی زاینــده رود را هــم داشــته 
باشــیم و در کمــال نابــاوری زاینــده رود بــه مــرده رود 

تبدیــل می شــود.

علیرضــا نصــر اصفهانی درخصــوص برداشــت آب از 
ســد زاینــده رود اظهــار کــرد: ایــن روزهــا خبرهایــی 
بــه گــوش می رســد کــه حاکــی از انتقــال آب ســد 
زاینــده رود اصفهــان بــه بروجــن اســت و بر اســاس 
ــر  ــون مت ــادل 50 میلی ــتی مع ــرح برداش ــن ط ای
ــرد و  ــده رود صــورت می گی مکعــب آب از ســد زاین

ــود. ــال داده می ش ــن انتق ــه بروج ب
وی اجــرای ایــن طــرح را منــوط بــه افتتــاح تونــل 
ــوده  ــرار ب ــزود: ق ــت و اف ــت آباد دانس ــوم بهش س
ــل ســوم بهشــت آباد، بخشــی  ــاح تون پــس از افتت
ــود؛  ــل ش ــن منتق ــهر بروج ــه ش ــان ب از آب اصفه
ــان   ــرای اصفه ــاق ب ــن اتف ــوز ای ــه هن ــی  ک در حال
نیفتــاده، می خواهنــد از ســد زاینــده رود آب برداشــت 

کننــد.
اصفهــان  اســامی شــهر  نایب رئیــس شــورای 
ــی  ــن طــرح اجــرا شــود، دیگــر حت ــر ای گفــت: اگ
ــده رود را  ــی زاین ــاء فصل ــود احی ــم ب ــادر نخواهی ق
هــم داشــته باشــیم و در کمــال نابــاوری زاینــده رود 
بــه مــرده رود تبدیــل می شــود؛ از اســتاندار اصفهــان 
ــن امــر دقــت کــرده و از حقــوق  ــه ای می خواهــم ب

ــد. ــت کن ــی صیان شــهروندان اصفهان
 شهروندان، نخستین و مهم ترین 

پیشران تغییـر در شهرها
مقــدری، عضــو شــورای اســامی شــهر اصفهــان، بــا 
بیــان اینکــه شــــیوه برنامه ریــزی شــهری جــدا از 
شــیوه تفکــر، رفتــار و زیســت مــردم نیســت، تأکید 
کــرد: مــردم، نخســتین و مهم تریــن پیشـــران 

تغییــــر در شهرها هســــتند.
ــی  ــن علن ــود در صح ــق خ ــدری در نط ــدی مق مه

شــورای اســامی شــهر اصفهــان بــا اشــاره بــه 
ویژگی هــای شــهر مطلــوب شــهروندان اظهــار کــرد: 
ایــن خصوصیت هــا را در ســندی بــا عنــوان »شــهر 
دلخــواه ایرانیــان« مطالعــه کــردم و دریافتــم هرچــه 
آرمــان و واقعیــِت زیســت شــهری بــوده، در آن بــه 

بهتریــن صــورت ممکــن آمــده اســت.
ــان  ــا بی ــان ب ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ــو ش عض
اینکــه ایــن ســند کاری مشــترک از هبیتــات )برنامه 
ــران و  ــد( در ای ــل متح ــازمان مل ــر س ــکان بش اس
ــی  ــن مل ــکن و کمپی ــن و مس ــی زمی ــازمان مل س
ــزی،  ــت: شــیوه برنامه ری ــران اســت، گف شــهری ای
ــال،  ــان ح ــهرهایمان در زم ــت ش ــاخت و مدیری س
نتیجــه تاش هــای مــا بــرای رســـیدن به توســعه ای 
پایـــدار و متــوازن در آینــده را مشــخص خواهــد کرد.

ــهری  ــزی شــ ــه شــیوه برنامه ری ــان اینک ــا بی وی ب
جــــدا از شــــیوه تفکــــر، رفتــــار و زیسـت مــردم 
نیســت، تأکیــد کرد: مــردم، نخســتین و مهم تریـــن 
پیشــران تغییـــر در شــهرها هســــتند؛ بنابرایــن 
ــای  ــد توانایی ه ــران بای ــازان و تصمیم گی تصمیم س
مــردم را بــــاور کننــد و فراتــر از محدودیت هــای 
گام  پیش داوری هــا  یــا  تعیین شــده  پیــش  از 

بردارنــد.
اینکــه آرمان هــای توســـعه  مقــدری بــا بیــان 
پایـــدار و دســـتورکار جدیــــد شــــهری ما را در یک 
ــاش  ــد ت ــت: بای ــرار داده، گف ــی ق ــگاه تاریخ بزن
کنیم تــــا همــــه دگرگون سازان شــــهری ایــران را 
بــرای دســتیابی بــه شــهرهای فراگیــر، ایمــن، 
تــاب آور و پایــدار در مسیر کیفیــت زندگــی بهتــر 

ــهروندان بســیج کنـیم. شــ

 افزایش جهشی ترافیک، تصادف 
و آلودگی هوای اصفهان در آستانه 

بازگشایی مدارس
روشــن، رئیــس کمیســیون فرهنگی اجتماعــی 
جانمایــی  گفــت:  اصفهــان،  شــهر  شــورای 
غیرکارشناســی مــدارس و ناآگاهــی و آمــوزش 
در  اصلــی  دلیــل  دو  دانش آمــوزان،  نادرســت 
هــوا  آلودگــی  و  تصــادف  ترافیــک،  افزایــش 

هســتند.
فریــده روشــن تصریــح کــرد: ســه مشــکل عمــده 
ترافیــک، تصادفــات و آلودگــی هــوا در آســتانه مهر 
و بازگشــایی مــدارس بــه  صــورت جهشــی افزایش 

می یابــد.
رئیــس کمیســیون فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی 
جانمایــی  اصفهــان  شــهر  اســامی  شــورای 
غیرکارشناســی مــدارس و ناآگاهــی و  آمــوزش 
ــرای  ــی ب ــل اصل ــوزان را دو دلی ــت دانش آم نادرس
افزایــش ایــن مشــکات عنــوان کــرد و افــزود: بــه 
ــش  ــدارس، افزای ــه کارشناســان بازگشــایی م گفت
25 درصــدی ســفرهای درون شــهری و در بعضــی 
شــهرها افزایــش ترافیــک نزدیــک بــه 30 درصــدی 

ــال دارد. ــه دنب را ب
وی بــا بیــان اینکــه تغییــر ســاعت از اول مهرمــاه و 
ــا ایــن رویــداد  کوتــاه شــدن طــول روز همزمــان ب
فرهنگی اجتماعــی، منجــر بــه فشــردگی ســفرها و 
ــرد:  ــار ک ــود، اظه ــک می ش ــم ترافی ــش حج افزای
ــر  ــه ایمنــی راه آگاه ت دانش آمــوزان بایــد نســبت ب
شــوند و متناســب بــا ســن و نیازشــان، روش هــای 

حفــظ جــان و امنیــت خــود را فراگیرنــد.

ــار  ــان، اظه ــور، اســتاندار اصفه ــر رســول زرگرپ دکت
داشــت: بــر اســاس آمــار 5 ماهــه نخســت ســال 
ــتگاه های  ــط دس ــده توس ــزار و 231 پرون 9۶، 2 ه
ــی تشــکیل شــده کــه ارزش ایــن پرونده هــا  نظارت

ــوده اســت. ــال ب ــارد ری حــدود 5۸5 میلی
ــل از اداره کل  ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
روابــط عمومــی و امــور بین الملــل اســتانداری 
اصفهــان، دکتــر رســول زرگرپــور در یکصد و ششــمین 
جلســه کمیســیون برنامه ریــزی، هماهنگــی و نظارت 
بــر مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز اســتان اظهــار 
ــا  ــاق کاال و ارز ب ــا قاچ ــارزه ب ــت مب ــت: اهمی داش
ــری  ــم رهب ــام معظ ــای مق ــه فرمایش ه ــه ب توج
ــی  ــر کس ــد ب ــر و امی ــت تدبی ــت های دول و سیاس

ــت. ــیده نیس پوش
اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره بــه بررســی و تحلیــل 
آمــاری اقدامــات در حــوزه کشــف و نگهــداری 
کاالهــای قاچــاق اســتان اظهــار داشــت: بر اســاس 
آمــار در 5 ماهــه نخســت ســال 9۶، 2 هــزار و 231 
ــکیل  ــف تش ــتگاه های مختل ــط دس ــده توس پرون
شــده کــه ارزش ایــن پرونده هــا حــدود 5۸5 

ــوده اســت. ــال ب ــارد ری میلی
رســول زرگرپــور افــزود: از ایــن تعــداد 1053 پرونده 
بــه تعزیــرات حکومتــی و 1133 پرونــده بــه دادگاه 
ــتگیر  ــر دس ــوع 1۴3۸ نف ــده و درمجم ــاع ش ارج

شــده اند.
ــا بیــان اینکــه از ابتــدای امســال تاکنــون در  وی ب

ــزود:  ــه کاالهــای قاچــاق امحــا شــده، اف دو مرحل
در مرحلــه اول حــدود ۶۴ تــن کاال بــه ارزش 90 
ــه  ــن کاال ب ــه دوم 1۴0 ت ــال و در مرحل ــارد ری میلی
ــه  ــوع در 5 ماه ــال و درمجم ــارد ری ارزش 70 میلی
نخســت ســال 9۶، 210 تــن کاال بــه ارزش بالــغ بــر 

ــود شــده اســت. ــال ناب ــارد ری 150 میلی
زرگرپــور بــا بیــان اینکــه نابــودی کاالهــای قاچــاق 
پیامدهــای خوبــی را بــرای مــردم و تولیدکننــدگان 
ــن اقــدام  ــا ای ــه همــراه داشــته اســت، افــزود: ب ب
ــه داخــل کشــور  بســیاری از افــراد از قاچــاق کاال ب
منصــرف شــده اند و مــردم نیــز از خریــد کاالی 

ــد. ــاع می کنن ــاق امتن قاچ
و  هماهنگــی  برنامه ریــزی،  رئیــس کمیســیون 

نظــارت مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز اســتان اصفهــان 
ــط و  ــئوالن ذی رب ــت مس ــرد: جدی ــان ک خاطرنش
معاونــت غــذا و دارو و تعزیــرات حکومتــی و دادگاه 
ــرد  ــان عملک ــتان اصفه ــده اس ــث ش ــتان باع اس

ــه داشــته باشــد.  ــن رابط مناســبی را در ای
ــی  ــام فرجــه زمان ــان خواســتار اع اســتاندار اصفه
بــا  بایــد  افــزود:  انبارهــا شــد و  بــرای ثبــت 
یــک اقــدام کارشناســی، فرجــه زمانــی بــرای 
جامــع  ســامانه  در  انبارهــا  ثبــت  خوداظهــاری 
انبارهــا اعــام شــود و در صــورت عــدم ثبــت کامــل، 

برخــورد الزم صــورت گیــرد.
از  ارائه شــده  دربــاره گــزارش  زرگرپــور  رســول 
قاچــاق محصــوالت صنایــع نســاجی، البســه و 
ــش  ــاک و کف ــد پوش ــت: تولی ــار داش ــه، اظه پارچ
در اصفهــان جایــگاه بســیار مهــم و باســابقه ای دارد 
ــه همــراه داشــته  و اشــتغال خوبــی را در اســتان ب
ــاق  ــر قاچ ــه در اث ــان اینک ــا بی ــور ب ــت. زرگرپ اس

پوشــاک بخشــی از اشــتغال در ایــن صنعــت از بین 
رفتــه، تصریــح کــرد: بایــد عوامــل ایــن مشــکل بــه 
صــورت کارشناســی بررســی شــود و  اقدامــات الزم 
ــا در اســتان  ــن کااله ــا قاچــاق ای ــارزه ب ــاره مب درب
صــورت گیــرد تــا فرهنــگ مصــرف کاالی ایرانــی در 

ــه شــود. ــه نهادین جامع
ــا  ــی ب ــد کاالی ایران ــاره تولی ــان درب اســتاندار اصفه
ــتغال و  ــظ اش ــت: حف ــار داش ــی اظه ــد خارج برن
ــی واحدهــای تولیــدی البســه  جلوگیــری از تعطیل
اهمیــت بســزایی دارد و بایــد مشــکل فرهنگــی در 
ــا اقدامــات  ــا مصــرف کاالهــای خارجــی ب رابطــه ب

ــع شــود. کارشناســی مرتف
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر 3 هــزار و 300 
واحــد صنعتــی تولیــد پوشــاک در اســتان فعالیــت 
می کننــد، گفــت: 2 هــزار و 500 واحــد دارای پروانــه 
ــد  ــه بای ــتند ک ــه هس ــدون پروان ــه ب ــب و بقی کس

طــی 3 مــاه آینــده تعییــن تکلیــف شــوند.

M.R.Sharifi@eskimia.ir
محمدرضا شریفیفوالدشهر

ــر  ــش، مدی ــوذر محمدی من حجت االســام و المســلمین اب
اجرایــی امــور مســاجد فوالدشــهر و دبیــر اولیــن جشــنواره 
فرهنگــی، هنــری و ورزشــی فوالدشــهر، گفــت: ایــده 
ــت  ــا محوری ــزاری مســابقات سراســری در فوالدشــهر ب برگ
مســاجد از مقولــه »قــرارگاه فرهنگــی« کــه امــام خامنــه ای 
ــی  ــی ول ــرارگاه فرهنگ ــت. ق ــکل گرف ــد، ش ــرح فرمودن مط
ــهر  ــی فوالدش ــور فرهنگ ــردی در ام ــز راهب ــک مرک ــر، ی ام
ــهر و  ــه فوالدش ــام جمع ــرارگاه ام ــن ق ــده ای ــت. فرمان اس
دفتــر امــام جمعــه متولــی برگــزاری ایــن جشــنواره اســت.
ــی  ــزود: تمام ــهر اف ــاجد فوالدش ــور مس ــی ام ــر اجرای مدی
ــر در  ــه حــدود 50 نف ــزاری جشــنواره ک اعضــای ســتاد برگ

ــد  ــت می کنن ــادی فعالی ــتند، جه ــهر هس ــر فوالدش سراس
و بــه نظــر بنــده نقطــه عطــف ایــن جشــنواره، ایجــاد 
ــت فرهنگــی  ــک فعالی ــرای انجــام ی ــادی ب تشــکیات جه
ــا محوریــت مســجد اســت. در ســطح فوالدشــهر آن هــم ب

وی اضافــه کــرد: ایــن جشــنواره در ســه بخــش فرهنگــی، 
ــاد  ــا همــکاری بنی ــوان رشــته ب ــری و ورزشــی در 30 عن هن
بین المللــی غدیــر و قــرارگاه فرهنگــی ولــی امــر فوالدشــهر 
برگــزار شــد. قالــب اصلــی آن مســابقه بــود کــه بــرای حضور 

تمامــی ســنین رشــته هایی وجــود داشــت. 
همچنیــن اســتقبال از ایــن جشــنواره و مشــارکت خانواده هــا 
چشــمگیر و فراتــر از انتظــار بــود؛ بیــش از 500 نفــر در ایــن 
ــان و  ــان نوجوان ــتر آن ــه بیش ــد ک ــرکت کردن ــنواره ش جش

ــد. ــان بودن جوان

پژوهشــگر دانشــکده داروســازی اصفهــان گفــت: 10 گیــاه دارویــی 
ــان  ــتیم در اصفه ــم، توانس ــور وارد می کردی ــارج کش ــه از خ را ک

ــم. ــرورش دهی ــم و پ ــازی کنی بومی س
فریبــرز معطــر بــا اعــام ایــن مطلــب اظهــار داشــت: ســرخارگل، 
ســنبل طیــب، مریــم گلــی، علــف چــای، آویشــن، بابونه شــیرازی 
و بومــادران و اکیناســه از جملــه گیاهانــی اســت کــه کشــت آن هــا 

در  اصفهــان بومی ســازی شــد.
وی بیــان داشــت: اصفهــان جایــگاه خوبــی بــرای کشــت 
گیاهــان دارویــی بــوده و بــا توجــه بــه مجــاورت بعضــی شــهرها 
ــر  ــه کوی ــک ب ــه و مناطــق نزدی ــا رودخان و روســتاهای اســتان ب
در ایــن اســتان مناطــق خوبــی بــرای پــرورش گیاهــان دارویــی 

ــود دارد. وج
معطــر اعــام کــرد: بــرای بومی ســازی گیاهــان دارویــی دانشــگاه 

صنعتــی اصفهــان و دانشــکده کشــاورزی شــهرکرد همکاری هــای 
خوبــی بــا هــم داشــتند.

وی گفــت:  بــه دنبــال بومی ســازی گیاهانــی همچــون زردچوبــه، 
فلفــل و زنجبیــل یــا گیــاه جینســینگ هســتیم کــه مثــا بــا بومی 
ــای  ــوب نمونه ه ــت مطل ــه کیفی ــتیم ب ــل نتوانس ــردن زنجبی ک

خارجــی دســت یابیــم.
معطــر گفــت: خــار مریــم امــروز از کشــور ایتالیــا وارد می شــود؛ 
ــا غلظــت  ــران وجــود دارد ب ــه در ای ــاه ک ــن گی ــه ای از ای ــرا گون زی
۸0 درصــد اســت؛ امــا از ایتالیــا بــا غلظــت 20 درصــد می توانیــم 

وارد کنیــم.
وی اضافــه کــرد: عصــاره خشــک گیاهــان دارویــی را از خــارج وارد 
ــا تعــداد  ــاه دارو می ســازیم و تنه ــوع گی ــا همــان ن ــم و ب می کنی

معــدودی از عصــاره گیاهــان دارویــی در ایــران وجــود دارد.

استاندار اصفهان اعالم کرد:

تشکیل ۲ هزار و ۲۳۱ پرونده قاچاق کاال در ۵ ماهه نخست سال ۹۶

برگزاری اختتامیه جشنواره فرهنگی، ورزشی و هنری 
گلدسته در مسجد جامع فوالدشهر

پژوهشگر دانشکده داروسازی اصفهان:

۱۰ گیاه دارویی خارجی در اصفهان بومی سازی شد

دبیر پانزدهمین اجالس بین المللی 
پیرغالمان حسینی  اعالم کرد:

حضور بیش از هزار خادم 
حسینی در »پانزدهمین اجالس 

بین المللی پیرغالمان حسینی«
بین المللــی  اجــاس  پانزدهمیــن  دبیــر 
پیرغامــان و خادمــان حســینی از برگــزاری 
ــزار  ــش از ه ــور بی ــا حض ــاس ب ــن اج ای
و  داخــل  از  و خــادم حســینی  پیرغــام 

خــارج کشــور خبــر داد.
ســیدرضا عقدایــی در جمــع خبرنــگاران 
اجــاس  پانزدهمیــن  داشــت:  اظهــار 
خادمــان  و  پیرغامــان  بین المللــی 
حســینی در روزهــای 21 تــا 2۴ شــهریورماه 
ــرای  ــه ب ــد شــد ک ــزار خواه ــان برگ در اصفه
ــته  ــاه گذش ــنواره از 2 م ــن جش ــزاری ای برگ

برنامه ریزی هایــی صــورت گرفتــه اســت.
وی افــزود: همچنیــن تقســیم بندی هایی 
اجتماعــی،  مختلــف  دربــاره کمیته هــای 
سیاســی، علمــی و فرهنگــی صــورت گرفتــه 
کــه امیدواریــم برگــزاری ایــن جشــنواره آثــار 
ــته  ــان داش ــتان اصفه ــی در اس ــیار خوب بس

باشــد.
بین المللــی  اجــاس  پانزدهمیــن  دبیــر 
ــان  ــا بی ــینی ب ــان حس ــان و خادم پیرغام
و  پیرغامــان  اجــاس  برگــزاری  اینکــه 
خادمــان حســینی مصــادف بــا محــرم 
ــای الزم  ــرد: هماهنگی ه ــح ک ــت، تصری اس
ــور  ــارج از کش ــان خ ــور پیرغام ــرای حض ب
صــورت گرفتــه اســت؛ همچنیــن هــزار 
ــع شــدند  ــان جم ــام در اســتان اصفه پیرغ
و نیــز تعــدادی از پیرغامــان حســینی از 
شهرســتان های اســتان اصفهــان در ایــن 

اجــاس شــرکت خواهنــد کــرد.

وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه اثــر ایــن 
ــش از  ــال بی ــرم امس ــاه مح ــاس در م اج
ســال های گذشــته تبلــور یابــد و نیــز مــردم 
ــاس  ــن اج ــور از ای ــان و کش ــتان اصفه اس

ــند. ــته باش ــوی داش ــتفاده معن اس
از همــه  بیــان کــرد: اســتقبال  عقدایــی 
در  رســمی  صــورت  بــه  شــرکت کنندگان 
ــورت  ــهدا ص ــزار ش ــهریورماه در گل روز 21 ش
می گیــرد؛ همچنیــن هماهنگی هــای الزم 
ــاه حــال شــرکت کنندگان صــورت  ــت رف جه
ــده ای  ــش عم ــه بخ ــرا ک ــت؛ چ ــه اس گرفت
ــدادی  ــوس و تع ــا اتوب ــرکت کنندگان ب از ش
ــن اجــاس  ــرای حضــور در ای ــا هواپیمــا ب ب

می کننــد. شــرکت 
ــرکت کنندگان  ــتقرار ش ــرای اس ــت: ب وی گف
پیش بینــی  هتل هایــی  اجــاس  ایــن 
شــده اســت و گروهــی بــه صــورت مجــزا بــه 
ــی  ــرکت کنندگان از اقص ــی ش ــائل رفاه مس

نقــاط ایــران رســیدگی می کننــد.
بین المللــی  اجــاس  پانزدهمیــن  دبیــر 
ــخ  ــینی در پاس ــان حس ــان و خادم پیرغام
ــرای  ــان ب ــرا اصفه ــه چ ــوال ک ــن س ــه ای ب
ــی  ــاس بین الملل ــن اج ــزاری پانزدهمی برگ
پیرغامــان و خادمــان حســینی انتخــاب 
ــل  ــن دلی ــه ای ــرد: ب ــان ک ــده، خاطرنش ش
ــوده  ــان ب ــتاندار اصفه ــت از اس ــه درخواس ک
و اعضایــی کــه در اصفهــان و در هیئــات 
حضــور داشــتند بــه شــدت از ایــن موضــوع 

ــد. ــتقبال کردن اس
روز  چنــد  طــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
نشســت های  و  گوناگــون  برنامه هــای 
علمــی، تشــویق و تقدیــر از پیرغامانــی کــه 
شــرایط خــاص دارنــد، برگــزار می شــود، 
ــص  ــاس مخت ــت: روز دوم اج ــار داش اظه
بررســی آثــار نوشته شــده در ایــن زمینــه 
ــاوت  ــای متف ــاتی در مکان ه ــت و جلس اس

از جملــه شــروع اجــاس در ســالن کوثــر و 
میــدان امــام علــی)ع(، مســاجد و هیئــات 

دیگــر برگــزار می شــود.
ــه اینکــه ســعی شــده  ــا اشــاره ب ــی ب عقدای
جنبه هــای آیینــی پیرغامــان در محله هــای 
مذهبــی بــه اجــرا درآیــد، اضافــه کــرد: 
هــرروز دســته ای از پیرغامــان جلســات 
آن  در  کــه  داشــت  خواهنــد  متفاوتــی 
ــینی  ــعار حس ــور و ش ــث ش ــات مباح جلس

می شــود. بررســی 

ــی اســتاندار  ــی و اجتماع ــاون سیاســی، امنیت مع
ــرداری از پــروژه  اصفهــان در آییــن افتتــاح و بهره ب
آبرســانی بــه روســتای ســینگرد شهرســتان فریدن 
ــه عمــران  ــژه ای ب ــگاه وی ــت یازدهــم ن گفــت: دول
ــی در  ــول بزرگ ــته و تح ــتاها داش ــی روس و آبادان
ــرده  ــاد ک ــتاییان ایج ــه روس ــانی ب ــش آبرس بخ

اســت.
ــارد  ــزار میلی ــص 100 ه ــه تخصی ــاره ب ــا اش وی ب
ــان  ــی اســتان اصفه ــرای طرح هــای عمران ــال ب ری
ــت  ــزان در دول ــن می ــزود: ای ــت یازدهــم اف در دول
ــد. ــد ش ــش داده خواه ــر افزای ــه دو براب ــد ب جدی

بــه  روســتاییان  مهاجــرت  عقدایــی  ســیدرضا 
شــهرها بــرای کســب درآمــد را عامــل خالی شــدن 
روســتاها و ایجــاد مشــکات متعــددی در شــهرها 
ــت  ــود وضعی ــرای بهب ــت: ب ــار داش ــت و اظه دانس
خدمت رســانی بــه مــردم، 12 هــزار طــرح عمرانــی 
ــال در  ــارد ری ــر 3۶ هــزار میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ب
ــرای اســتان پیش بینــی شــده اســت. ســال 9۶ ب

ــتایی  ــاب روس ــرکت آب و فاض ــل ش ــر عام مدی
اســتان اصفهــان نیــز در ایــن مراســم کیفیــت آب 
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــرو عن ــز وزارت نی ــط قرم را خ
ــرکت در  ــن ش ــی ای ــرل کیف ــگاه های کنت آزمایش

اســتان اصفهــان  بــه صــورت مســتمر و منظــم بــر 
ــت و ســامت آب شــرب شــبکه های  ــظ کیفی حف
آبرســانی روســتایی اســتان نظــارت دارنــد تــا 
ســامتی مــردم از نظــر آب دچــار مخاطــره نشــود.
راه انــدازی  و  نصــب  از  قرائتــی  محمدحســین 
ــدن،  ــتان های فری ــه آب در شهرس ــتگاه تصفی  13 دس
تیــران و کــرون، فاورجــان، شــهرضا و خــور و 
ــه  ــر داد و گفــت: در غــرب اصفهــان ب بیابانــک خب
دلیــل اســتفاده نادرســت کشــاورزان از ســموم 
ــع آب  ــرای مناب ــی ب ــکات کیف ــات، مش ــع آف دف
زیرزمینــی بعضــی از مناطــق ایجــاد شــده بــود کــه 

شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان اصفهــان 
بــرای رفــع ایــن مشــکل، ســامانه ارتقــاء کیفیــت 
ــوری  ــوت کش ــورت پایل ــه ص ــدا ب ــرب را ابت آب ش
و ســپس  میاندشــت  و  بوئیــن  در شهرســتان 
در مقیــاس کوچک تــر در 13 روســتای اســتان 

ــرد. مســتقر ک
ــده در  ــه آب افتتاح ش ــتگاه تصفی ــی دس وی آبده
ــر  ــدن را 20 مت روســتای ســینگرد شهرســتان فری
مکعــب در شــبانه روز عنــوان کــرد و افــزود: کیفیــت 
آب ایــن دســتگاه بســیار زیــاد و در حــد آب هــای 
معدنــی و بسته بندی شــده موجــود در بــازار اســت 
و بــرای هــر لیتــر آن روســتاییان عزیــز بایــد مبلــغ 
ــژه ای  ــاری وی ــای اعتب ــق کارت ه ــال از طری 2۸ ری

کــه بــرای دســتگاه تهیــه شــده اســت، بپردازنــد.

ــا هزینه هــای  ــغ را در مقایســه ب ــن مبل ــی ای قرائت
انجام شــده بــرای طراحــی، نصــب و راه انــدازی 
ایــن دســتگاه بســیار ناچیــز دانســت و اظهــار 
داشــت: در حــال حاضــر 370 روســتا در اصفهــان 
ــود آب مــورد  ــران کمب ــرای جب از آبرســانی ســیار ب
ــرداری  ــا بهره ب نیــاز خــود اســتفاده می کننــد کــه ب
ــش  ــز کاه ــیار نی ــانی س ــتگاه ها آبرس ــن دس از ای

پیــدا خواهــد کــرد.
ــا ایــن پــروژه، ۴ پــروژه دیگــر نیــز بــه  همزمــان ب
منظــور تامیــن آب شــرب روســتاییان فریــدن 
افتتــاح شــد و بــرای بهره بــرداری از آن هــا بالــغ بــر 
25 میلیــارد ریــال هزینــه شــده کــه بخشــی از آن 
ــارات صنــدوق توســعه ملــی تامیــن  از محــل اعتب

شــده اســت.

#خبر_گردی

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار در جمع اهالی روستاهای فریدن خبر داد:
پیش بینی ۳۶ هزار میلیارد ریالی برای ۱۲ هزار طرح عمرانی در  سال ۹۶

روز گذشته منشور پنجمین دوره شورای شهر اصفهان تصویب شد

»چهل ستون شهر امید« 
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کوتاه اخبار 
 راه اندازی کارگاه های آموزشی 

»هنر ایرانی شهر جهانی یزد« 
داوودی، رئیــس دانشــکده هنــر و معمــاری دانشــگاه آزاد 
ــکده  ــجویان دانش ــی از دانش ــت: جمع ــزد، گف ــامی ی اس
ــه  ــزد ب ــد ی ــامی واح ــگاه آزاد اس ــاری دانش ــر و معم هن
صــورت یــک کارگاه  آموزشــی، هنرهــای خــود را از طریــق 
اســتقرار در معابــر وخیابان هــای شــهر یــزد بــه مشــتاقان 

عرضــه خواهنــد کــرد.
داوودی افــزود: ایــن پویــش بــا نــام کارگاه هــای آموزشــی 
ــنبه 20  ــروز دوش ــزد« از ام ــی ی ــهر جهان ــی ش ــر ایران »هن
ــدت  ــه م ــد و ب ــاز می کن ــود را آغ ــت خ ــهریورماه فعالی ش

ــج روز ادامــه خواهــد داشــت. پن
ــن کارگاه آموزشــی را نقاشــی،  وی رشــته های فعــال در ای
مجسمه ســازی،  گرافیــک،  تصویـرســـازی،  عکاســی، 
خوشنویســی، طراحــی پارچــه، طراحــی لبــاس، معمــاری، 

ــرد. ــام ک طراحــی شــهری و مرمــت اع

معرفی رئیس جدید آب و فاضالب 
روستایی ریگان

ــاب  ــس آب و فاض ــوان رئی ــه  عن ــدی ب ــا موح محمدرض
روســتایی ریــگان معرفــی و از خدمــات حســین مــرادزاده 

رئیــس ســابق ایــن اداره تجلیــل شــد.
ــا حضــور معــاون پشــتیبانی و نیــروی انســانی شــرکت  ب
آب و فاضــاب روســتایی اســتان کرمــان، رئیــس اداره آب 

و فاضــاب روســتایی ریــگان معرفــی شــد.
ــی و  ــاون عمران ــا، مع ــد مطهری نی ــم محم ــن مراس در ای
ــه  ــت: در زمین ــار داش ــگان، اظه ــدار ری ــزی فرمان برنامه ری
آبرســانی بــه روســتاهای محــروم ایــن شهرســتان خدمات 

ــده ای انجــام شــده اســت. ارزن
وی افــزود: بــا توجــه بــه وســعت شهرســتان و پراکندگــی 
روســتاها هنــوز بیــش از 50 روســتای شهرســتان از طریــق 

تانکــر آبرســانی ســیار می شــوند.
ــار  ــگان اظه ــدار ری ــزی فرمان ــی و برنامه ری ــاون عمران مع
ــر  ــون بیــش از 110 کیلومت ــرد: طــی ســال گذشــته تاکن ک
لوله گــذاری در روســتاهای شهرســتان انجــام و بیــش 
از 1500متــر مکعــب مخــزن ذخیــره آب و چهــار بــاب 

ــت. ــده اس ــب ش ــاژ نص ــتگاه پمپ ایس

سرپرست فرمانداری کرمان 
منصوب شد

ــان  ــداری کرم ــت فرمان ــوان سرپرس ــه عن ــی ب ــی بابای عل
ــد. ــوب ش منص

ــتاندار  ــی امنیتی اس ــاون سیاس ــور مع ــا حض ــی ب در آیین
کرمــان، نماینــدگان مــردم کرمــان و راور در مجلــس 
شــورای اســامی، مســئوالن نظامــی و انتظامــی و جمعــی 
از مدیــران دســتگاه های اجرایــی از تاش هــای 35 ســاله 

ــر شــد. ــدی تقدی ــی توحی محمدعل
ــوی  ــی از س ــت حکم ــا قرائ ــم ب ــن مراس ــن در ای همچنی
ــوان سرپرســت  ــه عن ــی ب ــی بابای ــان، عل اســتانداری کرم

ــد. ــوب ش ــان منص ــداری کرم ــد فرمان جدی
ــان  ــهردار کرم ــوان ش ــه عن ــن ب ــش از ای ــی پی ــی بابای عل
عهــده دار خدمــت بــوده و محمدعلــی توحیــدی بــه افتخــار 

بازنشســتگی نائــل آمــده اســت.

انهدام باند 5 نفره سارقان احشام
فرمانــده انتظامــی چهارمحــال و بختیــاری از انهــدام باند 5 
نفــره ســارقان احشــام و کشــف 187 رأس دام در اســتان 

خبــر داد.
ــد  ــوع چن ــی وق ــرد: در پ ــار ک ــزاده اظه ــاس غام غامعب
فقــره ســرقت احشــام در ســطح شــهر هفشــجان موضــوع 
در دســتورکار تیــم ویــژه مبــارزه بــا ســرقت پلیــس آگاهــی 

چهارمحــال و بختیــاری قــرار گرفــت.
ــرقت،  ــگردهای س ــیوه و ش ــد ش ــا رص ــه داد: ب وی ادام
نحــوه عملکــرد ســارقان و همچنیــن اســتفاده از اطاعــات 
منابــع و مخبریــن، مأمــوران پلیــس آگاهــی ســرکرده بانــد 
را شناســایی و در یــک عملیــات ضربتــی دســتگیر کردنــد.
فرمانــده انتظامــی چهارمحــال و بختیــاری افــزود: متهــم 
دستگیرشــده ابتــدا بــه کلــی منکــر هرگونــه بــزه انتســابی 
شــد؛ لیکــن بــا انجــام بازجویی هــای فنــی و ارائــه دالیــل 
ــه ســخن  ــب ب ــوی ســرانجام ل ــم و ق و مســتندات محک
گشــود و بــه مشــارکت در انجــام 11 فقــره ســرقت احشــام 
از شهرســتان شــهرکرد بــا همدســتی 4 ســارق دیگــر 

اعتــراف کــرد.

مجسمه شتر، برگزیده دومین 
سمپوزیوم ملی مجسمه های شنی 

در بافق
ــی  ــمپوزیوم مل ــن س ــده دومی ــتر، برگزی ــمه ش مجس

ــد. ــق ش ــنی در باف ــمه های ش مجس
 جعفــر نجیبــی، دبیــر دومین ســمپوزیوم ملی ســاخت 
مجســمه های شــنی بافــق، در آییــن اختتامیــه دومیــن 
ســمپوزیوم ملــی ســاخت مجســمه های شــنی گفــت: 
مجســمه شــتر اثــر امیــر جنگــی از مشــهد عنــوان اثــر 
برتــر دومیــن ســمپوزیوم ملــی ســاخت مجســمه های 

شــنی در بافــق را کســب کــرد.
جعفــر نجیبــی افــزود: از بیــن 17 طــرح دیگــر یــوز اثــر 
ــر  ــوک اث ــرح ل ــاد دوم و ط ــد از خرم آب ــوان بیرانون کی
ــر  ــرد اث ــرح پیرم ــران و ط ــالباف تبار از ته ــروین ش ش
مهــران فرزانــه از تهــران بــه طــور مشــترک مقــام ســوم 

را کســب کردنــد.

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزد ب ــه ی ــام  جمع ام
از  ایــران پــس  صنعــت خودروســازی 
50 ســال همچنــان نتوانســته قطعــات 
تولیــد کنــد، گفــت:  را کامــل  خــودرو 
ــت  ــد مدیری صنعــت خودروســازی نیازمن

جهــادی و روحیــه انقابــی اســت.
آیــت هللا محمدرضــا ناصــری  یــزدی در 
جریــان دیــدار بــا فرماندهــان و پاســداران 
بــه  یــزد کــه  اســتان  الغدیــر  ســپاه 
مناســبت ســالروز تأســیس تیــپ الغدیــر 
انجــام شــد، بــا تبریــک عیــد غدیــر 
ــی)ع(  ــی حضــرت عل ــرد: زندگان ــار ک اظه
را می تــوان بــه ســه بخــش پیــش از 
حضــرت  پیامبــری  دوران  در  بعثــت، 
ــرت  ــت حض ــس از رحل ــد)ص( و پ محم

کــرد. تقســیم بندی  محمــد)ص( 
ــول 23  ــی)ع( در ط ــام عل ــزود: ام وی اف
ــا و  ــر)ص(، تاش ه ــت پیامب ــال بعث س
ــت  ــرای حفاظ ــیاری ب ــای بس مجاهدت ه
از اســام و توســعه آن انجــام داد؛ بــه  
ــوک در  ــگ تب ــز جن ــه ج ــه ب ــه ای ک گون
ــه در آن ســال ها رخ  ــی ک ــام جنگ های تم
ــی)ع( حــرف اول و آخــر را  ــام عل داد، ام

می زدنــد.
امــام  جمعــه یــزد بــه مجاهدت هــای 
ــا  ــن جنگ ه ــام ای ــی)ع( در تم ــام عل ام
ــه  ــرد و ادام ــدر اشــاره ک ــگ ب ــژه جن به وی

داد: در زمانــی کــه شــورای ســقیفه ایجــاد 
ــی در  ــام عل ــد چــون ام ــان کردن شــد، بی
ــان را  ــرادران مکی ــدران و ب ــدر پ ــگ ب جن
کشــته، نبایــد حاکــم مســلمانان شــود؛ در 
صورتــی  کــه امــام این اقــدام را به دســتور 
پیامبــر)ص( و در مقابلــه بــا کافــران و 

ــود. ــام داده ب ــام انج ــمنان اس دش

ناصــری یــزدی بــا تأکیــد بــر اینکــه 
امــام  نتوانســته  شــیعه  متأســفانه 
آن  شــأن  در  کــه  آن طــور  را  علــی)ع( 
حضــرت باشــد معرفــی کنــد، گفــت: 
در  ماســت کــه  همــه  وظیفــه  امــروز 
و  امامــت  فرهنــگ  ترویــج  راســتای 
والیــت و شناســاندن امــام علــی)ع( و 
ــردم،  ــه م ــه هم ــن)ع( ب ــه معصومی ائم

چــه در داخــل کشــور و چــه همــه مــردم 
جهــان اقــدم کنیــم.

یــزد  اســتان  در  فقیــه  ولــی   نماینــده 
خاطرنشــان کــرد: ایــن اقــدام بــه  وســیله 
جهــادی  مدیریــت  و  انقابــی  روحیــه 
امکان پذیــر اســت؛ همان طــور کــه بــه 
ــروز  ــری، ام ــم رهب ــام معظ ــوده مق فرم
ــه  وســیله روحیــه انقابــی   تمــام کشــور ب
و مدیریــت جهــادی می توانــد به پیشــرفت 

دســت پیــدا کند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نداشــتن روحیــه 
انقابــی ســبب می شــود کــه همیشــه 
ــان کــرد:  ــه دشــمن وابســته باشــیم، بی ب
ــران شــد  ــکان وارد ای ــش پی 50 ســال پی
ــوز  ــا هن ــرن، م ــت نیم ق ــس از گذش و پ
را  ماشــین  یــک  قطعــات  نتوانســتیم 
بــه  صــورت کامــل تولیــد کنیــم و بــه 
ــته  ــتگی نداش ــی وابس ــورهای خارج کش

ــیم. باش
امــام  جمعــه یــزد یکــی دیگــر از مشــکاتی 
ــی  ــه انقاب ــود روحی ــه واســطه نب ــه ب را ک
بــه  بی توجهــی  می آیــد،  وجــود  بــه 
و  دانســت  افــراد  پیشــرفت  و  تعالــی 
خاطرنشــان کــرد: متأســفانه در کشــور 
مــا افــراد بــه  عنــوان کارگــر در کارخانه هــا 
شــروع بــه کار می کننــد و پــس از 30 
ــی  ــرفت و ارتقای ــچ پیش ــدون هی ــال ب س

ــک  ــه ی ــراد را ب ــن اف ــه ای ــدون اینک و ب
کارآفریــن تبدیــل کنیــم، بــه  عنــوان کارگــر 

می شــوند. بازنشســته 
ــت  ــا جدی ــه م ــر کاری ک ــت: در ه  وی گف
و تــاش و پیگیــری داشــته باشــیم، حتما 
 بــه پیشــرفت دســت پیــدا می کنیــم 
ــه  ســرعت هرچــه بیشــتر، وابســتگی  و ب
ــو  ــن نح ــه بهتری ــور را ب ــارج از کش ــه خ ب
ممکــن قطــع می کنیــم؛ امــا در هــر کاری 
کــه جدیــت و اعتمادبه نفــس نداشــته 
باشــیم، همیشــه وابســته بــه غــرب و 

خــارج از کشــور می مانیــم.
یــزد  اســتان  در  فقیــه  ولــی   نماینــده 
از  بســیاری  متأســفانه  تصریــح کــرد: 

مدیــران مــا بــه صنایــع آن طــور کــه بایــد 
ــی از  ــد و صنایع ــه نمی کنن ــاید توج و ش
جملــه صنعــت خودروســازی مــا همیشــه 
وابســته بــه خــارج از کشــور اســت؛ ایــن 
ایــن صنایــع  در  نشــان می دهــد کــه 

ــدارد. ــود ن ــی وج ــه انقاب روحی
عرصه هایــی  از  یکــی  یــزدی  ناصــری 
را کــه بــا مدیریــت جهــادی و روحیــه 
انقابــی بــه پیشــرفت دســت پیــدا کــرده، 
صنایــع نظامــی و دفاعــی کشــور دانســت 
و افــزود: ایــران امــروزه در بحــث صنایــع 
دفاعــی در تمــام دنیــا زبانــزد اســت و 
پیشــرفته ترین تســلیحات جهــان را بــدون 

ــم. ــد می کنی ــتگی تولی ــچ وابس هی

امام جمعه یزد:

 صنعت خودروسازی نیازمند 
مدیریت جهادی و روحیه انقالبی است

معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری اســتان یــزد در حاشــیه بازدیــد از دومیــن 
ســمپوزیوم ملــی ســاخت مجســمه های شــنی از افزایــش 20 
درصــدی جــذب گردشــگر خارجــی در ســال جــاری در اســتان 
خبــر داد و گفــت: اســتان یــزد طــی یکســال اخیــر شــاهد 113 
هــزار گردشــگر خارجــی بــود کــه ایــن میــزان در ســال جــاری 

ــد. ــر افزایــش می بای ــه 140 هــزار نف ب
محمدرضــا نصیــری افــزود: در پنــج ماهــه ســال جــاری بالــغ 
بــر 42 هــزار گردشــگر خارجــی وارد اســتان یــزد شــدند کــه از 
ایــن تعــداد یــک هــزار نفــر بــرای دیــدن آثــار تاریخــی، طبیعــی 

و روســتا های گردشــگری بــه بافــق آمدنــد.
وی بیــان داشــت: شهرســتان بافــق کمتــر از 5 درصــد گردشــگر 
ــزان در ســال  ــن می ــه ای ــرده ک ــه خــود جــذب ک خارجــی را ب

ــد.  ــش می یاب ــوع افزای ــای متن ــا برنامه ه ــاری ب ج
وی بــه مشــکات زیرســاختی ایــن شهرســتان اشــاره و 
ــل و راه  ــی، حمــل و نق ــرد: یکــی از بحث هــای اصل ــح ک تصری
اســت کــه در ایــن بخــش بــا دوبانــده شــدن جــاده یــزد - بافق 

ــود. ــل می ش ــکات ح ــی از مش بخش
نصیــری افــزود: مشــکات زیرســاخت های گردشــگری و 
ــود و  ــع می ش ــده رف ــاه آین ــا دو م ــوردی ت ــای کویرن کمپ ه
ــا بافــق  دو کمــپ ایــن شهرســتان بــه بهره بــرداری می رســد ت

ــرد. ــرار بگی ــگری ق ــوردی و گردش ــای کویرن ــزء قطب ه ج
وی بــا بیــان اینکــه بافــق تنهــا شهرســتان اســت کــه مشــکل 
ــی دو  ــرد: ط ــان ک ــدارد، خاطرنش ــگران ن ــرای گردش ــت ب اقام
ــن شهرســتان وارد حــوزه گردشــگری شــده و  ــر ای ســال اخی

ــن بخــش دارد. ــادی در ای ــت و پتانســیل زی ظرفی

مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی چهارمحــال و بختیــاری 
از آغــاز طــرح سرشــماری زنــان ایرانــی دارای همســر غیرایرانی 

در اســتان خبــر داد.
ســید عبــاس جزایــری از آغــاز طــرح سرشــماری زنــان ایرانــی 
ــر اســاس  ــرد: ب ــار ک ــر داد و اظه ــی خب دارای همســر غیرایران
قانــون مدنــی کشــور ایــران، فرزنــدان ذکــور ایــن بانــوان 

ــند. ــته باش ــی داش ــت ایران ــد تابعی نمی توانن
وی ادامــه داد: از آنجایــی  کــه تعــداد جالــب توجهــی از زنــان 
ــرای  ــد ب ــد، نمی توانن ــی ازدواج کرده ان ــاع خارج ــا اتب ــی ب ایران
فرزنــدان خــود شناســنامه، کارت  ملــی و کارت ســامت بگیرند 
و بــه همیــن علــت مشــکات بســیاری بــرای تحصیل و شــغل 

ــدان آن هــا ایجــاد می شــود. فرزن
مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی چهارمحــال و بختیــاری 

بــا اشــاره بــه اینکــه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــرای 
ــب  ــش و مشــکل اساســی الیحــه ای را تصوی ــن چال حــل ای
و تقدیــم مجلــس شــورای اســامی کــرده، افــزود: در همیــن 
راســتا سرشــماری فرزنــدان ذکــور ایــن بانــوان در اســتان آغــاز 
شــده و مشــموالن واجــد شــرایط می تواننــد کــد ملــی خــود را 

بــه شــماره 2000159 ارســال کننــد.
ــت  ــس از ارســال پیامــک، دریاف ــت: پ ــان گف ــری در پای جزای
اطاعــات و انجــام فرآینــد قانونــی سرشــماری اقدامــات الزم 
بــرای صــدور کارت هویــت فرزنــدان ذکــور ایــن بانــوان انجــام 

خواهــد شــد.
مشــموالن از مراجعــه بــه دســتگاه های اجرایــی اســتانی 
ــه را از  ــات مربوط ــط اطاع ــرده و فق ــودداری ک ــوری خ و کش
طریــق ســامانه پیامکــی ارســال کننــد و منتظــر تماس باشــند.

مدیــر کل شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی چهارمحــال 
ــزا از  ــن کل ــش از 636 ت ــت: امســال بی ــاری گف و بختی

کشــاورزان اســتان خریــد تضمینــی شــد.
ــن و  ــال 636 ت ــه امس ــان اینک ــا بی ــری ب ــاد قنب کیقب
ــا قیمــت 2 هــزار و 870 تومــان از  ــزا ب 860 کیلوگــرم کل
کشــاورزان چهارمحــال و بختیــاری خریــد تضمینــی 
شــد، اظهــار کــرد: ایــن میــزان نســبت بــه ســال گذشــته 
بیــش از 3 برابــر رشــد داشــته و تمــام طلــب کلــزاکاران 

پرداخــت شــده اســت.
خریــد  آغــاز  ابتــدای  از  همچنیــن  داد:  ادامــه  وی 
تضمینــی گنــدم در اســتان تاکنــون، 64 هــزار و 650 تــن 
ــا قیمــت یــک هــزار و  محصــول از کشــاورزان اســتان ب

ــت. ــده اس ــداری ش ــان خری 300 توم

مدیــر کل شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی چهارمحــال 
و بختیــاری بــا بیــان اینکــه اگــر گنــدم هنــگام تحویــل 
بــه ســیلو کیفیــت پاییــن داشــته یــا از کیفیــت بســیار 
مطلوبــی برخــوردار باشــد، قیمــت هــر کیلوگــرم از 
ــرد:  ــه ک ــد، اضاف ــش می یاب ــا افزای محصــول کاهــش ی
ــول  ــن محص ــی ای ــد تضمین ــود خری ــی می ش پیش بین
ــه 70 هــزار  ــاه ادامــه داشــته باشــد و ب ــان مهرم ــا پای ت

ــن برســد. ت
ــارد و  ــدود 25 میلی ــت ح ــه پرداخ ــاره ب ــا اش ــری ب قنب
600 میلیــون تومــان از طلــب گندمــکاران اســتان افــزود: 
ــی   ــاورزان باق ــب کش ــان از طل ــارد توم ــدود 60 میلی ح
ــد      ــت خواه ــان پرداخ ــرور زم ــه م ــه ب ــت ک ــده اس مان

شــد.

ــر اینکــه  ــد ب ــا تاکی ــر صنعــت، ب ــاون وزی ــدی کرباســیان، مع مه
ــش  ــوی بخ ــی و از س ــد ایران ــه صددرص ــن کارخان ــوژی ای تکنول
خصوصــی ســرمایه گذاری شــده اســت، گفــت: اســتفاده از 
ــد،  ــه 66 درص ــار از 32-45 ب ــش عی ــی، افزای ــای معدن باطله ه
ارائــه مــدل جدیــدی از همــکاری ایمیــدرو بــا بخــش خصوصــی 
ــای  ــه ویژگی ه ــی، از جمل ــا اقتصــاد مقاومت ــودن ب و هم راســتا ب

ــد. ــمار می آی ــه ش ــه ب ــن کارخان ــاخص ای ش
ــه  ــور ب ــه در کش ــت ک ــار اس ــتین ب ــرای نخس ــن ب ــزود: ای وی اف

ــم. ــت یافته ای ــت دس ــن هماتی ــنگ آه ــرآوری س ــش ف دان
ــرآوری  ــه ف ــرد: کارخان ــار ک ــدن اظه ــت و مع ــر صنع ــاون وزی مع
ــن  ــدن ای ــار دســت مع ــه در کن ــد ک ــاد زرن ســنگ آهــن جال آب
ــال  ــن در س ــزار ت ــد 600 ه ــت تولی ــده، از ظرفی ــع ش ــه واق ناحی

ــت. ــرده اس ــاد ک ــغل ایج ــر ش ــرای 160 نف ــت و ب ــوردار اس برخ

رئیــس هیئــت عامــل ایمیــدرو اظهــار داشــت: بخــش خصوصــی 
ــروژه ســرمایه گذاری  ــن پ ــرای ای ــارد تومــان ب بیــش از 130 میلی

کــرده اســت.
کرباســیان افــزود: اهمیــت راه انــدازی ایــن کارخانــه، ایجــاد 
روشــی جدیــد و بومــی بــرای تامیــن خــوراک کارخانه هــای 
ــن  ــن ای ــت. همچنی ــوالد اس ــره ف ــه زنجی ــازی و تغذی گندله س
فنــاوری ســبب متنــوع شــدن منابــع تامیــن ســنگ آهــن بــرای 
تولیــد فــوالد در ایــران شــده اســت. کاهــش مصــرف آب و کاهش 
ــانتره  ــیلیس در کنس ــفر و س ــرد، فس ــون گوگ ــا همچ ناخالصی ه
ــود. وی  ــوب می ش ــه محس ــن کارخان ــای ای ــدی، از ویژگی ه تولی
تصریــح کــرد: خــوراک ورودی ایــن کارخانــه ســاالنه 2.2 میلیــون 
ــار 32 درصــد و خروجــی آن  ــا عی ــت ب ــن ســنگ آهــن هماتی ت
ــت. ــازی اس ــه گندله س ــوارک کارخان ــد خ ــانتره 66.5 درص کنس

استانها

 پیش بینی افزایش ۲۰ درصدی 
جذب گردشگر خارجی در استان یزد

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

اجرای طرح سرشماری زنان ایرانی دارای همسر غیرایرانی
معاون وزیر صنعت خبر داد:

روشی بومی برای تأمین خوراک گندله سازی زرند

مدیر کل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

پایان خرید تضمینی کلزا در چهارمحال و بختیاری

کوتاه از شهرستانها
کشف محموله میلیاردی پوشاک 

قاچاق در یزد
ــف  ــزد از کش ــی ی ــی انتظام ــی فرمانده ــاون اجتماع مع
ــزد  ــال در ی ــارد ری ــک میلی ــه ارزش ی ــاق ب ــاک قاچ پوش

ــر داد. خب
ســرهنگ محمدرضــا مزیــدی گفــت: در 48 ســاعت 
ــی  ــاک خارج ــواع پوش ــوب ان ــزار و 224 ث ــته، 3 ه گذش

ــد. ــف ش ــال کش ــارد ری ــک میلی ــه ارزش ی ــاق ب قاچ
ــزود: پلیــس اســتان در  ــدی اف ســرهنگ محمدرضــا مزی
ــی اســکانیا  ــا قاچــاق کاال و ارز، 2 دســتگاه تریل ــارزه ب مب
ــود، بازرســی کــرد. ــوب کشــور عــازم تهــران ب را کــه از جن

وی ادامــه داد: در ایــن ارتبــاط، 2 متهــم دســتگیر شــدند و 
محمولــه کشف شــده در اختیــار گمــرک اســتان یــزد قــرار 

. گرفت
ایــن مســئول بــا اشــاره بــه پیامدهــای ســوء کاالی قاچــاق 
بــر اقتصــاد کشــور بیــان کــرد: معضــل کاالی قاچــاق 
ــی  ــتگاه های دولت ــه دس ــکاری هم ــاش و هم ــا ت ــد ب بای

ریشــه کن شــود.

واکسیناسیون دام در انار
ــت:  ــار گف ــتان ان ــکی شهرس ــبکه دامپزش ــت ش سرپرس
بیــش از 7500 رأس دام ســبک و ســنگین علیــه بیمــاری 

ــار واکسیناســیون شــدند. ــت در شهرســتان ان ــب مال ت
جعفــر کافــی، سرپرســت شــبکه دامپزشــکی شهرســتان 
انــار، افــزود: بیمــاری بروســلوز یــا تــب مالت یــک بیماری 
عفونــی قابــل انتقــال از دام بــه انســان اســت. ایــن بیماری 
باعــث ســقط جنیــن در نشــخوارکنندگان و نشــانه های 
متنــوع در انســان از جملــه دردهــای عمومــی، تــب و لــرز 

ــود. ــدید و ... می ش ش
ایــن  انتقــال  راه  عمده تریــن  افــزود:  ادامــه  در  وی 
ــی  ــق مصــرف محصــوالت لبن ــه انســان از طری بیمــاری ب
غیرپاســتوریزه اســت؛ لــذا مصــرف محصــوالت لبنــی 
ــت  ــز اهمی ــاری حائ ــن بیم ــری از ای پاســتوریزه در جلوگی
اســت. از دیگــر راه هــای انتقــال ایــن بیمــاری بــه انســان 
ــا ترشــحات رحمــی و جنین هــای سقط شــده و  تمــاس ب

ــت. ــوده اس ــای آل دام ه
جعفــر کافــی در پایــان بــه واکسیناســیون بیــش از 7500 
ــت  ــب مال ــاری ت ــه بیم ــنگین علی ــبک و س رأس دام س
ــی  ــش دولت ــون در دو بخ ــاری تاکن ــال ج ــدای س از ابت
ــرد و خواســتار  ــگان اشــاره ک ــه صــورت رای و خصوصــی ب
همــکاری دامــداران بــا اکیپ هــای واکسیناســیون شــبکه 
از ورود دام  انــار و جلوگیــری  دامپزشــکی شهرســتان 

ــد. ــا ش ــه دامداری ه ــاق ب قاچ

دانشگاه بیرجند در فهرست 
مؤسسات برتر دنیا قرار گرفت

ــام دانشــگاه بیرجنــد در فهرســت مؤسســات برتــر دنیــا  ن
کــه توســط مؤسســه آمــوزش عالــی تایمــز در ســال 2017 

منتشــر شــده، قــرار گرفــت.
ــده  ــی دی ــام 18 دانشــگاه ایران در فهرســت منتشرشــده ن
نوشــیروانی  »صنعتــی  دانشــگاه های  کــه  می شــود 
صنعــت«،  و  »علــم  امیرکبیــر«،  »صنعتــی  بابــل«، 
»صنعتــی اصفهــان«، »خواجــه نصیرالدیــن طوســی«، 
»صنعتــی شــریف«، »تبریــز«، »تهــران«، »علــوم پزشــکی 
تهــران«، »فردوســی مشــهد«، »گیــان«، »اصفهــان«، 
»شــهید بهشــتی«، »شــیراز«، »الزهــرا«، »بیرجنــد«، 
ــگاه  ــب در جای ــه ترتی ــته اند ب ــان« توانس ــزد« و »زنج »ی

ــد. ــرار گیرن ــی ق ــم مل ــا هجده ــت ت نخس
در رتبه بنــدی جهانــی آمــوزش عالــی »تایمــز« مؤسســات 
پیشــرو دنیــا در پنــج حــوزه آمــوزش، چشــم انداز جهانــی، 
ــه 13  ــر پای ــی ب ــای صنعت پژوهــش، اســتنادها و درآمده

ــی می شــوند. ســنجه ارزیاب

 پیشرفت 53 درصدی طرح 
انتقال آب بن - بروجن 

احســان امانــی بابــادی، مدیــر کل دفتــر فنی اســتانداری 
آب  انتقــال  خــط  طــول  بختیــاری،  و   چهارمحــال 
ــا  ــر اعــام کــرد و گفــت: ب ــن - بروجــن را 112 کیلومت ب
اجــرای آن، آب شــرب 11 شــهر و 13 روســتا بــا جمعیتــی 
بالــغ بــر 460 هــزار نفــر و تامیــن آب مــورد نیــاز 10 
ــن می شــود. ــی در مســیر تامی ــه صنعت شــهرک و ناحی

وی ادامــه داد: در اجــرای ایــن طــرح 77 کیلومتــر 
کانال زنــی و 53 کیلومتــر  جاده کشــی، 61 کیلومتــر 

لوله گــذاری انجــام شــده اســت.
ــای  ــده پمپ ه ــاه آین ــی 2 م ــت: ط ــادی گف ــی باب امان
نصــب  مدنظــر  محل هــای  در  و  خریــداری  طــرح 

. د می شــو
مدیــر کل دفتــر فنــی اســتانداری چهارمحــال و بختیاری 
ــا  ــردم ت ــه آب شــرب م ــد شــد ک ــاش خواه ــزود: ت اف

پایــان ســال جــاری تامیــن شــود.
امانــی بــا اشــاره بــه بعضــی چالش هــا در اجــرای 
ایــن طــرح اظهــار کــرد: در بعضــی مــوارد اجــرای طــرح 
ــب  ــرای کس ــه ب ــرد ک ــرار می گی ــی ق ــای مل در زمین ه
ــود. ــام می ش ــه انج ــا وقف ــرح ب ــی، ط ــای قانون مجوزه

 تولید ماهیان زینتی گرم آبی 
در چهارمحال و بختیاری

مصیــب کبیــری، کارشــناس تولیــد و پــرورش شــیات 
و آبزیــان چهارمحــال و بختیــاری، از تولیــد ســاالنه 
بیــش از 300 هــزار ماهــی زینتــی در 7 مزرعــه پــرورش 
ــز و  ــا تجهی ــت: ب ــر داد و گف ــتان خب ــن اس ــی ای ماه
ــی در  ــدازی مزرعــه پــرورش ماهــی زینتــی گرم آب راه ان
روســتای »خــوی« بخــش الران شهرســتان شــهرکرد، 
ــا 340  ــی اســتان ت ــوع ماهــی زینت ــد و تن ــزان تولی می

ــد.  ــش می یاب ــال افزای ــزار در س ه
شــامل  را  اســتان  تولیــدی  زینتــی  ماهیــان  وی 
گونه هــای گلدفیــش، ســان فیش، آرونــا، آنجــل و 
ــی  ــان زینت ــد ماهی ــار کــرد: تولی اســکار دانســت و اظه
ــزار  ــه 340 ه ــزار ب ــم از 20 ه ــت یازده ــتان در دول اس

ــت. ــه اس ــش یافت افزای
وی تصریــح کــرد: بــا برنامه ریــزی انجام شــده تــا 
پایــان برنامــه ششــم توســعه، تولیــد ماهیــان زینتــی 

ــد. ــه می رس ــزار قطع ــه 500 ه ــتان ب ــن اس ای
وی افــزود: ایــن افزایــش تولیــد در راســتای عملیاتــی 
ــت  ــرای تقوی ــی ب ــاد مقاومت ــای اقتص ــدن طرح ه ش
مشــاغل خانگــی، پــرورش و نگهــداری ماهیــان زینتــی 

اســت.

مجلــس  در  اشــکذر  و  یــزد  مــردم  نماینــده 
ــا  ــت توانمندی ه ــت: تقوی ــامی گف ــورای اس ش
ــتان  ــی در اس ــای تخصص ــتفاده از دیدگاه ه و اس

ــت. ــرورت اس ــک ض ی
موســوی بیوکــی، نماینــده مــردم یزد و اشــکذر در 
مجلــس شــورای اســامی، گفــت: در زمینه هــای 
اســتان  در  مدیریتــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی، 
ــی را در  ــازی و ساختارشناس ــد فرصت س ــزد بای ی
اولویــت برنامه هــا قــرار داد کــه بــدون طــرح 

ــق نخواهــد شــد. ــن موضــوع محق ــش ای آمای
ــا  ــت توانمندی ه ــزود: تقوی ــی اف ــوی بیوک موس
ــتان  ــی در اس ــای تخصص ــتفاده از دیدگاه ه و اس

ــک ضــرورت اســت. ی
ــا  ــال تجربه ه ــه داد: توانمندســازی، انتق وی ادام
و بهره منــدی از ظرفیت هــای موجــود به ویــژه 
در حــوزه جوانــان، یکــی از مؤثرتریــن راهکارهــای 
پیشــرفت چندجانبــه اســتان اســت و همــواره از 

ــم. ــت می کنی ــدگاه حمای ــن دی ای
از  افــزود: ضــروری اســت  بیوکــی  موســوی 
ــران  ــه مدی ــال تجرب ــرای انتق ــود ب ــت موج فرص
ــا  ــارب ب ــد تج ــان و پیون ــه جوان ــته ب دوران گذش
ــوان  ــا بت ــد شــد ت تخصــص و دانــش روز بهره من
ــه توســعه  ــد ب ــروی انســانی کارآم ــا حضــور نی ب
و پیشــرفت یــزد در ابعــاد مختلــف ســرعت 

ــید. بخش
نماینــده مــردم یــزد و اشــکذر در مجلــس یــادآور 
ــت های  ــر آب، نشس ــاق فک ــکیل ات ــا تش ــد: ب ش
ــا مدیــران  هم اندیشــی تخصصــی، تبــادل نظــر ب
ایــن حــوزه و برگــزاری جلســات متعــدد اســتانی 
و ملــی بــه اطاعــات جامــع و نــگاه همه جانبــه ای 
ــم. ــت یافتی ــتان دس ــت آب اس ــه وضعی در زمین
ــم  ــاش خواهی ــرد: ت ــان ک ــی بی ــوی بیوک موس
کــرد بــر مبنــای بانــک اطاعــات جامعــی کــه در 
حــوزه آب بــه دســت آمــد، بــا همراهــی مدیــران 

ــی  ــای اجرای ــات و برنامه ه ــه تصمیم ــردم ب و م
ــرای ســاماندهی و حــل مشــکل آب  مناســبی ب
اســتان، آن هــم در زمــان مناســب دســت پیــدا 

کنیــم.
ــت نامناســب  ــرد: متاســفانه مدیری ــد ک وی تاکی
ــود همراهــی در بعضــی از قســمت ها باعــث  و نب
ــوع  ــل موض ــری و ح ــروز پیگی ــه ام ــا ب ــد ت ش
ــری  ــرعت کمت ــا س ــتان ب ــرای اس ــی آب ب حیات
ــی  ــت و همراه ــا هم ــم ب ــرود. امیدواری ــش ب پی
بیشــتر در آینــده نزدیــک ایــن موضــوع بــا 
ــام  ــوی تم ــبی از س ــویی مناس ــت و همس جدی
دســتگاه های اجرایــی و عناصــر مؤثــر دنبــال 

ــود. ش
نماینــده مــردم یــزد و اشــکذر گفــت: هیــچ برنامه 
و اقــدام ســازنده ای کــه رونــق اســتان را بــه همراه 
 داشــته باشــد، بــه صــورت فــردی قابــل پیگیــری 
و انجــام نیســت و بــرای رســیدن بــه نتایــج مؤثــر 

بایــد همســو بــود و بــا تجمیــع توانمندی هــا 
ــه  ــا ب ــرد ت ــت ک ــزرگ حرک ــداف ب ــیر اه در مس
نتیجــه رسید.موســوی بیوکــی یــادآور شــد: ثبــت 
جهانــی بافــت تاریخــی یــزد ظرفیــت چندجانبــه و 
ــد  ــری اســت کــه مســیر توســعه اســتان بای مؤث
بــر ایــن مبنــا هدف گــذاری شــده و برنامه هــا در 
ــرداری از ایــن  ــا نهایــت بهره ب ســطوح مختلــف ب

ــود. ــی ش ــی اجرای ــدی بین الملل توانمن
و  یــزد  شهرســتان های  مــردم  نماینــده 
اشــکذر در مجلــس شــورای اســامی گفــت: 
توســعه  بــرای  جمعــی  خــرد  از  بهره گیــری 
تاریخــی  ضرورت هــای  جــزو  یــزد  اســتان 
و  عاقه منــد  افــراد  همــه  از  بایــد  و  اســت 
کرد.یــزد  اســتفاده  ارتبــاط  ایــن  در  دلســوز 
 بــا یــک میلیــون و 138هــزار نفــر جمعیــت

ــامی و  ــورای اس ــس ش ــده در مجل ــار نماین چه
یــک نماینــده در مجلــس خبــرگان رهبــری دارد.

نماینده مردم یزد و اشکذر:

تقویت توانمندی ها و استفاده از دیدگاه های تخصصی در استان، یک ضرورت است

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت فرا
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت فرا دعوت می گردد در جلسه مجمع 

عمومی عادی این شرکت که در روز جمعه مورخ 96/6/31 ساعت 10 صبح در محل 

دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد حضور به هم رسانید.

1-انتخاب بازرسین       2-تصویب ترازنامه مالی        

3-تعیین خط مشی شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت فرا
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت فرا  دعوت می گردد در جلسه مجمع 

عمومی فوق العاده این شرکت که در روز جمعه مورخ 96/6/31 ساعت 13 در 

محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد حضور به هم رسانید.

1-تغییر در اساسنامه 

2-بررسی انحال شرکت

هیئت مدیره شرکت فرا هیئت مدیره شرکت فرا

جاذبه های گردشگری و 
تاریخی شهر بافت )1(

در قــرن اول هجــری بافــت یکــی از حوزه هــای 
ســیرجان بــوده اســت. ایــن شــهر در دوره هــای 
مختلــف تاریخــی جزئــی از حکومت هــای 
ــی از  ــه بخش ــوده و همیش ــان ب ــی کرم محل
اقطــاع حکومتــی محســوب می شــده اســت.

 سنگ نبشته تخت شاهزاده
سنگ نبشــته ای موســوم بــه تخــت شــاهزاده 
ــوه  ــن ک ــری ای ــاالی 4000 مت ــات ب در ارتفاع

قــرار گرفتــه کــه مربــوط بــه دوره قاجــار 
ــت.  اس

ــی  ــات یک ــن ارتفاع ــت ای ــد گف ــن بای همچنی
از نقــاط اســتثنایی کشــور اســت و بــه دلیــل 
ارتفــاع زیــاد از ســطح دریــا و همچنیــن 
ــه  ــه ب ــن را دارد ک ــودن پتانســیل ای ــر ب برفگی

ــود.  ــل ش ــتان تبدی ــگری اس ــب گردش قط
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــن منطق ــش ای ــات وح حی
ــه  ــوده ک ــزد ب ــن ســنگ نگاره روزگاری زبان مت
بــا شــکار بی رویــه به ویــژه در دهــه 60 تقریبــا 

تمــام شــکار ایــن منطقــه نابــود شــد.

#دیدنی _ها

،،
صنایــع  بحــث  در  امــروزه  ایــران 
دفاعــی در تمــام دنیــا زبانــزد اســت و 
پیشــرفته ترین تســلیحات جهــان را 
بدون هیچ وابستگی تولید می کنیم



امین رضــا چلبیانلــو، جــراح دندانپزشــک و ایمپلنتولوژیســت 
ــاره اعمــال زیبایــی دندان هــا اظهــار کــرد: امــروز درمان هــای  درب
ــور در کشــور انجــام  ــه وف ــرای دندان هــا ب ــی غیرضــروری ب زیبای
ــا نقــش موثــری در افزایــش  می شــود. داشــتن دندان هــای زیب
اعتمادبه نفــس افــراد دارد. وی بیــان کــرد: امــروزه بــازار اســتفاده 
از اعمــال زیبایــی بــرای دندان هــا ماننــد لمینت هــای ســرامیکی، 
ــراد  ــت؛ اف ــابی داغ اس ــگ حس ــی و بلیچین ــای کامپوزیت ونیر ه
ــا  ــا ب ــرای دندان ه ــی ب ــل زیبای ــه عم ــل از انجــام هرگون ــد قب بای
دندانپزشــک مجــرب مشــورت کننــد. ایــن متخصــص ایمپلنــت 
افــزود: اگــر ونیر هــای کامپوزیتــی بــه خوبــی کار گذاشــته نشــود، 
عوارضــی ماننــد گیرکــردن مــواد غذایــی بیــن کامپوزیت هــا، بــوی 

بــد دهــان، التهــاب، خونریــزی و تحلیــل لثــه در پــی دارد.
چلبیانلــو تاکیــد کــرد: امــروز لمینت هــای ســرامیکی بــدون تراش 
ــدا  ــگ پی ــر رن ــرامیکی تغیی ــای س ــده اند. لمینت ه ــازار ش وارد ب

نمی کننــد، امــا ونیر هــای کامپوزیتــی بــا توجــه بــه رژیــم غذایــی 
فــرد بــه ســرعت دچــار تغییــر رنــگ می شــوند؛ بنابرایــن اســتفاده 
ــی  ــای کامپوزیت ــا ونیر ه ــه ب ــرامیکی در مقایس ــای س از لمینت ه
ــند  ــرد زرد باش ــای ف ــه دندان ه ــت: زمانی ک ــت. وی گف ــر اس بهت
ــود.  ــا اســتفاده می ش ــردن دندان ه ــفید  ک ــرای س ــگ ب از بلیچین
ــا ســه جلســه انجــام می شــود کــه  بلیچینــگ در مطــب در دو ت

مانــدگاری آن حــدود دو تــا ســه ســال اســت.
ایــن متخصــص ایمپلنــت توصیــه کــرد: افــراد بهتــر اســت 
بلیچینــگ را در مطــب و زیــر نظــر دندانپزشــک انجــام دهنــد تــا 

ــد. ــش یاب ــن کاه ــل ممک ــه حداق ــی از آن ب ــوارض ناش ع
وی یــادآور شــد: افــراد می تواننــد هــر ســه ســال یک بــار 
ــه ایــن نکتــه ضــروری اســت  بلیچینــگ انجــام دهنــد. توجــه ب
کــه انجــام ایــن عمــل زودتــر از موقــع ســبب حساســیت دندانــی 

می شــود.

غالمحســین رمضانــی، متخصــص دندانپزشــکی کــودکان، بــا بیان 
ــارت  ــا ســایش دندان هــا عب اینکــه پراکســیس، دندان قروچــه ی
ــه  ــا ک ــی دندان ه ــم زدن غیرطبیع ــه ه ــا ب ــایش ی ــت از س اس
معمــوال در خــواب انجــام می شــود، اظهــار کــرد: برخــی کــودکان 
ــام  ــل را انج ــن عم ــز ای ــداری نی ــگام بی ــاالن هن ــی بزرگس و حت

می دهنــد.
ــود  ــه می ش ــث دندان قروچ ــه باع ــی ک ــه عوامل ــاره ب ــا اش  وی ب
ــت  ــن اس ــیس ممک ــه پراکس ــد ک ــی معتقدن ــرد: برخ ــان ک بی
ــد  ــا بلن ــم ی ــک ترمی ــی ی ــا و حت واکنشــی در تداخــالت دندان ه
ــه  ــک و درنتیج ــب تحری ــه موج ــد ک ــدان باش ــطح دن ــودن س ب

می شــود. دندان قروچــه 
 ایــن متخصــص دندانپزشــکی کــودکان ادامــه داد: بعضــی عوامل 
ــای روده ای،  ــد انگل ه ــتند؛ مانن ــرح هس ــز مط ــتمیک نی سیس
کمبــود تغذیــه و آلــرژی، اختــالالت اندوکرایــم یــا غــدد مترشــح 

ــند. ــه باش ــل دندان قروچ ــد عوام ــه می توانن ــز ک درون ری
ــرای  ــی نیــز ب ــی بعضــی عوامــل روحــی و روان ــه گفتــه رمضان  ب
ایــن مشــکل مطــرح شــده کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد؛ زیرا 
ــواب  ــد از خ ــژه بع ــد؛ به وی ــاد می کن ــیب هایی ایج ــوال آس معم
ممکــن اســت فــرد دچــار خســتگی در مفصــل گیجگاهــی شــده و 

درد در عضــالت صــورت شــود.
  وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای درمــان ایــن عــادت بایــد عوامــل 
سیســتمیک را حــذف و بــه پزشــک مراجعــه کــرد، یــادآور شــد: 
ــرد  ــی ک ــا را بررس ــد دندان ه ــت بای ــی نخس ــر اقدام ــش از ه پی
تــا اگــر مشــکلی داشــت بــرای ترمیــم آن اقــدام کــرد و اگــر بــا 
وجــود انجــام تمــام راهکارهــای درمانــی نتیجــه ای حاصــل نشــد 
ــا مــودکارد اســتفاده  ــام نایــت گارد ی ــه ن ــوان از وســیله ای ب می ت
ــوارض  ــود و از ع ــاخته می ش ــک س ــط دندانپزش ــه توس ــرد ک ک

ــد. ــری می کن ــایش جلوگی س

علل دندان قروچه کودکان را بشناسیدبلیچینگ را هر چند سال یک بار انجام دهیم؟ 

داروهای گیاهی مناسب برای رفع استرس )2(
بــرای تهیــه نوشــیدنی ضداســترس در گام اول بهتــر اســت از محصــوالت 
ــرای ســالمت روحــی  ــواد مغــذی الزم ب ــک و سرشــار از م ــی ارگانی غذای

اســتفاده کنیــد.
 پودر پروتئین شکالت سیاه

ــن  ــن پروتئی ــد ای ــد، بتوانی ــر بزنی ــه س ــد داروخان ــه چن ــر ب ــاال اگ احتم
شــکالتی را گیــر بیاوریــد. درواقــع ایــن پــودر مکمــل پروتئیــن اســت کــه 
از شــکالت ســیاه تهیــه شــده و بخشــی از نیازهــای بــدن را بــدون ایجــاد 
اضافــه وزن تأمیــن می کنــد. زمانــی کــه مــا دچــار اســترس می شــویم و 
یــک دوره زمانــی پرتنــش را ســپری می کنیــم سیســتم ایمنــی بدنمــان 
ــه  ــار مخــرب اســترس ب ــا آث ــه ب ــرای مقابل ضعیــف می شــود؛ بنابرایــن ب
مــواد مغــذی بیشــتری نیــاز داریــم. فرامــوش نکنیــد کــه شــکالت ســیاه 
قــدرت افزایــش اندورفیــن را دارد و سرشــار از منیزیــم اســت؛ درنتیجــه 

بــرای مقابلــه بــا اســترس مؤثــر اســت.
 چای سبز

شــما همچنیــن می توانیــد بــا نوشــیدن یــک فنجــان چــای ســبز 
ــید  ــو اس ــاوی آمین ــبز ح ــای س ــد. چ ــش دهی ــود را کاه ــراب خ اضط

ال تیانیــن )L-Theanine( اســت کــه تولیــد امــواج مغــزی آلفــا 
ــه  ــر ب ــود منج ــه خ ــه نوب ــواج ب ــن ام ــد و ای ــش می ده ــز افزای را در مغ
کاهــش اســترس، افزایــش آرامــش، بهبــود تمرکــز و هوشــیاری ذهنــی 
ــد گامــا  ــه نقــش مهمــی را در تولی ــن اســید آمین ــه عــالوه ای می شــود؛ ب
آمینوبوتیریــک اســید )GABA( کــه یــک انتقال دهنــده عصبــی اســت و 

ــان می شــود، ایفــا می کنــد. باعــث ریلکــس شــدن انس
 عسل درخت پرتقال

ــی از  ــود دارد. یک ــل وج ــی از عس ــواع متنوع ــد ان ــه می دانی ــور ک همان ط
انــواع پرخاصیــت آن عســل درخــت پرتقــال اســت کــه بــه علــت خــواص 
آرام بخــش شــهرت زیــادی دارد. البتــه اگــر موفــق بــه خریــد ایــن نــوع 

ــد. ــتفاده کنی ــی اس ــل های معمول ــد از عس ــدید، می توانی ــل نش عس
 گل ساعتی

اثــر تسکین بخشــی ایــن گیــاه متوســط اســت و خــواب را افزایــش 
می دهــد. عــالوه بــر ایــن بــرای درمــان اضطــراب، بی خوابــی، افســردگی 
ــاه کــه روی زمیــن اســت  و عصبانیــت اســتفاده می شــود. بخشــی از گی
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــوش م ــورت دمن ــه ص ــود و ب ــک ش ــد خش می توان
ــت  ــا یاف ــول در داروخانه ه ــا کپس ــور ی ــورت تنت ــه ص ــاه ب ــن گی ــرد. ای گی

می شــود.

ــی  ــص داخل ــرونیا، متخص ــرج خس ــر ای دکت
گفــت: بــرای پیشــگیری از گرمازدگــی توصیــه 
ــان در  ــردد در خیاب ــگام ت ــراد هن ــود اف می ش
هــوای گــرم از لبــاس رنــگ روشــن اســتفاده 

ــه دار داشــته باشــند. ــد و کاله لب کنن
 نشانه های گرمازدگی

بــه  اشــاره  بــا  خســرونیا  ایــرج  دکتــر 
ــرد  ــه ف ــر ب ــزود: اگ ــی اف ــانه های گرمازدگ نش
ــانیم  ــوه برس ــات و آب می ــازده آب و مایع گرم
ــل  ــک منتق ــای خن ــه ج ــش از آن او را ب و پی
کنیــم، بهبــود می یابــد. اگــر ایــن فــرد اصــرار 
داشــته باشــد در گرمــا فعالیــت کنــد، ممکــن 
اســت دچــار تهــوع، اســهال، اســتفراغ، ضعف و 
بیحالــی، ســرگیجه و تــاری دیــد شــود؛ کم کــم 

عــرق نمی کنــد، بی جــان می شــود، تــکان 
ــود؛  ــد می ش ــش تن ــان قلب ــورد و ضرب نمی خ
ــد  ــش می یاب ــز کاه ــب نی ــه قل ــانی ب خونرس
ــود.  ــرگ ش ــه م ــر ب ــد منج ــی می توان و حت
ــمومیت  ــار، مس ــزش م ــمومیت، گ ــه مس البت
ــوارد  ــیاری م ــرات و بس ــزش حش ــی، گ داروی
ــی  ــا گرمازدگ ــی ب ــخیص افتراق ــر در تش دیگ

قــرار می گیرنــد.
 کمک های اولیه گرمازدگی

ــه گرمازدگــی  وی درخصــوص کمک هــای اولی
ــا انجــام آزمایش هایــی کــه  افــزود: پزشــک ب
میــزان ســدیم و پتاســیم خــون را می ســنجد 
افزایــش  و  پتاســیم  و  ســدیم  و کاهــش 
را مشــاهده می کنــد،  غلظــت هموگلوبیــن 

ــرم درمانی و  ــا س ــد و ب ــخیص می رس ــه تش ب
ــد.  ــار کمــک می کن ــه بیم ــات ب رســاندِن مایع
البتــه قــرار دادن بیمــار در واِن آب ســرد هــم از 

ــای پیشــنهادی اســت. روش ه
 کدام دسته از افراد بیشتر در 

معرض گرمازدگی هستند؟
ــن  ــه ای ــخ ب ــی در پاس ــص داخل ــن متخص ای
پرســش کــه کــدام دســته از افــراد بیشــتر در 
ــوزادان  ــت: ن ــی هســتند، گف ــرض گرمازدگ مع
نیافتــن  تکامــل  علــت  بــه  و شــیرخواران 
مســتعد  بــدن  خنک کننــده  سیســتم های 
ــه  ــم ب ــراد ســالمند ه ــی هســتند. اف گرمازدگ
علــت ســختی رگ هــا، آترواســکلروز و تنگــی 
تبــادل  دارد،  وجــود  آن هــا  در  عــروق کــه 
ایــن  می دهنــد؛  انجــام  حرارتــی کمتــری 
افــراد احســاس تشــنگی کمتــری هــم دارنــد. 

درنتیجــه ایــن گــروه افــراد هــم مســتعد ابتــال 
بــه گرمازدگــی هســتند. بــه  طــور کلی، افــرادی 
ــور  ــل ن ــادی در مقاب ــدت زی ــد م ــه مجبورن ک
آفتــاب کار کننــد، ماننــد کارگــران ســاختمانی، 
ــش  ــی، بی ــای تاکس ــس و راننده ه ــراد پلی اف
ــوند. ــار می ش ــی دچ ــه  گرمازدگ ــایرین ب از س

 پیشگیری از گرمازدگی
وی تاکیــد کــرد: بــرای پیشــگیری از گرمازدگــی 
در  تــردد  هنــگام  افــراد  توصیــه می شــود 
خیابــان در هــوای گــرم از لبــاس رنــگ روشــن 
ــه دار داشــته باشــند.  ــد و کاله لب اســتفاده کنن
افــراد ســالمند و کــودکان و شــیرخواران در 
ســاعت بســیار گــرم در منــزل بماننــد و همــه 
افــراد هنــگام خــروج از منــزل چــه در فصــول 
ــدار  ــال مق ــول س ــایر فص ــه در س ــرم و چ گ

ــند. ــته باش ــراه داش ــبی آب هم مناس

خســرونیا در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا 
سیســتم بدنــی افــرادی کــه در مناطــق بســیار 
گــرم زندگــی می کننــد، بــا افزایــش دمــا 
ســازگاری می یابــد، افــزود: بلــه؛ بــدن افــرادی 
کــه در مناطــق بســیار گــرم زندگــی می کننــد، 
بــه تدریــج بــا ایــن شــرایط ســازگار می شــود؛ 
چــرا کــه بــدن در مقابــل عوامــل خارجــی بــه 
تدریــج مقــاوم می شــود و دفــاع و بــه آن 

ــد. ــادت می کن ع
وی در پایــان بــه افــرادی کــه نســبت بــه 
ســایرین بیشــتر عــرق می کننــد، توصیــه کــرد 
ــه  ــراد ب ــن اف ــر اســت ای ــار داشــت: بهت و اظه
پزشــک مراجعــه کننــد و از نظــر غــدد داخلــی 
ــر عملکــرد  ــد بررســی شــوند. اگ ــل تیروئی مث
تیروئیدشــان طبیعــی اســت، تعریــق مشــکلی 

ایجــاد نمی کنــد.

#طب_سنتی
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عوارض خطرناک گرمازدگی 

تازههایپزشکی

 اختالالت خواب موجب بروز 
بیش فعالی می شود

طبــق یــک مطالعــه جدیــد، کمبــود خــواب منظــم روزانــه 
ممکــن اســت موجــب بــروز اختــالل بیش فعالــی شــود 
ــودکان و بزرگســاالن را تحــت  ــه حــدود ۷۵ درصــد ک ک

ــد.  ــرار می ده ــر ق تاثی
اختــالل بیش فعالــی کــه بــا بســیاری از اختــالالت خواب 
ــالل  ــه خــواب، اخت ــا، آپن ــراری پ ــه ســندرم بی ق از جمل
ریتــم شــبانه روزی و ســندرم تاخیــر در فــاز خــواب مرتبط 
اســت، تــا بــه حــال مشــکلی جداگانــه تلقــی می شــد.

ــن  ــد، در ای ــگاه VU هلن ــکی دانش ــز پزش ــتادیار مرک اس
ــد  ــان می ده ــترده نش ــات گس ــد: »تحقیق ــاره می گوی ب
بــه  مبتــال  بیش فعالــی  اختــالل  بــه  مبتــال  افــراد 

ــتند.« ــم هس ــواب ه ــالالت خ ــکالت و اخت مش
وی در ادامــه می افزایــد: »بــر اســاس شــواهد موجــود، 
بــه نظــر می رســد ADHD و مشــکالت خــواب در بیشــتر 

بیمــاران در کنــار هــم وجــود دارنــد.«
در ۷۵ درصــد از بیمــاران ADHD، فــاز فیزیولوژیکــی 
خــواب کــه در آن نشــانه های فیزیولوژیکــی مرتبــط 
ــون خــواب  ــرات در ســطح هورم ــد تغیی ــا خــواب مانن ب
مالتونیــن و تغییــرات در حرکــت مرتبــط بــا خــواب 
تعویــق  بــه  ســاعت   ۱.۵ تــا  می شــود،  مشــخص 

فتــد. می ا
ــام  ــه تم ــم ک ــا نمی گویی ــرد: »م ــان ک ــج خاطرنش کوی
ــراه  ــواب هم ــای خ ــن الگوه ــا ای ــکالت ADHD ب مش
ــک  ــن ی ــاال ای ــه احتم ــر می رســد ک ــه نظ ــا ب اســت؛ ام

ــت.« ــم اس ــل مه عام

 پیش بینی زمان بیماری آلزایمر 
با هوش مصنوعی

می دهــد  نشــان  محققــان  جدیــد  یافته هــای 
از هــوش مصنوعــی می توانــد  الگوریتــم ناشــی 
نشــانه های اولیــه زوال عقــل را در اســکن مغــز نشــان 
دهــد و پیش بینــی احتمــال ابتــال بــه آلزایمــر را از دو 

ــازد.  ــر س ــل امکان پذی ــال قب س
بــه گفتــه محققــان دانشــگاه مــک گیــل کانــادا، ایــن 
الگوریتــم کــه ۸۴ درصــد احتمــال ابتــال بــه بیمــاری 
آلزایمــر را درســت پیش بینــی می کنــد، می توانــد 
در بــه تاخیــر انداختــن شــروع بیمــاری مؤثــر باشــد.

ــاره  ــن ب ــق، در ای ــم تحقی ــو تی ــو، عض ــدرو رزا نت پ
ــه  ــوز در مراحــل اولی ــوژی هن ــن تکنول ــد: »ای می گوی
ــی  ــه بررس ــد ک ــان می ده ــا نش ــا یافته ه ــت؛ ام اس
اســکن مغــزی بــا هــوش مصنوعــی می توانــد نتایــج 

ــه همــراه داشــته باشــد.« ــی را ب خوب
ــد: »در توســعه داروهایــی کــه  وی در ادامــه می افزای
ــر  ــاری آلزایم ــروع بیم ــد ش ــدن رون ــد ش ــث کُن باع
بالینــی دارو  می شــود، الزم اســت آزمایش هــای 

ــاه انجــام شــود.« ــا ۲۴ م ــن ۱۸ ت بی
ــوم  ــی موس ــکیل پروتئین ــد تش ــمندان می دانن دانش
ــع  ــز تجم ــف مغ ــق مختل ــه در مناط ــد ک ــه آمیلوئی ب
می یابــد، می توانــد منجــر بــه اختــالل شــناختی 

شــود.

تغذیه

غذاهایی برای مراقبت از جنین )2(
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افسانه راجی زادهکارشناس ارشد علوم تغذیه

 زعفران
زعفــران یکــی از گران تریــن ادویه هــای دنیــا و یکــی از 
ــران،  ــی اســت. زعف ــن چاشــنی های غذاهــای ایران اصلی تری
یکــی از ادویه هایــی اســت کــه خــواص گوناگونــان آن از 
ــودن و... در  ــیدان ب ــودن، آنتی اکس ــرطان ب ــد س ــل ض قبی
مطالعــات مختلــف مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت و 
ــخ و ...  ــی، نف ــان بی خواب ــرای درم ــنتی از آن ب ــب س در ط
ــه  ــوط ب ــران مرب ــواص زعف ــتر خ ــود. بیش ــتفاده می ش اس
ــت.  ــتین اس ــین و کروس ــای کروس ــه نام ه ــد ب دو کاروتنوئی
ــش  ــا افزای ــد ب ــه می توان ــت ک ــی اس ــم از گیاهان ــران ه زعف
انقباضــات رحمــی باعــث ســقط  جنیــن یــا زایمــان زودرس 
شــود. بــا توجــه بــه مطالعــات انجام شــده توصیــه می شــود 

ــد.  ــرم در روز نباش ــش از ۵ گ ــران بی ــرف زعف ــه مص ک
 دارچین

ــاظ دارا  ــه لح ــه ب ــت ک ــت اس ــای پرخاصی ــی از ادویه ه یک
ــیاری  ــان بس ــیدانی در درم ــواد آنتی اکس ــی از م ــودن انواع ب
ــا وجــود همــه خــواص درمانــی،  از بیماری هــا نقــش دارد. ب
ایــن گیــاه بــه  عنــوان قاعــده آور شــناخته می شــود و خــوردن 

ــا احتیــاط صــورت گیــرد. ــارداری بایــد ب آن در دوران ب
 پونه

ــم خوشــایند  ــر و طع ــا وجــود داشــتن عط ــه ب اســانس پون
ــه  ــت ک ــون )pulegone( اس ــام پولگ ــه ن ــاده ای ب دارای م
ــناخته  ــقط آور ش ــان س ــی از گیاه ــوان یک ــه  عن ــن  رو ب از ای

می شــود.
 آویشن

دمکــرده آویشــن یــک داروی قاعــده آور بــه شــمار مــی رود و 
اگرچــه یکــی از ادویه هــای پرکاربــرد اســت، امــا بهتــر اســت 

مصــرف آن در بــارداری محــدود شــود.
 بابونه

ــه  ــت ک ــان اس ــن ایرانی ــداول بی ــای مت ــی از دمنوش ه  یک
 Apigenin بــه  واســطه داشــتن بیوفالوونوئیدهایــی از قبیــل
خــواص درمانــی زیــادی دارد؛ امــا بعضــی از گونه هــای بابونــه 
ــه  ــی ب ــاد انقباضــات رحم ــودن و ایج ــده آور ب ــل قاع ــه دلی ب

ــوند. ــناخته می ش ــقط آور ش ــوان س  عن
آلودگی های مواد غذایی را جدی بگیرید!

ــای  ــی از آلودگی ه ــه بعض ــال ب ــه، ابت ــوع تغذی ــر ن ــالوه ب ع
ــه  ــد باعــث ســقط  جنیــن شــود؛ از جمل غذایــی نیــز می توان
بیماری هایــی کــه می تواننــد باعــث ســقط  جنیــن شــوند بــه 

ــود: ــاره می ش ــر اش ــورد زی دو م
 تب مالت

ــیر  ــرف ش ــق مص ــاری از طری ــن بیم ــال ای ــی انتق راه اصل
نجوشــیده اســت. بایــد توجــه داشــت کــه محصــوالت لبنــی 
مثــل پنیــر هــم اگــر بــا شــیر نجوشــیده تهیــه  شــده باشــند، 

ــوند. ــت ش ــب مال ــاد ت ــث ایج ــد باع می توانن
 توکسوپالسموز

ــد و  ــال می یاب ــه انتق ــوع گرب ــی از مدف ــاری انگل ــن بیم ای
چــون ممکــن اســت گوســفند یــا گاو از علوفــه آلــوده بــه ایــن 
میکــروب تغذیــه کننــد، لــذا جهــت پیشــگیری از ابتال بــه این 
بیمــاری بایــد گوشــت بــه  خوبــی پختــه و از مصــرف گوشــت 

ــود. ــودداری ش ــز خ نیم پ

زیبایی

باید و نبایدهای عوارض افزایش 
طول ناخن  

ــی و  ــی، آرایش ــواد غذای ــر م ــارت ب ــناس نظ ــک کارش ی
بهداشــتی مریــم قیاســی بــا اشــاره بــه اینکــه مــواد 
آرایشــی ناخــن بــرای رنــگ کــردن ناخــن، افزایــش طــول 
ناخــن بــه طــور مصنوعــی و یــا افزایــش مقاومــت ناخــن 
بــه کار مــی  رونــد، اظهــار داشــت: الک ناخــن باعــث 

درماتیــت تماســی آلرژیــک می  شــود. 
ایــن کارشــناس نظــارت بــر مــواد غذایــی، آرایشــی و 
ــرژی  ــب آل ــک ترکی ــد ی ــرد: فرمالدئی ــد ک بهداشــتی تاکی
 زا اســت کــه در فرآورده هــای تقلبــی و قاچــاق یافــت 

می شــود.
ــری  ــن جلوگی ــت ناخ ــول از عفون ــزود: کوتیک ــی اف قیاس
کــرده و ســلول های مولــد ناخــن را محافظــت مــی  کنــد، 

پــس بهتــر اســت چیــده یــا کوتــاه نشــود.
وســیله  بــه  ناخن هــا  طــول  افزایــش  بــه  قیاســی 
ــن  ــای ناخ ــا انته ــن ی ــه کل ناخ ــی ک ــای مصنوع ناخن ه
چســب های  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  می پوشــاند،  را 
ــواد حساســیت زا اســت،  ــی حــاوی م ــای مصنوع ناخن ه
باعــث   Methacrylate بــدون  چســب های  گاهــی 

ناخــن می شــوند. تــرک  شــکاف و 
ــل  ــا، ش ــراف ناخن ه ــت اط ــت پوس ــه داد: عفون وی ادام
شــدن ناخن هــا و درماتیت)التهــاب پوســتی( را از عــوارض 
اســتفاده طوالنــی مــدت از ناخن هــای مصنوعــی برشــمرد 
ــی  ــی در طوالن ــای مصنوع ــتفاده از ناخن ه ــزود: اس و اف
ــدید  ــاک و ش ــای دردن ــث واکنش ه ــد باع ــدت می توان م

شــود.

راه های داشتن دندان های سالم و 
زیبا 

دســتیار تخصصــی طــب ســنتی ایــران مجتبــی طاهــری 
دربــاره راه هــای داشــتن دندان هــای ســالم و زیبــا اظهــار 
کــرد: نقــش دندان هــا در زیبایــی چهــره و در نتیجــه 
ــی و  ــر کالم ــاط مؤث ــس و ارتب ــه نف ــاد ب ــش اعتم افزای

ــکار اســت. ــل ان ــر قاب ــران غی ــا دیگ ــی ب اجتماع
وی افــزود: از ســوی دیگــر ارتبــاط دندان هــا بــا ارگان هــای 
ــی  ــای ناش ــوارش و بیماریه ــتگاه گ ــه دس ــی از جمل داخل
ــب  ــت؛ مکت ــت اس ــز اهمی ــکی حائ ــدگاه پزش از آن از دی
پزشــکی ایرانــی بــرای داشــتن دندان هــای ســالم و زیبــا 

تدابیــری توصیــه کــرده اســت.
ــک  ــا نم ــا ب ــتن دندان ه ــدن و شس ــت: مالی ــری گف طاه
ــوان نمــک و عســل را در پارچــه ای بســته  و عســل )می ت
ــی  ــا نرم ــواک ب ــتفاده از مس ــد(, اس ــدان مالی ــه دن و ب
ــتفاده از  ــد( و اس ــن باش ــد خش ــواک نبای ــب )مس مناس
ــه الی  ــی در الب ــای غذای ــع ریزه ه ــرای دف ــدان ب ــالل دن خ
دندان هــا در ســالمت دنــدان مؤثــر اســت.وی اذعــان کــرد: 
پرهیــز از شکســتن مــواد ســخت بــا دنــدان مثــل پوســت 
فنــدق، بــادام و پســته, پرهیــز از جویــدن مــوادی کــه قــوام 
ســخت دارنــد؛ به خصــوص اگــر شــیرین باشــند مثــل آب 
نبــات و انجیرخشــک و پرهیــز از مــوادی کــه باعــث زبــری 
و کنــدی دنــدان می شــوند و خــوردن برخــی مــواد خــاص 

ــدان کمــک می کنــد. ــه ســالمت دن ماننــد ســبزی تــره ب

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل سى و پنجم: توجه به عوامل رشد و 
پیشرفت )2(

 عامــل مؤثــر دیگــر بــراى رســیدن بــه توفیــق و تعالــى 
در  والدیــن  فرصت هاســت؛  اغتنــام  پیشــرفت  و 
ــوى  ــه س ــان ب ــت فرزندش ــه هدای ــق ب ــى موف صورت
کمــال مى شــوند کــه بتواننــد او را بــه گونــه اى تربیــت 
و  اســتفاده کنــد  خــوب  فرصت هــا  از  کننــد کــه 
ــان  ــر کارى را در زم ــد و ه ــت نده ــا را از دس فرصت ه

ــاند. ــام برس ــه انج ــودش ب خ
ــه زودى   عمــر هــر کســى تنهــا ســرمایه اوســت کــه ب
ــک روز  ــدازه ی ــه ان ــه گذشــت ب ــر روز ک ــذرد و ه مى گ
از ســرمایه انســان مســتهلک مى شــود؛ بنابرایــن بایــد 
ــال از  ــا در قب ــت ت ــواس را داش ــه و وس ــت توج نهای
دســت دادن عمــر و ایــن ســرمایه ارزشــمند، توشــه و 

کمالــى کســب شــود. 
ــى  ــا، نشــاط و ســالمتى  و فرصت هــاى مختلف نیروه
کــه اکنــون بــراى هــر کســى فراهــم اســت، همیشــه 
ــدار آن کاســته  ــه روز از مق ــد و روزب ــور نمى مان همین ط
ــن  ــه از ای ــا آموخــت ک ــه بچه ه ــد ب ــذا بای مى شــود؛ ل
فرصت هــا اســتفاده کننــد و در جهــت کســب تحصیــل 
مطلــوب خــود همــت گمارنــد و بهتریــن کاالى جهــان را 
کــه علــم اســت، بــا همیــن ســرمایه بــه دســت آورنــد 
و از آن در جهــت ســعادت دنیــا و آخــرت بهــره برنــد. 
ــحاب  السَّ َمــرُّ  َتُمــرُّ  »الفرَصــُة  فرمــود:  علــى)ع( 

الخیــر« ُفــُرَص  فاَنتِهــزوا 
پــس  اســت؛  گــذر  در  ابــر  همچــون  »فرصت هــا 
ــد.« فرصت هــاى شایســته و خــوب را از دســت ندهی

ــاُب«؛ »و  ــٍة ُتص ــد: »وال کلُّ فرص ــه 3۱ فرمودن و در نام
ــد.« ــت نمى آی ــه دس ــى ب ــر فرصت ه

»در  فرموده انــد:  شــده کــه  نقــل  پیامبــر)ص(  از 
ــه در  ــد ک ــى فرامى رس ــما، لحظات ــى ش ــای زندگ روزه
ــد  ــرار مى گیری ــى ق ــش اله ــیم حیات بخ ــرض نس  مع
ــید  ــد؛ بکوش ــت مى آوری ــه دس ــبى ب ــت مناس و فرص
کــه از آن فرصت هــا اســتفاده کنیــد و خویشــتن را در 

مســیر فیــض الهــى قــرار دهیــد.«
ــر  ــش در خی ــه روی ــه ب ــد: »آن کــس ک ــز فرمودن و نی
گشــوده شــد، غنیمــت بشــمارد و از فرصــت اســتفاده 
ــش  ــه روی ــت آن در ب ــه وق ــد چ ــرا نمى دان ــد؛ زی کن

بســته مى شــود.«
ــنى  ــاى س ــژه در دوره ه ــه به وی ــرفت ک ــل پیش از عوام
نوجوانــى و جوانــى قابــل اســتفاده اســت، بهره گیــرى 
از تجربه هــاى گذشــتگان اســت. پــدر و مــادر و مربــى 
 نوجوانــان را آمــاده کننــد تــا از گذشــتگان، تاریــخ 
و بزرگ ترهــا سرمشــق بگیرنــد، راه هــاى آزمایش شــده 
آن هــا را بررســى کــرده و از نتایــج عملکــرد پیشــینیان 
ــه  ــته تجرب ــه در گذش ــی را ک ــد و راه هاى ــتفاده کنن اس
ــد. از  ــال کنن شــده و نتیجــه موفــق داشــته اســت دنب

کتــاب »اصــول تربیــت«، انتشــارات همــای رحمــت
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ایــن نوشــته روایــت آن هایــی اســت کــه 
ــد  ــر می شــوند، نســخه می پیچن یک شــبه دکت
راه  دســتکی  و  دفتــر  خودشــان،  بــرای  و 
حســابی  هــم  نسخه هایشــان  می اندازنــد. 
خــاص اســت و در فضای مجــازی و غیرمجازی 

می دهنــد. جــوالن 
ــه حســن ابوالقاســمی، رئیــس  ــه گفت ــال ب مث
انجمــن خــون و ســرطان کــودکان ایــران، 
ــودک  ــان زردی ک ــرای درم ــودجو ب ــده ای س ع
حجامــت پشــت گــوش را توصیــه می کننــد؛ در 
حالــی کــه بــه گفتــه او، حجامــت پشــت گوش 
ــد  ــوان تأیی ــچ عن ــه هی ــان زردی ب ــرای درم ب

نمی شــود.
 درمان سرطان با گیاهان

همچنیــن عــده دیگــری از ایــن ســودجویان 
هســتند کــه مدعی انــد بعضــی ســرطان ها را 

ــا گیاهــان درمــان می کننــد. ب
ابوالقاســمی نســبت بــه جــوالن ایــن دکترهای 
قالبــی هشــدار می دهــد و می گویــد: متاســفانه 
حرکت هــای  این گونــه  بــه  نســبت  بایــد 
خطرنــاک در جامعــه هوشــیار باشــیم. ایــن 
پدیــده خطرناکــی اســت کــه در جامعــه 

شــایع شــده و می توانــد عواقــب خطرناکــی 
داشــته باشــد.

طــب  دارد:  تاکیــد  ابوالقاســمی  البتــه 
ســنتی بایــد بــه پیشــگیری از بیماری هــا و 
همچنیــن ســالمت تغذیــه مــردم بپــردازد و 
حــق دخالــت در درمــان بیماری هــا را نــدارد. 
مــا طــب ســنتی دانشــگاهی را قبــول داریــم 
و موافــق آن هســتیم؛ امــا متاســفانه افــراد 
تحصیلکــرده و غیرتحصیلکــرده تحــت عنوان 
طــب ســنتی روش هایــی را در جامعــه رواج 
می دهنــد کــه بســیار مضــر و خطرنــاک 
ــد در  ــه می ش ــاران ک ــی از بیم ــت. بعض اس
مراحــل اولیــه درمــان شــوند، بــا مراجعــه به 
ایــن افــراد وضعیــت درمــان بیماری خــود را 

ــد. ــخت تر کردن س
 سرکیسه کردن بیماران در فضای 

مجازی
ــه  ــه این گون ــم، نمون ــام ج ــزارش ج ــه گ ب
حقه بازی هــا هــم کــم نیســت. کــم نیســتند 
عــده ای کــه هیــچ تخصصــی در حــوزه 
ــا حضــور در فضــای  ــد، امــا ب ســالمت ندارن
ــات در  ــا و خدم ــغ کااله ــه تبلی ــازی، ب مج

حــوزه ســالمت می پردازنــد. 
جالــب اســت کــه بــر اســاس قانــون، 
هرگونــه تبلیــغ خدمــات پزشــکی در فضــای 
ــا  ــوع اســت؛ ام مجــازی و غیرمجــازی ممن
ــب  ــرم را مرتک ــان دو ج ــراد همزم ــن اف ای
داشــتن  بــدون  هــم  یعنــی  می شــوند؛ 
نســخه  ســالمت،  حــوزه  در  تخصــص 
می پیچنــد و هــم در فضــای مجــازی تبلیــغ 

 . می کننــد
درمــان صــرع بــا کمــک داروهــای گیاهــی، 
ــان  ــاژدرمانی، درم ــا ماس ــان »ام اس« ب درم
نابــاروری بــا جوشــانده های طبیعــی و رفــع 
ــای  ــالج و بیماری ه ــای صعب الع بیماری ه
عفونــی بــا کمــک حجامــت، فقــط گوشــه ای 
از ادعاهــای غیرعلمــی اســت کــه ایــن 
دکترهــای قالبــی مطــرح کــرده و بــا جلــب 
اعتمــاد بیمــار در فضــای مجــازی، بیمــاران را 

سرکیســه می کننــد.
 پای نظارت های جدی می لنگد

پزشــک نماها، خیلــی راحت تــر از چیــزی 
و  مجــازی  فضــای  در  کنیــد  فکــر  کــه 
آن هــا  می کننــد.  تبلیــغ  غیرمجــازی 
ــود را  ــل خ ــن و ایمی ــماره تلف ــی ش به راحت
در کانال هــا و شــبکه های اجتماعــی بــه 
ــران  ــه نگ ــدون آنک ــد، ب ــتراک می گذارن اش
دســتگیری یــا عواقــب بعــدی دیگــر باشــند. 
حتــی دامنــه تبلیغــات آن هــا بــه شــبکه های 
ــچ واهمــه ای  ماهــواره ای هــم رســیده و هی
از برخوردهــای قانونــی ندارنــد؛ زیــرا بــه 
ــد کــه پــای نظارت هــا در  صرافــت دریافته ان

ایــن حــوزه می لنگــد.
 لزوم آگاه سازی مردم

ــی  ــان، عضــو شــورای عال ــرزاد فرق ــر ف دکت
نظــام پزشــکی ایــران،  نیــز هشــدار می دهــد: 
ناآگاهــی برخــی مــردم موجــب شــده بــازار 
ــفانه  ــد. متاس ــا داغ باش ــن کالهبرداری ه ای
رســانه ها در ایــن حــوزه، کار گســترده ای 
انجــام نداده انــد تــا مــردم نســبت بــه ایــن 
ســودجویی ها آگاه شــوند؛ در حالــی کــه 
اگــر مــردم آگاه باشــند، خــود بــه خــود بــازار 
دکترهــای قالبــی و درمان هــای غیرمعمــول 
صــورت  در  چــون  می شــود؛  تعطیــل 
آگاه ســازی مــردم، تقاضایــی نیــز بــرای 
این گونــه درمان هــای غیرمعمــول، وجــود 

ــت. ــد داش نخواه

بــه گفتــه فرقــان، برخی از این ســودجویان از 
اعتقــادات مذهبــی مــردم نیــز سوء اســتفاده 
ــوان طــب اســالمی، هــم  ــا عن ــد و ب می کنن
ــان ســنتی  ــه اســالم و هــم در حــق طبیب ب
ــم  ــد، ظل ــگاه ها درس خوانده ان ــه در دانش ک

می کننــد.
 فعالیت سودجویان ربطی به طب 

سنتی ندارد
ایــن پزشــکان قالبــی  درمان هایــی کــه 
بــه  مواقــع  بیشــتر  در  می دهنــد،  ارائــه 
هیــچ نتیجــه ای نمی رســد؛ همیــن موضــوع 
باعــث می شــود کــه بــه گفتــه فرقــان، 
مــردم بــه طــب ســنتی بدگمــان شــوند؛ در 
حالــی کــه بایــد ایــن آگاهــی را به مــردم داد 
کــه فعالیــت این گــروه از ســودجویان ربطی 
بــه طــب ســنتی نــدارد؛ بلکــه اتفاقــا اگــر بــه 
پزشــکان متخصــص در حــوزه طــب ســنتی 
بهــای بیشــتری داده شــود، فضــا بــرای 

ــد. ــد ش ــر خواه ــی، تنگ ت ــکان قالب پزش
افــرادی هــم کــه بــه ایــن درمان هــای 
نامعمــول از ســوی افــراد غیرپزشــک اعتماد 
گرفتاری هــای  دچــار  معمــوال  می کننــد، 
متعــدد می شــوند؛ بــه طــوری کــه بــه قــول 
ایــن عضــو شــورای عالــی نظــام پزشــکی در 
ــه  ــاری ب ــی بیم ــان علم ــع درم بیشــتر مواق
ــار  ــالمتی بیم ــع س ــد و وض ــر می افت تاخی

بدتــر می شــود.
مثــال بــه قــول او، مــواردی پیــش آمــده کــه 
از بیمــار دیابتــی خواســته اند داروهایــش را 
مصــرف نکنــد و در عــوض بعضــی گیاهــان 
دارویــی را مصــرف کنــد؛ امــا پــس از اینکــه 
ــیده  ــری رس ــه خطرناک ت ــه مرحل ــت ب دیاب
ــن  ــازه متوجــه شــده کــه ای اســت، بیمــار ت
درمان هــای نامعمــول، بیمــاری او را حادتــر 
کــرده و درواقــع بخشــی از فرصــت درمــان 

علمــی از بیــن رفتــه اســت.
 متخلفانی که دستگیر نشده ، آزاد 

می شوند
ــه  ــی ک ــی از متخلفان ــتگیری برخ ــر دس خب
بــه نــام طــب ســنتی از مــردم سوءاســتفاده 
ــانه ها  ــی در رس ــد گاه ــر از چن ــد، ه می کنن
منتشــر می شــود؛ امــا مشــکل ایــن  اســت 
ــت،  ــود خدادوس ــر محم ــه دکت ــه گفت ــه ب ک
وزارت  ســنتی  طــب  دفتــر  کل  مدیــر 
ــز  ــن مراک ــا ای ــه ب ــن وزارتخان ــت، ای بهداش

برخــورد می کنــد، امــا قوانیــن بازدارنــده 
نیســت و متخلفــان فعالیــت خــود را از ســر 

می گیرنــد.
ــت  ــه خدادوس ــه گفت ــه ب ــت ک ــب اس جال
ــالمت  ــوزه س ــان ح ــن متخلف ــی از ای برخ
بــا پرداخــت جریمــه انــدک، گاهــی بــا صــد 
هــزار تومــان آزاد شــده و دوبــاره تخلــف 

خــود را از ســر می گیرنــد.
ایــن مقــام مســئول در وزارت بهداشــت 
ســودجویی ها  ایــن  بــا  مقابلــه  بــرای 
یــادآوری می کنــد: بایــد جرایــم برخــورد 
ــش  ــودجو افزای ــراد س ــز و اف ــن مراک ــا ای ب
ــه  ــن ارائ ــد. همچنی ــده باش ــا بازدارن ــد ت یاب
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  های  تاالرهــای 
بــه افــراد ســودجو در حــوزه خدمــات طــب 
ســنتی و انرژی درمانــی کــه از نــام دانشــگاه 
می کننــد،  پزشــکی سوءاســتفاده  علــوم 

ــت. ــوع اس ممن

 سوء استفاده از اقبال مردم به 
طب سنتی

در ایــن بیــن برخــی عطاری هــای متخلــف 
ــه  ــردم ب ــال م ــتفاده از اقب ــا سوء اس ــز ب نی
طــب ســنتی، نســخه درمانــی می پیچنــد و 
بــا تبلیــغ در فضــای مجــازی و غیرمجــازی، 
ــی را پیشــنهاد  ــی غیرعلم ــای داروی درمان ه

می کننــد.
ــه وزارت  ــت ک ــاز اس ــاس، نی ــن اس ــر ای ب
بهداشــت ضمــن همــکاری بــا وزارت صنعت 
عطاری هــای  صنفــی،  اتحادیه هــای  و 
بــا آن هــا  بــدون مجــوز را شناســایی و 
برخــورد قانونــی کنــد. فقــط در صــورت 
کــه  اســت  نظــارت   قاطعانــه  اجــرای 
دکترهــای قالبــی، دام پهن شــده خــود را در 

حــوزه ســالمت جمــع خواهنــد کــرد.

،،
ایــن نوشــته روایــت آن هایــی اســت کــه 
یک شبه دکتر می شوند، نسخه می پیچند 
راه  دســتکی  و  دفتــر  بــرای خودشــان،  و 
می اندازنــد؛ نسخه هایشــان هــم حســابی 
و  مجــازی  فضــای  در  و  اســت  خــاص 

می دهنــد جــوالن  غیرمجــازی 

گزارشی از رواج درمان های غیرمعمول از سوی سودجویان 

فضای مجازی، دکان دکترهای قالبی 
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معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و 

ارشاد اسالمی:
مراکز قرآنی سبب پیشرفت و 

تکامل شجره طیبه هستند
ــاد  ــگ و ارش ــر فرهن ــرت وزی ــرآن و عت ــاون ق مع
اســامی گفــت: مراکــز قرآنــی جایــی هســتند کــه 
بــرای پیشــرفت، تکامــل و ثمردهــی هرچه بیشــتر 

شــجره طیبــه الزم اســت.
حجت االســام و المســلمین محمدرضــا حشــمتی 
ــاد  ــگ و ارش ــرت وزارت فرهن ــرآن و عت ــاون ق مع
اســامی، در آییــن افتتــاح مجموعــه فرهنگــی 
ــه  ــته ب ــی)ع( وابس ــن مجتب ــام حس ــی ام و قرآن
ــک  ــا تبری ــن ب ــتان نایی ــم شهرس ــرآن کری دارالق
عیــد ســعید غدیــر خــم، بــر اهمیــت وجــود مراکــز 
ــز  ــت: مراک ــرد و گف ــد ک ــی تاکی ــی و قرآن فرهنگ
فرهنگــی و قرآنــی بایــد بــه رکــن اصلــی آمــوزش 

ــل شــوند. قــرآن تبدی
از  قرآنــی  مراکــز  بانــی  و  افــزود: خــادم  وی 
امتیــازات ویــژه ای برخــوردار بــوده و ایــن شــخص 

ــت. ــه اس ــجره طیب ــارز ش ــق ب از مصادی
حجت االســام حشــمتی بیــان کــرد: همــه مــا بــه 
عنــوان خــادم قــرآن موظــف بــه تعمیــم، تعمیــق 
ــه  ــاد جامع ــرآن در آح ــه ق ــان ب ــناخت و ایم ش
هســتیم و بایــد بــا ارتبــاط و انــس مســتمر 
بتوانیــم در تحقــق مضامیــن آیــات قرآنــی کوشــا 

ــیم. باش
ــاد  ــگ و ارش ــرت وزارت فرهن ــرآن و عت ــاون ق مع
ــٌت َو  ــا ثاِب ــه »اصل ه ــه آی ــاره ب ــا اش ــامی ب اس
ــجره  ــرد: ش ــان ک ــماء« خاطرنش ــی السَّ ــا ِف فرُعه
ــه اصــل  ــد ک ــال می زنن ــرآن مث ــه در ق ــه ای ک طیب
ــه نظــر  ــرع آن در آســمان اســت، ب ــت و ف آن ثاب
مــن هــر کــدام از ایــن بناهــای خیــری اســت کــه 
در کشــور ایجــاد می شــود و مراکــز قرآنــی جایــی 
ــرای پیشــرفت، تکامــل و ثمردهــی  هســتند کــه ب

ــه الزم اســت. هرچــه بیشــتر شــجره طیب
ــردم  ــران و م ــکر از خی ــن تش ــان ضم وی در پای
در احــداث مراکــز قرآنــی اظهــار کــرد: کمک هایــی 
ــد منشــأ  ــردم انجــام می شــود، بای ــه توســط م ک
ــی  ــی و آموزش ــز فرهنگ ــاق در مراک ــول و اتف تح

باشــد.
ــظ  ــد شــاکرنژاد، حاف ــای اســتاد حام اجــرای زیب
قــرآن و قــاری بین المللــی قــرآن کریــم، تجلیــل 
ــای  ــر برنامه ه ــر از دیگ ــئوالن ام ــران و مس از خی

ــود. مراســم افتتــاح ایــن مرکــز آموزشــی ب
افتتــاح  مراســم  ایــن گــزارش،  اســاس  بــر 
حســن  امــام  قرآنــی  و  فرهنگــی  مجموعــه 
و  حجت االســام  حضــور  بــا  مجتبــی)ع( 
المســلمین ابوالفضــل یعقوبــی مدیــر دفتــر قــرآن 
ــده  ــن، نماین ــه نایی ــام جمع ــتان، ام ــرت اس و عت
ناییــن و خوروبیابانــک  مــردم شهرســتان های 
ــن و  ــدار نایی ــس شــورای اســامی، فرمان در مجل
جمعــی از مســئوالن اســتان و شهرســتان همزمــان 

ــد. ــزار ش ــم برگ ــر خ ــعید غدی ــد س ــا عی ب

گردشگری
معاون سرمایه گذاری و طرح های اداره کل 

میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد:
تصویب مطالعات دو طرح گردشگری 

در دومین کارگروه گردشگری استان 
در سال جاری

حمیــد امینــی، معــاون ســرمایه گذاری و طرح هــای اداره 
کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان، صبــح دیــروز 19 
ــرح  ــات دو ط ــب مطالع ــر تصوی ــام خب ــا اع ــهریورماه ب ش
گردشــگری در دومیــن کارگــروه گردشــگری اســتان در 
ســال جــاری گفــت: در دومیــن جلســه کارگــروه گردشــگری 
اســتان کــه بــه ریاســت اســتاندار و دبیــری مدیــر کل 
میــراث فرهنگــی اســتان و شــرکت همــه اعضــا )مدیــران کل 
دســتگاه ها نظیــر منابــع طبیعــی، جهــاد کشــاورزی، محیــط 
ــات  زیســت، مســکن و شهرســازی و...( تشــکیل شــد، کلی
مطالعــات دو طــرح گردشــگری در شهرســتان های ســمیرم 

ــید. ــب رس ــه تصوی ــه ب ــهر و میم و شاهین ش
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــروز  ــح دی ــان، صب ــتان اصفه ــی اس ــراث فرهنگ اداره کل می
ــراث  ــر کل می ــاری، مدی ــدون اله ی ــه، فری ــدای جلس و در ابت
ــان و  ــاد قرب ــک اعی ــان، ضمــن تبری فرهنگــی اســتان اصفه
ــت  ــت مدیری ــازمان تح ــای س ــی از فعالیت ه ــر، گزارش غدی
خــود بــه اعضــای جلســه ارائــه و توضیــح کوتاهــی نیــز درباره 
رویدادهــای پیــش رو )همایش هــا، نمایشــگاه ها و...( در 

ــود داد. ــر خ ــت ام ــازمان تح ــف س ــای مختل حوزه ه
اله یــاری تعــداد بناهــای در حــال مرمــت اســتان را 250 مــورد 
ذکــر و خاطرنشــان کــرد: از ایــن تعــداد بنــای در حــال مرمت، 
90 مــورد بــه منظــور تبدیــل بــه تاسیســات گردشــگری مرمت 

و احیــا می شــوند.
در ادامــه ایــن نشســت، حمیــد امینــی، معــاون ســرمایه گذاری 
اعــام  فرهنگــی، ضمــن  میــراث  اداره کل  طرح هــای  و 
پروژه هــای تاسیســات گردشــگری و رونــد رو بــه رشــد 
ــه گفــت: در حــال حاضــر 334  ســرمایه گذاری در ایــن زمین
پــروژه ســرمایه گذاری اقامتــی، پذیرایــی و تفریحــی در 
ــات  ــن عملی ــان یافت ــا پای ــال اســت و ب سراســر اســتان فع
ــور  ــه ط ــر ب ــزار و 700 نف ــرای 8 ه ــا ب ــن پروژه ه ــاخت ای س

ــد. ــد ش ــاد خواه ــغل ایج ــتقیم ش مس
او همچنیــن افــزود: تعــداد هتل هــای در حــال ســاخت 
اســتان 89 هتــل در درجــات و ســتاره های مختلــف اســت و 
همــکاری بیشــتر دســتگاه ها و ادارات مرتبــط بــرای بــه نتیجه 
رســیدن ایــن واحدهــا در زمــان مطلــوب بســیار مؤثــر اســت.

ــه مهرگــرد ســمیرم کــه در  در ادامــه مطالعــات منطقــه نمون
ــی  ــمیرم اجرای ــت س ــل گش ــرکت ای ــط ش ــار توس 300 هکت
ــه  ــات آن ب ــد و کلی ــه ش ــاور ارائ ــط مش ــد، توس ــد ش خواه

ــید. ــب رس تصوی
در پایــان مطالعــات کمــپ گردشــگری عشــایری در 6 هکتــار 
شهرســتان  در  خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذار  توســط 
ــب  ــه تصوی ــز ب ــات آن نی ــه کلی ــد ک ــه ش ــهر ارائ شاهین ش

ــید. رس

ــی  ــم جهان ــازمان توریس ــوی س ــی از س در گزارش
در  جهــان  مختلــف  دســتاوردهای کشــورهای 
ــده  ــی ش ــال 2016 بررس ــگری س ــت گردش صنع
اســت؛ صنعتــی کــه مجمــوع ســود آن از 1200 

ــت. ــرده اس ــور ک ــارد دالر عب میلی
 بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از مهــر 
توریســم  ســازمان  ایــن گــزارش،  ابتــدای  در 
جهانــی بــه صنعــت گردشــگری بــه عنــوان کلیــد 
ــام  ــاره و اع ــورها اش ــاه کش ــق و رف ــعه، رون توس
کــرده اســت: تعــداد مقاصــد گردشــگری جهانــی 
بــه طــور مــداوم رو بــه رشــد بــوده و بــا افزایشــی 
ــورت  ــت ص ــن صنع ــرمایه گذاری در ای ــه در س ک
ــعه  ــی توس ــده اصل ــه پیش برن ــل ب ــه، تبدی گرفت
اجتماعــی و اقتصــادی از طریــق خلــق شــغل 
و  تجارت هــای جدیــد، ســودهای صادراتــی  و 

ــت. ــده اس ــاختارها ش ــترش زیرس گس
صنعــت گردشــگری عمــا بــه طــور توقف ناپذیــری 
طــی دهه هــای اخیــر رشــد کــرده کــه نشــان دهنده 
ــه وقــوع  ــا وجــود ب قــدرت و دوام ایــن صنعــت ب

پیوســتن شــوک های مقطعــی اســت. 
 25 از  جهانــی  گردشــگری  مســافران  تعــداد 
میلیــون نفــر در کل جهــان در ســال 1950 بــه 
278 میلیــون نفــر در ســال 1980 و بعــد بــه 674 
میلیــون نفــر در ســال 2000 و یــک میلیــارد و 235 

ــید. ــال 2016 رس ــر در س ــون نف میلی
درآمدهــای جهانــی صنعــت گردشــگری از طریــق 
مقاصــد بین المللــی از 2 میلیــارد دالر در ســال 
1950 بــه 104 میلیــارد در ســال 1980 و بعــد از آن 
بــه 495 میلیــارد در ســال 2000 و 1220 میلیارد دالر 

در ســال 2016 رســید.
 الگوهای کلیدی و چشم انداز گردشگری 

بین المللی در سال ۲۰۱۶
در ســال 2016، تعــداد کل گردشــگران جهانــی 

3.9 درصــد یــا 46 میلیــون نفــر نســبت بــه ســال 
قبــل افزایــش داشــت. ایــن هفتمیــن ســال رشــد 
متوالــی باالتــر از حــد متوســط بعــد از پایــان 
بحــران اقتصــادی جهــان در ســال 2009 بــود. 
چنیــن تداومــی از رشــد قدرتمنــد از دهــه 1960 تــا 

ــود. ــه ثبــت نرســیده ب ــه حــال ب ب
ایــن در حالــی اســت کــه رخدادهــای منفــی 
ــی  ــت. بعض ــورت نگرف ــم ص ــادی ه ــی زی امنیت
جهت هــای گردشــگری تغییــر کردنــد؛ امــا بیشــتر 
ــفر و  ــای س ــل تقاض ــه دلی ــتند ب ــد توانس مقاص
ــی  ــل هوای ــل و نق ــتر و حم ــی بیش ــاط جهان ارتب
ــه  ــی را ب ــر، رشــد مثبــت خوب ــه صرفه ت مقــرون ب

ــانند. ــت برس ثب

ــی  ــه تقســیم بندی های ســازمان جهان ــا توجــه ب ب
گردشــگری ســازمان ملــل متحــد، منطقــه آســیا 
نظــر  از  را  رشــد  بیشــترین  آرام  اقیانــوس  و 
ــد  ــا 9 درص ــی ب ــافران بین الملل ــای مس ورودی ه
افزایــش بــه ثبــت رســاندند کــه بعــد از آن آفریقــا 
ــا  ــد ج ــا 3 درص ــکا ب ــاره آمری ــد و ق ــا 8 درص ب

ــد.  گرفتن
پربازدیدتریــن منطقــه جهــان کــه اروپاســت بــا 2 

درصــد رشــد نتایــج مختلطــی را بــه ثبــت رســاند 
و داده هــای دردســترس بــرای منطقــه خاورمیانــه 
ــت های  ــداد توریس ــه تع ــت ک ــن اس ــی از ای حاک
ــه  ــدی مواج ــی 4 درص ــا کاهش ــه آن ب ورودی ب

ــوده اســت. ب
در ســال 2016، فرانســه، ایــاالت متحــده، اســپانیا 
ــداد  ــه تع ــود در زمین ــینی خ ــه صدرنش ــن ب و چی

ــد.  ــه دادن گردشــگران واردشــده در ســال ادام
از نظــر درآمــد کسب شــده از گردشــگران، بــاز 
هــم ایــاالت متحــده و اســپانیا در رتبه هــای اول و 
دوم هســتند و بعــد از آن هــا تایلنــد قــرار دارد کــه 
ســال گذشــته بــه رتبــه ســوم رســیده بــود. از ایــن 
منظــر چیــن چهــارم اســت. فرانســه و ایتالیــا بــه 
ــد و از  رتبه هــای پنجــم و ششــم ارتقــا پیــدا کردن
نظــر تعــداد گردشــگران ورودی بریتانیــا، مکزیــک 
ــم  ــتم و نه ــم، هش ــای شش ــه رتبه ه ــد ب و تایلن
رســیدند. چیــن، ایــاالت متحــده و آلمــان در صــدر 
گردشــگری بــه ســمت خــارج از کشــور در مناطــق 
خــود قــرار گرفتنــد و از نظــر خــرج در ایــن زمینــه 

ــتند. ــت هس ــای نخس ــم در رتبه ه ه
 چشم انداز طوالنی مدت

انتظــار مــی رود بیــن ســال های 2010 تــا 2030 هــر 
ســال تعــداد گردشــگران واردشــده بــه کشــورها در 
ــدا  ــش پی ــد افزای ــی 3.3 درص ــطح بین الملل س
ــا  ــر ت ــارد نف ــه 1.8 میلی ــن ترتیــب ب ــه ای ــد و ب کن

ســال 2030 برســد. 
ــه  ــه گــزارش »توریســم ب ــا اســتناد ب ایــن آمــار ب
ســازمان  توســط  منتشرشــده   »2030 ســمت 
گردشــگری جهانــی ســازمان ملــل ارائــه شــده کــه 
می گویــد بیــن ســال های 2010 و 2030، انتظــار 
ــداد گردشــگران ورودی در مقاصــد رو  ــی رود تع م
ــا رشــدی 4.4 درصــدی در ســال(  ــه توســعه )ب ب
بــا نرخــی دو برابــر اقتصادهــای توســعه یافته 

ــد. ــش یاب ــال( افزای ــد در س )2.2 درص
ســهم اقتصادهــای رو بــه توســعه از بــازار جهانــی 
ــه 45  ــال 1980 ب ــد در س ــگری از 30 درص گردش
درصــد در ســال 2016 افزایــش پیــدا کــرده و 
ــازار  انتظــار مــی رود تــا ســال 2030، ایــن ســهم ب

ــد. ــد برس ــه 57 درص ب
ــن ســهمی  ــه چنی ــد ب ــن اقتصادهــا بتوانن ــر ای اگ
ــن  ــه ای ــد، ب ــت یابن ــی دس ــگری جهان از گردش
ــارد  ــک میلی ــش از ی ــه بی ــود ک ــد ب ــی خواه معن
نفــر از گردشــگران واردشــده بــه کشــورها در ســطح 
جهــان، متعلــق بــه ایــن اقتصادهــا خواهنــد بــود.

 سهم ایران از یک بازار جهانی
آمارهــای جــداول ســازمان جهانــی گردشــگری از 
ــی  ــف کشــورهای آســیای جنوب ــه در ردی ــران ک ای
جــای گرفتــه، نشــان می دهــد کــه در ســال 2010، 
چیــزی نزدیــک بــه 3 میلیــون نفــر )2 میلیــون و 
ــان وارد  ــر( از دیگــر کشــورهای جه 938 هــزار نف
کشــور شــده اند کــه ایــن تعــداد در ســال های 

2014 و 2015 بــه ترتیــب بــه 4.967 میلیــون و 
ــه  ــرده ک ــدا ک ــش پی ــر افزای ــون نف 5.237 میلی
ــبت  ــدی را نس ــد 4.2 و 5.4 درص ــب رش ــه ترتی ب
ــد.  ــان می ده ــود نش ــش از خ ــال های پی ــه س ب
ــن حــال، در ســال 2016 تعــداد گردشــگران  ــا ای ب
ورودی بــه ایــران بــه رقــم 4.942 میلیــون کاهش 
پیــدا کــرد کــه نشــانگر افــت 5.6 درصــدی نســبت 

ــه ســال 2015 اســت. ب
از نظــر درآمدهــای کشــور از صنعــت گردشــگری، 
آمارهــای ســازمان توریســم جهانــی حاکــی از آن 
ــون  ــران 2.438 میلی اســت کــه در ســال 2010، ای
دالر درآمــد داشــت کــه ایــن درآمــد در ســال 2014 
ــا بــه ثبــت رســاندن رشــدی مــداوم بــه  و 2015 ب
ترتیــب بــه 3.841 میلیــون دالر و 3.868 میلیــون 
دالر رســیده اســت. آمــاری از درآمدهــای صنعــت 
ــی در  ــران از ورود گردشــگران جهان گردشــگری ای
ــیده  ــت نرس ــه ثب ــزارش ب ــن گ ــال 2016 در ای س

اســت.

دادنامه 
کاســه پرونــده: 96-255 شــماره دادنامــه 
مرجــع   96/5/2 مــورخ   9609976796100915:
رســیدگی : شــعبه 31 شــورای حــل اختــاف 
اللهــی  خیــر  حمیدرضــا  خواهــان  اصفهــان 
نشــانی : اصفهــان- بــازار بــزرگ- روبــروی 
ــده  ــی خوان ــر الله ــگاه خی ــدر- فروش ــاژ ص پاس
: چشــمعلی ســیاه پشــت نشــانی : مجهــول 
ــره  ــه فق ــه س ــه وج ــته : مطالب ــکان خواس الم
مبلــغ  بــه  جمعــًا  صــادرات  بانــک  چــک 
ــق خســارات  ــام مطل ــه انضم ــال ب 60/000/000 ری
قانونــی بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ 
نظریــه ی مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی 
را اعــام و بــه شــرح آتــی مبــادرت به صــدور رأی 
مــی نمیــاد. رأی قاضــی شــورای حــل اختاف در 
خصــوص دعــوی آقــای حمیدرضــا خیــر اللهــی 
بــه طرفیــت آقــای چشــمعلی ســیاه پشــت بــه 
ــال وجــه  ــغ 60/000/000 ری ــه مبل خواســته مطالب
ــماره ی 019206-019205-019204  ــه ش ــک ب چ
ــق  ــه انضمــام  مطل ــه عهــده بانــک صــادرات ب ب
خســارات قانونــی، بــا توجــه بــه محتویــات 
یــد  در  مســتندات  اصــول  بقــای  و  پرونــده 
خواهــان و گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک 
محــال علیــه کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده 
ــه آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه و اس
ــی در  ــاغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل ــه خوان و اینک
ــه  ــته و هیچگون ــور نداش ــیدگی حض ــه رس جلس
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
در مقــام اعتــراض نســبت بــه دعــوی خواهــان از 
خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده لــذا دعــوی خواهــان 
علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر مــی رســد کــه بــه 
ــارت 198 و  ــون تج ــواد 313،310 قان ــتناد م اس
515 و 519 و 522 قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
حکــم بــر محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت 
)60/000/000( ریــال  میلیــون  شــصت  مبلــغ 

ریــال بابــت اصــل خواســته و یــک میلیــون 
ــت  ــال باب ــزار)1/905/00( ری ــج ه ــد و پن و نهص
ــق  ــل طب ــه وکی ــق الوکال ــی و ح ــه دادرس هزین
تعرفــه قانونــی و خســارت تأخیــر و تادیــه ار 
تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف) 94/10/30-
94/11/30-94/12/29 (تــا تاریــخ اجــرای حکــم 
در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی نمایــد. رأی 
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس 
ــی  ــعبه م ــن ش ــی در ای ــل واخواه ــاغ قاب از اب
باشــد و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف 
بیســت روز قابــل تجدیــد نظرخواهــی در محاکــم 

ــد. ــی باش ــان م ــی اصفه ــی حقوق عموم
شــماره :18427/م الــف  قاضــی شــعبه 31 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان

دادنامه 
کاســه پرونــده: 95-1321 شــماره دادنامــه : 

95/10/20 مــورخ   9509976794302303
مرجــع رســیدگی : شــعبه 13 شــورای حــل 
ــید  ــای س ــان : آق ــان خواه ــاف اصفه اخت

ــل شــیری  ــان پ ــم شــیخان نشــانی : اصفه رحی
ــت  ــن بس ــب ب ــه حبی ــه  بیش ــری کوچ خ مطه
ــد پســتی   ــگ4 ک ارســطو ســاختمان بهشــت زن
معمــار  فــرزاد  آقــای  وکیــل:   8138973161
نشــانی: اصفهــان خ بزرگمهــر نبــش ســپهبد 
قرنــی ســاختمان میــاد نــور طبقــه اول واحد103 
ــا 2-  ــری کی ــس اکب ــم نرگ ــدگان  :1- خان خوان
آقــای محمــد عباســی نشــانی: 1- مجهــول 
المــکان 2- اصفهــان خ کهنــدژ ک ش رهنمــا بــن 
ــه  ــل پ 3خواســته : مطالب بســت شــاهین مقاب
وجــه 2 فقــره چــک بــه مبلــغ دویســت میلیــون 
ریــال و مطلــق خســارات دادرســی و حــق الوکاله 
ــه  ــا عنایــت ب ــه  ب ــر تأدی وکیــل و خســارت تأخی
ــورتی  ــه ی مش ــذ نظری ــده و اخ ــات پرون محتوی
ــه  ــام و ب ــیدگی را اع ــم رس ــوراء خت ــاء ش اعض
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رأی مــی نمایــد. 
ــای  ــوی آق ــوص دع ــورا در خص ــی ش رأی قاض
ســید رحیــم شــیخان بــه طرفیــت آقایــان/ خانــم 
ــد  ــای محم ــا 2- آق ــری کی ــس اکب ــا 1- نرگ ه
ــت  ــغ دویس ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ــی ب عباس
ــه شــماره  ــره چــک ب ــال وجــه 2 فق ــون ری میلی
هــای 0153/603540 مورخ 95/2/10 و 858165 
مــورخ 95/1/22 بــه عهــده بانــک صــادرات و 
ــا  ــی، ب ــارت قانون ــق خس ــام مطل ــه اضم ــی ب مل
ــول  ــای اص ــده و بق ــات پرون ــه محتوی ــه ب توج
مســتندات در یــد خواهــان و صــدور گواهــی 
هــای عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
ــدگان و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه وجــه آن دارد. و  ــان در مطالب اســتحقاق خواه
ــف  ــده ردی ــم خوان ــی رغ ــدگان عل ــه خوان ــن ک ای
اول علیرغــم ابــاغ قانونــی و خوانــده ردیــف 
دوم علیرغــم ابــاغ قانونــی و خوانــده ردیــف 
ــور  ــه حض ــی در جلس ــاغ واقع ــم اب دوم علیرغ
پیــدا نکــرده انــد و هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات 
ــراض  ــام اعت ــه پســندی در مق مســتند و محکم
نســبت بــه دعــوی خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه 
ــدگان  ــه خوان ــان علی ــوی خواه ــذا دع ــوده ل ننم
ــواد  ــه م ــی رســد و مســتندا ب ــه نظــر م ــت ب ثاب
249، 313 و 314 قانــون تجــارت و 198، 515، 
519، 522 قانــون آ.د.م حکــم بــر محکومیــت 
خوانــدگان بصــورت تضامنــی بــه پرداخــت مبلــغ 
دویســت میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته و 
ــا  ــی ب ــر آگه ــای نش ــه ه ــال و هزین 880/000 ری
ــق  ــی و ح ــه دادرس ــت هزین ــرا باب ــاب اج احتس
الوکالــه ی وکیــل طبــق تعرفــه ی قانونــی و 
ــخ ســر رســید  ــه از تاری ــر در تأدی خســارت تأخی
چــک هــای موصــوف 0153/603540 مــورخ 
لغایــت  95/2/10 و 585165 مــورخ 95/1/22 
ــادر   ــان ص ــق خواه ــم در ح ــرای حک ــان اج زم
اعــام مــی نمایــد. رأی صــادره نســبت ، خوانــده 
ردیــف اول غیابــی و ظــرف 20 روز پــس از ابــاغ 
قابــل واخواهــی در همیــن مرجــع و ظــرف 20 روز 
ــرم  ــم محت ــراض در محاک ــل اعت ــس از آن قاب پ
عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد و نســبت 
ــرف 20  ــوری و ظ ــف دوم حض ــده ردی ــه خوان ب

روز پــس از ابــاغ قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در 
محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد. 
دادنامــه  شــماره   1321-95 پرونــده  کاســه 
ــع  ــورخ 96/3/20 مرج :9609976794300506 م
رســیدگی : شــعبه 13 شــورای حــل اختــاف 
ــیخان  ــم ش ــید رحی ــای س ــان خواهان:آق اصفه
نانــی : اصفهــان پــل شــیری خ مطهــری کوچــه 
ــاختمان  ــطو س ــت ارس ــن بس ــب ب ــه حبی بیش
 8138973161 پســتی  زنــگ 4 کــد  بهشــت 
ــان  ــار نشــانی : اصفه ــرزاد معم ــای ف ــل : آق وکی
خ بزرگمهــر نبــش ســپهبد قرنــی ســاختمان 
ــدگان :1-  ــد 103 خوان ــه 1 واح ــور طبق ــاد ن می
ــد  ــای محم ــا 2- آق ــری کی ــس اکب ــم نرگ خان
عباســی نشــانی 1- مجهــول المــکان 2- اصفهان 
خ کهنــدژ ک ش رهنمــا بــن بســت شــاهین 
ــره  ــه 2 فق ــه وج ــته : مطالب ــل پ 3 خواس مقاب
چــک بــه مبلــغ دویســت میلیــون ریــال و 
مطلــق خســارات دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل 
خســارت تأخیــر تأدیــه گردشــکار : پــس از ارجــاع 
ــه کاســه  ــت آن ب ــن شــعبه و ثب ــه ای ــده ب پرون
ــه  ــی و اخــذ نظری ــوق و طــی تشــریفات قانون ف
ــم رســیدگی  مشــورتی اعضــاء قاضــی شــورا خت
ــدور  ــه ص ــادرت ب ــر مب ــرح زی ــه ش ــام و ب را اع
ــه  ــا توج ــورا ب ــی ش ــد: رای قاض ــی نمای رای م
ــه  ــی دادنام ــار رأی ط ــرم انتش ــه در ف ــه اینک ب
در   95/10/20 مــورخ   9509976794302303
بــه  خوانــدگان  محکومیــت  حکــم  قســمت 
ــهو  ــی س ــه دادرس ــغ هزین ــی مبل ــورت تضامن ص
ــتناد  ــه اس ــورا ب ــذا ش ــه ل ــورت پذیرفت ــم ص قل
ــغ  ــی مبل ــن دادرســی مدن ــون آیئ ــاده 309 قان م
ــغ  ــه مبل ــال ب ــی را از 880/000 ری ــه دادرس هزین
5/050/000 ریــال تصحیــح مــی نمایــد و دادنامــه 
اصاحــی از لحــاظ حضــوری و غیابــی تابــع رأی 
اصلــی مــی باشــد و ابــاغ دادنامــه اصلــی بــدون 
رأی اصاحــی و بالعکــس ممنــوع مــی باشــد/.

شــماره : 18386/م الــف  قاضــی شــورای حــل 
اختــاف  شــعبه 13 حــوزه قضائــی اصفهــان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ قطعــات اراضــی 
مزروعــی مشــجر و کوهــکار واقــع در مزرعــه 
محمــد آبــاد درب مزرعــه پــاک ثبتــی 1 فرعــی از 
شــماره 60 اصلــی جــزء بخــش ثبتــی میمــه کــه 
طبــق پرونــده ثبتــی بــه نــام اســماعیل حبیبیــان 
فرزنــد یوســف شناســنامه شــماره 1188 اصفهــان 
و غیــره در جریــان ثبــت اســت و بــه علــت عــدم 
حضــور متقاضیــان ثبــت بــه عمــل نیامــده اینــک 
ــون  ــاده 15 قان ــر م ــه دســتور قســمت اخی ــا ب بن
ثبــت و بــر طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حدود 
ملــک مرقــوم در صبــح روز ســه  شــنبه 18 / 7 
/ 1396 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه 
عمــل خواهــد آمــد لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی 
بــه کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار مــی گــردد 
کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد 
اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن مطابــق مــاده 

20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 
ــد . و  ــد ش ــه خواه ــا 30 روز پذیرفت ــدی ت تحدی
ــن  ــون تعیی ــده قان ــاده واح ــره 2 م ــق تبص طب
تکلیــف پرونــده هــای معترضــی ثبــت معتــرض 
ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن 
اداره بایســتی بــا تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع 
ذیصــاح قضایــی گواهــی تقدیــم دادخواســت را 

اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد . 
تاریــخ انتشــار : 20 / 6 / 96 رییــس ثبــت میمــه 

– مهــدی ذکاوتمنــد 1219 ا/م الــف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب عمــارت 
مســکونی معــروف بــه اربابــی  در مزرعــه محمــد 
آبــاد درب مزرعــه پــاک ثبتــی 2 فرعــی از 
شــماره 60 اصلــی جــزء بخــش ثبتــی میمــه کــه 
طبــق پرونــده ثبتــی بــه نــام اســماعیل حبیبیــان 
فرزنــد یوســف شناســنامه شــماره 1188 اصفهــان 
و غیــره در جریــان ثبــت اســت و بــه علــت عــدم 
حضــور متقاضیــان ثبــت بــه عمــل نیامــده اینــک 
ــون  ــاده 15 قان ــر م ــه دســتور قســمت اخی ــا ب بن
ثبــت و بــر طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حدود 
ملــک مرقــوم در صبــح روز ســه  شــنبه 18 / 7 
/ 1396 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه 
عمــل خواهــد آمــد لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی 
بــه کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار مــی گــردد 
کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد 
اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن مطابــق مــاده 
20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 
ــد . و  ــد ش ــه خواه ــا 30 روز پذیرفت ــدی ت تحدی
ــن  ــون تعیی ــده قان ــاده واح ــره 2 م ــق تبص طب
تکلیــف پرونــده هــای معترضــی ثبــت معتــرض 
ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن 
اداره بایســتی بــا تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع 
ذیصــاح قضایــی گواهــی تقدیــم دادخواســت را 

اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد .
تاریــخ انتشــار : 20 / 6 / 96 رییــس ثبــت میمــه 

– مهــدی ذکاوتمنــد 1220 /م الــف

گواهی حصر وراثت
آقــای مرتضــی مشــهدی بــه شــماره شناســنامه 
ــی  ــهادتنامه و گواه ــتناد ش ــا اس ــماره 139 ب ش
فــوت و رونوشــت  شناســنامه ورثــه ، درخواســتی 
ــوده  ــورا نم ــن ش ــم ای ــماره 96 / 243 تقدی بش
چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان 
شــماره  بشناســنامه  خدادوســت  البنیــن  ام 
و  درگذشــته   1396  /  5  /  19 تاریــخ  در   30
ورثــه وی در هنــگام درگذشــت عبارتنــد از 1 – 
 2 شناســنامه  شــماره  مشــهدی  غامحســین 
نســبت بــا متوفــی زوج 2- راضیــه مشــهدی 
ــد  ــا متوفــی فرزن شــماره شناســنامه 2 نســبت ب
ــنامه 1  ــماره شناس ــهدی  ش ــا مش 3- محمدرض
ــهدی   ــر مش ــد 4- اکب ــی فرزن ــا متوف ــبت ب نس
شــماره شناســنامه 2 – 007010 – 510  نســبت بــا 
ــد 5 - مرتضــی مشــهدی  شــماره  متوفــی فرزن

شناســنامه 139 نســبت بــا متوفــی فرزنــد اینــک 
درخواســت  مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا 
ــا  ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی مزب
از  وصیتنامــه  یــا  و  دارد  اعتراضــی  هرکســی 
ــخ نشــر نخســتین  ــزد او باشــد از تاری ــی ن متوف
آگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 

ــد .  ــد گردی ــادر خواه ــی ص دارد و اال گواه
دفتر شعبه اول دادگاه بخش میمه 1224 /م الف

گواهی حصر وراثت
شــماره  بــه  فریدونــی   محمدرضــا  آقــای 
شناســنامه شــماره 2152 بــا اســتناد شــهادتنامه 
ــه  ــنامه ورث ــت  شناس ــوت و رونوش ــی ف و گواه
ــن  ــم ای ــماره 96 / 245 تقدی ــتی بش ، درخواس
ــه  ــت ک ــته اس ــعار داش ــن اش ــوده چنی ــورا نم ش
شــادروان علــی فریدونــی بشناســنامه شــماره 11 
در تاریــخ 1 / 6 / 1396 درگذشــته و ورثــه وی در 
هنــگام درگذشــت عبارتنــد از 1 – اقــدس بزرگــی  
شــماره شناســنامه 12 نســبت بــا متوفــی زوجــه 
ــی شــماره شناســنامه 1916و  2- رضــوان فریدون
3- مهــدی فریدونــی  شــماره شناســنامه 2079 
ــنامه  ــماره شناس ــی  ش ــا فریدون و 4- محمدرض
2152  و 5 – زهــره فریدونــی  شــماره شناســنامه 
شــماره  بــه  فریدونــی  فاطمــه   –  6 و   2078
شناســنامه 57  و 7 – مرتضــی فریدونــی بــه 
شــماره شناســنامه 7 اینــک بــا انجــام تشــریفات 
ــت  ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس مقدمات
آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و 
ــزد او باشــد از تاریــخ  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن ی
ــاه  ــک م ــدت ی ــی ظــرف م نشــر نخســتین آگه
بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد 

ــد .  گردی
دفتر شعبه اول دادگاه بخش میمه 1234 /م الف

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــده کاســه 960484خواه در خصــوص پرون
جــواد الماســی  دادخواســتی مبنــی بر:مطالبــه 
ــه طرفیــت علیرضــا محمــدی  تقدیــم نمــوده  ب
اســت . وقــت رســیدگی بــرای روز یکشــنبه  
مورخــه 96/7/23 ســاعت 8 صبــح  تعییــن 
ــودن  ــول المــکان ب ــه مجه ــا توجــه ب ــده ب گردی
خوانــده حســب تقاضــای خواهــان مراتــب 
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در خیابــان 
ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه روی 
مدرســه نیلــی پــور – جنــب ســاختمان صبــا – 
پــاک 57 کــد پســتی 8165756441 مجتمــع 
شــورای حــل اختــاف اصفهــان – شــعبه 9 
شــورای حــل اختــاف اصفهــان مراجعه و نســخه 
ــد. در  ــذ نمای ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان
صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــاغ شــده 

ــم مقتضــی اتخــاذ مــی شــود. ــی و تصمی تلق
شــماره: 18443/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 
9 مجتمــع شــماره دو شــورای حــل اختــاف 

اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 960267 کاســه  پرونــده  خصــوص  در 
خواهــان بهــزاد علــی جانــی ورنوســفادرانی بــا 
ــی  دادخواســتی مبنــی  وکالــت اصغــر علیجان
ــه طرفیــت بهــزاد  بر:مطالبــه دو فقــره چــک ب
پورولــی  تقدیــم نمــوده اســت .وقت رســیدگی 
96/7/23ســاعت  مــورخ   ...... روز  بــرای 
15/30 عصــر  تعییــن گردیــده اســت. بــا توجــه 
ــب  ــده حس ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه مجه ب
تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 73 قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب در جرایــد 
ــیدگی  ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت منتش
بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان ابتــدای 
خیابــان اربــاب مجتمــع شــماره1 شــورای حــل 
اختــاف مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت 
ــدم  ــورت ع ــد. در ص ــذ نمایی ــم را اخ و ضمائ
ــی و  ــاغ شــده تلق ــت رســیدگی اب حضــور وق

ــود. ــی ش ــاذ م ــی اتخ ــم مقتض تصمی
ــعبه  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: 18352/م ال ش
24 مجتمــع شــماره 2 شــورای حــل اختــاف 

ــان اصفه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 960479 کاســه  پرونــده  خصــوص  در 
دادخواســتی  صباغــان    محمــد  خواهــان 
مبنــی بر:مطالبــه بــه طرفیــت محمــد ضیاعــی   
ــرای  ــت رســیدگی ب ــوده اســت .وق ــم نم تقدی
روز ...... مــورخ 96/7/23ســاعت 8/30تعیین 
گردیــده. بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن 
ــب  ــان مرات ــای خواه ــب تقاض ــده حس خوان
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
ــار  ــه نشــانی : کن ــن شــعبه ب ــه ای رســیدگی ب
ــل خ  ــد فاص ــرازی ح ــهید خ ــان ش ــذر اتوب گ
آتشــگاه و خ میــرزا طاهــر – مجتمــع شــماره 3 
شــورای حــل اختــاف  شــورای حــل اختــاف 
اصفهــان – شــعبه  شــورای حــل اختــاف 
اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت 
و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم 
ــی و  ــاغ شــده تلق ــت رســیدگی اب حضــور وق

ــود. ــی ش ــاذ م ــی اتخ ــم مقتض تصمی
ــعبه  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: 18355/م ال ش
حــل  شــورای  ســه  شــماره  مجتمــع   53

اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 9610106793500780: اباغنامــه  شــماره 
 9609986793500598: پرونــده  شــماره 
تاریــخ  شــعبه:960602  بایگانــی  شــماره 
تنظیــم :1396/06/08 در خصــوص پرونــده 
ــه  ــان موسس ــعبه 5 خواه ــه 960602 ش کاس
ــا وکالــت یاســر  مالــی و اعتبــاری عســگریه ب
ــر  ــی ب ــی دادخواســتی مبن شــیروانی زاده آران
مطالبــه مبلــغ 160000000 ریــال بابــت قــرار 
ــه  ــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی ب داد ب
ــه  ــوالدی – محبوب ــرادی پ ــال م ــت ج طرفی

ــد رضــا بشــارت –  ــن – محم ــی متی لطف
ــم  ــی تقدی ــماعیل رفیع ــتگو – اس ــام راس س
ــرای  ــیدگی ب ــت رس ــه وق ــت ک ــوده اسش نم
مــورخ 1396/07/23 ســاعت  یکشــنبه  روز 
ــه  ــا توج ــت . ب ــده اس ــن گردی ــر تعیی 12 ظه
ــب  ــده حس ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه مجه ب
تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 73 قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب در جرایــد 
ــیدگی  ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت منتش
ــان  ــان خیاب ــع در اصفه ــعبه واق ــن ش ــه ای ب
شــیخ صــدوق شــمالی چهــارراه وکا مجتمــع 
شــهدای مدافــع حــرم طبقــه 2 شــعبه 5 
و  دادخواســت  ثانــی  نســخه  و  مراجعــه 
ضمائــم را اخــذ نمائیــد. در صــورت عــدم 
ــی  ــده تلق ــاغ ش ــیدگی اب ــت رس ــور وق حض
ــم مقتضــی اتخــاذ میشــود.  میگــردد و تصمی
ــر شــعبه  ــر دفت ــف مدی شــماره :18385/م ال

ــان  ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح 5ش

اخطاراجرایی
کاســه پرونــده 950658مشــخصات محکــوم 
ــی:  ــام خانوادگ ــدی ن ــای مه ــام: آق ــه: ن علی
ــول  ــت: مجه ــداز  نشــانی محــل اقام ــوط ان پ
ــای  ــه: نام:آق ــوم ل ــخصات محک ــکان مش الم
علــی اکبــر نــام خانوادگی:رنجکــش  نــام 
پــدر : علــی  نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان 
ــجد  ــه مس ــرداد کوچ ــران خ خ ــان چم – اتوب
به:بــه  77محکــوم  پ  بســت  بــن  فجــر 
موجــب رای شــماره 9609986794800369 
18  شــورای حــل  تاریــخ96/3/30 حــوزه 
اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
ــت  ــوم اس ــه محک ــت.محکوم علی ــه اس یافت
ریــال  میلیــون  پنجــاه  مبلــغ  به:پرداخــت 
)50/000/000 ریــال ( بــه عنــوان اصــل خواســته 
و پرداخــت یــک میلیــون و چهارصــد و هفتــاد 
ــوان  ــه عن ــال ( ب ــال )1/470/000 ری ــزار ری ه
خســارت دادرســی و هزینــه هــای نشــر آگهــی 
بــه پرداخــت خســارات تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
ــان  ــت زم ــت 95/12/4 لغای ــم دادخواس تقدی
وصــول در حــق خواهــان و نیــم عشــر اجــرای 
ــاده 34  ــی گردد/م ــام م ــادر و اع ــکام ص اح
ــه  ــه اجرائی ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج قان
بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه 
ــاد آن  ــدت ده روز مف ــرف م ــت ظ ــف اس مکل
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق را ب
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
ــوم  ــتیفاء محک ــم و اس ــرای حک ــه اج ــد ک کن
بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود 
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد 
ــی  ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ
خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر 

ــد. ــام نمای ــا اع ــدارد، صریح ــی ن مال
 18 شــعبه  دفتــر  الــف  م  شــماره18404/ 
مجتمــع شــماره یــک  شــورای حــل اختــاف 

ــان ــتان اصفه شهرس

سازمان توریسم جهانی گزارش کرد:

سهم ایران از صنعت ۱۲۰۰ میلیارد دالری 
گردشگری ۲۰۱۶ به روایت آمار

ــه  ــل اتحادی ــر عام ــدی، مدی ــن محم حس
ارشــاد، در  تشــکل های قــرآن و عتــرت 
گفت وگــو بــا خبرنــگار فعالیت هــای قرآنــی 
ــای  ــه ارتق ــاره ب ــا اش ــارس ب ــزاری ف خبرگ
فعالیت هــای قرآنــی در مناطــق محــروم 
کشــور اظهــار داشــت: از ابتــدای ســال جاری 
ــی  ــای قرآن ــزاری فعالیت ه ــرای برگ ــا ب م

ــزی و  ــروم برنامه ری ــق مح ــوع در مناط متن
بعضــی از برنامه هــا را در حــد تــوان اجرایــی 

ــم. کردی
وی بــا بیــان اینکــه نهج الباغــه کتابــی 
ارزشــمند اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار 
ــه  ــرآن ب ــار ق ــد در کن ــا بای ــزود: م ــرد، اف گی
توســعه عتــرت نیــز توجــه داشــته باشــیم؛ 

ــظ  ــم حف ــعی داری ــاس س ــن اس ــر همی ب
سراســری نهج الباغــه را ترویــج دهیــم.

محمــدی از مشــارکت مؤسســات فعــال 
ــری  ــظ سراس ــوزش حف ــرای آم ــی ب قرآن
نهج الباغــه خبــر داد و گفــت: در ایــن زمینــه 
ــای  ــی فعالیت ه ــات قرآن ــی از مؤسس بعض
ــا  ــه همیــن دلیــل مــا ب ــد؛ ب شــاخصی دارن

ــظ  ــم طــرح حف ــر داری ــا در نظ کمــک آن ه
بــا  کشــور  در  را  نهج الباغــه  سراســری 
محوریــت مناطــق محــروم از نیمــه دوم 

ــم. ــری کنی ــاری پیگی ــال ج س
را یکــی  نهج الباغــه  تربیــت مربــی  وی 
تشــکل های  اتحادیــه  اهــداف  از  دیگــر 
قــرآن و عتــرت دانســت و افــزود: بــه 
منظــور برگــزاری جلســات و کاس هــای 
ــان  ــد مربی ــوزه نیازمن ــن ح ــی در ای آموزش
توانمنــد هســتیم؛ بــر همیــن اســاس طــرح 

ــتورکار  ــه را در دس ــی نهج الباغ ــت مرب تربی
قــرار دادیــم تــا بتوانیــم بــا ایــن رونــد حفــظ 
ــیم. ــعه بخش ــور توس ــه را در کش نهج الباغ

ــرآن  ــکل های ق ــه تش ــل اتحادی ــر عام مدی
و عتــرت ارشــاد بــا اشــاره بــه کمبــود 
ــا  ــم ب ــرد: امیدواری ــارات خاطرنشــان ک اعتب
ــر  ــای مؤث ــم طرح ه ــه بتوانی ــق بودج تزری
در زمینه هــای قــرآن و عتــرت را بــه خوبــی 
اجــرا کنیــم و گامــی بــه ســوی برنامه ریــزی 

ــم. ــی برداری ــای قرآن ــر در عرصه ه بهت

برگزاری طرح حفظ سراسری نهج البالغه در مناطق محروم

،،
در گزارشــی از ســوی ســازمان توریسم 
کشــورهای  دســتاوردهای  جهانــی 
مختلف جهان در صنعت گردشگری 
اســت؛  شــده  بررســی   ۲۰۱۶ ســال 
صنعتــی کــه مجمــوع ســود آن از ۱۲۰۰ 

میلیــارد دالر عبــور کــرده اســت

عکس رضاسلطانی نجف آبادی



اطالعرسانی8
 آگهی مزایده و فروش اموال

 غیر منقول
ــادره  ــه ص ــب اجرائی ــه موج ــه ب ــه اینک ــر ب نظ
محکــوم علیــه حســین نــور بخــش فرزنــد 
ــغ  ــت مبل ــه پرداخ ــت ب ــوم اس ــب محک ابوطال
بــه  خواســته  اصــل  بابــت  ریــال   98000000
انضمــام مبلــغ 2890000 بابــت هزینــه دادرســی 
ــه  ــر تادی ــارت تاخی ــت خس ــن پرداخ و همچنی
ــا  ــم دادخواســت )94/03/31( ت ــخ تقدی از تاری
ــاالنه  ــاخص س ــق ش ــم طب ــرای حک ــان اج زم
بهــای کاال و خدمــات مصرفــی در حــق محکــوم 
لــه و پرداخــت مبلــغ 5910000 ریــال بابــت 
ــوم  ــت محک ــدوق دول ــرا در حــق صن حــق االج
گردیــده اســت و هیچگونــه اموالــی معرفــی 
ــم  ــه خان ــوم ل ــل محک ــه وکی ــت ک ــرده اس نک
ســمیه قاســمبندی یــک بــاب گاوداری واقــع در 
صحــرای موســوم بــه صفــی آبــاد بــه مســاحت 
2200 متــر مربــع بــا دیــوار بلــوک و ســیمان بــه 
ــاق  ــک ات ــک ی ــه ی ــور ک ــر محص ــاع 3 مت ارتف
ــک  ــاری و ی ــفند و انب ــل گوس ــا آغ ــی ب نگهبان
ســاختمان نیمــه ســاز را جهــت فــروش معرفــی 
نکــرده اســت و کارشــناس محتــرم دادگســتری 
بــه مبلــغ 300000000 ریــال ارزیابــی کــرده اســت 
ــذا  و فعــا در تصــرف محکــوم علیــه میباشــد ل
ــده در  جهــت فــروش ملــک فــوق جلســه مزای
تاریــخ 96/07/03 ســاعت 09:30 صبــح در دفتــر 
اجــرای احــکام دادگســتری شهرســتان برخــوار 
ــج روز  ــد پن ــن میتوانن ــود و طالبی ــزار میش برگ
قبــل از مزایــده جهــت بازدیــد از ملــک بــه دفتــر 
ــرکت در  ــت ش ــه و جه ــکام مراجع ــرای اح اج
جلســه مزایــده در مورخــه فــوق مراجعــه نماینــد 
و قیمــت از مبلــغ ارزیابــی شــروع میشــود 
وملــک بــه کســی کــه باالتریــن قیمــت پیشــنهاد 
ــت  ــر اس ــه ذک ــود الزم ب ــه میش ــد فروخت نمای
ــورد  ــغ م ــد مبل ــتی 10 درص ــی بایس ــدار م خری
ــه حســاب ســپرده  ــس ب ــی المجل ــده را ف مزای

ــد. ــز نمای ــتری واری دادگس
دادگاه  دوم  شــعبه  احــکام  اجــرای  مدیــر 

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

5/37/582/م الــف بــه تاریــخ 96/06/14

دادنامه
پرونــده کاســه : 95/744 شــماره دادنامــه 
حــل  شــورای  دوم  شــعبه   96/05/21-423
بــه  نریمانــی  محســن   : خواهــان  اختــاف 
نشــانی امــام زاده نرمــی مقابــل امــام زاده قرض 
الحســنه امــام المنتظــر خوانــده: امیــن شــیرانی 
بــه نشــانی اصفهــان خ ربــاط اول خ ســاحل ک 
8 متــری ســاحل کدپســتی 7767591 خواســته 
مطالبــه شــورا بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده 
ختــم رســیدگی را اعــام و بــه شــرح زیــر 
ــد رای شــورا  ــه صــدور رای مــی نمای ــادرت ب مب
در خصــوص دعــوی محســن نریمانــی  بــه 
ــه  ــه خواســته مطالب طرفیــت امیــن شــیرانی  ب
ــک  ــره چ ــک فق ــه ی ــال وج ــغ 50000000 ری مبل
بانــک ملــی 95/08/01 بــا احتســاب هزینــه 
دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه نظــر بــه 
مفــاد دادخواســت تقدیمــی خواهــان و ماحظــه 
ــوی گواهــی  ــر مصــدق چــک مســتند دع تصوی
عــدم پرداخــت آن و ایــن کــه خوانــده علیرغــم 
ــی و انتظــار کافــی در شــورا حاضــر  ــاغ قانون اب
ــراد  ــان ای ــته خواه ــه خواس ــبت ب ــده نس نگردی
ــه  ــت ذم ــر برائ ــی ب ــوده و دلیل و اعتراضــی ننم
ــان  ــای خواه ــذا ادع ــوده ل ــه ننم ــش ارائ خوی
ــه  ــتندا ب ــخیص داده و مس ــت تش را وارد و ثاب
ــی و 198 و 529  ــون مدن ــواد 1291 و 1301 قان م
و 522 و 310 و 313 قانــون تجــارت و قانــون 
ــه پرداخــت  ــده را ب آیئــن دادرســی مدنــی خوان
ــته و  ــل خواس ــت اص ــال باب ــغ 50000000 ری مبل
ــی  ــه دادرس ــت هزین ــال باب ــغ 1475000 ری مبل
از  تادیــه  تاخیــر  پرداخــت خســارت  نیــز  و 
ــم  ــرای حک ــخ اج ــا تاری ــک ت ــدور چ ــخ ص تاری
ــاخص  ــاس ش ــر اس ــورم ب ــرخ ت ــای ن ــر مبن ب
ــط  ــه توس ــزی ک ــک مرک ــوی بان ــی از س اعام
اجــرای احــکام محاســبه خواهــد شــد در حــق 
خواهــان محکــوم مــی نمایــد . رای صــادره 
غیابــی اســت و ظــرف بیســت روز پــس از ابــاغ 
قابــل واخواهــی در همیــن شــورا و ســپس 
ــد نظــر خواهــی  ــل تجدی ظــرف بیســت روز قاب

ــد.  ــاد میباش ــت آب ــی دول در دادگاه عموم
یــک   شــماره  مجتمــع  دوم  شــعبه  دفتــر 

برخــوار  شهرســتان 
ــگ و ارشــاد اســامی  ــه اداره فرهن  شــماره نام

ــخ 15 /96/06 ــه تاری ــف ب 5/37/587/م ال

اخطار اجرایی
ــم: محمــد  مشــخصات محکــوم له/محکــوم له
نجیمــی فرزنــد قاســم بــه نشــانی اســتان 
بــزرگ  بــازار  عبدالــرزاق  خیابــان  اصفهــان 
روبــرو مســجد ذوالفقــار فروشــگاه محمــد 
ــوم  ــوم علیه/محک ــخصات محک ــی   مش نجیم
ــد  ــادی فرزن ــق آب ــی عاش ــد جال ــم: احم علیه
ــول المــکان محکــوم  ــه نشــانی مجه محمــود ب
بــه : بــه موجــب درخواســت اجــرای حکــم 
مربوطــه بــه شــماره 9610093759200865 و 
شــماره دادنامــه مربوطــه 9609973759200520 
ــت  ــه پرداخ ــت ب ــوم اس ــه محک ــوم علی محک
مبلــغ چهارصــد میلیــون ریــال بابــت اصــل 
خواســته و از بــاب تســبیب بــه پرداخــت مبلــغ 
ــال  ــزار ری ــت ه ــد و بیس ــون و نهص دوازده میلی
ــارت  ــن خس ــی و همچنی ــه دادرس ــت هزین باب
تاخیــر تادیــه ســر رســید لغایــت اجــرای حکــم 
قابــل محاســبه در واحــد اجــرای احــکام مدنــی 
ــزی  ــک مرک ــی بان ــاخص اعام ــاس ش ــر اس ب
ــه  جمهــوری اســامی ایــران در حــق محکــوم ل
ــه  ــردد. درضمــن هزین محکــوم و اعــام مــی گ
هــای اجــرا بــر عهــده محکــوم علیــه اســت کــه 

ــل محاســبه اســت. محکــوم علیــه  در اجــرا قاب
محکــوم مکلــف اســت از تاریــخ ابــاغ اجرائیــه: 
1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد 
ــی( 2-  ــکام مدن ــرای اح ــون اج ــاده 34قان )م
ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد.3- 
ــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا  ــی معرفــی کن مال
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود 
ــد  ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی ــه اجــرای مف ــادر ب را ق
ــامل  ــود را ش ــوال خ ــه ام ــی روز کلی ــرف س ظ
تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول 
ــر  ــه طــور مشــروح مشــتمل ب ــول ب ــر منق و غی
ــزد  ــوان ن ــر عن ــه ه ــه ب ــدی ک ــزان وجــوه نق می
ــی  ــاری ایران ــی و اعتب ــات مال ــا و موسس بانکه
ــق  ــخصات دقی ــراه مش ــه هم ــی دارد ب و خارج
ــه  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــابهای مذک حس
هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه 
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث و نیــز فهرســت 
نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر 
ــل از  ــال قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک در ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
ــه  ــد واال ب ــه نمای ــی ارائ ــام قضائ ــه مق اعســار ب
ــود  ــی ش ــت م ــه بازداش ــوم ل ــت محک درخواس
)مــواد 8 و 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
ــه از  ــی 1394( 4- خــودداری محکــوم علی مال
اعــام کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از 
اجــرای حکــم حبــس تعزیــری درجــه هفــت را 
در پــی دارد.) مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام 
مدنــی و مــاده 20 ق.م ا و مــاده 16 قانــون 
ــال  ــی( 5- انتق ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار 
از ادای دیــن بــه نحــوی کــه بــا قیمانــده امــوال 
ــب  ــد موج ــی نباش ــون کاف ــت دی ــرای پرداخ ب
مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای 
ــر دو  ــا ه ــه ی ــوم ب ــادل نصــف محک ــدی مع نق
ــون نحــوه  ــاده 21 قان مجــازات مــی شــود .) م
اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 6- چنانچــه 
ــه  ــت ســی روز ارائ ــس از مهل ــوال پ صــورت ام
شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط 
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
ــد  ــه خواه ــوم علی ــط محک ــل توس ــی کفی معرف
ــون نحــوه اجــرای  ــاده 3 قان ــود.) تبصــره 1 م ب

محکومیــت مالــی 1394(.
حقوقــی  عمومــی  هــای  دادگاه  دوم  شــعبه 

شهرســتان شــاهین شــهر و میمــه

دادنامه
پرونــده کاســه : 96/100 شــماره دادنامــه 221-

ــاف  ــل اخت ــورای ح ــعبه دوم ش 96/04/14 ش
خواهــان : محمــد داوری غرزنــد حســنعلی 
ــاد برخــوار بلــوار طالقانــی  بــه نشــانی دولــت آب
ــاری  ــمونی و سمس ــی سیس ــک مل ــب بان جن
ــی  ــرداد امرالله ــین مه ــر حس ــت: امی ــا وکال ب
بــه نشــانی دولــت آبــاد برخــوار بلــوار جانبــازان 
ــده: 1- ســعید  ــب دادگســتری برخــوار خوان جن
تقــی  محمــد  فرزنــد  ســورانی  شــاهبندری 
2- حســن شــاهبندری بــه نشــانی مجهــول 
چــک   وجــه  مطالبــه   : موضــوع  المــکان 
ــه خواســته  گردشــکار: خواهــان دادخواســتی ب
ــه  ــم داشــته ک ــده تقدی ــت خوان ــه طرفی ــوق ب ف
پــس از انجــام مراحــل قانونــی در وقــت مقــرر 
جلســه شــورا بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده و 
تبــادل نظــر وارائــه نظریــه مشــورتی بــه قاضــی 
شــورا ختــم رســیدگی اعــام و بــه شــرح ذیــل 
مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد رای قاضــی 
ــد داوری  ــت محم ــوص دادخواس ــورا در خص ش
ــورانی  ــاهبندری س ــعید ش ــت 1- س ــه طرفی ب
ــته  ــه خواس ــورانی ب ــاهبندری س ــن ش 2- حس
ــک  ــه اســتناد ی ــال ب ــغ 10000000 ری ــه مبل مطالب
فقــره چــک بــه عهــده پســت بانــک ایــران بــه 
ــه  ــق هزین ــه مطل ــماره 21441548 و مطالب ش
ــه  ــه و حــق الوکال ــر تادی هــای دادرســی و تاخی
ــه  ــه اینک ــر ب ــی نظ ــه قانون ــر تعرف ــل براب وکی
نامبــردگان بــا وجــود ابــاغ قانونــی نشــر آگهــی 
در جلســه مقــرر حاضــر نگردیــده و دلیلــی 
ــورا  ــوده ش ــه ننم ــش ارائ ــه خوی ــت ذم ــر برائ ب
پــس از بررســی پرونــده و مســتندات ارائــه 
ــت  ــدم پرداخ ــی ع ــه گواه ــت ب ــا عنای ــده ب ش
بانــک محــال علیــه بــا اســتصحاب بقــای دیــن 
اســتحقاق خواهــان را بــر مطالبــه خواســته 
ثابــت تشــخیص داده ومســتندا بــه مــواد 198 و 
515 و 519 و 522 قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
و مــواد 313 و 314 ناظــر بــه مــاده 249 قانــون 
ــون  ــاده 2 قان ــه م ــی ب ــره الحاق ــارت و تبص تج
صــدور چــک و مــاده واحــده استفســاریه تبصره 
ــخیص  ــع تش ــال 77 مجم ــوب س ــور مص مذک
ــر  ــارات دی ــوص خس ــام در خص ــت نظ مصلح
کــرد حکــم بــه محکومیــت تضامنــی خوانــدگان 
ــت اصــل  ــال باب ــغ 10000000 ری ــه پرداخــت مبل ب
ــه  ــت هزین ــال باب ــغ 150000 ری ــته و مبل خواس
ــه  ــر تعرف ــل براب ــه وکی ــق الوکال ــی و ح دادرس
قانونــی وخســارات  تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
ــان  ــت زم ــک )95/06/30( لغای ــید چ ــر رس س
پرداخــت بــر اســاس شــاخص اعامــی از ســوی 
ــه  ــران ک ــامی ای ــوری اس ــزی جمه ــک مرک بان
حیــن اجــرای حکــم محاســبه خواهــد شــد در 
ــد. رای  ــی نمای ــام م ــان صــادرو اع حــق خواه
صــادره غیابــی و ظــرف مــدت بیســت روز پــس 
از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس 
ــد  ــل تجدی ــت روز قاب ــدت  بیس ــرف م از آن ظ
ــی(  ــی )حقوق ــم عموم ــی در محاک ــر خواه نظ

ــد. ــی باش ــهر م ــاهین ش ــتری ش دادگس
دفتــر شــعبه پنجــم مجتمــع شــماره یــک  

میمــه و  شــهر  شــاهین  شهرســتان 
 

دادنامه
پرونــده کاســه : 96/99 شــماره دادنامــه 223-

ــاف  ــل اخت ــورای ح ــعبه دوم ش 96/04/14 ش
خواهــان : محمــد داوری غرزنــد حســنعلی 

ــاد برخــوار بلــوار طالقانــی  بــه نشــانی دولــت آب
ــاری  ــمونی و سمس ــی سیس ــک مل ــب بان جن
ــی  ــرداد امرالله ــین مه ــر حس ــت: امی ــا وکال ب
بــه نشــانی دولــت آبــاد برخــوار بلــوار جانبــازان 
جنــب دادگســتری برخــوار خوانــده: محمــد 
رضوانــی دهاقانــی فرزنــد عباســعلی بــه نشــانی 
مجهــول المــکان موضــوع : مطالبــه وجــه چــک  
ــه خواســته  گردشــکار: خواهــان دادخواســتی ب
ــه  ــم داشــته ک ــده تقدی ــت خوان ــه طرفی ــوق ب ف
پــس از انجــام مراحــل قانونــی در وقــت مقــرر 
جلســه شــورا بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده و 
تبــادل نظــر وارائــه نظریــه مشــورتی بــه قاضــی 
شــورا ختــم رســیدگی اعــام و بــه شــرح ذیــل 
مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد رای قاضــی 
شــورا در خصوص دادخواســت محمــد داوری به 
طرفیــت محمــد رضوانــی دهاقانــی بــه خواســته 
مطالبــه مبلــغ 50000000 ریــال بــه اســتناد یــک 
ــه  ــادرات  ب ــک ص ــده بان ــه عه ــک ب ــره چ فق
شــماره 394615 و مطالبــه مطلــق هزینــه هــای 
دادرســی و تاخیــر تادیــه و حــق الوکالــه وکیــل 
ــرده  ــه نامب ــه اینک ــر ب ــی نظ ــه قانون ــر تعرف براب
بــا وجــود ابــاغ قانونــی نشــر آگهــی در جلســه 
مقــرر حاضــر نگردیــده و دلیلــی بــر برائــت ذمــه 
ــی  ــس از بررس ــورا پ ــوده ش ــه ننم ــش ارائ خوی
پرونــده و مســتندات ارائــه شــده بــا عنایــت بــه 
گواهــی عــدم پرداخــت بانــک محــال علیــه بــا 
ــان  ــتحقاق خواه ــن اس ــای دی ــتصحاب بق اس
ــخیص داده  ــت تش ــته ثاب ــه خواس ــر مطالب را ب
ومســتندا بــه مــواد 198 و 515 و 519 و 522 
ــواد 313 و  ــی و م ــی مدن ــن دادرس ــون آیی قان
314 ناظــر بــه مــاده 249 قانــون تجــارت و 
تبصــره الحاقــی بــه مــاده 2 قانــون صــدور 
تبصــره  استفســاریه  واحــده  مــاده  و  چــک 
ــخیص  ــع تش ــال 77 مجم ــوب س ــور مص مذک
ــر  ــارات دی ــوص خس ــام در خص ــت نظ مصلح
کــرد حکــم بــه محکومیــت تضامنــی خوانــدگان 
بــه پرداخــت مبلــغ 50000000 ریــال بابــت اصــل 
ــه  ــت هزین ــال باب ــغ 650000 ری ــته و مبل خواس
ــه  ــر تعرف ــل براب ــه وکی ــق الوکال ــی و ح دادرس
قانونــی وخســارات  تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
ــان  ــت زم ــک )93/10/30( لغای ــید چ ــر رس س
پرداخــت بــر اســاس شــاخص اعامــی از ســوی 
ــه  ــران ک ــامی ای ــوری اس ــزی جمه ــک مرک بان
حیــن اجــرای حکــم محاســبه خواهــد شــد در 
ــد. رای  ــی نمای ــام م ــان صــادرو اع حــق خواه
صــادره غیابــی و ظــرف مــدت بیســت روز پــس 
از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس 
ــد  ــل تجدی ــت روز قاب ــدت  بیس ــرف م از آن ظ
ــی(  ــی )حقوق ــم عموم ــی در محاک ــر خواه نظ

ــی باشــد. دادگســتری شــاهین شــهر م
دفتــر شــعبه پنجــم مجتمــع شــماره یــک  

میمــه و  شــهر  شــاهین  شهرســتان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
یکبــاب   ششــدانگ  حــدود  تحدیــد  چــون 
ــع در  ــماره 32/1220 واق ــاک ش ــاختمان  پ س
ــده  ــق پرون ــه طب ــان ک ــت اصفه ــش 14  ثب بخ
ــد رضــا در  ــام مرتضــی زمانــی فرزن ــه ن ثبتــی ب
ــور  ــدم حض ــت  ع ــه عل ــت ب ــت اس ــان ثب جری
ــا  ــک بن ــده این ــل نیام ــه عم ــت ب ــی ثب متقاض
بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 قانــون 
ــد  ــرده تحدی ــای نامب ــق تقاض ــر  طب ــت و ب ثب
حــدود ملــک  مرقــوم  در روز ســه شــنبه  
ــروع  ــل ش ــاعت 9 در مح ــورخ 96/7/11   س م
و بــه عمــل خواهــد آمــد. لــذا بــه موجــب ایــن 
ــار  ــن اخط ــن و مجاوری ــه مالکی ــه کلی ــی ب آگه
مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر درمحــل 
حضــور یابنــد . اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان 
امــاک  مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ 
ــا 30 روز  ــدی ت ــس تحدی ــورت مجل ــم ص تنظی
ــاده  ــق تبصــره 2 م ــه خواهــد شــد و طب پذیرفت
ــای  ــده ه ــف پرون ــن تکلی ــون تعیی ــده قان واح
ــاه از  ــک م ــرف ی ــرض ظ ــت معت ــی ثب معترض
تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره بایســتی 
ــاح  ــع ذیص ــه مراج ــت ب ــم دادخواس ــا تقدی ب
ــم دادخواســت را اخــذ و  ــی تقدی ــی گواه قضای

ــد. ــلیم نمای ــن اداره تس ــه ای ب
19071/م   : 96/6/20شــماره   : انتشــار  تاریــخ 
ــناد  ــت اس ــه ثب ــس منطق ــدری ریی ــف حی ال

غــرب اصفهــان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــا اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ کارگاه 
نجــاری پــاک شــماره  31/9724  واقــع در 
بخــش 14 ثبــت اصفهــان کــه طبــق رای هیــات 
بــه نــام ســید نــور الــه موســوی بابوکانــی فرزنــد 
ــان ثبــت اســت  ســید محمــد مفــروز و در جری
و عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن بــه عمــل 
نیامــده اســت .  اینــک بنــا بــه دســتور قســمت 
ــق تقاضــای  ــت و طب ــون ثب ــاده 15 قان ــر م اخی
نامبــرده  تحدیــد حــدود پــاک مرقــوم  در روز 
ــح  ــاعت 9 صب ــورخ 96/07/11 س ــنبه م ــه ش س
در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد. لــذا 
ــن  ــه مجاوری ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــه موج ب
اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در 
ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات 
 20 مــاده  مطابــق  مجاوریــن  یــا  مالکیــن 
قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 

ــه خواهــد شــد.  ــا 30 روز پذیرفت ــدی ت تحدی
تاریــخ انتشــار : 96/06/20 شــماره : 19092/م 
ــاک  ــناد و ام ــت اس ــه ثب ــس منطق ــف رئی ال

ــدری  ــان – حی ــرب اصفه غ

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
یکبــاب   ششــدانگ  حــدود  تحدیــد  چــون 
ــع در  ــماره 32/1219 واق ــاک ش ــاختمان  پ س
ــده  ــق پرون ــه طب ــان ک ــت اصفه ــش 14  ثب بخ
ثبتــی بــه نــام روز علــی ملکــی فرزنــد نقــی  در 

ــور  ــدم حض ــت  ع ــه عل ــت ب ــت اس ــان ثب جری
ــا  ــک بن ــده این ــل نیام ــه عم ــت ب ــی ثب متقاض
بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 قانــون 
ــد  ــرده تحدی ــای نامب ــق تقاض ــر  طب ــت و ب ثب
حــدود ملــک  مرقــوم  در روز ســه شــنبه  
ــروع  ــل ش ــاعت 9 در مح ــورخ 96/7/11   س م
و بــه عمــل خواهــد آمــد. لــذا بــه موجــب ایــن 
ــار  ــن اخط ــن و مجاوری ــه مالکی ــه کلی ــی ب آگه
مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر درمحــل 
حضــور یابنــد . اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان 
امــاک  مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ 
ــا 30 روز  ــدی ت ــس تحدی ــورت مجل ــم ص تنظی
ــاده  ــق تبصــره 2 م ــه خواهــد شــد و طب پذیرفت
ــای  ــده ه ــف پرون ــن تکلی ــون تعیی ــده قان واح
ــاه از  ــک م ــرف ی ــرض ظ ــت معت ــی ثب معترض
تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره بایســتی 
ــاح  ــع ذیص ــه مراج ــت ب ــم دادخواس ــا تقدی ب
ــم دادخواســت را اخــذ و  ــی تقدی ــی گواه قضای

ــد.  ــلیم نمای ــن اداره تس ــه ای ب
: 19072/م  : 96/6/20شــماره  انتشــار  تاریــخ 
ــناد  ــت اس ــه ثب ــس منطق ــدری ریی ــف حی ال

ــان ــرب اصفه غ

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ــگ  ــش دان ــی ش ــدود عموم ــد ح ــون تحدی چ
ــماره  ــاک ش ــی پ ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ی
جــان  ورز  کشــتزار  در  واقــع  اصلــی   19721
ــام  ــه ن ــی ب ــده ثبت ــق پرون ــه طب ــش 2 ک بخ
خانــم رقیــه کاظــم پــور نائینــی فرزنــد رضــا  در 
ــور  ــدم حض ــت  ع ــه عل ــت ب ــت اس ــان ثب جری
متقاضــی ثبــت بــه عمــل نیامــده اینــک بنــا بــه 
ــت  ــون ثب ــاده 15 قان ــر م ــمت اخی ــتور قس دس
ــدود  ــد ح ــرده تحدی ــای نامب ــق تقاض ــر  طب و ب
ملــک  مرقــوم  ســاعت 9 صبــح روز چهــار 
ــروع و  ــل ش ــه 96/07/12 در مح ــنبه  مورخ ش
ــن  ــه موجــب ای ــذا ب ــد. ل ــه عمــل خواهــد آم ب
ــار  ــن اخط ــن و مجاوری ــه مالکی ــه کلی ــی ب آگه
مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر درمحــل 
حضــور یابنــد . اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان 
امــاک  مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ 
ــا 30 روز  ــدی ت ــس تحدی ــورت مجل ــم ص تنظی
ــاده  ــق تبصــره 2 م ــه خواهــد شــد و طب پذیرفت
ــای  ــده ه ــف پرون ــن تکلی ــون تعیی ــده قان واح
ــک  ــدت  ی ــرف م ــرض ظ ــت معت ــی ثب معترض
ــن اداره  ــه ای ــراض ب ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری م
ــع  ــه مرج ــت ب ــم دادخواس ــا تقدی ــتی ب بایس
ذیصــاح قضائــی گواهــی تقدیــم دادخواســت را 

ــد/  ــلیم نمای ــن اداره تس ــه ای ــذ و ب اخ
تاریــخ انتشــار : 96/06/20شــماره : 229/م الــف 
ابــاذر مهیمــن  رئیــس اداره ثبــت اســناد و 

ــن  ــاک نائی ام

اخطار اجرایی
مشــخصات   868/95: پرونــده  کاســه 
محکــوم علیــه: نــام:1- محبوبــه 2- ســعید 
حاجیــان    -2 ایرانپــور   -1 خانوادگــی:  نــام 
نشــانی محــل اقامــت: هــر دو مجهــول المــکان 
مشــخصات محکــوم لــه: نام:مجیــد    نــام 
خانوادگی:کنگازیــان      نشــانی محــل اقامــت: 
اصفهــان – پــارک اللــه – دینــان – کوچــه بــرج 
بــن بســت شــاهد – پــاک 333  محکــوم بــه:

 868/95 شــماره  رای  موجــب  بــه 
-9609976794600071 تاریــخ........ حــوزه 16  
شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه 
ــا  ــه متضامن ــه اســت.محکوم علی ــت یافت قطعی
 70/000/000 r محکــوم اســت بــه: پرداخــت مبلــغ
 2/740/000  r ریــال بابت اصل خواســته و مبلــغ
ریــال بابــت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر 
تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک 91/2/25  
تــا زمــان اجــرای حکــم در حــق خواهــان و 
ــت.   ــق دول ــی در ح ــر اجرای ــم عش ــت نی پرداخ
ــه  ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان م
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم 
علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد 
آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی 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. ــام نمای ــا اع ــدارد، صریح ــی ن مال
 16 شــعبه  دفتــر  الــف  م  شــماره18442/ 
مجتمــع شــماره دو شــورای حــل اختــاف 

اصفهــان شهرســتان 

اخطار اجرایی
کاســه پرونــده :950867 مشــخصات محکــوم 
علیــه: نام:مهــدی  نــام خانوادگــی: ثابتــی اصــل 
نــام پــدر : موســی شــغل : آزاد  نشــانی محــل 
اقامــت: مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم 
لــه: نام:ســعید     نــام خانوادگی:حاجــی رضایی 
نــام پــدر : احمــد شــغل : آزاد       نشــانی محــل 
ــتان – خ  ــان – خ کاوه – خ گلس ــت: اصفه اقام
وحــدت بــن بســت آزادی پ 52  محکــوم بــه:

ــماره 9609976795300511  ــب رای ش ــه موج ب
حــل  شــورای    23 حــوزه  تاریــخ96/3/31 
اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:
پرداخــت مبلــغ ســی و دو میلیــون ریــال اصــل 
خواســته دو فقــره چــک و هزینــه دادرســی  
ریــال و هزینــه نشــر   1/720/000 بــه مبلــغ 
آگهــی طبــق تعرفــه و تاخیــر تادیــه چــک 
شــماره 344270 بــه مبلــغ 16/000/000 ریــال 
ــه چــک شــماره  ــر تادی ــورخ 95/9/20 و تاخی م
344271 بــه مبلــغ 16/000/000 ریــال مــورخ 
95/10/20 در حــق محکــوم لــه و نیــم عشــر حق 
االجــرا در حــق دولــت. مــاده 34 قانــون اجــرای 

ــه  ــوم علی ــه محک ــه ب ــه اجرائی ــن ک ــکام: همی اح
ــرف  ــت ظ ــف اس ــه مکل ــوم علی ــد، محک ــاغ ش اب
ــذارد  ــرا بگ ــع اج ــه موق ــاد آن را ب ــدت ده روز مف م
یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء 
ــه  ــی ک ــد و در صورت ــر باش ــه از آن میس ــوم ب محک
خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد 
ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را 
بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، 

ــد. صریحــا اعــام نمای
شــماره18436/ م الــف دفتــر شــعبه 23 مجتمــع 
ــتان  ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح ــک ش ــماره ی ش

ــان اصفه

آگهی احضار 
ــماره  ــت :9610460359600005 ش ــماره در خواس ش
پرونــده :9609980359600405 شــماره بایگانــی 
شــعبه :960406 تاریــخ تنظیــم :1396/06/02 نظــر 
بــه اینکــه شــهرام هارونــی بــه اتهــام ســرقت 
خــودرو در پرونــده کاســه 960406 ب 17 از طــرف 
ــاغ  ــد و اب ــب میباش ــت تعقی ــی تح ــن بازپرس ای
ــت  ــل اقام ــودن مح ــوم نب ــطه معل ــه بواس احضاری
بدینوســیله   . اســت  نگردیــده  ایشــان ممکــن 
آییــن دادرســی  قانــون  اجــرای مــاده 174  در 
ــری  ــور کیف ــاب در ام ــی و انق ــای عموم دادگاهه
مراتــب بــه نامبــرده ابــاغ تــا ظــرف مــدت یکمــاه 
از تاریــخ انتشــار آگهــی در شــعبه 17 بازپرســی 
ــماره 5  ــع ش ــاب مجتم ــی و انق ــرای عموم دادس
ــان واقــع در خ شــریعتی مجتمــع شــماره 5  اصفه
ــام  ــه اته ــت پاســخگویی ب ــان جه دادســرای اصفه
ــور  ــدم حض ــورت ع ــوند. در ص ــر ش ــش حاض خوی
پــس از یکمــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی اقــدام 
ــر  ــار ب ــه انتش ــد. هزین ــد آم ــل خواه ــی بعم قانون

ــد.  ــی باش ــان م ــتری اصفه ــده دادگس عه
 17 شــعبه  بازپــرس  الــف  :18325/م  شــماره 
ــه  ــان – نصرال ــاب اصفه ــی و انق ــرای عموم دادس

صالحــی 

آگهی حصر وراثت
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــای ابوالقاســم صادق آق
81 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 688/96 
ــت  ــر وراث ــی حص ــت گواه ــورا درخواس ــن ش از ای
شــادروان  داده کــه  توضیــح  چنیــن  و  نمــوده 
فاطمــه مدیحیــان بــه شــماره شناســنامه90 در 
ــدرود  ــود ب ــی خ ــگاه دایم ــخ 96/05/04 اقامت تاری
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
ــد  ــد محم ــی فرزن ــه رضــا صادق منحصــر اســت ب
بــه ش.ش 270، احمــد صادقــی فرزنــد محمــد بــه 
ش.ش 820، محســن صادقــی فرزنــد محمــد بــه 
ش.ش 773، محمــود صادقــی فرزنــد محمــد بــه 
ــد  ــد محم ــی فرزن ــم صادق ش.ش 293، ابوالقاس
ــد محمــد  ــه ش.ش 81، مصطفــی صادقــی فرزن ب
ــد  ــه فرزن ــی کل ــه صادق ــه ش.ش 6126، معصوم ب
محمــد بــه ش.ش 721، نرجــس خاتــون صادقــی 
ــی  ــه صادق ــه ش.ش  656، نجم ــد ب ــد محم فرزن
ــی  ــب صادق ــه ش.ش 809، زین ــد ب ــد محم فرزن
کلــه فرزنــد محمــد بــه ش.ش 1098 فرزنــدان 
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــر. این والغی
ــه  ــت و یــک مرتب ــک نوب ــور را در ی درخواســت مزب
آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا 
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
ــه شــورا تقدیــم دارد واال  آگهــی ظــرف یــک مــاه ب

ــد شــد. گواهــی صــادر خواه
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف 
کاشــان، علیرضــا علــی آبــادی بیدگلــی 1111/ م 

ــف ال

اخطاراجرایی
کاســه پرونــده :940904 مشــخصات محکــوم 
علیــه: نــام: لیــا     نــام خانوادگــی: عســگری  
نشــانی محــل اقامــت: مجهــول المکان مشــخصات 
محکــوم لــه: نــام: شــهریار   نــام خانوادگــی: زمانــی  
نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان- خانــه اصفهان-خ 
گلخانــه- خ 20 متــری ارغــوان- کوچــه شــفیعی- 
ابتــدای بــن بســت گل پــاک 29  محکــوم بــه: بــه 
ــخ  ــماره 9609976795400079 تاری ــب رای ش موج
ــتان  ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح ــوزه 24  ش ... ح
ــه  ــه اســت.محکوم علی اصفهــان کــه قطعیــت یافت
ــون  ــج میلی ــغ پن ــت مبل ــت به:پرداخ ــوم اس محک
ریــال بابــت اصــل خواســته و ششــصد و ده هــزار 
ریــال بابــت هزینــه دادرســی و هزینــه نشــر آگهــی 
و همچنیــن خســارات تأخیــر و تأدیــه از تاریــخ 
تاریــخ  لغایــت  دادخواســت 94/12/18  تقدیــم 
ــم عشــر  ــن نی ــان و همچنی وصــول در حــق خواه
ــون  ــاده 34 قان ــت. م ــدوق دول ــق صن ــرا در ح اج
ــوم  ــه محک ــه ب ــه اجرائی ــکام: همینک ــرای اح اج
ــت  ــف اس ــه مکل ــوم علی ــد، محک ــاغ ش ــه اب علی
ــرا  ــع اج ــه موق ــاد آن را ب ــدت ده روز مف ــرف م ظ
ــه  ــوم ب ــت محک ــرای پرداخ ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی بگ
ــم  ــه اجــرای حک ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی بده
ــد و در  ــر باش ــه از آن میس ــوم ب ــتیفاء محک و اس
صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه 
ــع  ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ــد ظ ــد، بای ندان
ــد و  ــه قســمت اجــرا تســلیم کن ــی خــود را ب دارای

ــد. ــدارد، صریحــا اعــام نمای ــی ن ــر مال اگ
شــماره :18375/ م الــف دفتــر شــعبه 24 مجتمــع 
شــماره دو   شــورای حــل اختــاف شهرســتان 

ــان اصفه

 اخطاراجرایی
مشــخصات   51 :1204/95 ش  پرونــده  کاســه 
محکــوم علیــه: نــام: 1- مهــدی 2- مســعود     نــام 
ــانی  ــیدیان  نش ــی 2- جمش ــی: 1- مهراب خانوادگ
مشــخصات  المــکان  مجهــول  اقامــت:  محــل 
محکــوم لــه: نــام: شــرکت اعتبــاری کوثــر بــا 
مدیریــت عاملــی عیســی رضایــی   نــام خانوادگــی: 
ــت  ــی وکال ــی جال ــطه مصطف ــع الواس ــت م وکال
خانــم صبــا حســین پــور نشــانی محــل اقامــت: خ 

هشــت بهشــت غربــی حــد فاصــل چهــار راه گلــزار 
و ملــک ســاختمان کوثــر  محکــوم بــه: بــه موجــب 
رای شــماره 50 تاریــخ 96/1/31 حــوزه 51  شــورای 
ــت  ــه قطعی ــان ک ــتان اصفه ــاف شهرس ــل اخت ح
ــه:  ــت ب ــوم اس ــه محک ــت.محکوم علی ــه اس یافت
ــغ  ــت مبل ــدگان و پرداخ ــی  خوان ــت تضامن پرداخ
ــورخ  ــک 272779 م ــه چ ــال و ج 130/000/000 ری
ــال  ــته4/145/000 ری ــل خواس ــت اص 94/4/20 باب
هزینــه داد رســی و هزینــه هــای نشــر آگهــی و حق 
الوکالــه وکیــل طبــق نظــر خســارت تأخیــر و تأدیــه 
از تاریــخ ســر رســید و پرداخــت نیــم عشــر و متــن 
اجــرای احــکام. مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: 
همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، 
محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز 
مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی برای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد 
ــه از آن  ــوم ب ــتیفاء محک ــم و اس ــرای حک ــه اج ک
ــه  ــادر ب ــود را ق ــه خ ــی ک ــد و در صورت ــر باش میس
ــت  ــد ظــرف مهل ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی اجــرای مف
مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت 
ــا  ــدارد، صریح ــی ن ــر مال ــد و اگ ــلیم کن ــرا تس اج

ــد. اعــام نمای
شــماره: 18323/ م الــف دفتــر شــعبه 51 مجتمــع 
ــتان  ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح ــه   ش ــماره س ش

اصفهــان

اخطاراجرایی
کاســه پرونــده :668/95 مشــخصات محکــوم 
ــی:  ــام خانوادگ ــای محمدرضــا     ن ــام: آق ــه: ن علی
زمانــی  نــام پــدر: عیســی   نشــانی محــل اقامــت: 
ــام:  ــه: ن ــوم ل ــخصات محک ــکان مش ــول الم مجه
آقــای عبــاس   نــام خانوادگــی: شــماعیل نــام پــدر 
: حســن  شــغل : آزاد   نشــانی محــل اقامــت: 
خوارســگان کوچــه شــهید جعفــری  اصفهــان، 
پ 7  محکــوم به:بــه موجــب رای شــماره 966 
تاریــخ 95/10/30 حــوزه 18  شــورای حــل اختــاف 
ــت. ــه اس ــت یافت ــه قطعی ــان ک ــتان اصفه شهرس

محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه: پرداخــت مبلــغ 
هشــتاد میلیــون ریــال )80/000/000 ریــال( بــه 
عنــوان اصــل خواســته و پرداخــت مبلــغ دو میلیون 
و هفتــاد هــزار ریــال )2/700/000 ریــال( بــه عنــوان 
خســارات دادرســی بــه پرداخــت خســارات تأخیــر 
ــول  ــان وص ــت زم ــخ 95/6/4 لغای ــه از تاری و تأدی
ــرای  ــر اج ــم عش ــان و نی ــق خواه ــال در ح و ایص
احــکام صــادر و اعــام مــی گــردد. مــاده 34 قانــون 
ــه محکــوم  ــه ب اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائی
ــت  ــف اس ــه مکل ــوم علی ــد، محک ــاغ ش ــه اب علی
ــرا  ــع اج ــه موق ــاد آن را ب ــدت ده روز مف ــرف م ظ
ــه  ــوم ب ــت محک ــرای پرداخ ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی بگ
ــم  ــه اجــرای حک ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی بده
ــد و در  ــر باش ــه از آن میس ــوم ب ــتیفاء محک و اس
صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه 
ــع  ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ــد ظ ــد، بای ندان
ــد و  ــه قســمت اجــرا تســلیم کن ــی خــود را ب دارای

ــد. ــدارد، صریحــا اعــام نمای ــی ن ــر مال اگ
شــماره: 18377/م الــف دفتــر شــعبه 18 مجتمــع 
ــتان  ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح ــک  ش ــماره ی ش

ــان اصفه

اخطاراجرایی
کاســه پرونــده :808/95 مشــخصات محکــوم 
علیــه: نــام: 1- ســید مســعود 2- حمیــد 3- ســید 
ــام خانوادگــی: 1- موســوی زاهــد 2-  منصــور     ن
لــت شــاهی 3- موســوی زاهــد  نــام پدر: 1- ســید 
اکبــر 2- احمــد 3- ســید اکبــر     نشــانی محــل 
ــوی  ــید- ک ــجد س ــان- خ مس ــت: 1- اصفه اقام
پشــت بــارو- کــوی مســعود شــجاعی- پــاک 194 
2- مجهــول المــکان 3- اصفهــان- خ کاوه- مقابل 
ــی  ــبزی فروش ــازه ی س ــت- مغ ــال بابلدش ترمین
ــه  ــت ب ــک مل ــام: بان ــه: ن ــوم ل ــخصات محک مش
ــی:  ــام خانوادگ ــی ن ــادی اخاق ــای ه ــت آق مدیری
بــا وکالــت آقــای محمــود ســنجری نشــانی محــل 
ــریف  ــی- خ ش ــام خمین ــان- خ ام ــت: اصفه اقام
شــرقی- کوچــه ی 35)شــهید رفیعیــان(- پــاک 
ــه موجــب رای شــماره  ــه: ب 194  محکــوم اســت ب
حــوزه   96/1/27 تاریــخ   9609976797100050
ــتان  ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح ــک  ش ــل و ی چه
ــه اســت.محکوم علیــه  اصفهــان کــه قطعیــت یافت
محکــوم اســت بــه: حکــم بــه محکومیــت تضامنــی 
 62/790/144 مبلــغ  پرداخــت  بــه  خوانــدگان 
ــغ 2/644/850  ــت اصــل خواســته و مبل ــال باب ری
ــی و  ــه ی دادرس ــی و هزین ــر آگه ــت نش ــال باب ری
ــارت  ــه و خس ــق تعرف ــل طب ــه ی وکی ــق الوکال ح
ــه از تاریــخ ســر رســید قــرارداد مــورخ  تأخیــر تأدی
ــا زمــان اجــرای  ــال ت ــغ 27/014 ری 92/12/17، مبل
حکــم بــر مبنــای مــاده ی 5 قــرار داد صــدور الذکــر 
)معــادل 21 % ( بــه انضمــام نیــم عشــر حــق 
ــن  ــکام: همی ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان ــرا م االج
کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم 
علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را 
بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت 
ــه  ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی ــه بده ــوم ب محک
اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر 
ــرای  ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــی ک ــد و در صورت باش
ــور  ــت مزب ــرف مهل ــد ظ ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی مف
ــرا  ــمت اج ــه قس ــود را ب ــی خ ــع دارای ــورت جام ص
ــام  ــا اع ــدارد، صریح ــی ن ــر مال ــد و اگ ــلیم کن تس

ــد. نمای
ــر شــعبه 41 مجتمــع  ــف دفت شــماره:18379/ م ال
ــتان  ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح ــک  ش ــماره ی ش

ــان اصفه

اخطاراجرایی
مشــخصات    7 ش   950701: پرونــده  کاســه 
ــی:  ــام خانوادگ ــه     ن ــام: فرزان ــه: ن ــوم علی محک
ــدر:  ــام پ ــی 1288878273  ن ــد مل ــری ک بصی
فتــح الــه   نشــانی محــل اقامــت: مجهــول المکان 
مشــخصات محکــوم لــه: نــام: بهنــام   نــام 

خانوادگــی: هاشــمی دهقــی بــا وکالــت فاطمــه 
اقامــت: خ جــی-  شیاســی نشــانی محــل 
نیــرو جنوبــی کــوی مولــوی زاده کوچــه حبیبــی 
پ 10  محکــوم بــه: بــه موجــب رای شــماره 
ــوزه  ــخ 96/1/23 ح 9609976793700394 تاری
ــان  ــتان اصفه ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح 7  ش
کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه محکوم 
اســت بــه: پرداخــت مبلــغ شــصت میلیــون ریال 
بابــت اصــل خواســته و دو میلیــون و ســیصد و 
هشــتاد و پنــج هــزار ریــال بابــت هزینه دادرســی 
و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی 
ــید  ــر رس ــخ س ــه از تاری ــر تأدی ــارت تأخی و خس
چــک هــا )95/3/30 و 95/4/30( لغایــت زمــان 
اجــرای حکــم  در حــق محکــوم لــه و پرداخــت 
نیــم عشــر اجرایــی / ضمنــًا تأمیــن خواســته بــه 
شــماره دادنامــه 986 مــورخ 95/6/3 بــه اجــرای 
احــکام ارســال گردیــده اســت. مــاده 34 قانــون 
اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم 
علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت 
ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا 
بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه 
بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم 
ــد و  ــر باش ــه از آن میس ــوم ب ــتیفاء محک و اس
ــاد  ــه اجــرای مف ــادر ب ــه خــود را ق ــی ک در صورت
اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صورت 
جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 
کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــام نمایــد.

شــماره:18388/ م الــف دفتــر شــعبه 7 مجتمع 
ــتان  ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح ــماره دو  ش ش

اصفهــان

اخطاراجرایی
ــوم  ــخصات محک ــده :951551 مش ــه پرون کاس
علیــه: نــام: 1- ایــران 2- حســن 3- ســید 
1- کاظمــی  خانوادگــی:  نــام  محســن     
2- قنبــری 3- موســوی  نــام پــدر: محمــد    
نشــانی محــل اقامــت: هــر ســه مجهــول المکان 
مشــخصات محکــوم لــه: نــام: مالــی و اعتبــاری 
عســگریه بــه مدیریــت عاملــی ســید امیــن 
ــر  ــت یاس ــه  وکال ــی: ب ــام خانوادگ ــوادی    ن ج
شــیروانی زاده نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان- 
خ شــیخ صــدوق شــمالی- ســه راه شــیخ مفیــد 
- ســاختمان مالــی و اعتبــاری عســگریه- ط 4 
ــمالی-  ــدوق ش ــیخ ص ــان- خ ش ــل: اصفه وکی
ســه راه شــیخ  مفیــد – موسســه مالــی و 
اعتبــاری ملــل  محکــوم به:بــه موجــب رای 
ــل  ــورای ح ــوزه ....  ش ــخ ... ح ــماره ... تاری ش
ــماره  ــب رأی ش ــه موج ــتان )ب ــاف شهرس اخت
ــعبه 45 دادگاه  ــخ 96/1/31 ش 960997144 تاری
عمومــی حقوقــی اصفهــان ( کــه قطعیــت یافتــه 
ــه: حکــم  اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت ب
بــه محکومیــت تضامنــی خوانــدگان بــه پرداخــت 
ــت اصــل خواســته و  ــال باب ــغ 50/000/000 ری مبل
ــی  ــه دادرس ــت هزین ــال باب ــغ 1/540/000 ری مبل
و خســارت تأخیــر در تأدیــه از تاریــخ تقدیــم 
دادخواســت مــورخ) 95/11/17 ( نســبت بــه 
اصــل بدهــی در حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه 
ــام  ــادر بانضم ــه ص ــوم ل ــق محک ــی در ح قانون
نیــم عشــر دولتــی در ضمــن خســارت تأخیــر در 
تأدیــه طبــق بنــد 8 و 16 قــرار داد فــی مابیــن بــه 
شــماره فــوق الذکــر از تاریــخ تقدیــم دادخواســت 
)95/11/7( مــی باشــد. مــاده 34 قانــون اجــرای 
احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه 
ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف 
مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد 
یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا 
مالــی 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 اعــام نمای ــی ن مال
 45 شــعبه  دفتــر  الــف  م  شــماره:18396/ 
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــک  ش ــماره ی ــع ش مجتم

اصفهــان شهرســتان 

اخطاراجرایی
ــوم  ــخصات محک ــده :951460 مش ــه پرون کاس
علیــه: نــام: 1- کرمعلــی 2- محمــد حســن 
3- محبوبــه     نــام خانوادگــی: 1-انصــاری 
محــل  نشــانی  غــروی    -3 ســلطانی   -2
ــول المــکان مشــخصات محکــوم  اقامــت: مجه
ــاری عســگریه    ــی و اعتب ــام: موسســه مال ــه: ن ل
نــام خانوادگــی: بــا وکالــت یاســر شــیروانی 
زاده نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان- خ شــیخ 
صــدوق شــمالی- ســه راه مفیــد- موسســه 
اعتبــاری عســگریه  محکــوم بــه: بــه موجــب رای 
ــخ 96/2/24  ــماره 9609976796200629 تاری ش
ــتان  ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح ــوزه 32  ش ح
اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیه 
ــی  ــت تضامن ــه: محکومی ــوم اســت ب ــا  محک ه
خوانــدگان بــه پرداخــت مبلــغ 70/349/906 
ریــال بابــت وصــول خواســته و خســارت تأخیــر 
زمــان  لغایــت   95/4/26 تاریــخ  از  تأدیــه  و 
ــال و  ــغ 73/918 ری ــه مبل ــمار ب ــول روز ش وص
ــه دادرســی  ــت هزین ــال باب ــغ 2/225/000 ری مبل
بطــور 1/3 دینــی هــر خوانــده در حــق خواهــان با 
احتســاب پرداخــت نیــم عشــر دولتی  مــاده 34 
قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه 
محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف 
اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع 
اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم 
ــرای  ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی ــه بده ب
حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر 
باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا 
 تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــام 

نماید.
 32 شــعبه  دفتــر  الــف  م  شــماره:18397/ 
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــک  ش ــماره ی ــع ش مجتم

شهرســتان اصفهــان
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توپ و تور
شکست پرگل بانوان فوتبالیست 

مقابل چین
ــتین  ــران در نخس ــوان ای ــان بان ــال جوان ــی فوتب ــم مل تی
دیــدار خــود در تورنمــت چهارجانبــه ۸ بــر 0 مغلــوب چیــن 

شــد. 
دیــدار بعــدی ملی پوشــان ایــران برابــر ژاپــن ســاعت 15:00 
ــزار  ــهریورماه برگ ــنبه 21 ش ــی روز سه ش ــت محل ــه وق ب
می شــود. ایــران، چیــن، آمریــکا و ژاپــن، چهــار تیــم 
ــن هســتند. تیم هــای  ــه چی حاضــر در تورنمــت چهارجانب
چیــن و ژاپــن جــزو ۳ کشــور برتــر آســیا بــوده و تیــم ملــی 

ــگاه دوازدهــم آســیا را دارد. ــران جای ای

واکنش باشگاه سپیدرود به 
استعفای نظرمحمدی

مســئوالن باشــگاه ســپیدرود از اســتعفای ســرمربی ایــن 
ــد.  ــی کردن ــراز تعجــب و بی اطالع ــم اب تی

تیــم  از هدایــت  خبــر اســتعفای علــی نظرمحمــدی 
ســپیدرود رشــت درســت ســاعاتی پــس از شکســت ایــن 
ــه  ــوان، شــوک بزرگــی ب ــل مل ــی مقاب ــم در جــام حذف تی

ــرد.  ــگاه وارد ک ــن باش ای
تاکیــد  باشــگاه ســپیدرود  رابطــه مســئوالن  ایــن  در 
ــه صــورت کتبــی و حتــی  ــد کــه هیــچ موضوعــی ب کرده ان
شــفاهی از ســوی نظرمحمــدی بــه باشــگاه اعــالم نشــده 
و وی تنهــا در مصاحبــه بــا یکــی از رســانه ها از اســتعفای 
خــود صحبــت کــرده اســت؛ لــذا باشــگاه ســپیدرود 
تاکنــون در این بــاره تصمیــم خاصــی اتخــاذ نکــرده اســت. 

کارت بازی اومانیا صادر شد
ــرای پــارس جنوبــی  ــا ب ــازی مایــکل اومانی ITC و کارت ب
بازیکــن  اومانیــا،  مایــکل  بــازی  شــد. کارت  صــادر 
ــروز صــادر شــد و ایــن  ــی، دی ــارس جنوب کاســتاریکایی پ
ــتقالل در  ــا اس ــه ب ــدار روز جمع ــد در دی ــن می توان بازیک

ــد.  ــی کن ــش را همراه ــر تیم ــگ برت ــم لی ــه شش هفت
ــی  ــارس جنوب ــه پ ــاالت ب ــل و انتق ــل نق ــا در فص اومانی
پیوســت، امــا بــرای حضــور در تیــم ملــی کاســتاریکا راهــی 
ــن بازیکــن رســید  ــروز ITC ای ــود و دی کشــورش شــده ب
ــع  ــازی مداف ــن ب ــا اولی ــد ت ــادر ش ــازی اش ص و کارت ب
ــن  ــران در ای ــتقالل ته ــل اس ــپولیس مقاب ــین پرس پیش

فصــل باشــد.

داور چینی بازی پرسپولیس و االهلی 
را سوت می زند

ــرای  ــی را ب ــک داور چین ــال آســیا ی کنفدراســیون فوتب
ــی عربســتان  ــر االهل ــدار پرســپولیس براب قضــاوت دی

انتخــاب کــرد. 
دور  در  عربســتان  االهلــی  و  پرســپولیس  دیــدار 
برگشــت یک چهــارم نهایــی لیــگ قهرمانــان آســیا 
 قــرار اســت سه شــنبه هفتــه جــاری در ابوظبــی برگــزار 

شود.
 کنفدراســیون فوتبــال آســیا قضــاوت ایــن دیــدار را بــه 

مــای مانینــگ از چیــن ســپرد.

کوتاه اخبار 
ادعای جنجالی سردار درباره 

اسب دوانی
مهاجــم تیــم ملــی فوتبــال ایــران از حراســت وزارت 
ــه اتفاقــات کــورس اســب دوانی تهــران  ورزش خواســت ب

ــد.  بپردازن
ــر  ــد ســال اخی ــال در چن ــار فوتب ــه در کن ســردار آزمــون ک
داشــته،  ســوارکاری  زمینــه  در  زیــادی  فعالیت هــای 
ادعایــی جنجالــی دربــاره اســب دوانی تهــران مطــرح کــرد. 
ســردار آزمــون در این بــاره نوشــته اســت: »کســانی کــه در 
حراســت وزارت ورزش حضــور دارنــد، دوســتان خــوب من 
ــش  ــی خواه ــد؛ ول ــن بودن ــت م ــه پش ــتند و همیش هس
ــه  ــد ک ــران رســیدگی کنن ــه اســب دوانی ته ــه ب ــم ک می کن

ــازی شــده اســت.«  ــز پارتی ب همــه چی
جالــب اینکــه مهاجــم تیــم ملــی ایــران در انتهــای متــن 
ــرده و نوشــته  ــرای بررســی اشــاره ک ــورد ب ــه ۳ م خــود ب

ــز«  ــج و جوای ــگ، نتای اســت: »دوپین
بایــد دیــد ادعــای جنجالــی ســردار آزمــون بــا چــه 
البتــه  و  ورزش  وزارت  مســئوالن  ســوی  از  واکنشــی 

شــد. خواهــد  همــراه  ســوارکاری  فدراســیون 

 کوالکوویچ قطعا در ایران 
ماندنی است

ــال، گفــت:  ــر فدراســیون والیب محمــود افشاردوســت، دبی
ــن  ــای بی ــس از رقابت ه ــم پ ــا گفته ای ــه م ــث ک ــن بح ای
ــت  ــم، درس ــم می گیری ــچ تصمی ــاره کوالکووی ــاره ای درب ق
نیســت. بحــث مــن در مصاحبــه ای کــه انجــام دادم، ایــن 
ــه  ــی اســت ک ــن مســابقات ســومین تورنمنت ــه ای ــود ک ب
ــد از آن  ــد و بع ــرکت می کن ــچ ش ــا کوالکووی ــی ب ــم مل تی
ــم  ــرمربی تی ــرد س ــبی از عملک ــی مناس ــم ارزیاب می توانی
ــا فدراســیون  ــچ ب ــی داشــته باشــیم. قــرارداد کوالکووی مل
ــد  ــه ایــن قــرارداد پایبن 2 ســاله اســت و فعــال هــم مــا ب
هســتیم و هــم ایــن مربــی. مشــکلی بــرای ادامــه 

ــدارد.  ــکاری وجــود ن هم

 دومین برنز کاراته ایران 
بر گردن احمدی

نماینــده وزن 67-کیلوگــرم کشــورمان بــا غلبــه بــر قهرمــان 
ــان را  ــه وان آلم ــی کارات ــگ جهان ــز لی ــدال برن ــان، م جه
کســب کــرد. در رقابت هــای لیــگ جهانــی کاراتــه وان 
آلمــان کــه بــا شــرکت 1۳۸4 کاراته کا از ۸7 کشــور در شــهر 
ــه کای  ــدی کارات ــعید احم ــود، س ــزار می ش ــک برگ الیپزی
ــاره  ــرم کشــورمان در جــدول شــانس دوب وزن 67- کیلوگ
موفــق شــد تومــاس جــردن از انگلســتان دارنــده عنــوان 
قهرمانــی جهــان در ســال 2016 و قهرمانــی اروپــا در ســال 
2014 را بــا نتیجــه 6 بــر 0 شکســت دهــد و بــه مــدال برنــز 
ــده  ــدی زاده نماین ــش از او مه ــد. پی ــت یاب ــن وزن دس ای

وزن 60 کیلوگــرم ایــران بــه مــدال برنــز رســیده بــود.

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه ورزش

ــیدن  ــم رس ــرایط مه ــی از ش ــال، یک ــات در فوتب ثب
ــا  ــران ب ــال ای ــی فوتب ــم مل ــه موفقیــت اســت. تی ب
همیــن ثبــات حداقلــی در کادر مربیگــری توانســت 

ــد.  ــی روســیه 201۸ صعــود کن ــه جــام جهان ب
اگــر بــه دوران طالیــی تیم هــای بــزرگ جهــان هــم 
نگاهــی بیندازیــم، اولیــن نکتــه ای کــه جلــب توجــه 
ــم  ــف تی ــای مختل ــات در الیه ه ــن ثب ــد همی می کن
ــات در  ــا، ثب ــن الیه ه ــن ای ــی از مهم تری ــت. یک اس

ــت.  ــری تیم هاس ــت مربیگ نیمک
ــاز  ــی نی ــم تیم ــه نظ ــرای رســیدن ب ــی ب ــک مرب ی
ــزی  ــن و برنامه ری ــا ســاعت تمری ــه صــرف صده ب
ــبه  ــت یک ش ــت موفقی ــد گف ــک کالم بای دارد. در ی
ــد  ــه هــدف نیازمن ــد و رســیدن ب ــه دســت نمی آی ب

ــالش و اســتقامت اســت. ــر، ت صب
امــا برخــالف فوتبــال ملــی، فوتبــال باشــگاهی 
ــکان  ــی را در س ــی از بی ثبات ــا موج ــن روزه ــا ای م
ــن  ــد. کوچک تری ــه می کن ــا تجرب ــری تیم ه مربیگ
باخــت هــر تیمــی باعــث می شــود تماشــاگران 
ــد و از آن  ــن« ســر بدهن ــا ک ــن، ره ــا ک شــعار »حی
ســو مدیــران فوتبالــی مــا کــه از قضــا بیشترشــان 
هیــچ تجربــه ای در فوتبــال ندارنــد هــم، معمــوال بــا 
ــان دیگــر  ــام مربی ــا مطــرح کــردن ن هــر باختــی ب

تیم هایشــان را بیشــتر بــه حاشــیه می راننــد. 
ایــن وضعیــت بغرنــج در بعضــی تیم هــا حــاد و در 

ــت  ــا قاطعی ــا ب ــت؛ ام ــر اس ــا مالیم ت ــی تیم ه بعض
ــود دارد.  ــا وج ــه تیم ه ــه در هم ــت ک ــوان گف می ت

همیــن موضــع هــم باعــث شــده مربیــان مــا 
بیــش از اینکــه بــه فکــر پایه ریــزی تفکــرات خــود 
ــر  ــه ه ــری ب ــر نتیجه گی ــه فک ــند، ب ــا باش در تیم ه
قیمــت ممکــن بیفتنــد. ایــن نتیجه گرایــی هــم بــه 
قیمــت از بیــن رفتــن فوتبــال پایــه مــا تمــام شــده 
ــی ای  ــچ مرب ــود هی ــت موج ــرا در وضعی ــت؛ زی اس
ریســک اســتفاده از بازیکنــان جــوان و بی تجربــه را 
بــه جــان نمی خــرد و ترجیــح می دهــد از بازیکنــان 
ــد.  ــه در ترکیــب خــود اســتفاده کن مســن و باتجرب

ــر  ــگ برت ــت تیم هــای لی ــه وضعی شــاید نگاهــی ب
ــک  ــخ کم ــاق تل ــن اتف ــه واکاوی ای ــد ب ــر بتوان بهت

کنــد.

 استقالل و منصوریان
ــاری  ــی اجب ــا توفیق ــته ب ــل گذش ــان فص منصوری
مجبــور بــه اســتفاده از بازیکنــان جــوان شــد. 
ــل دوم  ــد نیم فص ــث ش ــم باع ــوع ه ــن موض همی
ــورد  ــم بخ ــی رق ــرزی رؤیای ــه ط ــتقالل ب ــرای اس ب
ــای فصــل خــود را از  ــم توانســت در انته ــن تی و ای
ــا  ــاند؛ ام ــدول برس ــه رده دوم ج ــدول ب ــای ج انته
منصوریــان در فصــل جدیــد بــاز هــم بــه فاکتورهــای 
ــن  ــه س ــا ب ــن پ ــن بازیک ــی رو آورد و چندی قدیم
ــا  ــا ت ــه نه تنه ــی ک ــرد؛ بازیکنان گذاشــته را جــذب ک
ــه  ــد، بلک ــت او نبوده ان ــای دس ــل عص ــای فص اینج
ــت  ــان روی نیمک ــگاه منصوری ــده اند جای ــث ش باع

ــد. ــه خطــر بیفت ــه شــدت ب اســتقالل ب
 سپاهان و کرانچار

نتیجه گــرا بــودن و بی اعتمــادی هــواداران ســپاهان 
در فصــل قبلــی باعــث شــد عبــدهللا ویســی یکــی 
از معــدود مربیــان جوانگــرای ایــران خیلــی زود 
ــار  ــود و کرانچ ــته ش ــار گذاش ــپاهان کن ــم س از تی
ــت های  ــا شکس ــا ب ــرد؛ ام ــای او را بگی ــه ج باتجرب
ــم  ــاز ه ــی ب ــام حذف ــذف از ج ــل و ح ــدای فص ابت
ــه  ــار گذاشــتن کرانچــار ب ــر کن ــی ب ــی مبن زمزمه های
ــی  ــا یک ــت ب ــد نیس ــچ بعی ــد و هی ــوش می رس گ
ــم از  ــنام ه ــی خوش ــن مرب ــر ای ــت دیگ دو شکس

ــود. ــراج ش ــپاهان اخ س
 پیکان و مجید جاللی

اعتقــاد  از مربیانــی اســت کــه  جاللــی، یکــی 

ــد او در  ــوان دارد؛ هرچن ــان ج ــه بازیکن ــخی ب راس
ــا  ــود ت ــاد خ ــن اعتق ــر از ای ــل اخی ــی، دو فص یک
حــدودی دســت کشــیده اســت، امــا بــاز هــم جــزء 
ــان  ــه بازیکن ــه ب ــرد ک ــرار می گی ــی ق ــروه مربیان گ

جــوان فرصــت خودنمایــی می دهــد. 
جاللــی اگرچــه همیشــه برنامه هــای بلندمدتــی 
ــه  ــت ب ــن فرص ــچ گاه ای ــا هی ــته، ام ــر داش را در س
ــد.  ــرا کن ــود را اج ــای خ ــا برنامه ه ــده ت او داده نش
البتــه او دســت کم ایــن شــانس را دارد کــه مربــی 
یــک تیــم بی هــوادار اســت و از ســکوها شــعار 

ــنود.  ــن« را نمی ش ــا ک ــن، ره ــا ک »حی
ــول  ــکان را متح ــم پی ــه تی ــود اینک ــا وج ــی ب جالل
کــرده، امــا ایــن فصــل مــورد غضــب مدیــران 
ــت  ــد نیس ــچ بعی ــه و هی ــرار گرفت ــگاه ق ــن باش ای
او هــم پیــکان را پیــش از اتمــام فصــل تــرک                                

ــد. کن
 نفت تهران و درخشان

حمیــد درخشــان بــه شــکل غیرمنتظــره ای بــه تیــم 

ــه  ــا ک ــت بی ســر و ســامان پیوســت. نفتی ه نف
ــرده  ــروع ک ــی ش ــی کریم ــا عل ــل را ب پیش فص
ــی کریمــی  ــد عل ــا ادامــه مشــکالت قی ــد ب بودن
ــا  ــپردند؛ ام ــان س ــه درخش ــم را ب ــد و تی را زدن
ــت،  ــر اس ــا بی نظی ــاید در دنی ــه ش ــی ک در اتفاق
پــس از واگــذاری نفــت بــه یــک شــرکت دیگــر، 
ــی  ــراج و عل ــی اخ ــچ دلیل ــدون هی ــان ب درخش
ــت  ــد وضعی ــد. هرچن ــن او ش ــی جایگزی کریم
درخشــان و نفــت همچنــان پــا در هواســت، امــا 
ایــن حجــم از بی ثباتــی در فوتبــال در نــوع خــود 

ــت. ــرد اس منحصربه ف
نیمکــت  از مشــکالت  تنهــا بخشــی  این هــا 
ــر  ــفانه اگ ــت و متاس ــال ماس ــان در فوتب مربی
بخواهیــم واقع بیــن باشــیم، اوضــاع از ایــن 
هــم بغرنج تــر اســت. بــا چنیــن وضعیتــی 
درخشــش تیم هــای ایرانــی در ســطح آســیا 
بیشــتر شــبیه بــه یــک رؤیــای محــال اســت تــا 

دســت یافتنی. آرزویــی 

نگاهی به بی ثباتی جایگاه مربیان در لیگ برتر

نیمکت های لرزان

مهاجــم ملی پــوش ایرانــی استرســوند ســوئد در حضــور 
تعویضــی خــود موفــق بــه بازکــردن دروازه اسکیلســتونا شــد. 
ــه بیســت و دوم لیــگ آلسونســکان  ــازی هفت در نخســتین ب
ســوئد تیــم استرســوند در حالــی کــه ســامان قــدوس، مهاجــم 
ایرانــی و مؤثــرش را روی نیمکت داشــت، از ســاعت 1۸:۳0 روز 
شــنبه میزبــان اسکیلســتونا قعــر جدولــی ای بــود کــه علیرضــا 
ــد. نیمــه اول ایــن  حقیقــی را از ابتــدا در ترکیــب خــود می دی
مســابقه بــا برتــری یــک بــر صفــر استرســوند بــه پایان رســید.
ــره  ــر ک ــران براب ــی ای ــم مل ــر تی ــدار اخی ــه در دو دی ــدوس ک ق
جنوبــی و ســوریه اجــازه بــازی پیــدا نکــرده بــود، در دقیقــه 55 
ایــن مســابقه بــه جــای فرانــک آرهیــن وارد زمیــن شــد و در 
دقیقــه 70 پــس از پاســی کــه از پشــت محوطــه جریمــه بــه 
لودویــگ فریتســون داد و دریافــت کــرد، بــا حرکــت در عــرض 
ــن  ــرای دومی ــی را ب ــت دروازه حقیق ــا توانس ــل پ ــه بغ و ضرب

بــار بــاز کنــد. 
یوهــان برتیلســون، دیگــر مهاجــم استرســوند، دو دقیقــه پــس 
از گلزنــی قــدوس، ســومین گل تیمــش را برابــر اسکیلســتونا 
بــه ثمــر رســاند تــا یــاران حقیقــی بعــد از ســه هفتــه متحمــل 

شکســت ســنگین ســه بــر صفــر شــوند. 
ــدار،  ــن دی ــتونا در ای ــت اسکیلس ــود شکس ــا وج ــی ب حقیق
همچــون ســه هفتــه اخیــر کــه بهتریــن بازیکــن تیمــش بــود، 
چنــد واکنــش خــوب برابــر استرســوند داشــت؛ ولــی در دقیقــه 
ــه ای  ــا ضرب ۸0 و هنگامــی کــه قصــد دفــع تــوپ را داشــت، ب

کــه مهاجــم تیــم حریــف زد بــه شــدت مصــدوم شــد. 
حقیقــی در پایــان ایــن دیــدار بــه علــت شــدت مصدومیــت از 
ناحیــه ســر بــه بیمارســتان انتقــال یافــت؛ ولــی حــال عمومــی 
وی خــوب گــزارش شــده و قــرار اســت وضعیــت کامــل 

ــود. ــخص ش ــواب MRI مش ــس از ج ــیب دیدگی او پ آس

محمدرضــا حاجی بیگــی، عضــو هیئت مدیــره باشــگاه پرســپولیس 
می گویــد: ایــن باشــگاه در تــالش اســت مبلــغ بدهــی ژوزه را بــه 

صورت اقســاطی بپــردازد. 
محمدرضــا حاجی بیگــی دربــاره مســائل مطرح شــده در جلســات 
اخیــر هیئت مدیــره باشــگاه پرســپولیس اظهــار کــرد: در جلســات 
اخیــر بــر ســر مســائل مختلــف و معضــالت موجــود و همین طــور 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــم. مطمئن ــر کردی ــادل نظ ــث و تب ــا بح راه حل ه
ــرای حــل  ــای مناســب ب ــره راهکاره تجــارب اعضــای هیئت مدی

مشــکالت ارائــه خواهــد شــد. 
او افــزود: واقعیــت ایــن اســت کــه باشــگاه از نظــر فنــی و 
همین طــور نتیجه گیــری وضعیــت خوبــی دارد. در میــان اعضــای 
هیئت مدیــره هــم هماهنگــی خوبــی وجــود دارد و طاهــری مدیــر 
ــاری حــل  ــا مســائل ج ــالش اســت ت ــم در ت ــل باشــگاه ه عام
شــود. امیدواریــم تیــم هــم در ابوظبــی نتیجــه خوبــی بگیــرد و بــه 

جمــع چهــار تیــم برتــر آســیا بــرود. 
ــاره  ایــن عضــو هیئت مدیــره باشــگاه پرســپولیس همچنیــن درب
ــت  ــرای پرداخ ــت: ب ــل ژوزه گف ــده مانوئ ــت پرون ــن وضعی آخری
ــی  ــن مرب ــل ای ــا وکی ــی ب ــال رایزن ــول در ح ــن پ ــاطی ای اقس
ــم و  ــام دادی ــی را انج ــتعالم نهای ــه اس ــن زمین ــتیم. در ای هس
منتظــر پاســخ هســتیم. البتــه وکیــل ژوزه هــم خیلــی پافشــاری 

ــود.  ــت ش ــا پرداخ ــورت یک ج ــه ص ــغ ب ــه کل مبل ــد ک می کن
ــال  ــم فوتب ــی تی ــی مالیات ــاره بده ــن درب ــی همچنی حاجی بیگ
پرســپولیس گفــت: در ایــن زمینــه نیــز در حــال رایزنــی هســتیم 

ــم.  ــم کنی ــغ تعیین شــده را ک ــی از مبل ــم کم ــا بتوانی ت
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا در صــورت پیــروزی 
پرســپولیس برابــر االهلــی پاداشــی بــه بازیکنــان پرداخــت 
خواهــد شــد، گفــت: بازیکنــان کــه به تازگــی شــارژ مالــی شــدند؛ 

ــت. ــده اس ــت ش ــا پرداخ ــه آن ه ــم ب ــی ه ــغ خوب مبل

ورزش

اخطار اجرایی
کالســه پرونــده :۸67/95 مشــخصات محکوم 
ــی:  ــام خانوادگ ــم      ن ــام: ســید رحی ــه: ن علی
هاشــمی  نــام پــدر: ســید اکبــر  نشــانی محــل 
اقامــت: مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم 
لــه: نام:نفیســه    نــام خانوادگی:توســلی  نــام 
ــت:  ــل اقام ــانی مح ــینعلی    نش ــدر : حس پ
از طیــب  بعــد   – اصفهــان – خ سپهســاالر 
جنــب امــالک ســایه بــال مجتمــع کوثــر طبقــه 
ــب رای  ــه موج ــه: ب ــوم ب ــالک 190  محک 4 پ
شــماره 9609976797100190 تاریــخ96/2/24 
ــتان  ــالف شهرس ــل اخت ــورای ح ــوزه 41  ش ح
ــت.محکوم  ــه اس ــت یافت ــه قطعی ــان ک اصفه
علیــه محکــوم اســت بــه: پرداخــت مبلــغ 
پنجــاه و پنــج میلیــون ریــال  بابــت وجــه 
ــه  ــت هزین ــال باب ــغ 2/440/000 ری چــک و مبل
دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریخ ســر 
ــم  ــام نی ــه انضم ــک )9۳/12/15( ب ــید چ رس
ــون اجــرای  ــاده ۳4 قان عشــر حــق االجــرا . م
احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه 
ابــالغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف 
مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگذارد 
یــا 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  اســتیفاء محکــوم ب
ــاد  ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــی ک صورت
اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
ــمت  ــه قس ــود را ب ــی خ ــع دارای ــورت جام ص
اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا 

ــد. ــالم نمای اع
 41 شــعبه  دفتــر  الــف  م  شــماره:1۸414/ 
ــالف  ــک  شــورای حــل اخت مجتمــع شــماره ی

شهرســتان اصفهــان

دادنامه 
کالســه پرونــده : 96006۸  شــماره دادنامــه 

96/5/25 مــورخ   960997679۳501429:
مرجــع رســیدگی : شــعبه 5 شــورای حــل 
اختــالف اصفهــان خواهــان/ خواهانهــا : منصــور 
احمــدی نشــانی : ســه راه حکیــم نظامــی 
خیابــان شــهدای صفــه مــرغ و گوشــت خلیــج 
فــارس وکیــل: امیــر حســین خســروی و 
محســن ســلطانی نشــانی : اصفهــان چهاربــاغ 
بــاال مجتمــع بــاران طبقــه 2واحــد 10 خوانــده/ 
ــول  ــانی : مجه ــر نش ــم رنجب ــدگان: قاس خوان
بــه محتویــات  عنایــت  بــا  المــکان شــورا 
ــه مشــورتی اعضــا شــورا  ــده و اخــذ نظری پرون
ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح آتــی 
مبــادرت بــه صــدور رأی مــی نمایــد. رأی 
شــورای حــل اختــالف در خصــوص دعــوی 
آقــای منصــور احمــدی بــا وکالــت آقایــان 
ــلطانی  ــن س ــروی و محس ــین خس ــر حس امی
بــه طرفیــت آقــای قاســم رنجبــر بــه خواســته 
مطالبــه مبلــغ 150/000/000 ریــال وجــه چــک 
مــورخ   195/24446744 شــماره  بــه 

95/11/20 بــه عهــده بانــک ســامان بــه انضمــام 
مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه دادخواســت 
تقدیمــی، تصویــر مصــدق چــک و گواهــی عــدم 
پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور 
در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان 
در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی 
رغــم ابــالغ قانونــی در جلســه رســیدگی حضــور 
نداشــته و هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند 
و محکمــه پســندی در مقــام ذفــاع نســبت بــه 
ــوده  ــه ننم ــراز و ارای ــان از خــود اب ــوی خواه دع
اســت لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت 
ــه اســتناد مــواد ۳10  ــه نظــر مــی رســد کــه ب ب
و ۳1۳ قانــون تجــارت و 19۸ و 515 و 519 و 
522 قانــون آییــن دادرســی مدنــی حکــم 
بــه محکومیــت خوانــده بــه پراخــت مبلــغ 
و  خواســته  اصــل  بابــت  ریــال   150/000/000
ــه  ــت هزین ــال باب ــغ 4/000/000 ری ــت مبل پراخ
ــه  ــق الوکال ــی و ح ــر آگه ــه نش ــی هزین دادرس
وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی و خســارت تأخیــر 
ــه از تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف  در تأدی
ــق  ــم در ح ــرای حک ــخ اج ــا تاری )95/11/20( ت
خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد رأی صــادره 
غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از 
ــن شــعبه و پــس  ــل واخواهــی در ای ــالغ قاب اب
ــت روز  ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه ــام مهل از اتم
قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــی باشــد. ــان م اصفه
شــماره : 1۸41۳/م الــف قاضــی شــعبه 5 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

دادنامه 
ــه :  ــماره دادنام ــده : 960۳۳7 ش ــه پرون کالس
960997679۳702459 مــورخ 96/6/5 مرجــع 
رســیدگی : شــعبه هفتــم شــورای حــل اختــالف 
اصفهــان  خواهــان حمیــد شــفیعی نیــا نشــانی 
اســتاد همایــی- جنــب  : گلــزار شــمالی- 
مســجد رضــوی – بیمــه مــا خوانــده : علیرضــا 
پورنقــاش اصفهانــی نشــانی :مجهــول المــکان 
شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ 
ــم رســیدگی  ــه مشــورتی اعضــا شــورا خت نظری
را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور 
ــالف   ــل اخت ــورای ح ــد.  رأی ش ــی نمای رأی م
در خصــوص دعــوی آقــای حمیــد شــفیعی 
نیــا فرزنــد ابوالقاســم بــه طرفیــت آقــای 
ــول  ــد رس ــی فرزن ــاش اصفهان ــور نق ــا پ علیرض
ــال  ــغ 10/000/000 ری ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ب
وجــه چــک بــه شــماره 00۸525/51 مــورخ 
95/6/25 و 00۸529/46 مــورخ 95/5/25  بــه 
عهــده بانــک ملــت بــه انضمــام مطلق خســارات 
قانونــی بــا توجــه دادخواســت تقدیمــی، تصویــر 
مصــدق چــک و گواهــی عــدم پرداخــت توســط 
بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه 
خوانــده و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه 
آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغم ابــالغ قانونی 
در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونه 

الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
ــه دعــوی خواهــان از  در مقــام دفــاع نســبت ب
ــوی  ــذا دع ــوده اســت ل ــه ننم ــراز و ارائ خــود اب
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر می رســد 
کــه بــه اســتناد مــواد ۳10 و ۳1۳ قانــون تجــارت 
ــه  ــن نام ــون آیی و 19۸ و 515 و 519 و 522 قان
دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده 
بــه پراخــت مبلــغ ده میلیــون ریــال ) 10/000/000 
ــغ  ــت اصــل خواســته و پراخــت مبل ــال( باب ری
ــت  ــال( باب ــال) 400/000 ری ــزار ری ــد ه چهارص
هزینــه دادرســی و خســارت تأخیــر در تأدیــه از 
تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف )95/5/25 
ــا تاریــخ اجــرای حکــم در حــق  و 95/6/25( ت
خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد رأی صــادره 
غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از 
ــن شــعبه و پــس  ــل واخواهــی در ای ــالغ قاب اب
ــت روز  ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه ــام مهل از اتم
قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

اصفهــان مــی باشــد.
شــماره :1۸۳7۳/م الــف  قاضــی شــعبه 7 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

دادنامه 
کالســه پرونــده : 272/96 شــماره دادنامــه : 
9609976۸05200697 مــورخ 96/5/2۸ مرجــع 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــعبه 52 ش ــیدگی :ش رس
ــی  ــی جوزدان ــیح رضائ ــان مس ــان خواه اصفه
نشــانی : خ ســهروردی کوچــه جــالالن شــرقی 
ــده  ــد۳ خوان ــروز واح ــع به ــا مجتم ــه آری کوچ
 : نشــانی  مســعود  فرزنــد  آزاد  محســن   :
مجهــول المــکان خواســته : مطالبــه مبلــغ 
۸۸/000/000 ریــال بابــت یــک فقــره چــک 
بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا 
ــه  ــده و اخــذ نظری ــات پرون ــه محتوی ــت ب عنای
ــیدگی را  ــم رس ــورا خت ــاء ش ــورتی اعض ی مش
ــدور  ــه ص ــادرت ب ــی مب ــرح آت ــه ش ــالم و ب اع
رأی مــی نمایــد. رأی قاضــی شــورا در خصــوص 
ــد   دعــوی آقــای مســیح رضایــی جوزانــی فرزن
ــته  ــه خواس ــن آزاد ب ــای محس ــت آق ــه طرفی ب
ــک  ــه چ ــال وج ــغ ۸۸/000/000 ری ــه مبل مطالب
ــک  ــه شــماره 22255092 مــورخ 96/1/۳1 بان ب
ســامان مطلــق خســارت قانونــی بــا توجــه بــه 
ــای اصــول مســتندات  ــده و بق ــات پرون محتوی
در یــد خوهــان و صــدور گواهــی عــدم پرداخــت 
توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در 
ــان  ــتحقاق خواه ــده و اس ــه خوان ــتغال ذم اش
ــده  ــه خوان ــن ک ــه آن دارد و ای ــه وج در مطالب
ــور  ــه حض ــی در جلس ــالغ قانون ــم اب ــی رغ عل
ــات مســتند  ــه الیحــه و دفاعی ــدارد و هیچگون ن
و محکمــه پســندی در مقــام اعتــراض نســبت 
بــه دعــوی خواهــان از خــود ابــراز و ارائــه ننموده 
ــه  ــت ب ــده ثاب ــه خوان ــذا دعــوی خواهــان علی ل
ــواد ۳10 و  ــه  م نظــر مــی رســد کــه مســتندا ب
۳1۳ قانــون تجــارت و 19۸ و 515 و 519 و 522 
قانــون آ.د.م حکــم بــر محکومیــت خوانــده بــه 

ــل  ــت اص ــال باب ــغ ۸۸/000/000 ری ــت مبل پراخ
بابــت هزینــه  ریــال   2/240/000 و  خواســته 
ــه  ــق تعرف ــی طب ــر آگه ــه نش ــی و هزین دادرس
قانونــی 120/000 ریــال و خســارت تأخیــر در 
ــا  تأدیــه از تاریــخ ســر رســید چــک 96/1/۳1 ت
ــان صــادر  ــم در حــق خواه ــخ اجــرای حک تاری
و اعــالم مــی نمایــد رأی صــادره غیابــی و 
ظــرف 20 روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در 
همیــن مرجــع  و ظــرف 20 روز پــس از آن قابــل 
اعتــراض در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان 

ــی باشــد. م
شــماره :1۸406/م الــف  قاضــی شــعبه 52 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

دادنامه
شــماره دادنامــه :9609976۸0520076۳  مرجــع 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــعبه 52 ش ــیدگی : ش رس
 : نشــانی  ملــک  علــی  خواهــان:  اصفهــان 
ــاد خ 26 ســنگبری کمــال 2 وکیــل:  محمــود آب
مســرور گیتــی فــر نشــانی : خ حکیــم نظامــی 
نرســیده بــه چهــارراه امیــن جنــب بانــک انصــار 
پ 7۸1 خوانــده: محمدرضــا مختــاری ماربینــی 
ــه  ــکان خواســته : مطالب ــول الم نشــانی : مجه
مبلــغ 145/000/000 ریــال بابــت دو فقــره چــک 
بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا عنایت 
بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی 
اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه 
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رأی مــی نماید. 
ــای  ــوی آق ــوص دع ــورا در خص ــی ش رأی قاض
علــی ملــک بــا وکالــت مســرور گیتــی  فــر بــه 
ــی  ــاری ماربین ــا مخت ــای غالمرض ــت آق طرفی
ــه خواســته مطالبــه مبلــغ 145/000/000 ریــال  ب
ــورخ  ــماره ی  0۳۸942 م ــه ش ــک ب ــه چ وج
95/۸/۳0 و 0۳۸946 مــورخ 95/9/۳0 بانــک 
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــارات قانون ــق خس ــپه مطل س
ــای اصــول مســتندات  ــده و بق ــات پرون محتوی
در یــد خوهــان و صــدور گواهــی عــدم پرداخــت 
توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در 
ــان  ــتحقاق خواه ــده و اس ــه خوان ــتغال ذم اش
در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی 
رغــم ابــالغ قانونــی در جلســه رســیدگی حضــور 
نــدارد و هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند و 
محکمــه پســندی در مقــام اعتــراض نســبت بــه 
ــوده  ــه ننم ــراز و ارائ ــان از خــود اب ــوی خواه دع
ــه  ــت ب ــده ثاب ــه خوان ــذا دعــوی خواهــان علی ل
ــواد ۳10 و  ــه  م ــه مســتند ب ــی رســد ک ــر م نظ
۳1۳ قانــون تجــارت و 19۸ و 515 و 519 و 522 
قانــون آ.د.م حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
ــت اصــل  ــال باب ــغ 145/000/000 ری پراخــت مبل
ــال  ــغ 2/۸۸2/500 ری ــت مبل ــته و پراخ خواس
بابــت هزینــه دادرســیو )120/000 ریــال (  هزینــه 
نشــر آگهــی و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه 
و خســارت تأخیــر در تأدیــه از تاریــخ ســر رســید 
ــا تاریــخ اجــرای  چــک 95/۸/۳0 و 95/9/۳0 ت
ــی  ــالم م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــم در ح حک

نمایــد رأی صــادره غیابــی و ظــرف بیســت روز 
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن مرجــع  
ــراض  در  ــل اعت وظــرف 20 روز پــس  از آن قاب
ــان  ــی اصفه ــی حقوق ــرم عموم ــم محت محاک

مــی باشــد.
شــماره :1۸402/م الــف  قاضــی شــعبه 52 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

دادنامه 
کالســه پرونــده : 95156۸ شــماره دادنامــه 

96/4/27 مــورخ   96099767941011۸7:
مرجــع رســیدگی : شــعبه یــازده شــورای حــل 
اختــالف اصفهــان خواهــان: حســین نصرالهــی 
ــم  ــاری خ ابونعی ــر انص ــان جاب ــانی : خیاب نش
ــری  ــدی خی ــل: مه ــالک 59 وکی ــار پ ــوی به ک
نشــانی : ابتــدای چهــار بــاغ بــاال مجتمــع 
کوثــر فــاز 1 طبقــه 4 واحــد 602 خوانــده: 
ــکان  ــول الم ــانی : مجه ــی نش ــد روح اله مجی
شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ 
نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی 
را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور 
رأی مــی نمایــد. رأی شــورای حــل اختــالف در 
خصــوص دعــوی آقــای حســین نصرالهــی بــه 
طرفیــت آقــای مجیــد روح الهــی بــه خواســته 
مطالبــه مبلــغ 40/000/000 ریــال وجــه چــک بــه 
ــادرات  ــک ص ــده بان ــه عه ــماره 9۳6777  ب ش
بــه انضمــام  مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه 
دادخواســت تقدیمــی، تصویــر مصــدق چــک و 
ــک محــال  گواهــی عــدم پرداخــت توســط بان
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه اس
ــی در  ــالغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل و اینکــه خوان
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
در مقــام دفــاع  نســبت بــه دعــوی خواهــان از 
خــود ابــراز و ارائــه ننمــوده اســت  لــذا دعــوی 
ــی  ــر م ــه نظ ــت ب ــده ثاب ــه خوان ــان علی خواه
رســد کــه بــه  اســتناد مــواد ۳10 و ۳1۳ قانــون 
تجــارت و 19۸ و 515 و 519 و 522 قانــون 
ــت  ــه محکومی ــی حکــم ب ــن دادرســی مدن آیی
ــال  ــغ 40/000/000 ری ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان
ریــال   1/1۳0/000 و  خواســته  اصــل  بابــت 
ــه نشــر  ــه دادرســی و120/000 هزین ــت هزین باب
آگهــی و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه 
ــخ  ــه از تاری ــر در تأدی ــارت تأخی ــی و خس قانون
ســر رســید چــک موصــوف )95/7/20( تــا 
ــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر  تاری
و اعــالم مــی نمایــد رأی صــادره غیابــی و 
ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل 
واخواهــی در ایــن شــعبه و پس از اتمــام مهلت 
واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد 
ــان  ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک  نظ

می باشد.
شــماره :1۸407/م الــف  قاضــی شــعبه 11 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

دادنامه 
: 960075 شــماره دادنامــه  کالســه پرونــده 
:960997679410۳9 مــورخ 96/5/21 مرجــع 
رســیدگی : شــعبه یــازده شــورای حــل اختــالف 
ــن  ــن امی ــا : حس ــان/ خواهانه ــان خواه اصفه
نشــانی : اصفهــان خ آبشــار ســوم جنــب پــارک 

ــه آبشــار  ــدای کوچ شــهدای شــهرداری ابت
وکیــل: محمــد تقــی امیــن  نشــانی :اصفهــان خ 
چهــار بــاغ بــاال مجتمــع کوثــر فــاز یــک طبقــه 
ــدگان: ســید  ــده/ خوان ــارم واحــد 602 خوان چه

جــواد داســتار نشــانی : مجهــول المــکان
شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ 
ــم رســیدگی  ــه مشــورتی اعضــا شــورا خت نظری
را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــد. رأی ش ــی نمای رأی م
ــا  ــن ب ــن امی ــای حس ــوی آق ــوص دع در خص
وکالــت محمــد تقــی امیــن بــه طرفیــت آقــای 
ســید جــواد داســتار بــه خواســته مطالبــه 
مبلــغ 7/200/000 ریــال وجــه چــک بــه شــماره 
ــام   ــه انضم ــپه ب ــک س ــده بان ــه عه ۳00296  ب
مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه دادخواســت 
تقدیمــی، تصویــر مصــدق چــک و گواهــی عــدم 
پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور 
در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان 
در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی 
رغــم ابــالغ قانونــی در جلســه رســیدگی حضــور 
نداشــته و هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند 
ــبت  ــاع  نس ــام دف ــندی در مق ــه پس و محکم
بــه دعــوی خواهــان از خــود ابــراز و ارائــه 
ــده  ــه خوان ــان علی ــوی خواه ــذا دع ــوده ل ننم
ــتناد  ــه  اس ــه ب ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــت ب ثاب
ــون تجــارت و 19۸ و 515  ــواد ۳10 و ۳1۳ قان م
و 519 و 522 قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
ــت  ــه پرداخ ــده ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب حک
ــته  ــل خواس ــت اص ــال باب ــغ 7/200/000 ری مبل
دادرســی  بابــت هزینــه  ریــال   1/1۳5/000 و 
ــه  ــق الوکال ــی و ح ــر آگه ــه نش و120/000 هزین
وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی و خســارت تأخیــر 
ــه از تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف  در تأدی
ــق  ــم در ح ــرای حک ــخ اج ــا تاری )94/10/15( ت
خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد رأی صــادره 
غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از 
ــن شــعبه و پــس  ــل واخواهــی در ای ــالغ قاب اب
ــت روز  ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه ــام مهل از اتم
قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــی باشــد. ــان م اصفه
شــماره :1۸440/م الــف  قاضــی شــعبه 11 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

دادنامه 
ــورخ  ــه :960997679620111۸ م شــماره دادنام
96/5/19مرجــع رســیدگی : شــعبه ۳2 شــورای 
بانــک   : حــل اختــالف اصفهــان خواهــان 
ــه  ــام ب ــهامی ع ــالت س ــنه رس ــرض الحس ق
ــد  ــای محم ــاء آق ــق امض ــی و ح ــر عامل مدی

ــان  ــانی : اصفه ــین زاده نش ــین حس حس
ــش  ــری نب ــو خ منوچه ــاغ خواج ــار ب خ چه
بــن نظامــی )24( ســاختمان قــرض الحســنه 
ــان  ــین محمدی ــل: حس ــوم ( وکی ــه س )طبق
و نفیســه عــرب زاده   نشــانی :اصفهــان خ 
شــیخ صــدوق شــمالی ســاختمان بانــک 
تجارت)ارغــوان( طبقــه ۳ واحــد 1۸ خواندگان: 
1- مهــدی عمرانــی 2- ناصــر جورکــش ریــزی 
۳- محســن صاحبــی ریــزی 4- غالمحســین 
ــته :  ــکان خواس ــول الم ــانی : مجه ــی نش برات
ــده  ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــه ب مطالب
ــم  ــورا خت ــا ش ــورتی اعض ــه مش ــذ نظری و اخ
رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت 
بــه صــدور رأی مــی نمایــد. رأی قاضــی شــورا 
در خصــوص دعــوی آقــای /خانــم بانــک 
ــه  ــام ب ــهامی ع ــالت س ــنه رس ــرض الحس ق
ــد  ــای محم ــاء آق ــق امض ــی و ح ــر عامل مدی
بــا وکالــت آقــای  حســین حســین زاده  
ــه  ــرب زاده ب ــه ع ــان و نفیس ــین محمدی حس
ــی  ــدی عمران ــم  1- مه ــای/ خان ــت آق طرفی
محســن   -۳ ریــزی  جورکــش  ناصــر   -2
ــه  ــی ب ــین برات ــزی 4- غالمحس ــی ری صاحب
خواســته مطالبــه مبلــغ 97/000/000 ریــال 
ــه  ــره چــک ب ــک فق وجــه بخشــی از وجــه ی
مــورخ 95/۸/9   شــماره 16۳۳/290۸51/22 
ــق  ــام  مطل ــه انضم ــت ب ــک مل ــده بان ــه عه ب
ــات  ــه محتوی ــه ب ــا توج ــی ب ــارات قانون خس
پرونــده و بقــای اصــول مســتندات در یــد 
خواهــان و صــدور گواهــی عــدم پرداخــت 
توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در 
اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهان در 
مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه خوانــدگان علــی 
ــه  ــی در جلس ــر آگه ــی نش ــالغ قانون ــم اب رغ
ــه  ــه الیح ــدارد و هیچگون ــور ن ــیدگی حض رس
ــندی در  ــه پس ــتند و محکم ــات مس و دفاعی
ــان از  ــوی خواه ــه دع ــاع  نســبت ب ــام دف مق
خــود ابــراز و ارائــه ننمــوده لــذا دعــوی خواهان 
ــه نظــر مــی رســد کــه  ــت ب ــده ثاب ــه خوان علی
بــه  اســتناد مــواد ۳10 و ۳1۳ قانــون تجــارت 
آ.د.م  قانــون   522 و   519 و   515 و   19۸ و 
ــه صــورت  ــدگان ب ــه محکومیــت خوان حکــم ب
تضامنــی بــه پرداخــت مبلــغ 97/000/000 ریــال 
بابــت اصــل خواســته و ۳/650/000 ریــال 
بابــت هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل 
ــر در  ــارت تأخی ــی و خس ــه قانون ــق تعرف طب
ــوف  ــک موص ــید چ ــر رس ــخ س ــه از تاری تأدی
16۳۳/290۸51/22 مــورخ 95/۸/9  تــا تاریــخ 
اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــالم 
مــی نمایــد رأی صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در 
ــس  از آن  ــرف 20 روز پ ــع  و ظ ــن مرج همی
قابــل اعتــراض  در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــد. ــی باش ــان م اصفه
ــعبه ۳2  ــی ش ــف قاض ــماره :1۸4۳1/م ال ش

ــان ــالف اصفه شــورای حــل اخت

،،
فوتبــال  ملــی،  فوتبــال  برخــاف   
ایــن روزهــا موجــی  باشــگاهی مــا 
از بی ثباتــی را در ســکان مربیگــری 

می کنــد تجربــه  تیم هــا 

پرسپولیس به  دنبال پرداخت قسطی طلب ژوزه سامان قدوس دروازه حقیقی را باز کرد



پیشهناد فیلم

ناسور

کارگردان: کیانوش دالوند
نویسنده: کیانوش دالوند

بیــژن  زنــد، ســعید مظفــری،  بهــرام  بازیگــران: 
ــی،  ــد، ژرژ پطروس ــی همت مومیون ــدی، عل علی محم
ناصــر نظامی، حســین عرفانــی، حســین خدادادبیگی، 

ــی حســن کاخــی، شــهراد بانک
 خالصه داستان فیلم

ــی  ــی، یک ــر جعف ــن ح ــدهللا ب ــی عبی ــت زندگ  روای
از کوفیانــی اســت کــه از امــام حســین)ع( دعــوت 
ــنود  ــه می ش ــی ک ــد و زمان ــه بیاین ــه کوف ــا ب ــرد ت ک
ســپاه امــام بــه کوفــه نزدیــک شــده، از ایــن شــهر 
ــا ایشــان روبــه رو نشــود؛ امــا  ــا ب خــارج می شــود ت
از بــد حادثــه بــه صــورت کامــا ناگهانــی بــا ایشــان 
روبــه رو شــده و مجبــور می شــود تــا دســت رد 
ــه  ــز واقع ــد. از ســوی دیگــر نی ــام بزن ــه ســینه ام ب
کربــا بخــش اعظمــی از داســتان »ناســور« را دربــر 

می گیــرد.
ــاخته  ــومین س ــور«، س ــینمایی »ناس ــن س انیمیش
ــد  ــوش دالون ــه کیان ــت. اینک ــد اس ــوش دالون کیان
دریافتــه کــه می تــوان از پویانمایــی بــه ســبب 
مرزگریــزی و محدودیت زدایــی ســاختاری ذاتــی اش، 
ــار غیرانیمیشــن در جهــت  ــر و بیشــتر از آث حتــی بهت
مصــور کــردن و نمایــش دادن ســوژه هایی همچــون 
عاشــورا یــا داســتان های شــاهنامه و امثــال آن 
ــکار  ــوان ان ــا نمی ت ــت؛ ام ــتودنی اس ــرد، س ــره ب به
ــم  ــف فیل ــدی ســفت و ســخت مؤل ــه پایبن ــرد ک ک
ــه  ــات و بایســته های تاریخــی، ب ــه بعضــی ملزوم ب
الگوهــای  به کارگیــری  در  انضمــام کلیشــه نگری 
واقعه نگاری هــا  شــخصیت،  و  موقعیــت  روایــت 
ــادی از  ــدود زی ــا ح ــر را ت ــای اث و رویدادپردازی ه
بــار دراماتیــک تهــی کــرده و بــه نظــر می رســد 
اگــر »ناســور«، آشــنایی زدایی اش در حوزه هــای 
ــه  ــان را ب ــا حــدی لحــن و بی ــش و ت ــر، نمای تصوی
ــه  ــخصیت پردازی و درونمای ــت، ش ــای روای حوزه ه
ــینمایی  ــول س ــا محص ــرد، قطع ــل می ک ــز منتق نی
ارزشــمندتر و دارای زیبایی شناســی های بیشــتری 
ــه  ــت، ب ــب اس ــش روی مخاط ــون پی ــه اکن از آنچ

دســت می آمــد.

حرف و نقل

 بیــش از نیمــی از تصویربرداری ســریال »عقیق« 
بــه کارگردانــی بهرنــگ توفیقــی و تهیه کنندگــی 
ــکوت  ــت در س ــی اس ــه مدت ــفیعی ک ــا ش محمدرض
خبــری در شــهرک ســینمایی غزالــی کلیــد خــورده، 
بــه انجــام رســیده اســت. شــبنم مقدمــی، هدایــت 
ــاح، علیرضــا آرا،  ــادر ف ــی، ن ــزاد فراهان  هاشــمی، به
نســیم ادبــی و...، از بازیگــران اصلــی ایــن مجموعــه 

ــی هســتند. تلویزیون
 فیلــم »شــکل آب« ســاخته »گیلرمــو دل تــورو« 
ــی  ــیر طای ــزه ش ــکا، جای ــینمای آمری ــول س محص
بهتریــن فیلــم هفتادوچهارمیــن جشــنواره فیلــم 
ــیر  ــزه ش ــن جای ــرد. همچنی ــود ک ــز را از آن خ ونی
نقــره ای )جایــزه بــزرگ هیئــت داوران( ایــن رویــداد 
ســینمایی بــه »فاکــس تــرات« بــه کارگردانــی 
ــد«  ــه الگران ــد و »زاوی ــا ش ــوز« اعط ــاموئل مائ »س
ــن  ــان« بهتری ــا نگهب ــم »ت ــرای فیل ــز ب از فرانســه نی

ــت. ــام گرف ــینمایی ن ــداد س ــن روی ــردان ای کارگ
 بیــژن کامــکار در آییــن رونمایــی از نســل نویــِن 
دف و ُدم ُدم گفــت: عاقبــت بخیرتریــن نوازنــده ایران 
ــم،  ــت گرفت ــه دس ــه دف را ب ــون روزی ک ــم؛ چ من
گفتــم بــه امیــد روزی می زنــم کــه صدهــا نفــر دف 
ــر،  ــا نف ــا صده ــروز نه تنه ــد و ام ــت بگیرن ــه دس ب

بلکــه هــزاران نفــر دف بــه دســتند.
 جنیفــر الرنــس، بازیگــر برنــده اســکار، طوفــان 
ایرمــا را نشــان دهنده خشــم و غضــب مــادر طبیعــت 
خوانــد و دربــاره تغییــرات آب و هوایــی و بی تفاوتــی 

بــه آن هشــدار داد.
ــم  ــی »Janus Films« حــق پخــش فیل  کمپان
»۲۴ فریــم« را در آمریــکای شــمالی و بریتانیــا بــه 
ــن  ــم« آخری ــی »۲۴ فری ــم تجرب ــت آورد. فیل دس
ــی آن  ــه تهیه کنندگ ــتمی ک ــاس کیارس ــاخته عب س
بــر عهــده احمــد کیارســتمی و »چارلــز گیلبــرت« از 
ــی »CG Cinema« اســت، طــی ســه ســال  کمپان
ــود را  ــش خ ــن نمای ــه و اولی ــن رفت ــل دوربی مقاب
ــن  ــه مناســبت هفتادمی ــژه ب امســال در بخشــی وی

ــرد. ــه ک ــن تجرب ــزاری جشــنواره ک ســالگرد برگ
ــد  ــران تأکی ــی ای ــه مل ــین فیلم خان ــر پیش  مدی
کــرد:  انتظــار داریــم رئیــس ســازمان ســینمایی 
وضعیــت انتقــال میــراث تصویــری ســینمای ایــران 
را بــه ســاختمان جدیــد پیگیــری کنــد و اصــا شــاید 
بــا توجــه بــه شــرایط مجبــور شــویم از شــهردار جدید 

تهــران هــم بــرای ایــن مســئله یــاری بگیریــم.
 علــی جعفــری پویــان، نوازنــده، در آســتانه »روز 
ملــی ســینما« و چهلمیــن روز درگذشــت ناصــر 
ــردار پیشکســوت موســیقی، قطعــه  فرهــودی، صداب
»شــکار« را پــس از ۳۰ ســال بازســازی و اجــرا 

می کنــد.
 بــه همــت نشــر مــوزه انقــاب اســامی و دفــاع 
مقــدس کتاب هــای »یــاور صــادق«، »حماســه 
هویــزه«، »راز گمشــده مجنــون« و »6۴1۰«، »ســام 
ابراهیــم« و »دســتاوردهای دفــاع مقــدس« در 
ــه  ــخه ب ــمارگان 1۰۰۰ نس ــا و در ش ــاب گوی ــب کت قال

ــازار آمــد. ب

کوتاه اخبار 

نوید محمدزاده، بهترین بازیگر 
افق های ونیز شد

وحیــد جلیلونــد بــرای کارگردانــی و نویــد محمــدزاده بــرای 
ــزه  ــاء« جای ــدون امض ــخ، ب ــدون تاری ــم »ب ــازی در فیل ب
بهتریــن کارگردانــی و بهتریــن بازیگــری را از بخــش 

ــد.  ــز گرفتن ــنواره ونی ــو« جش ــای ن »افق ه
نویــد محمــدزاده، بازیگــر ایــن فیلــم کــه در چنــد روز اخیــر 
نقدهــای مثبتــی دربــاره بــازی وی در رســانه های خارجــی 
ــش  ــری بخ ــن بازیگ ــزه بهتری ــود، جای ــده ب ــر ش منتش

ــرد.  ــود ک ــو« را از آن خ ــای ن »افق ه
ــرد، در  ــم ک ــران تقدی ــردم ای ــه م ــود را ب ــزه خ ــه جای او ک
ســخنانی گفــت: مــن افتخــار می کنــم کــه ایرانــی هســتم 
ــی  ــاد یک ــان بنی اعتم ــه رخش ــحالم ک ــن خوش و همچنی
ــران در هیئــت  ــن فیلمســازان تاریــخ ســینمای ای از بهتری

ــور دارد.  ــز حض ــنواره ونی ــن دوره از جش داوران ای
در ادامــه مراســم جایــزه بهتریــن کارگردانــی بخــش 
»افق هــای نــو« بــه وحیــد جلیلونــد بــرای فیلــم »بــدون 
ــد پــس از  ــد جلیلون ــدون امضــاء« رســید. وحی ــخ، ب تاری
ــن  ــوب و نازنی ــردم خ ــه م ــت: ب ــزه اش گف ــت جای دریاف
ــک  ــت تک ت ــا دس ــم و از همین ج ــام می کن ــورم س کش
آن هــا را می بوســم. تشــکر می کنــم از هیئــت داوران، 
»آلبرتــو باربــارا« و همچنیــن کتایــون شــهابی پخش کننــده 
ایــن فیلــم و تبریــک می گویــم بــه همــه عوامــل فیلــم کــه 
شــب ها و روزهــا ســختی و رنــج کشــیدند تــا مــا بــه ایــن 

موفقیــت برســیم.

 »اعترافاتی درباره  زنان« 
در تاالر هنر

ــه نویســندگی محمــد  ــان« ب ــاره  زن نمایــش »اعترافاتــی درب
ــا ۳۰  ــان ت ــوان احمدی ــی کی ــه کارگردان ــدی و ب ــار احم امیری
ــی رود.  ــه م ــان روی صحن ــر اصفه ــاالر هن ــهریورماه در ت ش
گفــت:  آن  جزئیــات  دربــاره  نمایــش  ایــن  کارگــردان 
»اعترافاتــی دربــاره  زنــان«، روایتگــر داســتان زندگــی مــردی 
اســت کــه در اثــر حادثــه ای اتفاقــی، شــغلش تغییــر می کنــد 
ــی  ــی در زندگ ــاد تغییرات ــث ایج ــغل باع ــر ش ــن تغیی و ای

شــخصی او و روابطــش بــا دیگــر انســان ها می شــود. 
در ایــن نمایــش بازیگرانــی چــون بهنــام شمســایی، ملیحــه 
ــش  ــای نق ــوری ایف ــادی تیم ــرآذر و ش ــا مه ــی، فرین میمن
می کننــد و حســین پرتــوی و زهــرا داوری بــه عنــوان دســتیار 
ــر  ــی و مدی ــوان منش ــه عن ــمی ب ــقایق قاس ــردان و ش کارگ
صحنــه فعالیــت دارنــد. عاقه منــدان بــرای دیــدن ایــن 
نمایــش می تواننــد بــا تهیــه  بلیــت از ســایت نــوای مهــر، از 
امــروز تــا ۳۰ شــهریورماه هــر شــب رأس ســاعت 1۸:۴۵ بــه 

تــاالر هنــر اصفهــان مراجعــه کننــد.

»لیال« به هنر و تجربه می آید
فیلــم ســینمایی »لیــا« پــس از بیســت ســال در روز ملــی 
ــرده ســینماها  ــر پ ــاره ب ــه دوب ــروه هنروتجرب ســینما و در گ
داریــوش  بلنــد  فیلــم  دوازدهمیــن  »لیــا«  می آیــد. 
مهرجویــی در ســال 1۳۷۵ ســاخته شــد و در ســالی کــه بــه 
نمایــش درآمــد، تمــام جوایــز اصلــی جشــنواره فیلــم فجــر 

ــرد. ــود ک را از آن خ

V.Sadeghi@eskimia.ir
وحید صادقیگروه فرهنگ

ــردان  حمیدرضــا رنجکــش، نویســنده و کارگ
نمایش هــای مختلــف از جملــه نمایــش 
همــراه« کاری  »کابــوس  کمدی موزیــکال 
از گــروه تئاتــر »جوانــه اصفهــان« اســت 
ــاالر  ــی ت ــالن اصل ــته در س ــال گذش ــه س ک
هنــر اصفهــان ســازمان فرهنگی تفریحــی 
شــهرداری اصفهــان روی صحنــه رفــت و او در 
ــاره  ــی درب ــای مختلف ــر دیدگاه ه ــال حاض ح
تئاتــر دارد. وی مدیــر هنرســتان »صبــح 
صــادق« اســت و بــه غیــر از کارگردانــی تئاتر، 
توانایــی ادبــی و قلمــی نیــز در نویســندگی و 

ــعر دارد. ــرودن ش س
 چگونه پا به فضای تئاتر و 

نمایشنامه نویسی برای دانش آموزان 
گذاشتید؟

در دوران نوجوانــی تئاتــر دانش آمــوزی کار 
ــرورش  ــوزش و پ ــه آم ــی ب ــردم. وقت می ک
ــد همــکار فرهنگــی اهــل  ــا چن وارد شــدم، ب

ــر و  ــوان بازیگ ــه عن ــدم و ب ــنا ش ــر آش تئات
کارگــردان، تئاتــر را بــا دانش آمــوزان مدرســه 
ادامــه دادم؛ بــه دلیــل عاقــه زیــاد بــه 
ــش  ــس از نمای ــرای تدری ــش ب ــته نمای رش
ــتفاده  ــس اس ــوان تدری ــه عن ــش ب و از نمای
ــرار گرفــت. ــورد اســتقبال ق ــه م می کــردم ک

 برای تدریس چه درس هایی و 
چگونه از نمایش استفاده می کردید؟

در رشــته های علــوم  اجتماعــی، تاریــخ و 
جغرافــی تدریــس می کــردم و متناســب بــه 
نیــاز کاری تربیتــی و اجتماعــی دانش آمــوزان 
ــی  ــر جای ــردم؛ اگ ــش اســتفاده می ک از نمای
ــه  ــان را ب ــات نوجوان ــی معض ــود حت الزم ب
ــا  ــا را ب ــردم و آن ه ــل می ک ــنامه تبدی نمایش
ــه اجــرا درمــی آوردم. ــوزان ب کمــک دانش آم

 یعنی به عنوان یک معلم و نیاز 
دانش آموزان به نوشتن نمایشنامه 

روی آوردید؟
هرگونــه کار حرفــه ای فرهنگــی و هنــری یــک 
نــوع نیــاز و فشــار فکــری اســت کــه آدمــی 

را بــه خلــق یــک اثــر مجبــور می کنــد؛ 
بــه عنــوان مثــال یــک کاریکاتوریســت 
متناســب بــا نیــاز موضــوع خــود را انتخــاب 
ــه  ــه دغدغ ــن ک ــرای م ــژه ب ــد؛ به وی می کن

ــر داشــتم. تئات
ــودکان،  ــنی ک ــروه س ــرای گ ــنامه ب نمایش
ــن  ــود دارد و همی ــاالن وج ــر از بزرگس کمت
بــا  را  نوجــوان  و  نمایشــی کــودک  کار 
نوشــتن  می کنــد.  روبــه رو  محدودیــت 
نمایشــنامه دربــاره معضــات جامعــه بــرای 
ــه  ــی ب ــه طرح ــا اینک ــود ت ــوس ب ــن کاب م
ــرا  ــه اج ــته و ب ــید و آن را نوش ــم رس ذهن

درآوردم.
 کار کردن با کودکان و نوجوانان 
چه مشکالتی دارد؟ آیا آسان تر از 

کار برای بزرگساالن است؟
بســیار کار ســخت، امــا لذت بخشــی اســت. 
تنهــا نکتــه مثبــت کار نمایشــی بــا کــودکان 
ــه  ــد ب ــدا بای ــت. در ابت ــی آن هاس بی ادعای
ــان،  ــن بی ــوزش ف ــان آم ــودکان و نوجوان ک
ــا  ــورت را داد ت ــای ص ــری و حالت ه بازیگ
ــش  ــای نمای ــری الفب ــوزش و فراگی ــا آم ب
آمــاده بازیگــری شــوند؛ امــا درنهایــت 
مبالغــه  و  اغــراق  و  بــودن  احساســی 
نوجوانــان  و  کــودکان  رفتــار  از  بخشــی 
ــوی آن را گرفــت. ــوان جل ــه نمی ت اســت ک

 تاکنون چقدر برای تئاتر حرفه ای زمان 
گذاشته اید و آیا حاضر هستید وارد فضای 

تئاتر بزرگسال شوید؟
ــوزان  ــا دانش آم ــش ب ــش از ۳۰ نمای ــون بی تاکن
ــا در  ــه بعضــی از آن ه ــرده ام ک ــه ب ــه روی صحن ب
جشــنواره های کشــوری صاحــب رتبــه و کاندیــدای 
جایــزه شــده اند؛ امــا زمینــه شــغلی و ســبک 
ــر هنرســتان و یــک  ــوان مدی ــه عن زندگــی مــن ب
ــان کار  ــودکان و نوجوان ــا ک ــده ب ــبب ش ــم س معل
کنــم؛ اگــر نــه بــدم نمی آیــد وارد فضــای حرفــه ای 

شــوم.

 تئاتر و نمایشنامه نویسی را تا کجا 
ادامه می دهید؟

ــی  ــورت پلکان ــه ص ــا ب ــه بچه ه ــی ب در کار معلم

ــد  ــم مانن ــر ه ــم. تئات ــوزش می دهی آم
آمــوزش اســت؛ انتهایــی نــدارد و تــا 
ــی  ــه صــورت پلکان ــوان ب بی نهایــت می ت

ــت.  ــش رف پی
ــت  ــن اهمی ــرای م ــه ب ــداد کار و رتب تع
نــدارد؛ مهــم قابــل ارائــه بــودن و خــوب 
ــه  ــی ک ــه صورت ــودن نمایــش اســت؛ ب ب
بتوانــم کاری بســازم کــه دربــاره نوجــوان، 
بــا بــازی نوجــوان و بــرای نوجــوان 

ــد. باش
 چه پیشنهادی برای پیشرفت 

کار نمایشی و تئاتر کودک و 
نوجوان دارید؟

دوســت دارم مدیــران و مخاطبــان بــه کار 
ــی خــوب داشــته باشــند.  ــودک نگاه ک
ــک اســم  ــال ی ــه دنب ــد ب ــان نبای مخاطب
معــروف در نمایش باشــند؛ اگــر نمایش 
دیــده  بایــد  باشــد  داشــته   قابلیــت 
شــود. در نمایــش »کابــوس همــراه« 
خیلــی از مهمانــان دعوتــی مــا نیامدنــد؛ 
اینکــه خیلــی از شــاگردان مــن  بــا 
افــراد  نمایش هــا  همیــن  دنیــای  در 
ــی  ــات خوب ــه درج ــده اند و ب ــی ش بزرگ
نمایش هایــی  بایــد  مــا  رســیده اند، 
متناســب بــا نیازهــای جامعــه ارائــه 

ــم. دهی

تــورج صابری ونــد، طــراح ایرانــی، در اعتــراض بــه رفتــار 
ــزه  ــزا، جای ــدور وی ــی در ص ــفارت های اروپای ــی س بعض
خــود را بــه رایــزن فرهنگــی ایتالیــا در ایــران پــس داد. 
از  بعضــی  برخــورد  نحــوه  بــه  اعتراضــات  ادامــه  در 
ــورج  ــزا، »ت ــدور وی ــران در ص ــم ای ــفارتخانه های مقی س
 A صابری ونــد« کــه چنــدی پیــش بــرای دریافــت جایــزه
Design بــه ایتالیــا دعــوت شــده بــود، پــس از ناکامــی 
در گرفتــن وقــِت ســفارت و بــا توجــه به وجود مشــکاتی 
در صــدور ویــزا، از ســفر بــه ایــن کشــور منصــرف شــد و 
در انتقــاد بــه ایــن جریــان، نامــه ای را خطــاب بــه رایــزن 
فرهنگــی ایتالیــا در تهــران نوشــت. صابری ونــد کــه لوگــو 
دیزاینــر و عضــو انجمــن صنفــی طراحــان گرافیــک ایــران 
ــکا،  ــره ای Graphis آمری ــزه نق ــده جای ــن برن و همچنی
 International ایتالیــا، برنــز A Design جایــزه برنــز

Design Award آمریــکا و جایزه ســرو نقــره ای ۹۴ ایران 
 اســت، در متــن نامــه نوشــته: »آپریــل امســال از ســوی 
A Design Award بــرای دریافــت جایــزه ای بــه ایتالیــا 
ــت  ــت »وق ــرای دریاف ــه ب ــی ک ــا زمان ــوت شــدم؛ ام دع
ســفارت« بــه کنســولگری ایتالیــا در تهــران رفتــم، فرآیند 
نامحترمانــه ای در جریــان بــود تــا جایــی کــه از ســفر بــه 
کشــور شــما منصــرف شــدم. A Design Award جایــزه 
ــزه  ــن جای ــن ای ــتاده و م ــن فرس ــرای م ــت ب ــا پس را ب
ــه  ــا ب ــراض م ــانه  اعت ــا نش ــتم ت ــما می فرس ــرای ش را ب

ســفارت ایتالیــا باشــد.«
A Design یکــی از بزرگ تریــن رقابت هــای طراحــی 
ــود و  ــزار می ش ــا برگ ــور ایتالی ــه در کش ــت ک ــان اس جه
ــزی را  ــم طراحــی جوای ــا و مفاهی ــن طراحی ه ــه بهتری ب

ــد. ــدا می کن اه

ــوان »عاشــق کیســت؟«  ــا عن ــری ب ــد شــهرام ناظ ــوم جدی آلب
ــود.  ــع می ش ــر و توزی ــرم منتش ــاه مح ــاز م ــل از آغ قب

صدرالدیــن حســین خانی، مدیــر شــرکت »ایــران گام«، بــا 
اشــاره بــه فعالیت هــای ایــن موسســه موســیقایی بیــان کــرد: 
طبــق برنامه ریزی هــای انجام گرفتــه طــی روزهــای آینــده 
ــق  ــوان »عاش ــا عن ــری ب ــهرام ناظ ــتاد ش ــوم اس ــن آلب تازه تری
ــرار  ــی ق ــیقی ایران ــدان موس ــترس عاقه من ــت؟« در دس کیس
ــن  ــاد مــن یکــی از متفاوت تری ــه اعتق ــوم ب ــن آلب ــرد. ای می گی
ــران  ــیقی ای ــر موس ــال های اخی ــیقایی س ــار موس ــن آث و بهتری

ــرد.  ــرار گی ــان ق ــه مخاطب ــورد توج ــد م ــه می توان ــت ک اس
ــت،  ــار اس ــت انتش ــه در دس ــری ک ــوم دیگ ــه داد: آلب وی ادام
ــا  ــی حمیدرض ــان و خوانندگ ــد دهق ــازی نوی ــه آهنگس ــری ب اث
نوربخــش بــا نــام »در آتــش آوازها«ســت کــه ایــن آلبــوم نیــز 
ــازار موســیقی  پیــش از فرارســیدن دو مــاه محــرم و صفــر در ب

منتشــر می شــود. 
در ایــن آلبــوم کــه بــرای اولیــن بــار از اشــعار شــیدای گیانــی 
ــا شــعر ســیمین  ــز ب ــاری نی شــاعر معاصــر اســتفاده شــده، آث
ــل  ــیقی اصی ــه موس ــدان ب ــرای عاقه من ــی ب ــی و عراق بهبهان

ــه خواهــد شــد. ــی ارائ ایران
 مدیــر شــرکت »ایــران گام« در پایــان بــه زمــان انتشــار تازه ترین 
آلبــوم حجــت اشــرف زاده، خواننــده موســیقی ایرانــی، نیز اشــاره 
کــرد و گفــت: همان طــور کــه قبــا هــم اطاع رســانی شــده بــود 
ــا  ــق برنامه ریزی ه ــده و طب ــام ش ــوم انج ــای آلب ــی کاره تمام
ــر  ــن اث ــود. ای ــر می ش ــر منتش ــرم و صف ــاه مح ــس از دو م پ
مشــتمل بــر 1۲ قطعــه اســت کــه آهنگســازی و تنظیــم آن بــر 
عهــده ترکیبــی از هنرمنــدان باتجربــه از جملــه علیرضــا افــکاری، 
امیرمیــاد نیکــزاد، علــی دینــه، حمیــد اکبــرزاده، بابــک مافــی، 

ســعید زمانــی و حجــت اشــرف زاده بــوده اســت.

فرهنگ و هنر10

،،
به دلیل عالقه زیاد به رشته نمایش 
بــرای تدریــس از نمایــش و از نمایــش 
به عنوان تدریس اســتفاده می کردم 

که مورد اســتقبال قرار گرفت

امروز دوشنبه 20 شهریورماه 1396 - سال سوم - شماره 524 روزنامه

حمیدرضا رنجکش، نویسنده و کارگردان تئاتر:

باید نمایش هایی متناسب با 
نیازهای جامعه بسازیم

وا
�ن

بغض های پاییزی
خواننده فرهاد یوسفی

آهنگساز مهرداد نصرتی، فرهاد 
یوسفی، تورج شعبان خانی

ترانه سرا مریم یوسفی، فرهاد   
یوسفی، بابک صحرایی

ستاره بارون
خواننده رضا اعتمادی

آهنگساز نوید اسکندر، مازیار 
کالهی، رضا اعتمادی

ترانه سرا مهدی کرباسیان، سامی 
تحصیلداری، وحید جدیدی

عکس زمستونی تهران
خواننده کامران تفتی

آهنگساز بهنام جلیلیان، سعید 
رضایی، رامین عبدالهی

ترانه سرا حسین غیاثی، میثم 
یوسفی، نسیم کیانی

آلبوم جدید شهرام ناظری قبل از محرم منتشر می شود طراح ایرانی جایزه اش را پَس فرستاد

 در نمایشگاه های خارجی 
چه می کنیم؟

نمایشــگاه  دوره  ســی امین  روزهــا  ایــن 
بین المللــی کتــاب مســکو در ایــن کشــور 
موسســه  و  اســت  برگــزاری  حــال  در 
بــه  هــم  ایــران  فرهنگــی  نمایشــگاه های 
نمایندگــی از صنعــت نشــر جمهــوری اســامی 
ایــران در ایــن نمایشــگاه غرفــه ای دایــر کــرده 

اســت.
ــرکت کننده  ــی ش ــئوالن ایران ــام مس ــق اع  طب
ــور  ــه از ۶۳ کش ــکو ک ــاب مس ــگاه کت در نمایش
 ۲۵۰ ایــران  از  دارد،  شــرکت کننده  دنیــا 
ــر،  ــات و هن ــای ادبی ــاب در حوزه ه ــوان کت عن
ایرانشناســی، کــودک و نوجــوان، دیــن و دفــاع 

مقــدس در ایــن نمایشــگاه ارائــه شــده اســت.
ایــن  در  شــرکت کننده  ایرانــی  مســئوالن 
ــن  ــه ای ــر ارائ ــاوه ب ــد ع ــگاه می گوین نمایش
کتاب هــا، اهــداف دیگــری را هــم بــرای حضــور 
ــه  ــد؛ از جمل در ایــن نمایشــگاه در نظــر گرفته ان
ــگ  ــی وزارت فرهن ــای حمایت ــی طرح ه معرف
و ارشــاد اســامی از انتشــار کتــاب ایرانــی، 
دعــوت از ناشــران بین المللــی و مذاکــره بــرای 
حضــور در نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهــران 

ــران. ــم روز ای ــزاری مراس و برگ
اعام شــده،  اهــداف  ایــن  از  صرف نظــر 
نکتــه مهمــی کــه از ســوی صاحب نظــران، 
و  نقــد  در  رســانه  اهــل  و  نویســندگان 
ــی  ــای بین الملل ــن حضوره ــی ای آسیب شناس
ایــن  کارکــرد  مســئله  می شــود  گفتــه 

ــک  ــوان ی ــه عن ــان ب ــه همچن ــت ک حضورهاس
مطالبــه و پرســش بــه قــوت خــود باقــی 
ــی  ــران وقت ــر ای ــتاورد نش ــئله دس ــت؛ مس اس
همــه می دانیــم صنعــت نشــر دنیــا عمومــا بــا 
ــوزه  ــی را در ح ــن بین الملل ــه قوانی ــوری ک کش
ــد، وارد  ــت نمی کن ــت( رعای ــه )کپی رای مربوط

نمی شــود.  گفت وگــو 
نــوع  ایــن  ای کاش مســئوالن شــرکت در 
ــزان  ــه می ــرای همیش ــار ب ــک ب ــگاه ها ی نمایش
این گونــه  بــرای  صرف شــده  هزینه هــای 
بــا  آخــر  در  و  کننــد  اعــام  را  برنامه هــا 
آورده های شــان از ایــن ســفرها جمــع و تفریــق 

و حاصــل را اعــام کننــد.
در  ایــران  غرفــه  مســئوالن  کاش  ای 
خاصــه  کتــاب  بین المللــی  نمایشــگاه های 

موسســه نمایشــگاه های فرهنگــی پــس از 
پایــان نمایشــگاه کتــاب مســکو بــه طــور 
ــزاری روز  ــر از برگ ــد غی ــام کنن ــخص اع مش
ایــران و اجــرای موســیقی در ایــن نمایشــگاه ها 
ــر  ــدام ناش ــا ک ــد و ب ــاب فروخته ان ــد کت چن
ــار  ــه و انتش ــرارداد ترجم ــی ق ــم خارج و مترج
آثــار ایرانــی را بســته اند؛ تــا وقتــی کاروان 
ــا  ــا ب ایرانی هــا از ایــن کشــورها برمی گــردد تنه
چنــد گــزارش و عکــس از اجــرای موســیقی در 
نمایشــگاه کتــاب مواجــه نشــویم و در مواجهــه 
ــن دســت  ــاری از ای ــه آم ــا ب ــا مســئوالن تنه ب

برنخوریــم.
ای کاش مســئوالن بــه صــورت شــفاف بگوینــد 
مــا هــر ســال در ایــن نمایشــگاه های خارجــی 

ــم؟ ــه می کنی چ

سینما

دو بازیگر جدید به »اولین تولد« پیوستند
بــا معرفــی جدیدتریــن بازیگــران فیلــم »اولیــن تولــد« بــه کارگردانــی 

علــی عطشــانی، ایــن فیلــم جلــوی دوربیــن مــی رود. 
گریــگ گرانبــرگ و تایلــور کــول بــه جمــع بازیگــران فیلــم ســینمایی 
»اولیــن تولــد« بــه کارگردانــی علــی عطشــانی پیوســتند. ایــن فیلــم 
ســینمایی کــه اولیــن محصــول مشــترک ایــران و آمریکاســت، امــروز 
دوشــنبه ۲۰ شــهریور در شــهر لــس آنجلــس آمریــکا جلــوی دوربیــن 

مــی رود. 
ــر،  ــون وال کیلم ــی چ ــه بازیگران ــود ک ــده ب ــام ش ــن اع ــش از ای پی
ویلیــام بالدویــن، جــی عبــدو، رابــرت نیپــر و آرمیــن امیــری نیــز در 
ایــن فیلــم حضــور دارنــد. فیلــم »اولیــن تولــد« محصــول مشــترک 
ایــران و آمریکاســت کــه زندگــی مشــترک یــک زن و شــوهر را دنبــال 
ــد؛ بــن زاده ایــران و کیــت زاده آمریکاســت. زمانــی کــه کیــت  می کن
ــاردار می شــود، مســائل پیچیــده باعــث می شــود  ــار ب ــرای اولیــن ب ب
کــه کل خانــواده دور هــم جمــع شــوند. در ایــن میــان حمیــد )ابــدو( 
ــت؛ در  ــتمدار اس ــی و سیاس ــد آمریکای ــوی ض ــک تندخ ــن ی ــدر ب پ
حالــی کــه پــدر کیــت بایــدن هــم یــک سیاســتمدار ضدایرانــی اســت 
و ایــن ۲ بــا هــم روبــه رو می شــوند. خانــواده بایــد عقایدشــان را نگــه 

دارنــد تــا بــه بــن و کیــت و فرزنــد در راهشــان کمــک کننــد. 
ایــن فیلــم را »ال ایندیپندنــت فیلم انــد انترتینمنــت« مســتقر در  

می ســازد.  هالیــوود 
ــروژه  ــن پ ــده در ای ــین تهیه کنن ــوان جانش ــه عن ــت ب ــا ناصربخ پوری
حضــور دارد و فیلمنامــه ایــن اثــر توســط مهــدی علی میرزایــی، ســام 

خــوزه و تــارک زهــدی نوشــته شــده اســت.

رادیو

»رادیوگرام« با محور شادی طراحی شد
محمدصــادق رحمانیــان، مدیــر رادیــو فرهنــگ، از طراحــی یــک برنامــه 

بــرای فصــل پاییــز بــا نــام »رادیوگــرام« ســخن گفــت. 
محمدصــادق رحمانیــان دربــاره برنامــه جدیــدی کــه قــرار اســت 
همزمــان بــا فصــل پاییــز روی آنتــن ایــن شــبکه بــرود، گفــت: مــا طــی 
ایــن ســال ها سیاســتی را اعمــال کردیــم و بنــا داشــتیم کــه بــا تغییــر 

ــم.  ــر دهی ــی، بعضــی از برنامه هــا را هــم تغیی هــر فصل
ــام  ــا ن ــدی ب ــز برنامــه جدی ــز نی ــا آمــدن فصــل پایی ــه داد: ب وی ادام
»رادیوگــرام« داریــم کــه قالــب آن »MC« شــامل آیتم هــای کوتــاه در 

برنامــه زنــده اســت کــه در آن بــا مــردم تعامــل زیــادی داریــم. 
رحمانیــان بــا اشــاره بــه نقــش موســیقی در ایــن برنامــه یــادآور شــد: 
ــا  ــردم ب ــگ م ــا و فرهن ــه آیین ه ــه ب ــا توج ــای م ــی از رویکرده یک
موســیقی اســت یــا برانگیختــن حــس درونــی مــردم از طریــق فرهنگ 

بومــی آن هــا.
ــار کــرد: در  ــن برنامــه اظه ــف ای ــه بخش هــای مختل ــا اشــاره ب  وی ب
ــود و  ــه می ش ــخن گفت ــردم س ــوم م ــاره آداب و رس ــه درب ــن برنام ای

آیتم هایــی ۷ دقیقــه ای دارد. 
ــم  ــا راز و خان ــی، امیررض ــرز علیخان ــوی نژاد، فرام ــادی موس ــید ه س
نصرالهــی چهــار تهیه کننــده ایــن برنامــه هســتند کــه بــه دلیــل تنــوع 
بیشــتر برنامــه می طلبیــد ســازندگان آن هــم متنــوع باشــند؛ از طرفــی 
ــان  ــد مخاطب ــوردار باش ــتر برخ ــوع بیش ــه از تن ــدر برنام ــر چق ــم ه ه
ــو  ــر رادی ــد. مدی ــذب می کن ــم ج ــری را ه ــایق متفاوت ت ــتر و س بیش
ــش  ــه پخ ــار روز در هفت ــه چه ــن برنام ــت: ای ــان گف ــگ در پای فرهن
می شــود و رویکــرد مــا ایــن اســت کــه برنامــه ای شــاد داشــته باشــیم.

تئاتر

»حرف شورخانه« را در فرشچیان ببینید
نمایــش »حــرف شــورخانه« بازخوانــی نمایــش »یرمــا« نوشــته  
ــد  ــی امیرمحم ــه طراحــی و کارگردان ــه ب ــو گارســیا لورکاســت ک فدریک
ــه  ــان روی صحن ابراهیمــی از 1۹ شــهریورماه در ســالن نمایــش اصفه

ــت.  رف
ــات آن  ــاره جزئی ــا درب ــا ایمن ــو ب ــش در گفت وگ ــن نمای ــردان ای کارگ
ــدم،  ــنده می خوان ــن نویس ــنامه ای از ای ــی نمایش ــه وقت ــت: همیش گف
ــن  ــک مت ــدن ی ــال خوان ــه در ح ــردم ک ــوش می ک ــودآگاه فرام ناخ
ــد؛  ــا می نویس ــه م ــبیه ب ــیار ش ــورکا بس ــه ل ــرا ک ــتم؛ چ ــی هس خارج
گویــی کــه ســالیان دراز در ســرزمین مــا می زیســته و تنهــا چیــزی کــه 
ــام »آداب و  ــه ن ــوان در کلمــه ای ب ــن شــباهت شــده را می ت باعــث ای
ــد در تمامــی جوامــع، چــه غــرب و  رســوم« خاصــه کــرد کــه می توان

چــه شــرق، یکســان باشــد. 
امیرمحمــد ابراهیمــی تصریــح کــرد: ســه گانه لــورکا یعنــی »عروســی 
خــون«، »خانــه برنــارد آلبــا« و »یرمــا« را می تــوان بیانیــه ای بــر ضــد 
ــان  ــیاری از زن ــه بس ــت ک ــی نادرس ــت؛ آداب ــوم دانس ــن آداب و رس ای
قربانــی آن شــده اند؛ آداب و رســومی کــه زیرمجموعــه قوانینــی هســتند 
کــه بــه طــور ناخواســته بــر زنــان تحمیــل شــده و زندگــی را بــرای آن ها 

محــدود کــرده اســت. 
وی افــزود: متــون لــورکا تاریــخ مصــرف ندارنــد؛ چــرا کــه آداب و رســوم 
ــع  ــیاری از جوام ــی را در بس ــوان یرماهای ــوز می ت ــد و هن ــی ندارن تمام
بــزرگ و کوچــک پیــدا کــرد. همان طــور کــه هنــوز در جامعــه  خودمــان 
می توانیــم بــه وفــور آن هــا را ببینیــم. ایــن نمایــش تــا ۳۰ شــهریور هــر 
شــب رأس ســاعت ۲۰:۳۰ در ســالن فرشــچیان روی صحنــه مــی رود.
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خشکسالی انباشته است
رئیــس مرکــز ملــی خشکســالی و مدیریــت بحــران 
ــدود ۹۴  ــه ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــازمان هواشناس س
درصــد مســاحت کشــور تحــت تأثیــر خشکســالی انباشــته 
ــالی  ــت خشکس ــی وضعی ــا بررس ــت: ب ــت، گف ــده اس ش
ــا  ــور را ت ــی کش ــع آب ــرایط مناب ــوان ش ــی می ت هواشناس

ــرد.  ــد ک ــادی رص ــد زی ح
ــور را  ــالی کش ــت خشکس ــن وضعی ــح آخری ــاهرخ فات ش
 ۱۲ )SPEI( ــاخص ــاس ش ــر اس ــرد: ب ــار ک ــام و اظه اع
ــق و  ــب مناط ــاه ۹۶ اغل ــان مردادم ــه پای ــی ب ــه منته ماه
اســتان های کشــور شــاهد خشکســالی خفیــف و متوســط 

هســتند. 
وی افــزود: در بــازه یــک ســاله خوزســتان، جنــوب 
ــد،  ــه و بویراحم ــوب کهگیلوی ــهر، جن ــمال بوش ــام، ش ای
بخش هایــی از اصفهــان و خراســان شــمالی و بخش هایــی 
ــان  ــرب خراس ــوب غ ــرقی، جن ــی و ش ــان غرب از آذربایج
رضــوی، یــزد، شــمال و شــرق کرمــان، خراســان جنوبــی و 
سیســتان و بلوچســتان بــا خشکســالی شــدید و حتــی در 

ــواردی بســیار شــدید مواجــه هســتند.  م
ــازمان  ــران س ــت بح ــالی و مدیری ــز خشکس ــس مرک رئی
تأثیــر  تحــت  مســاحت های  ادامــه  در  هواشناســی 
ســاله  یــک  مقیــاس کوتاه مــدت  در  را  خشکســالی 
منتهــی بــه پایــان مردادمــاه ۹۶ اعــام کــرد و گفــت: 
حــدود ۸۸ درصــد از مســاحت کشــور بــا درجــات مختلــف 
خشکســالی کوتاه مــدت مواجــه هســتند کــه از ایــن میــان 
حــدود ۲۶ درصــد دچــار خشکســالی خفیــف، ۲۹ درصــد 
ــدید و  ــالی ش ــد خشکس ــط، ۲۴ درص ــالی متوس خشکس

ــتند. ــدید هس ــیار ش ــالی بس ــد خشکس ــدود ۹ درص ح

شرط حذف الزام رانندگی با عینک 
از گواهینامه

رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی ناجــا شــرایط حــذف 
ــرد.  ــام ک ــه اع ــک را از گواهینام ــا عین ــی ب ــزام رانندگ ال
ســردار تقــی مهــری دربــاره افــرادی کــه اقــدام بــه عمــل 
ــا در  ــد، ام ــک ندارن ــه عین ــازی ب ــر نی ــرده و دیگ چشــم ک
ــود دارد،  ــک وج ــا عین ــی ب ــزام رانندگ ــان ال گواهینامه ش
ــک  ــده پزش ــر عه ــی ب ــوارد این چنین ــخیص م ــت: تش گف
ــی های  ــام بررس ــس از انج ــه پ ــت ک ــک اس ــوده و پزش ب
ــد بــدون عینــک  الزم تأییــد می کنــد کــه آیــا فــرد می توان
رانندگــی کنــد یــا خیــر؟ بنابرایــن در چنیــن مــواردی 
ــه  ــه پزشــک مراجع ــه ب ــه اول الزم اســت ک هــم در مرحل
ــی و  ــر فن ــا از نظ ــس تنه ــه پلی ــان اینک ــا بی ــود. وی ب ش
ــه داد:  ــد، ادام ــک می کن ــراد را چ ــیاری اف ــب هوش ضری
افســرپلیس موظــف اســت ضریــب هوشــیاری و مــدارک 

ــد.  ــت و بررســی کن ــدگان را روی رانن
ــا  ــزرگ ب ــران ب ــی ته ــی و رانندگ ــس راهنمای ــس پلی رئی
بیــان اینکــه عینــک وســیله ای نیســت کــه مانــع از رانندگی 
ــردی  ــر ف ــی دارد و اگ ــک ضریب ــک ی ــت: عین ــود، گف ش
ــد  ــت کن ــد درخواس ــد، می توان ــی کن ــمانش را جراح چش
کــه گواهینامــه اش تغییــر کــرده و الــزام رانندگــی بــا 

ــود. ــته ش ــک از آن برداش ــد پزش ــس از تائی ــک پ عین

جامعه
هشدار وزارت بهداشت درباره 

سوداگری با نام »طب اسالمی«
مدیــر کل دفتــر طــب ســنتی وزارت بهداشــت تاکیــد کــرد کــه 

موضوعــی بــه نــام طــب اســامی نداریــم. 
ــه انجــام مطالعــه ای  ــا اشــاره ب دکتــر محمــود خدادوســت ب
درخصــوص صحــت ادعاهایــی دربــاره »طــب اســامی« 
گفــت: کارگــروه نظــام ســامت در اســام کــه مدتــی اســت 
در دفتــر طــب ایرانــی وزارت بهداشــت تشــکیل شــده، مــدت 
ــی بررســی کارشناســی  ســه ســال روی موضــوع طــب ایران
انجــام داده اســت. مــا بــرای تعییــن تکلیــف ایــن موضــوع 
بــه مراجــع تقلیــد و حدیث شناســان پژوهشــکده علــوم 
قرآنــی مراجعــه کردیــم. نتیجــه تمــام ایــن بررســی ها ایــن 

ــام طــب اســامی نداریــم. ــه ن ــود کــه مــا موضوعــی ب ب
ــی  ــت و برخ ــوزه بهداش ــادی در ح ــات زی ــزود: روای  وی اف
ــد در  ــه بای ــه البت ــم ک ــام داری ــی در اس ــای درمان توصیه ه
پژوهشــکده های علــوم قرآنــی و از نــگاه علــم رجــال و علــم 
ــناس  ــن و قرآن ش ــل ف ــای اه ــوند. علم ــی ش ــت بررس دالل
ــرای  ــت، ب ــک روای ــندیت ی ــات س ــس از اثب ــه پ ــد ک گفته ان
ــه کار  ــاز ب ــر نی ــردم حاض ــکان و م ــان، م ــه زم ــم آن ب تعمی

ــم.  ــی داری ــی و پژوهش تحقیقات
ــادی  ــامت ابع ــه س ــوع ک ــن موض ــرد: در ای ــح ک وی تصری
پیچیده تــر از بعــد جســمانی و روانــی دارد، تردیــدی نیســت؛ 
مــا می توانیــم از ظرفیــت دیــن اســام بــه عنــوان کامل تریــن 
دیــن بــرای توســعه ابعــاد فرشــتگی و روحــی انســان کمــک 
بگیریــم؛ امــا ایــن موضــوع غیــر از آن اســت کــه مــا بــه نــام و 
سوءاســتفاده از دیــن بــه مــردم داروی امــام کاظــم)ع(، بخور 
حضــرت مریــم)س( و داروی امــام رضــا)ع( تجویــز کنیــم؛ 

ایــن کار بــه معنــی مداخلــه جســمانی اســت. 
افــراد  طبابــت  ممنوعیــت  بــه  اشــاره  بــا  خدادوســت 
غیرپزشــک در قانــون اساســی ایــران ادامــه داد: بــر اســاس 
قانــون جمهــوری اســامی ایــران کــه تحــت نظــارت شــورای 
نگهبــان قــرار دارد و از فیلتــر مبانــی فقهــی مــا عبــور می کنــد، 
ــور  ــت. چط ــون اس ــاف قان ــک خ ــراد غیرپزش ــت اف طباب
ــد  ــران بگوین ــوری اســامی ای ــون جمه ممکــن اســت در قان
ــا  ــت، ام ــاز اس ــک مج ــط پزش ــط توس ــی فق ــه درمان مداخل
افــراد غیرپزشــک بــه نــام اســام کاری خــاف قانــون انجــام 
دهنــد؟ ایــن کار قطعــا بــر اســاس ایــن مبانــی فقهــی، خاف 

ــود.  شــرع خواهــد ب
بــه گــزارش ایســنا، خدادوســت چنــدی پیــش در دیــدار بــا 
ــه سراســر کشــور،  ــای علمی ــر حوزه ه ــی، مدی ــت هللا اعراف آی
تاکیــد کــرده بــود کــه برخــی بــه نــام طــب اســامی و ســنتی، 
ــد  ــن و پیون ــد واکس ــکی مانن ــائل پزش ــن مس ــا بدیهی تری ب
ــا، برخــی از  ــن کار آن ه ــا ای ــه ب ــد ک اعضــا مخالفــت می کنن
ــال خــود را  ــر از دســت دادن جــان خــود، م ــاوه ب ــردم ع م
نیــز از دســت داده انــد. بیشــتر ایــن افــراد دام خــود را بــرای 
ــرده  ــن ک ــد، په ــاج دارن ــه بیماری هــای صعب الع  کســانی ک
و بــا منــع بیمــاران از مراجعــه بــه پزشــکان طــب رایــج، آن هــا 
را مجبــور بــه اســتفاده از شــیوه های درمانــی نادرســت و 

ــد. ــی خــود می کنن ــدون مســتندات علم ب

کوتاه حوادث 
 محمدجواد ظریف قالبی 

دستگیر شد
رئیــس پلیــس نظــارت بــر اماکــن عمومــی اســتان فارس 
از دســتگیری کاهبــردار حرفــه ای در شــیراز خبــر داد. 
ــی  ــای مردم ــس از گزارش ه ــت: پ ــوکار گف ــرهنگ ج س
درخصــوص فعالیــت دفتــر ارائــه ویــزا و مهاجرت در شــیراز 
و کاهبــرداری مدیــر ایــن دفتــر از شــهروندان، موضــوع در 

دســتورکار پلیــس قــرار گرفــت. 
ــر  ــن دفت ــر ای ــد مدی ــخص ش ــه مش ــی های اولی در بررس
کــه از مجرمــان حرفــه ای اســت، بــا دریافــت ده هــا 
میلیــون تومــان پــول از اشــخاص متقاضــی ســفر بــه اروپــا 
ــور  ــده وزارت ام ــود را نماین ــدا، خ ــد ص ــا تقلی ــکا ب و آمری
خارجــه یــا بــه صــورت تلفنــی خــود را محمدجــواد ظریــف 
ــه اخــذ  ــه بهان ــرده و ب ــی ک ــز معرف ــور خارجــه نی ــر ام وزی

ــد.  ــرداری می کن ــردم کاهب ــت از م ــا اقام ــزا ی وی
بــه گفتــه ســرهنگ جــوکار اداره نظــارت بــر اماکــن 
فرماندهــی انتظامــی فــارس پــس از تحقیقــات گســترده 
متهــم را دســتگیر کــرد و بــه مقامــات قضایــی تحویــل داد.

 تالش برای پیدا کردن 
کودک رودباری

ــرای  ــات گســترده ب ــوب از انجــام عملی ــار جن ــدار رودب فرمان
پیــدا کــردن کودکــی پنــج ســاله در ایــن شهرســتان خبــر داد. 
ــای  ــوب، از حضــور تیم ه ــار جن ــدار رودب ــی، فرمان ــا ناوک عط
امــداد و نجــات جهــت پیــدا کــردن پســربچه گمشــده در این 

شهرســتان خبــر داد. 
فرمانــدار رودبــار جنــوب بیــان داشــت: بــر اســاس خبرهــای 
بخــش  در  بهمــن  چــاه  روســتای  اهالــی  از  دریافتــی 
جازموریــان مبنــی بــر مفقــود شــدن پســربچه ای ۵ ســاله، 
ســتاد مدیریــت بحــران شهرســتان بــا حضــور تمامــی اعضــا 

ــه داد.  ــکیل جلس تش
ــار جنــوب  رئیــس ســتاد مدیریــت بحــران شهرســتان رودب
ــواده  ــه همــراه ســایر اعضــا خان افــزود: فــرد گمشــده کــه ب
خــود از منــزل خــارج شــده بــود، در محــل توقــف خانــواده از 
ســایر همراهــان خــود جــدا شــده و عملیــات جســت وجوی 
خانــواده و اهالــی روســتا تاکنــون بی نتیجــه مانــده اســت. 
ــده  ــای انجام ش ــاس برنامه ریزی ه ــر اس ــزود: ب ــی اف ناوک
و ارتبــاط بــا مرکــز اســتان و شهرســتان های همجــوار، 
عملیــات جســت وجو بــه صــورت گســترده از ســاعت ۵ 

ــد.  ــاز ش ــر آغ ــش از ۴00 نف ــور بی ــا حض ــداد ب بام
وی گفــت: ایــن گــروه ۴00 نفــره کــه کار جســت وجو را 
انجــام دادنــد شــامل نیروهــای امــدادی هــال احمــر، یــگان 

ــی اســت.  ــروی مردم ــکاوری، بســیج و نی ت
ــوده؛  ــون منفــی ب ناوکــی افــزود: نتایــج جســت وجوها تاکن
ــد،  ــات جدی ــت آوردن اطاع ــه دس ــر ب ــاکان پیگی ــا کم ام
جهــت دســتیابی بــه وضعیــت زنــده بــودن یــا فــوت شــدن 

ــرد مفقــودی هســتیم. ف
ــان از حضــور چشــمگیر و خودجــوش مــردم   ناوکــی در پای
بــرای همــکاری در جهــت جســت وجو تقدیــر کــرد و گفــت: 
همراهــی و مســاعدت مــردم همیشــه گره گشــای مشــکات 

بــوده اســت.

کنش    وا

فرمانده یگان های ویژه ناجا   
یگان ویژه به عنوان یک واحد پیشرفته و منسجم در 
نیروی انتظامی، برنامه ها و اهداف بلندمدتی را برای 

ارتقاء همه جانبه ارائه داده که تاکید هیئت رئیسه ناجا بر 
حفظ و ارتقاء آمادگی جسمانی پلیس ویژه است.

رئیس سازمان غذا و دارو   
در سال های اخیر اقدامات مؤثری در حوزه های کاهش 
شکر، نمک و چربی های با ترانس باال در کشور صورت 

گرفته است. نصب نشانگرهای تغذیه بر روی مواد 
غذایی از دیگر اقدامات مهمی است که در راستای بهبود 

وضعیت تغذیه مردم انجام شده است.

دکتر محرابیان، استادیار اکولوژی گیاهی 
دانشگاه شهید بهشتی   

سال ها طول کشیده تا طبیعت به تعادل و توازن رسیده 
است. زمان زیادی از عمر گیاهان تراریخته نمی گذرد و 

آثار مثبت و منفی آن ها هنوز قطعی نشده است. در حال 
حاضر برخی بر این باورند که این گیاهان ترکیباتی تولید 
می کنند که می تواند آثاری بر سیستم بدن انسان داشته 

باشد. بحث زیادی درباره اینکه این آثار مثبت است یا 
منفی وجود دارد؛ البته ایجاد آلرژی و تداخات دارویی 

به ویژه با آنتی بیوتیک ها از آثار منفی زیستی آن است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی   
معتقدیم اگر بیمه هایی خوب و درست داشته باشیم، 

خود به خود رابطه مالی میان بیمار و پزشک رفع 
می شود. امیدوارم ما در این حوزه هرچه زودتر به این 

نقطه برسیم؛ چرا که بار هزینه های درمان نباید بر دوش 
مردم باشد و در عین حال جامعه پزشکی هم نباید فقیر 

باشد. بنابراین اگر بیمه های خوبی وجود داشته باشند، 
مسئله از هر دو طرف حل می شود.

معاون اجتماعی راهور ناجا   
از اول شهریور تاکنون ۴ درصد کاهش در تعداد 

جانباختگان حوادث رانندگی در صحنه های تصادفات 
را شاهد هستیم. بی توجهی به جلو در حین رانندگی با 

سهم ۴۶.۵ درصدی و انحراف به چپ از محور وسط راه 
در جاده های دوطرفه با سهم ۱۴.۳ درصدی دلیل ۸0 

درصد از حوادث هستند.

سازمان پزشکی قانونی   
شرایط ضروری برای صدور مجوز سقط درمانی به دو 

گروه تقسیم می شود. شرایط مربوط به ناهنجاری های 
جنینی و شرایط مربوط به وجود یک بیماری جدی 

در مادر که درباره این موارد است: مشکات و 
ناهنجاری های جنینی، تشخیص قطعی ناهنجاری با 

آزمایش ژنتیک معتبر یا سونوگرافی معتبر، ناهنجاری 
یا ناهنجاری ها موجب حرج مادر شود، رضایت آگاهانه 

و کتبی مادر، سن بارداری کمتر از ۱۹ هفته بر اساس 
سونوگرافی سریال معتبر و اینکه حرج مادر توسط 

۳ متخصص مربوطه تشخیص داده شود و به تأیید 
پزشکی قانونی برسد.

دعوای خانوادگی رنگ خون گرفت

شــامگاه یکــی از روزهــای تیرمــاه گــزارش یــک درگیــری 
ــه پلیــس  ــه ای قدیمــی در جنــوب تهــران ب ــل خان مقاب
ــا حضــور مأمــوران در محــل مشــخص  ــره شــد. ب مخاب
ــا  شــد درگیــری میــان ۲ مــرد رخ داده اســت. آن هــا ب
هــم فامیــل و دامــاد و بــرادرزن بودنــد کــه بــا دخالــت 
ــان ماجــرا  ــن پای مأمــوران دعــوا خاتمــه یافــت؛ امــا ای
ــود؛ چــرا کــه دقایقــی بعــد از رفتــن مأمــوران آن هــا  نب

بــار دیگــر بــا هــم درگیــر شــدند.
ــش  ــو برادرزن ــه چاق ــا ضرب ــی ب ــاد عصبان ــار دام ــن ب ای
ــر  ــد در اث ــی ســاعتی بع ــرد زخم ــه م ــرد ک ــی ک را زخم

ــت.  ــان باخ ــتان ج ــات در بیمارس ــدت جراح ش
محســن  قاضــی  بــه  جنایــت  ایــن  گــزارش  بــا 
دســتور  پایتخــت،  جنایــی  کشــیک  مدیرروســتا، 
بازداشــت قاتــل صــادر شــد. قاتــل پــس از دســتگیری 
ــه دادســرای جنایــی تهــران منتقــل شــد و  روز شــنبه ب
ــته  ــت نداش ــد جنای ــه قص ــرد ک ــا ک ــا ادع در بازجویی ه
ــو  ــرش از چاق ــرادران همس ــاندن ب ــرای ترس ــط ب و فق

ــت. ــرده اس ــتفاده ک اس
ــرار  ــرای او ق ــی ب ــرد، قاض ــن م ــات ای ــس از اعتراف پ
بازداشــت صــادر کــرد و متهــم بــرای ادامــه تحقیقــات در 
اختیــار اداره آگاهــی قــرار گرفــت. پیــش از آن قاتــل بــه 
بیــان جزئیــات جنایــت خونیــن خــود پرداخــت کــه در 

ادامــه می خوانیــد.
 با برادرزنت بر سر چه اختالف داشتی؟

ــا. دو  ــا آن ه ــه ب ــتم، ن ــاف داش ــرم اخت ــا همس ــن ب م
ــه ام  ــل خان ــه مقاب ــوا ب ــرای دع ــان ب ــم خودش برادرزن
ــه  ــد ک ــت از خواهرشــان آمدن ــع در حمای ــد. درواق آمدن

آن اتفــاق رخ داد.
 چرا با همسرت اختالف داشتی؟

ــراه  ــرده و هم ــر ک ــه قه ــد ک ــی می ش ــرم ۴ ماه همس
ــود. راســتش  ــه ب ــدری اش رفت ــه پ ــه خان ــدم ب دو فرزن
ــای  ــای بی ج ــل حمایت ه ــه  دلی ــتر ب ــا بیش ــوای م دع
ــود. درواقــع اولویــت اولــش  ــواده اش ب همســرم از خان
خانــواده خــودش بودنــد تــا مــن و بچه هــا؛ یعنــی اول 

بــه فکــر رفــاه آن هــا بــود تــا مــا. 
مــن بــه او اعتمــاد داشــتم و حاصــل ســال ها دســترنج 
ــود  ــول ب ــان پ ــون توم ــدود ۳۷0 میلی ــه ح ــود را ک خ
ــه در حســابش گذاشــته و  ــال اینک ــه خی ــه او دادم؛ ب ب
ــاه  ــا چندم ــم؛ ام ــش کنی ــادا خرج ــت روز مب ــرار اس ق

ــول را  ــن پ ــام ای ــرم تم ــنیدم همس ــه ش ــود ک ــش ب پی
بــه خانــواده اش داده اســت. او حتــی خــرج خواهــرش 
ــی  ــای قانون ــام کاره ــل و انج ــن وکی ــا گرفت ــرده و ب ک
بــرای خواهــرش ویــزا گرفتــه و او را بــه اروپــا فرســتاده 
بــود. این هــا را کــه شــنیدم بــه  شــدت بــه هــم ریختــم 
و بــا همســرم درگیــر شــدم. او هــم مــرا تــرک کــرد و بــه 

ــدری اش رفــت. ــه پ خان
 چه شد که برادران همسرت به مقابل خانه ات 

آمدند و با هم درگیر شدید؟
مــن آن روز بــه خانــه پدرزنــم رفتــم تــا هــر طــور شــده 
ــم؛ امــا هرچــه زنــگ زدم  ــه برگردان ــه خان همســرم را ب
جوابــم را نــداد. حتــی زنــگ آیفــون خانــه پدرزنــم را زدم 
و زمانــی کــه صــدای مــرا شــنید، دیگــر جوابــم را نــداد. 
مــن هــم بــه خانــه برگشــتم؛ امــا لحظاتــی بعــد زنــگ 
خانــه ام را زدنــد و وقتــی به مقابــل در رفتــم، دو برادرزنم 
را دیــدم کــه می گفتنــد چــرا مزاحــم خواهرشــان 
شــده ام. بــر ســر اختافاتــی کــه میــان مــا بــود، درگیــر 
ــه                                                                         ــوا خاتم ــس دع ــور پلی ــا حض ــد ب ــا بع ــدیم؛ ام ش

یافــت. 
ــد  ــی بع ــد و دقایق ــت بردار نبودن ــم دس ــا دو برادرزن ام
ــه مــن  ــل خان ــه مقاب ــه همــراه دوستانشــان ب ــاره ب دوب
ــل  ــی از داخ ــدم و چاقوی ــی ش ــار عصبان ــد. این ب آمدن
ــود؛  ــه برداشــتم و قصــدم فقــط ترســاندن آن هــا ب خان
امــا نمی دانــم چــه شــد کــه یکــی از آن هــا ناگهــان بــه 
ســمت مــن هجــوم آورد و چاقــو بــه ســینه اش خــورد. 

ــد مــن قصــد کشــتن کســی را نداشــتم. ــاور کنی ب
 خب چرا همراهت چاقو بردی؟ آن ها هم مسلح 

بودند؟
نــه، هیــچ کــدام از آن هــا چاقــو نداشــتند. مــن اشــتباه 

ــان تلخــی در انتظــارم اســت. کــردم؛ نمی دانســتم پای
 شغلت چیست؟

پیمانکار ساختمان هستم.
 مأموران در تحقیق از همسایه شما متوجه شدند 

که درگیری شما با همسرتان به  خاطر این بوده که 
شما دست بزن داشتید و مدام او و فرزندانتان را 

کتک می زدید؟
ــه  ــه علی ــایه مان ک ــت. همس ــور نیس ــا این ط ــه، اص ن
ــی را  ــن حرف های ــام چنی ــرای انتق ــرف زده، ب ــن ح م

ــد. ــرا خــراب کن ــا م پشــت ســرم زده ت
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شــاید   ۲۱ قــرن  در  نسل کشــی  واژه  شــنیدن 
ــن اســت  ــت ای ــا واقعی ــر برســد؛ ام ــه نظ ــب ب عجی
ــواع  ــاهد ان ــم ش ــر ه ــرن حاض ــفانه در ق ــه متاس ک
مختلــف  کشــورهای  در  نسل کشــی ها  اقســام  و 
ــروز  ــراق و ام ــای ع ــزه، ایزدی ه ــردم غ ــتیم؛ م هس
قربانــی  میانمــار،  روهینگیــای  مســلمانان  هــم 
خشــونت هایی هســتند کــه بــا هیــچ منطقــی قابــل 

نیســت. درک 
آنچــه مــا امــروز در میانمــار شــاهد آن هســتیم 
بحــران انســانیت در قــرن ۲۱ اســت. بیــش از ۶ 
ــه جــرم داشــتن دیــن  میلیــون مســلمان میانمــار ب
ــن  ــور از کمتری ــی کش ــت بودای ــا اکثری ــاوت ب متف
بیشــتر  ســکوت  بی بهره انــد.  انســانی  حقــوق 
کشــورهای دنیــا به ویــژه کشــورهای مســلمان دربــاره 
جنایــات دولــت میانمــار هــم در نــوع خــود بــر ابعــاد 

فاجعه آمیــز ایــن بحــران افــزوده اســت.
ــون  ــش از ۶0 میلی ــی بی ــا جمعیت ــار ب ــور میانم کش
ــت. ۸۹  ــت آسیاس ــورهای پرجمعی ــی از کش ــر یک نف
درصــد مــردم میانمــار بودایــی، ۴ درصــد مســیحی، ۴ 
درصــد مســلمان و ۱ درصــد هــم هنــدو هســتند؛ امــا 
متاســفانه جمعیــت ۴ درصــدی مســلمان این کشــور 
ــانی  ــوق انس ــن حق ــال ها از کمتری ــن س ــام ای در تم
ــی  ــلمان روهینگیای ــت مس ــد. جمعی ــره بوده ان بی به
ــه عنــوان  ایــن کشــور از نظــر دولــت حاکــم حتــی ب
مــردم میانمــار هــم شــناخته نمی شــوند و بــه 

ــود  ــی نمی ش ــا حمایت ــا از آن ه ــل نه تنه ــن دلی همی
ــه  ــت ب ــف دس ــای مختل ــه بهانه ه ــت ب ــه دول بلک

ــد. ــاع می زن ــت بی دف ــن جمعی ــتار ای کش
ــت  ــه از ۱۴۴ قومی ــی برم ــون اساس ــاس قان ــر اس ب
موجــود در میانمــار، تنهــا ۱۳۵ قــوم حــق شــهروندی 
دارنــد و بقیــه اقــوام از جملــه جمعیــت روهینگیــا از 

حــق شــهروندی محــروم هســتند.
 اسالم در میانمار

ــترش  ــار گس ــام در میانم ــری اس ــرن اول هج از ق
یافــت. بازرگانــان مســلمان از مســیرهای زمینــی 
کــه از منطقــه غربــی میانمــار و ایالــت آراکان در 
ــن  ــی چی ــق غرب ــه مناط ــت، ب ــور می گذش ــن کش ای
ــه  ــراد در منطق ــن اف ــد. بســیاری از ای ســفر می کردن
ســاحلی آراکان، اقامــت گزیدنــد و نخســتین مناطــق 
تجمــع مســلمانان را ایجــاد کردنــد. ســیاحان چینــی 
در  ایرانی نشــین  از مناطــق  نوشــته های خــود  در 
ــوب  ــی در جن ــن )ایالت ــن میانمــار و یون مرزهــای بی
غربــی چیــن( در قــرن ســوم میــادی یــاد کرده انــد. 
تقریبــا تــا ســال ۱۷۷۴ میــادی مســلمانان در آنجــا 
ــه  ــی ب ــک بودای ــع ی ــتند؛ در آن مقط ــکل نداش مش
نــام بوداپایــا در آن منطقــه بــه قــدرت می رســد و بــا 
ــرای  ــذارد و اج ــازگاری می گ ــای ناس ــلمانان بن مس
ــه  ــد. از آن زمــان ب قوانیــن اســامی را ملغــی می کن
بعــد اختافــات مســلمانان میانمــار بــا دولــت شــروع 

می شــود. 
پــس از تســلط انگلســتان بــر میانمــار در ســال ۱۸۸۶ 
بیــش از نیــم میلیــون هنــدی مســلمان بــه میانمــار 

مهاجــرت می کننــد و بــه کار مشــغول می شــوند. 
ایــن موضــوع باعــث خشــم مــردم میانمــار می شــود 
و هنگامــی کــه میانمــار بــه اســتقال می رســد 
هنــدی  بــه مســلمانان  بودایی هــای خشــمگین 
بــه  را  از آن هــا  نفــر  حملــه می کننــد و هــزاران 
ــت  ــلمانان و اکثری ــاف مس ــانند. اخت ــل می رس قت
ــه حــدی عمیــق  ــی کشــور میانمــار ب جمعیــت بودای
اســت کــه تنهــا یــک شــایعه بــه جنگ هــای خونیــن 

منجــر شــده اســت.
 آنگ سان سوچی

ــی در  ــوری نظام ــت دیکتات ــدن دول ــف ش ــا ضعی ب
میانمــار آنــگ ســان ســوچی، دختــر ژنــرال ســوچی 
از رهبــران جنبــش اســتقال طلبانه میانمــار توانســت 
بــار دیگــر بــه قــدرت برگــردد. ســابقه طوالنــی آنــگ 
ــدون خشــونت  ــی و ب ــارزه مدن ســان ســوچی در مب
بــا دولــت دیکتاتــوری میانمــار و البتــه جایــزه صلــح 
نوبــل آنــگ ســان ســوچی باعــث شــده بــود اقلیــت 
ــدوار  ــور امی ــن کش ــده ای ــه آین ــار ب ــلمان میانم مس
شــود؛ امــا ســکوت آنــگ ســان ســوچی و حمایــت او 
از کشــتار روهینگیایی هــا تمــام معــادالت ایــن کشــور 

را بــه هــم زد. 
پــس از فجایــع اخیــر میانمــار و رفتــار منفعانــه آنگ 
ــزه  ــی جای ــدگان قبل ــیاری از برن ــوچی بس ــان س س
ــزه از  ــل خواســتار پــس گرفتــن ایــن جای ــح نوب صل
ــه  ــل )ک ــاد نوب ــد بنی ــدند. هرچن ــوچی ش ــم س خان
همــواره شــائبه سیاســی بــودن و تأمیــن منافــع 
ــام  ــته( اع ــود داش ــز آن وج ــدای جوائ ــرب در اه غ

کــرده کــه امــکان پــس گرفتــن جایــزه از برنــدگان در 
ایــن بنیــاد تعریــف نشــده، امــا تاش هــای حامیــان 
ــام  ــذف ن ــرای ح ــان ب ــر جه ــر از سراس ــوق بش حق
ــه دارد. ــان ادام ــل همچن ــگ ســان ســوچی از نوب آن

 نسل کشی مسلمانان
یکــی از سیاســت های اصلــی دولــت میانمــار حــذف 
ــه  ــن کشــور اســت؛ ب کامــل جمعیــت مســلمانان ای
همیــن دلیــل دولــت بــا همــکاری بودایی هــای 
تنــدرو بــا بــه آتــش کشــیدن خانه هــای مســلمانان و 
بــا اعمــال فشــار از طریــق کشــتار مــردان و به اســارت 
بــردن و حتــی تجــاوز جنســی بــه زنــان و دختــران، 
درصــدد »کــوچ اجبــاری« آنــان بــه بنــگادش اســت. 
تنهــا در یــک نمونــه از رفتارهــای وحشــیانه، بوداییــان 
ــس  ــوده و پ ــه ای رب ــربچه را از مدرس ــدرو ۲0 پس تن
از قطعه قطعــه کــردن، اجسادشــان را بــه آتــش 
ــر  ــاه اخی ــک م ــرز در ی ــزارش رویت ــه گ ــیدند. ب کش
بیــش از ۳ هــزار نفــر روهینگیایــی کــه در میــان آن ها 
ــت و  ــه دســت دول ــد، ب کــودکان بســیاری هــم بودن
ــر  ــه اخی ــک هفت ــده اند. در ی ــته ش ــش کش حامیان

ــد  ــرار کرده ان ــگادش ف ــه بن ــی ب ۲۷ هــزار روهینگیای
ــار  ــان میانم ــرز می ــم در م ــر ه ــزار نف ــا ۲0 ه و تقریب
ــن مــدت هــزاران  ــد. در ای ــر افتاده ان ــگادش گی و بن
ــور  ــه ط ــا روســتا ب ــش کشــیده و ده ه ــه آت ــه ب خان

کامــل تخریــب شــده اســت.
 کشورهای مسلمان

بیشــتر  تقریبــا  اخیــر  ســال های  در  متاســفانه 
کشــورهای مســلمان هیــچ واکنشــی بــه فجایــع 
کشــتار مســلمانان در میانمــار نداشــته اند. تنهــا بعــد از 
ــه  ــرد ک ــه اعــام ک ــر کشــور ترکی نسل کشــی های اخی
هزینــه اقامــت روهینگیایی هــا را در بنــگادش پرداخت 
ــه  ــفانه آنگون ــز متاس ــران نی ــت ای ــرد. دول ــد ک خواه
ــه  ــر نســبت ب ــوده در ســال های اخی کــه شایســته ب
وضعیــت مســلمانان روهینگیــا واکنــش نشــان نداده 
و تنهــا در روزهــای اخیــر شــاهد برخــی اظهارنظرها از 
ســوی مســئوالن در ایــن بــاره هســتیم کــه امیدواریم 
ادامــه دار باشــد و ایــران از طریــق مذاکــره بــا دیگــر 
ــرای  ــی دائمــی ب ــد راه حل کشــورهای مســلمان بتوان

ــا بیندیشــد. حــل بحــران مســلمانان روهینگی

معــاون امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور بــا بیــان آنکــه 
ســال گذشــته ۱۳ هــزار مــورد کــودک آزاری بــه اورژانــس اجتماعی 
گــزارش شــده کــه وقــوع کــودک آزاری در حــدود نیمــی از آن هــا 
ــزان شناســایی  ــروزه می ــدم ام ــت: معتق ــد شــده اســت، گف تأیی
کــودک آزاری در کشــور روزبــه روز در حــال افزایــش اســت؛ هرچنــد 
شــیوع آن تغییــری پیــدا نکــرده و شــواهدی مبنــی بــر شــیوع آن 

در کشــور نداریــم. 
حبیــب هللا مســعودی فریــد درخصــوص تصویــب »الیحــه حمایت 
از حقــوق کــودکان و نوجوانــان« کــه سال هاســت در انتظــار 
ــورت  ــت: در ص ــت، گف ــامی اس ــورای اس ــس ش ــب مجل تصوی
ــش  ــرای کاه ــه ب ــی ک ــتراتژی و راهبردهای ــت اس ــرای درس اج
ــت  ــون حمای ــق قان ــراه اجــرای دقی ــه هم ــم، ب ــودک آزاری داری ک
ــم  ــال ۱۳۸۱، می توانی ــوب س ــان مص ــودکان و نوجوان ــوق ک از حق
شــاهد اقدامــات بســیار مثبــت در حــوزه حمایــت از حقــوق 

ــیم.  ــور باش ــان در کش ــودکان و نوجوان ک
وی تصریــح کــرد: بــه موجــب قانــون حمایــت از حقــوق کــودکان 
و نوجوانــان مصــوب ســال ۸۱، کــودک آزاری جــرم عمومــی تلقــی 
شــده و دیگــر نیــاز بــه شــاکی خصوصــی نــدارد و هرکــس 
چنانچــه از وقــوع کــودک آزاری اطــاع داشــته باشــد، بــر اســاس 
ایــن قانــون بایــد بــه محاکــم قضایــی مــورد را اطــاع دهــد و در 
صــورت ارائــه نــدادن گــزارش قانونگــذار بــرای وی حبــس و جزای 

نقــدی تعییــن خواهــد کــرد. 
ــت  ــی حمای ــه اصاح ــب الیح ــه تصوی ــد ک ــت: هرچن ــد گف فری
ــتی از  ــای بهزیس ــواره تقاض ــان هم ــودکان و نوجوان ــوق ک از حق
ــون مصــوب ســال ۸۱  ــا قان ــوده، ام مجلــس شــورای اســامی ب
ــه طــور ویــژه وارد شــده و چنانچــه از همــه  نیــز در ایــن زمینــه ب
ــاهد  ــم ش ــم، می توانی ــتفاده کنی ــون اس ــن قان ــای ای ظرفیت ه

ــیم. ــاع باش ــود اوض بهب

ــر تحــول در روش هــای  ــد ب ــا تاکی ــرورش ب ــر آمــوزش و پ وزی
ســوادآموزی بــه ۴ چرخــش ضــروری اشــاره کــرد و گفــت: اگــر 
ــن  ــز همی ــده نی ــد، در ســال های آین ــر نکن ــا تغیی ــن روش ه ای

ــود دارد.  ــوادی وج ــد بی س درص
ســید محمــد بطحایــی در همایــش ملــی ســوادآموزی در دنیای 
ــا آنچــه در دهــه   دیجیتــال اظهــار کــرد: تعریــف ســوادآموزی ب
ــروز از ســوادآموزی  ــرده اســت و ام ــاوت ک ــود، تف ــرح ب ۶0 مط
بــه عنــوان قابلیتــی کــه بتوانــد توســعه مهارت هــای ارتباطــی و 

ــاد می شــود.  تفکــر انتقــادی داشــته باشــد، ی
وزیــر آمــوزش و پــرورش بیــان کــرد: هنــوز متاســفانه در 
ــره هســتند  ــن فرصــت ســوادآموزی بی به ــان از ای سراســر جه
و در پایین تریــن ســطح ســواد یعنــی خوانــدن و نوشــتن قــرار 

ــد.  دارن
وی بیــان کــرد: بــا وجــود زحمــات فراوانــی کــه پــس از انقــاب 

کشــیده شــد، هنــوز متاســفانه بــا تعــداد زیــادی از افــراد مواجــه 
هســتیم کــه خوانــدن و نوشــتن نمی داننــد.

ــد  ــدود ۱0 درص ــه ح ــا ب ــوادی م ــرخ بی س ــت: ن ــی گف  بطحای
ــوادی  ــا بی س ــت؛ ام ــی اس ــتاورد خوب ــه دس ــه ک ــش یافت کاه
ــان تاثیــرات ســویی در زندگــی افــراد می گــذارد کــه یــک  آنچن

ــت.  ــاد اس ــز زی ــواد نی ــر بی س نف
ــت.  ــت اس ــک فضیل ــا ی ــه م ــوزی در جامع ــزود: علم آم وی اف
ــدن  ــه از نعمــت خوان ــه ای حــدود ۱0 درصــد ک ــن جامع در چنی
ــای  ــادی اســت. تاش ه ــدد زی ــره هســتند، ع و نوشــتن بی به
موثــری در جهــت رفــع بی ســوادی انجــام شــده، امــا بایــد دیــد 
چــه موانعــی باعــث شــده کــه شــتاب مــا قابــل قبــول نباشــد. 
ــی  ــه محل ــی ب ــا از مل ــه روش م ــی ک ــا زمان ــت: ت ــی گف بطحای
تغییــر نکنــد، بــه شــتابی کــه بــه دنبالــش هســتیم، نخواهیــم 

رســید.
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کشتار مسلمانان روهینگیا و سکوت کشورهای مسلمان
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فروشــنده عتیقه هــای خیالــی بــه بهانــه یک شــبه 
ــی  ــر نوجوان ــه پس ــود را ک ــه خ ــدن، طعم ــاردر ش میلی
بــود، فریــب داد و او را تســلیم نیت هــای شــیطانی 

ــرد. ــود ک خ
ــا  ــش ب ــت پی ــد وق ــده از چن ــن پرون ــات در ای تحقیق
شــکایت پســری نوجــوان در اداره آگاهــی پایتخــت 
شــروع شــد. پســر نوجــوان در توضیــح ماجــرا گفــت: 
ــک  ــو ی ــرا عض ــتم م ــه دوس ــد ک ــی می ش ــد ماه چن
گــروه تلگرامــی کــرده بــود کــه تمــام اعضــای آن 

ــد. ــاله بودن ــا ۲0 س ــران ۱۵ ت پس
در آنجــا از اخبــار روز گرفتــه تــا اتفاقــات عجیــب 
ــای  ــی در بحث ه ــم گاه ــن ه ــد و م ــت می کردن صحب

آن هــا شــرکت می کــردم.
وی ادامــه داد: چنــد روز پیــش بحثشــان دربــاره اشــیاء 
ــتم  ــروه نوش ــن در گ ــه م ــود ک ــی ب ــه و زیرخاک عتیق
ــا را  ــیونی از زیرخاکی ه ــه کلکس ــت ک ــن اس ــم ای آرزوی
جمــع آوری کنــم و در اتاقــم نگــه دارم. چنــد دقیقــه ای 
از پیــام مــن در گــروه نگذشــته بــود کــه یکــی از 
اعضــای گــروه بــه مــن پیــام شــخصی فرســتاد و گفــت 
به تازگــی از چوپانــی یــک عتیقــه بــه امانــت گرفتــه کــه 

ــادی دارد. ــد ارزش زی ــر می رس ــه  نظ ب
او بــا چرب زبانــی مدعــی شــد کــه اگــر مشــتری خــوب 
برایــش پیــدا کنــم، حتــی تــا یــک میلیــارد تومــان هــم 
ــدار می شــوم.  ــم آن را بفروشــم و یک شــبه پول می توان
ــد  ــودش را مجی ــه خ ــی ک ــت تلگرام ــای دوس حرف ه
ــود  معرفــی کــرده و از اعضــای اصلــی و فعــال گــروه ب
ــر  ــا خب ــوم، ام ــازی او ش ــا وارد ب ــرد ت ــه ک ــرا وسوس م

نداشــتم کــه او نیــت شــومی در ســر دارد.
وی ادامــه داد: یــک روز بعــد بــا مجیــد قــرار گذاشــتم 
و گفــت می توانــی ۳  داد  نشــانم  او مجســمه ای  و 
ــان بپــردازی و عتیقــه را  ــه مــرد چوپ میلیــون تومــان ب
از او بخــری؛ پــس از آن در فرصتــی مناســب مجســمه 
ــادی  ــا قیمــت زی عتیقــه را کــه قدمــت تاریخــی دارد ب
بفروشــی و بــه هــر آنچــه در زندگــی آرزو داری برســی. 
وی ادامــه داد: دو روز بعــد بــرای دومیــن بــار بــا مجیــد 
قــرار گذاشــتم تــا همــراه یکدیگــر پیــش چوپانــی کــه 
ــان  ــرد چوپ ــت م ــم. می گف ــرده، بروی ــدا ک ــه را پی عتیق
ــم  ــف ه ــم تخفی ــد برای ــت و می توان ــنایانش اس از آش

بگیــرد.
از همــه جــا بی خبــر ۳ میلیــون تومــان پــول بــه بهانــه 
ــل  ــه مح ــم و ب ــرض گرفت ــدرم ق ــاپ از پ ــد لپ ت خری
ــه  قــرار رفتــم. آن روز ســوار موتــور مجیــد شــدم و او ب
ســمت جنــوب تهــران رفــت. هــوا گــرگ و میــش بــود و 
رو بــه تاریکــی می رفــت کــه مجیــد وارد اتوبــان بهشــت 
ــه ســمت بیابان هــای اطــراف  زهــرا شــد. پــس از آن ب
ــا  ــردم ت ــور می ک ــن تص ــه م ــی  ک ــت و در حال ــا رف آنج
دقایقــی بعــد بــه چوپانــی کــه مجســمه عتیقــه را پیــدا 
ــوم  ــمتم هج ــه س ــد ب ــان مجی ــد، ناگه ــرده می رس ک
آورد و بــا تهدیــد مــرا مــورد آزار و اذیــت قــرار داد. مــن 
حســابی وحشــت کــرده بــودم، امــا جرئــت نمی کــردم 
فریــاد بزنــم؛ چــرا کــه مجیــد تهدیــد می کــرد کــه اگــر 

حرفــی بزنــم بــا دســتانش مــرا خفــه کــرده و جانــم را 
ــردم تمــام داســتان او  ــی ب ــود کــه پ ــرد. آنجــا ب می گی
دروغ بــوده تــا بــه بهانــه فــروش عتیقــه، نقشــه شــوم 

خــود را اجــرا کنــد.
ــم  ــن فیل ــی از م ــد حت ــت: مجی ــه گف ــاکی در ادام ش
ــه کســی حرفــی  ــد کــرد کــه اگــر ب ــه و تهدی ســیاه تهی
بزنــم، فیلم هــا را در گروه هــای تلگرامــی و اینســتاگرام 
از آن  آبرویــم را می بــرد. پــس  منتشــر می کنــد و 
مجیــد ۳ میلیــون تومــان پولــی را هــم کــه همراهــم بود 
بــه همــراه زنجیــر طــا، ســاعت و موبایــل گران قیمتــم 
ــواری شــد. مــن کــه در تاریکــی شــب در  ــد و مت دزدی
ــه  ــودم را ب ــختی خ ــه س ــودم ب ــرگردان ب ــا س بیابان ه
جــاده رســاندم؛ امــا از ترســم بــه کســی حرفــی نــزدم.

ایــن تمــام ماجــرا نبــود؛ چــرا کــه عتیقه فــروش قابــی 
بــاز هــم بــا تهدیــد طعمــه اش را بــه خلوتــگاه شــیطانی 

 . ند کشا
شــاکی در ادامــه گفــت: پــس از ایــن ماجــرا بــه  شــدت 
افســرده شــده بــودم و حــال خوبــی نداشــتم تــا اینکــه 
چنــد روز بعــد دوبــاره مجیــد بــا مــن تمــاس گرفــت و 
تهدیــد کــرد کــه اگــر بــه محــل قــرار بــا او نــروم، فیلــم 
ــن از  ــد. م ــش می کن ــازی پخ ــای مج ــیاه را در فض س
ــه تســلیم نیت هــای شــیطانی  ــور شــدم ک ترســم مجب
مجیــد شــوم؛ امــا وقتــی دیــدم دســت بردار نیســت و 
نقشــه اخــاذی هــم در ســر دارد، تصمیــم بــه شــکایت 

گرفتــم.
 اعتراف به نقشه شوم

ــرد  ــرح ک ــکایت را مط ــن ش ــوان ای ــر نوج ــی پس وقت
تحقیقــات در ایــن خصــوص آغــاز شــد و گروهــی 
ــی  ــرای جنای ــتور قاضــی دادس ــان بــا دس از کارآگاه
ــاله  ــر ۲0 س ــد. پس ــه دام انداختن ــم را ب ــت، مته پایتخ
ــت  ــرار داش ــا اص ــه در بازجویی ه ــد اگرچ ــام مجی ــه ن ب
کــه بی گنــاه اســت، امــا وقتــی فیلــم ســیاه در گوشــی 
ــه جــرم  ــرار ب ــل او کشــف شــد، چــاره ای جــز اق موبای

ــد. ــود ندی خ
متهــم گفــت: مــن در گروهــی کــه عضــو بــودم خیلــی 
فعالیــت داشــتم. یکــی از شــب ها وقتــی شــاکی 
ــت،  ــه و زیرخاکــی گف ــه عتیق ــه اش ب درخصــوص عاق
وسوســه شــدم تــا او را فریــب بدهــم. ایــده ایــن 
ــرد و  ــور ک ــم خط ــه ذهن ــه ب ــان لحظ ــم هم ــه ه نقش

برنامه ریــزی قبلــی نداشــتم.
 وی ادامــه داد: آن شــب وقتــی بــه شــاکی پیــام دادم 
و اشــتیاق او را دیــدم، وسوســه های شــیطانی ســراغم 
آمــد تــا بــه بهانــه فــروش عتیقــه او را بــه محــل قــرار 

بکشــانم. 
راســتش اصــا فکــرش را نمی کــردم کــه شــاکی 
ــم ســیاه  ــه فیل ــا تهی ــردم ب ــد؛ تصــور می ک شــکایت کن
ــرش  ــه س ــکایت ب ــر ش ــز فک ــزی هرگ ــرس آبروری از ت

نمی زنــد؛ امــا تصــورم اشــتباه از آب درآمــد. 
بــه گــزارش همشــهری، هم اکنــون متهــم بــا قــرار 
قانونــی در اختیــار مأمــوران پلیــس آگاهــی تهــران قــرار 

ــه دارد. ــوص ادام ــن خص ــات در ای ــه و تحقیق گرفت

نقشهشومفروشندهعتیقهبرایپسرنوجوان
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