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 مدیر کل صادرات و بازرگانی معاونت صنایع  دستی 
سازمان میراث فرهنگی مطرح کرد:

 اصفهان، پیشتاز 
در صادرات صنایع دستی

سینمایی که نیم بها هم مشتری ندارد
کیمیای وطن بررسی کرد:

کم رونقی مصرف گاز، دستمایه واردات بنزین

بازنگری در نرخ سی ان جی

 نگاهی به مصوبه نصب فیلتر دوده 
روی خودروهای دیزلی

 خودروهای دیزلی
تهدیدی برای سالمتی
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 نکوهش شناخت 
پوزیتیویستی در قرآن

ســنخ  از  بیشــتر  كــه  را  شــناخت هایی  كریــم،  قــرآن 
شــناخت حســی بــوده و تنهــا بــا هــدف دنیایــی و مــادی 
دنبــال می شــود، مذمــت کــرده اســت: »فَأَعـْـرِضْ عَــن 
ِــَك  ُــرِدْ إاِلَّ الْحَیـَـوةَ الدُّنْیـَـا ذَال َــمْ ی َــا وَ ل مَّــن تَوَلــىَ  عـَـن ذِكْرِن

ْــمِ« )نجــم:29-30(  ــَن الْعِل َمبْلَغُهـُـم مِّ
قلمــرو در ایــن نــوع علــم )كــه هــدف دنیایــی اســت(، 
فقــط محسوســات اســت. ایــن نــوع آگاهی هــا، تنهــا در 
محــدوده تنــگ بعضــی اشــیا و پدیده هــای مــادی اســت. 
رمــز و راز بن بســت های گوناگونــی كــه مكاتــب فلســفی 
بــه گریبــان  بــا آن دســت  و اخالقــی بشــری امــروزه 
هســتند، به ویــژه بحران هــای انسان شــناختی در غــرب 
و پیــرو آن در بیــن روشــنفكران غرب گــرا و همچنیــن...

سرمقاله
دکتر محمدجواد قاسمی

استاد دانشگاه

|صفحه 2

 رئیس سازمان صدا و سیما در اختتامیه 
اجالس پیرغالمان حسینی در اصفهان: 

 پای جوانان به اجالس 
پیرغالمان گشوده شود

پانزدهمین اجالس بین المللی پیرغالمان و خادمان 
حسینی با حضور نمایندگانی از 40 کشور جهان ...

 با حضور وزیر جهاد کشاورزی 
در نجف آباد صورت گرفت:

 افتتاح بزرگ ترین میدان 
 میوه و تره بار غرب استان اصفهان 
پنجشنبه گذشته، بزرگ ترین میدان میوه و تره بار 

غرب استان اصفهان در نجف آباد با حضور...
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کوتاه از سیاست

آزادسازی روستای »البغیلیه«
ــف  ــت در ری ــای مقاوم ــوریه و نیروه ــش س ــات ارت عملی
شــمال غربــی شــهر دیرالــزور در شــرق ایــن کشــور همچنان 

ــه دارد. ادام
ــای ســوری در  ــه نیروه ــرد ک ــام ک ــی اع ــع نظام ــک منب ی
ــه« واقــع  ــات خــود موفــق شــدند روســتای »البغیلی عملی
ــد. در ایــن محــور را از تروریســت های داعــش پــس بگیرن

پــس از آزادســازی ایــن روســتا، یگان هــای مهندســی 
ارتــش ســوریه در حــال پاک ســازی مــواد منفجــره و 
ــن  ــت ها در ای ــه تروریس ــتند ک ــاری هس ــته های انفج بس

گذاشــته اند. منطقــه کار 
ــای  ــود را در محوره ــات خ ــه عملی ــوری دامن ــای س نیروه
شــرقی و غربــی دیرالــزور گســترش دادنــد و موفــق شــدند 
گــردان »ضامــن« در جنــوب غــرب فــرودگاه دیرالــزور را آزاد 

کننــد.
ــع در  ــاژ آب واق ــن ایســتگاه پمپ نیروهــای ســوری همچنی
ــد. ــس گرفتن ــش پ ــت های داع ــه« را از تروریس »المریعی

در کنــار نیروهــای زمینــی، جنگنده هــای ســوری و توپخانــه 
ارتــش ســوریه بــا حمــات گســترده مقرهــای داعــش را در 
روســتاهای عیــاش، الجنینــة، حویجــة صکــر، المریعیــة، و 

الحســینیة واقــع در ریــف دیــر الــزور هــدف قــرار دادنــد. 
ــت  ــن امنی ــی تأمی نیروهــای ســوری در حــال حاضــر در پ
باندهــای فــرودگاه دیرالــزور و آمــاده کــردن آن بــرای پــرواز 
هســتند. یــک فرمانــده میدانــی ســوری تصریــح کــرد کــه 
بــا ایــن پیشــروی، جــاده دیرالــزور - المیادیــن قطــع شــده 

اســت.

 ترامپ: ایران، روح برجام را 
نقض کرده است

علیــه  فرافکنی هــا  ادامــه  در  آمریــکا  رئیس جمهــور 
ــض  ــام را نق ــران روح برج ــه ای ــد ک ــی ش ــورمان مدع کش

کــرده اســت.
دونالــد ترامــپ بــا تکــرار ایــن ادعــا کــه ایــران روح برجــام 
را نقــض کــرده اســت، گفــت: مــا اقدامــات آن هــا را تحمــل 

نمی کنیــم.
بــه گــزارش ایســنا ایــن در حالــی اســت کــه آژانــس 
ــود  ــای خ ــواره در گزارش ه ــی هم ــرژی اتم ــی ان بین الملل
اعــام کــرده کــه ایــران بــه تعهــدات خــود در برجــام پایبنــد 

ــده اســت. مان
ــرای  ــر ب ــار اعــام کــرده کــه در مــاه اکتب ترامــپ چندیــن ب
ســومین بــار پایبنــدی ایــران بــه برجــام را تمدیــد نخواهــد 

کــرد.

بوریس جانسون: ایران باید از 
مزایای اقتصادی برجام بهره مند 

شود
ــد از  ــران بای ــه ای ــرد ک ــد ک ــس تاکی ــه انگلی ــر خارج وزی

بهره منــد شــود. برجــام  اقتصــادی  مزایــای 
ــس  ــس، در کنفران ــر خارجــه انگلی ــس جانســون، وزی بوری
خبــری مشــترک خــود بــا رکــس تیلرســون در ادامــه 
ــران  ــت: ای ــورمان گف ــه کش ــی علی ــات غرب ــی مقام فرافکن
ــته ای  ــه هس ــال موافقت نام ــود را در قب ــدات خ ــد تعه بای
بــه طــور کامــل انجــام دهــد و از ایجــاد دردســر در منطقــه 

ــد. ــودداری کن خ
ــب  ــه اغل ــی دارد ک ــی 80 میلیون ــران، جمعیت ــزود: ای وی اف
آن هــا جــوان هســتند و بایــد از مزایــای اقتصــادی برجــام 

برخــوردار شــود.
ــس  ــن کنفران ــون در ای ــس تیلرس ــنا، رک ــزارش ایس ــه گ ب
خبــری در ادعاهایــی بی اســاس گفــت کــه ایــران انتظــارات 

ــرآورده نکــرده اســت. ــاره برجــام را ب درب
ایــن در حالــی اســت کــه آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی 
ــه  ــران ب ــه ای ــرده ک ــام ک ــای خــود اع ــواره در گزارش ه هم

تعهــدات خــود در برجــام پایبنــد مانــده اســت.

مقام آمریکایی: به دنبال تغییر رفتار 
حکومت ایران هستیم

ــن  ــت ای ــه دول ــت ک ــکا گف ــت آمری ــام ارشــد دول ــک مق ی
کشــور بــه دنبــال تغییــر رفتــار حکومــت ایــران اســت و خود 

ــد.  ــران می دان ــای ای ــا فعالیت ه ــه ب ــه مقابل ــد ب را متعه
بــه گــزارش المانیتــور، ایــن مقــام آمریکایــی کــه خواســت 
نامــش فــاش نشــود، گفــت: دولــت ترامــپ خــود را 
ــا تمــام فعالیت هــای مخــرب  ــه ب ــه مقابل کامــا موظــف ب
ــال  ــه دنب ــت، ب ــد. دول ــان آن می دان ــران و نائب ــت ای حکوم

ــران اســت. ــت ای ــار حکوم ــر رفت تغیی
ــال برجــام هــم  ــکا در قب ــاره سیاســت دولــت آمری وی درب
اظهارنظــر کــرد و گفــت: برجــام، یکــی از حوزه هایــی اســت 
ــت  ــن اس ــا ای ــاد م ــود. اعتق ــه می ش ــه آن پرداخت ــه ب ک
ــوع  ــر موض ــدازه ب ــش از ان ــی بی ــت قبل ــت دول ــه سیاس ک
ــای  ــت رفتاره ــه کلی ــی ب ــود و توجه ــز ب ــته ای متمرک هس
ســپاه  بی ثبات کننــده  فعالیت هــای  جملــه  از  ایــران 

ــت. ــامی نداش ــاب اس ــداران انق پاس

محمدجواد ظریف در توئیتر خود 
نوشت:

برجام قابل مذاکره دوباره نیست 
بــه گــزارش گــروه سیاســی خبرگــزاری دانشــجو، محمدجــواد 
ظریــف، وزیــر خارجــه ایــران، در حســاب کاربــری اش در 
توئیتــر بــه مناقشــات روزهــای گذشــته دربــاره مذاکــره دوبــاره 

بــر ســر برجــام واکنــش نشــان داد. 
وی نوشــت: برجــام، قابــل مذاکــره )دوبــاره( نیســت. توافــق 
بهتــر، خیالپــردازی محــض اســت. وقــت آن اســت کــه 
ــران  ــد ای ــذارد و همانن ــار بگ ــت را کن ــف واقعی ــکا تحری آمری

ــد. ــاز کن ــام را آغ ــه برج ــدی ب پایبن
ــش  ــف در واکن ــای ظری ــارات آق ــن اظه ــه نظــر می رســد ای ب
بــه گزارشــی باشــد کــه وبــگاه شــبکه خبــری بلومبــرگ چنــد 
ــه  ــه فرانس ــود ک ــده ب ــی ش ــرده و مدع ــر ک ــش منتش روز پی
ــاره  ــاره درب ــره دوب ــده مذاک ــه ای ــی ب ــگاه مثبت ــس ن و انگلی
برجــام دارنــد.دو دیپلمــات آمریکایــی بــه بلومبــرگ گفتنــد که 
همتایــان آن هــا در لنــدن و پاریــس، عائمــی نشــان داده انــد 
مبنــی بــر اینکــه آمــاده بررســی اعمــال فشــار بــر ایــران جهــت 
رفــع بعضــی از نقایــص برجــام هســتند. رســانه آمریکایــی بــا 
وجــود ایــن بــه بخــش دیگــری از اظهــارات ایــن ســخنگوی 
وزارت خارجــه فرانســه اشــاره نکــرده اســت. وی ضمــن بیــان 
اینکــه جایگزینــی معتبــری بــرای برجــام وجــود نــدارد، گفتــه 
ــا  ــق ی ــن تواف ــده ای ــال بازگشــایی پرون ــه دنب ــود پاریــس ب ب

مذاکــره دوبــاره درخصــوص آن نیســت. 

کوتاه خبر 
در پیامی به همتای عراقی خود

الریجانی، شهادت جمعی از مردم 
عراق و زوار ایرانی را در حمله 

تروریستی ذی قار تسلیت گفت
علــی الریجانــی، رئیس مجلس شــورای اســامی 
در پیامــی خطــاب بــه »ســلیم الجبــوری«، 
ــراق،  ــوری ع ــدگان جمه ــس نماین ــس مجل رئی
حملــه تروریســتی در اســتان ذی قــار را محکــوم 
کــرد و شــهادت جمعــی از مــردم بیگنــاه عــراق و 

ــت. ــلیت گف ــی را تس زوار ایران
متن این پیام به شرح ذیل است:

جناب آقای سلیم الجبوری
ــوری  ــدگان جمه ــس نماین ــرم مجل رئیــس محت

عــراق
السام علیکم و رحمةهللا و برکاته

ــار و  ــتان ذی ق ــتی در اس ــه تروریس ــوع حمل وق
ــاه عــراق و زوار  شــهادت جمعــی از مــردم بی گن

ــودم. ــت نم ــات را دریاف ــات عالی ــی عتب ایران
ــت  ــن جنای ــردن ای ــوم ک ــن محک ــب ضم اینجان
بــرای  متعــال  خداونــد  درگاه  از  تروریســتی 
شــهدای حادثــه، علــو درجــات و بــرای مجروحان 
ــن  ــم. همچنی ــئلت می نمای ــل مس ــفای عاج ش
خانواده هــای  بــا  را  خــود  همــدردی  مراتــب 
ــراز  ــه تروریســتی اب ــن حادث ــده ای ــی بازمان ایران
نمــوده و از مســئوالن امــر می خواهــم کــه بــرای 
پیگیــری فــوری موضــوع و رســیدگی بــه مــداوای 

ــد. ــدام کنن ــان اق مجروح
جــای تردیــد وجــود نــدارد کــه ایــن وقایــع 
ــت ها  ــتیصال تروریس ــی و اس ــی از درماندگ ناش
ــروزی و  ــل پی ــه دلی ــوده و ب ــا ب ــان آن ه و حامی
موفقیت هــای بــزرگ و پی درپــی دولــت، ملــت، 
عــراق  الشــعبی  و حشــد  نیروهــای مســلح 
در صحنــه سیاســی و میدانــی در مبــارزه بــا 
تروریســم تکفیــری اســت؛ توفیقــات مهمــی 
کــه بــا عنایــت الهــی و مرجعیــت معظــم دینــی 
ــرای ملــت بــزرگ عــراق  آینــده ای درخشــان را ب

ــت. ــم زده اس رق
بــا اغتنــام از فرصــت، بــار دیگــر تأکیــد می نمایــم 
کــه تقویــت و تحکیــم امنیــت، حفــظ حاکمیت و 
وحــدت ملــی و تمامیــت ارضــی عــراق، سیاســت 

اصولــی جمهــوری اســامی ایران اســت.

سرمقاله
نکوهش شناخت پوزیتیویستی 

در قرآن
استاد دانشگاه

دکتر محمدجواد قاسمی

رمــز و راز ناکامــی بســیاری از اصاح طلبــان در 
همراهــی بــا مــردم و نظــام، در همیــن نکتــه نهفتــه 

اســت. 
ــط  ــر شــناخت محــدود و غل ــب، ب ــن مکات ــه ای هم
بــا انگیزه هــای مــادی بنــا نهــاده شــده اند. بــه 
ــناخت  ــدون ش ــدار ب ــناخت پدی ــر، ش ــی دیگ عبارت
ــی خواهــد  ــدار و بی ثبات ــده، شــناخت ناپای پدیدآورن
بــود کــه حاصــل آن همــان نســبیت گرایی ویرانگــر و 
ناواقع گرایــی در حوزه هــای معرفت شناســی و حــوزه 
ــی در  ــی و کثرت گرای ــاق و منفعت گرای ــفه اخ فلس

ــت. ــی اس ــای اجتماع حوزه ه
شــهوت،  ثــروت،  معنــای  فقــط  کــه  افــرادی 
ــه  ــوط ب موقعیــت و هرچــه را کــه محســوس و مرب
ــا  ــت ب ــد، درحقیق ــت می فهمن ــادی اس ــی م زندگ
ــه از  ــند، اگرچ ــفی نا مأنوس ــی و فلس ــم عقل مفاهی

آن دم بزننــد. 
ــا  ــوار دنی ــد: »دی ــان علیه الســام می فرمای امیرمؤمن
نهایــت چیــزی اســت کــه شــخص کــور می بینــد. او 
در پشــت ایــن دیــوار چیــزی را مشــاهده نمی کنــد. 
ــور  ــوار عب ــن دی ــگاه خــود را از ای ــا ن ــرد بین ــی ف ول
ــت  ــرت( پش ــه )آخ ــه خان ــد ک ــد و می دان می ده
ــهری، 1375: 234(  ــدی ری ش ــت.« )محم آن اس
ــعبان  ــاه ش ــال م ــه در اعم ــی ک ــای معروف در دع
شــده،  نقــل  اســام)ص(  گرامــی  پیامبــر  از 
ــا و ال  ــَر هّمن ــا اکب ــل الّدنی ــم: »و ال َتجع می خوانی

ــوری، 1308 ق، 6: 286( ــا« )ن ــَغ علِمن مبل
مولــوی دربــاره شــناخت حســی بــا  انگیــزه مــادی 
در قالــب تمثیلــی زیبــا )شــناخت لمســی فیــل در 
تاریکــی و بیــان دیدگاه هــای مختلــف و جزءنگــر( 

می گویــد:
چشــم حــس همچــون کــف دســت اســت و بــس     

دســترس او  همــه  بـــر  را  نیســت کــف 
قرآن کریم در این باره می فرماید:

ــراى  ــنى ب ــل روش ــان دالی ــه رسوالنش ــى ک »هنگام
بــه دانشــى کــه خــود داشــتند  آوردنــد  آنــان 
خوشــحال بودنــد )و غیــر آن را هیــچ مى شــمردند( 
ــد  ــه تمســخر مى گرفتن ــى آنچــه را )از عــذاب( ب ول

آنــان را فراگرفــت.« )غافــر:83(
مــراد از جملــه »ِبمــا ِعْنَدُهــْم ِمــَن اْلِعْلــِم« اطاعاتى 
اســت کــه از زندگــى دنیــا بــه دســت آورده و 
ــد،  ــه دارن ــى ک ــا از علم ــحالی آن ه ــراد از خوش م
غــرور و خودپســندى ناشــى از زرنگــى و علــم 
ــد و  ــه در اداره زندگــى خــود دارن ظاهــرى اســت ک
خودباختگــى در مقابــل ایــن اطاعــات و زرنگى هــا 
باعــث شــد کــه از معــارف حقیقــى کــه بــه وســیله 
رســوالن خــدا عرضــه مى شــود، اعــراض کننــد و آن 
را چیــزى بــه حســاب نیاورنــد و مســخره کننــد؛ بــه 
ــال آن فرمــود: »ولــى آنچــه  ــه دنب همیــن جهــت ب
را )از عــذاب( بــه تمســخر مى گرفتنــد، آنــان را 

ــت.«  فراگرف
ــا  ــراد از»ِبم ــد: م ــز گفته ان ــل نی ــه قب ــاى آی در معن
ــد فاســد و آراى باطــل  ــِم«، عقای ــَن اْلِعْل ــْم ِم ِعْنَدُه
ــتند  ــه داش ــت ک ــتی( اس ــان هس ــه جه ــبت ب )نس
بــه  و  علــم می نامیدنــد  نادانــى  از روی  را  آن  و 
همــان عقایــد و آراى باطــل خوشــحالى کــرده 
ــد.  ــر می کردن ــا را تحقی ــم انبی ــت عل ــن جه و بدی

)357  :17  ،1374 )الطباطبایــی، 

دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی بــا 
دسترســی  موضــوع  اینکــه  بــر  تاکیــد 
پرونــده ای  ایــران  نظامــی  اماکــن  بــه 
رفتــار  گفــت:  اســت،  ملغی شــده 
ــت ترامــپ  ــه دول غیرســازنده و بهانه جویان
در قبــال اجــرای تعهــدات خــود در برجــام 
ــه  ــه زدن ب ــرای ضرب ــال ب ــی فع ــه تاش ک
ایــن توافــق بین المللــی اســت، ضمــن 
مخــدوش کــردن بیــش از پیــش جایــگاه 
ــون گذشــته  ــدون شــک، چ ــن کشــور ب ای
بــا پاســخ متناســب از ســوی ایــران همــراه 

ــود.  ــد ب خواه
ــی  ــه بعض ــش ب ــمخانی در واکن ــی ش عل
ــی  ــات خارج ــده مقام ــارات مطرح ش اظه
ــی  ــز نظام ــه مراک در موضــوع دسترســی ب
کشــورمان در چارچــوب توافــق برجــام 
گفــت: جمهــوری اســامی ایــران فعالیــت 

یــک  هیــچ  در  هســته ای  اعام نشــده 
و  نداشــته  نقــاط جغرافیایــی کشــور  از 
مطالــب مطرح شــده، فضاســازی رســانه های 
آمریکایــی بــه منظــور فــرار بــه جلــو و 
ســرباززدن از انجــام تعهــدات و وظایــف از 

ــت. ــور اس ــن کش ــوی ای س
وی افــزود: در هیــچ یــک از مراکــز نظامــی 
جمهــوری اســامی ایــران فعالیــت یــا 
حتــی تحقیقــات هســته ای وجــود نــدارد و 
ــس  ــوی آژان ــده از س ــای انجام ش بازدید ه
ــب را  ــن مطل ــته ای ــال های گذش ــی س ط

ــد. ــد می کن تایی
نماینــده مقــام معظــم رهبری خاطرنشــان 
ــات  ــز نظامــی، تحقیق ــه در مراک ــرد: البت ک
ــژه  ــارف به وی ــاح های متع ــوص س درخص
در حــوزه موشــکی در جریــان اســت کــه در 
ــاء  ــدرت دفاعــی و ارتق ــد ق چارچــوب تولی

بازدارندگــی در برابــر تهدیــدات خارجــی بــا 
قــدرت ادامــه خواهــد یافــت.

شــمخانی گفــت: در چارچــوب اجــرای 
غیرعامــل،  پدافنــد  سیاســت  فعــال 
و  تحقیقاتــی  ظرفیت هــای  مجموعــه 
تولیــدی متعــارف در بخــش دفاعــی در 
پهنــه ای بــه وســعت ایــران اســامی توزیــع 
ــه طــور طبیعــی مکشوف ســازی  شــده و ب
ایــن ظرفیــت بــرای بیگانــگان امکان پذیــر 

نیســت.
ــام  ــرای برج ــر اج ــارت ب ــت نظ ــو هیئ عض
تاکیــد کــرد: جمهــوری اســامی ایــران 
صرفــا در چارچــوب توافقــات و دســتورکار 
مشــخص برجــام رفتــار کــرده و هیــچ 

نمی پذیــرد. را  آن  از  فراتــر  تعهــدی 
ــات  ــت: مقام ــان شــمخانی گف ــر دریاب امی
ــی  ــا دالل ــتی ب ــم صهیونیس ــکا و رژی آمری
منافقــان بــه واســطه توهمــات خــود و بــا 
ــدون  ــی را ب ــی، فرضیات ــدف ایران هراس ه
ســند و دلیــل علیــه برنامــه صلح آمیــز 
هســته ای کشــورمان بیــان می کننــد کــه از 

گذشــته نیــز وجــود داشــته و تنهــا مصــرف 
ــانه ای دارد. رس

دربــاره  اظهارنظــر  هرگونــه  افــزود:  وی 
تعهــدات پذیرفته شــده در قبــال برجــام 
ــر  ــی ب ــاری رســمی و مبتن ــد از مج می بای
ــارغ از  ــی و ف ــی و حقوق ــای فن رویکرد ه
نگاه هــای جانبدارانــه، صرفــا در آژانــس 
ــی بررســی شــود. ــرژی اتم ــی ان بین الملل

شــمخانی تاکیــد کــرد: بــه طــور قطــع 

ــن چارچــوب  ــای خــارج از ای ســایر ادعا ه
ــی  ــت، الزام ــت اس ــه بی اهمی ــن آنک ضم
درخصــوص پاســخگویی بــه آن نیــز وجــود 

ــدارد. ن
دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی افــزود: 
در  اتمــی  انــرژی  بین المللــی  آژانــس 
صــورت ارائــه مســتندات کافــی و پذیرفتــه، 
ــام در  ــع ابه ــرای رف ــی ب ــیوه های فراوان ش
بــه  دسترســی  موضــوع  و  دارد  اختیــار 
اماکــن نظامــی، موضوعــی غیرضــروری و 

اســت. ملغی شــده 
شــمخانی در پایــان اظهــار کــرد: رفتــار 
ــت ترامــپ  ــه دول غیرســازنده و بهانه جویان
در قبــال اجــرای تعهــدات خــود در برجــام 
ــه  ــه زدن ب ــرای ضرب ــال ب ــی فع ــه تاش ک
ایــن توافــق بین المللــی اســت، ضمــن 
مخــدوش کــردن بیــش از پیــش جایــگاه 
ــدون  ــل، ب ــام بین المل ــور در نظ ــن کش ای
ــا پاســخ متناســب  شــک چــون گذشــته ب
از ســوی جمهــوری اســامی ایــران همــراه 

ــود. ــد ب خواه

دبیر شورای عالی امنیت ملی: 

موضوع دسترسی به اماکن نظامی 
ایران، پرونده ای ملغی شده است 

ادامه از صفحه اول

ــه  ــام جمع ــی، ام ــن فاطم ــید ابوالحس ــام س حجت االس
ــا  موقــت شــهرکرد، در خطبه هــای نمــاز جمعــه شــهرکرد ب
ــار کــرد:  ــه مســلمانان میانمــار اظه ــه جنایــت علی اشــاره ب
جمهــوری اســامی ایــران عــاوه بــر ارســال مــواد غذایــی 
و اقــام دیگــر، بایــد بــرای حــل مشــکل و پایــان دادن بــه 
فجایــع منطقــه میانمــار بــا دولــت جنایتــکار و خدانشــناس 

ایــن کشــور مذاکــره کنــد.
وی افــزود: امــت اســامی نگــران کشــتار مــردم میانمــار بــه 
دســت عــده ای بت پرســت و ظالــم هســتند. ایــن دسیســه 

از بازی هــای آمریــکا بــرای کشــتار مســلمانان اســت.
خطیــب موقــت نمــاز جمعــه شــهرکرد اســتقال کردســتان 
ــرد  ــوان ک ــر نگرانی هــای امــت اســامی عن ــراق را از دیگ ع
ــراق  ــه و ع ــران، ســوریه، ترکی ــار کشــور ای ــه داد: چه و ادام

بــا مــردم کــرد نســبت دارنــد و اســتقال کردســتان عــراق 
موجــب آغــاز جنــگ در منطقــه خواهــد شــد.

ــتقال  ــا اس ــد دارد ب ــکا قص ــرد: آمری ــه ک ــی اضاف فاطم
ــتقر  ــه مس ــری در منطق ــرائیل دیگ ــراق، اس ــتان ع کردس

ــد. کن
وی گفــت: دولــت آمریــکا معاهــده بــا کشــور ایــران را نقض 
ــده  ــی ارزش ش ــده ب ــن معاه ــار ای ــن رفت ــا ای ــد و ب می کن
ــت  ــن حرک ــه کوچک تری ــت ک ــی اس ــن در حال ــت؛ ای اس

ــد. ــص برجــام می دانن ــران را نق مســئوالن کشــور ای
امــام جمعــه موقــت شــهرکرد افــزود: تمامــی ایــن 
ــدای  ــر خ ــوکل ب ــا ت ــکا ب ــمنان و آمری ــه های دش دسیس
ــان و  ــروی از فرم ــج( و پی ــام زمان)ع ــت ام ــال، عنای متع

ــد. ــد ش ــرف خواهن ــاب برط ــم انق ــر معظ ــت رهب درای

امــام  جمعــه موقــت یــزد بــا تأکیــد بــر لــزوم انتخــاب مســئوالن 
کارآمــد و انقابــی توســط دولــت گفــت: یــزد بــه  عنوان حســینیه 

ایــران بــه مســئوالنی بــا فکــر و عمــل انقابــی نیــاز دارد.
حجت االســام ســید جــواد آیت الهــی در خطبه هــای آییــن 
ــه  ــاره ب ــا اش ــزد ب ــه ی ــن هفت ــه ای ــاز جمع ــی نم عبادی سیاس
جایــگاه و عظمــت روز 24 ذی الحجــه در تاریــخ مســلمین، بــه  
ــت  ــن روز، روزی اس ــت: ای ــان داش ــه« بی ــوان »روز مباهل عن
ــر همــگان شناســانده  ــل اهــل  بیــت علیهم الســام ب کــه فضای

می شــود.
امــام  جمعــه موقــت یــزد بــا تأکید بــر لــزوم همبســتگی و اتحاد 
مســلمین جهــان در برابــر ظالمــان و جنایتــکاران افــزود: در ایــن 
راســتا دولــت جمهــوری اســامی مســئولیت ویــژه و خطیــری 
دارد کــه بایــد بــه  درســتی و به موقــع بــه آن عمــل کنــد و 

قاطعانــه در برابــر مســتکبران واکنــش نشــان دهــد.
ــر  ــی ب ــری مبن ــم رهب ــام معظ ــات مق ــه منوی ــاره ب ــا اش وی ب
ــه از  ــر نقط ــم در ه ــه ظل ــد علی ــامی بای ــوری اس ــه جمه اینک
ــان داشــت:  ــد، اذع ــام موضــع کن ــح و شــجاع اع ــان صری جه
ــم  ــن مه ــت و ای ــب ماس ــی مکت ــول اصل ــتیزی از اص ظلم س

ــم. ــورا آموختی ــب عاش ــه از مکت ــت ک ــی اس درس
ــاب  ــت در انتخ ــه دول ــان اینک ــا بی ــی ب ــام آیت اله حجت االس
مســئوالن و مدیــران بایــد بــه ویژگــی انقابــی بــودن و کارآمــدی 
آن هــا توجــه ویــژه داشــته باشــد، تصریــح کــرد: یــزد بــه  عنــوان 
حســینیه ایــران بــه مســئوالنی بــا فکــر و عمــل انقابی نیــاز دارد 
و مســئوالن اســتانی نبایــد افــرادی باشــند کــه منافــع حزبــی و 
ــه منافــع مــردم اســتان ترجیــح دهنــد و از  جناحــی خــود را ب

کارآمــدی الزم برخــوردار نباشــند.

امام جمعه موقت شهرکرد:

حل مشکل مردم میانمار نیازمند مذاکره است
امام جمعه موقت یزد:

حسینیه ایران به مسئوالنی با فکر و عمل انقالبی نیاز دارد

فرمانده کل ارتش:
ارتش آماده مقابله به  مثل با 

 اقدامات و تحرکات دشمن 
در هر سطحی است

تهاجــم  اینکــه  بیــان  بــا  ارتــش  فرمانــده کل 
پشــتیبانی  آمریــکا  را  ایــران  علیــه  همه جانبــه 
ــران  ــد، گفــت: ارتــش جمهــوری اســامی ای می کن
آمــاده اســت تــا در هــر ســطح و ســطوحی در برابــر 
اقدامــات و تحــرکات دشــمن مقابلــه  بــه  مثــل کند.

امیــر سرلشــکر ســید عبدالرحیم موســوی در یادواره 
شــهدای مشــق عشــق کــه در بوســتان شــهدای آذر 

برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه مجاهدت هــای شــهدای 
مدافــع حــرم اظهــار داشــت: شــهدای مدافــع حــرم، 

شــهدای امنیــت ایــن مــرز و بــوم هســتند.
فرمانــده کل ارتــش بــا اشــاره بــه ســختی های اداره 
ارتــش جمهــوری اســامی ایــران افــزود: حقیقــت 
ایــن اســت کــه هدایــت و حفــظ نیروهــای نظامــی 
ــا،  ــه م ــی آن اســت و بقی ــه دســت صاحــب اصل ب

جــز وســیله ای نیســتیم.
ــاع  ــات دف ــر الزام ــد ب ــا تأکی سرلشــکر موســوی ب
همه جانبــه عنــوان کــرد: زمانــی کــه کشــوری در برابر 
ــه  ــرد، از خــود ب ــرار می گی ــه ق تهاجــم کشــور بیگان
ــه  ــر تهاجــم همه جانب ــردازد؛ امــا در براب ــاع می پ دف

دشــمن نیــز بایــد دفــاع همه جانبــه کــرد. در دفــاع 
همه جانبــه تمامــی مؤلفه هــای دفاعــی کشــور 
ــمن  ــه دش ــات همه جانب ــا تهاجم ــه ب ــرای مقابل ب
ــا همــه مؤلفه هــا  بســیج می شــوند و الزم اســت ت
بــه  صــورت ترکیبــی در کنــار یکدیگــر قــرار بگیرنــد.

ــران  ــه ای ــه علی ــم همه جانب ــرد: تهاج ــد ک وی تأکی
ــه در  ــود رخن ــد و وج ــتیبانی می کن ــکا پش را آمری
ــت  ــز شکس ــه ای ج ــه، نتیج ــاع همه جانب ــن دف ای
دربــر نخواهــد داشــت. در بحــث تجهیــزات نظامــی 
و  ســاخت  در  خودکفایــی  مســئله  مهم تریــن 
ــبب  ــه س ــت ک ــی اس ــی و ابداع ــری ترکیب به کارگی
ــای ناشــناخته  ــه یکــی از قدرت ه ــران را ب شــده ای

ــد. ــل کن ــان تبدی در جه
فرمانــده کل ارتــش در ادامــه بــا بیــان اینکــه یکــی 
موفقیت هــای  و  پیــروزی  دالیــل  مهم تریــن  از 
جمهــوری اســامی در عرصه هــای نظامــی رهبــری 
ــه در  ــت ک ــری اس ــم رهب ــام معظ ــه مق قدرتمندان
طــول تاریــخ جــز ائمــه اطهــار)ع( مانندی نداشــته، 
تاکیــد کــرد: ارتــش ایــران آمــاده اســت تــا در هــر 
ــات و تحــرکات  ــر اقدام ســطح و ســطوحی در براب
دشــمن مقابلــه  بــه  مثــل کنــد و امــروز دشــمن بــه 
ــا ایــران،  ــه ب ایــن نکتــه رســیده کــه تنهــا راه مقابل
تعامــل و پذیــرش قــدرت نظــام جمهــوری اســامی 

ــت. ــه عرصه هاس در هم

امنیت
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،،
رفتار غیرسازنده و بهانه جویانه دولت 
ترامــپ در قبــال اجــرای تعهــدات خود 
در برجــام، بــدون شــک چون گذشــته 
با پاســخ متناســب از ســوی جمهوری 

اســامی ایــران همــراه خواهــد بود

امــام جمعــه اصفهــان گفــت: در میانمــار ایــن تعــداد 
ــه  ــت ک ــه نیس ــود و این گون ــته می ش ــان کش انس
ــند؛  ــته باش ــری نداش ــل نظ ــا عق ــردمداران آنج س
بلکــه بصیــرت نداشــته و کشــتن مظلومــان را عــزت 

می داننــد.
در  طباطبایی نــژاد  یوســف  ســید  آیــت هللا 
خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه اصفهــان 
ــرای  ــد ب ــی خداون ــای دنیای ــرد: عذاب ه ــار ک اظه
ــن  ــود دارد و ای ــان وج ــران و منافق ــکاران، کاف گناه

عــذاب بــر دو نــوع ســخت و نــرم اســت.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه رهــا شــدن بنــده توســط 
خداونــد و مهــر زدن بــر قلــب، از جملــه عذاب هــای 
نــرم دنیایــی اســت، افــزود: نتیجــه گرفتــار شــدن به 

ــی اســت. ــا، بی بصیرت ــن عذاب ه ای

امــام جمعــه اصفهــان تصریــح کــرد: حکمــا و فضــا 
ــمارند  ــان برمی ش ــل انس ــرای عق ــول را ب دو محص
کــه عبــارت از عقــل نظــری و عقــل عملــی هســتند؛ 
ــت  ــان حقیق ــه انس ــت ک ــن اس ــری ای ــل نظ عق
ــی تشــخیص درســت  اشــیا را بفهمــد و عقــل عمل
یــا غلــط بــودن اعمــال اســت. عقــل عملــی مربــوط 
بــه زندگــی اســت و بصیــرت، همــان عقــل عملــی         

اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: برخــی در سیاســت، خانــواده 
ــتند و  ــرت هس ــد بصی ــی فاق ــاد زندگ ــه ابع و هم

ــود. ــه می ش ــکل مواج ــا مش ــا ب ــی آن ه زندگ
ــالروز  ــیدن س ــه فرارس ــاره ب ــا اش ــژاد ب طباطبایی ن
ــات  ــن اتفاق ــت: همی ــطینیان گف ــام فلس ــل ع قت
ــه آرزوی  ــوع اســت؛ چــرا ک ــار در حــال وق در میانم
ــت. ــلمین اس ــه مس ــودی هم ــت ها ناب صهیونیس

مســلمانان  کشــتار  درخصــوص  طباطبایی نــژاد 
میانمــار بیــان داشــت: در میانمــار ایــن تعــداد 
ــه  ــت ک ــه نیس ــود و این گون ــته می ش ــان کش انس
ــند؛  ــته باش ــری نداش ــل نظ ــا عق ــردمداران آنج س
بلکــه بصیــرت ندارنــد و کشــتن مظلومــان را عــزت 

می داننــد.
ــرت  ــن بصی ــن رفت ــه از بی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه آن  ــز ب ــات نی ــت و در روای ــاک اس ــیار خطرن بس
ــرت  ــف حض ــرد: در توصی ــان ک ــده، اذع ــاره ش اش
و  رشــادت ها  از  فــارغ  علیه الســام  ابوالفضــل 
ویژگــی ظاهــری ایشــان، بــر بصیــرت ایشــان تأکیــد 

ــت. ــده اس ش
امــام جمعــه اصفهــان مــاه ذی الحجــه را مــاه ائمــه 
ــات  ــاه اتفاق ــن م ــر ای ــه آخ ــت: ده ــت و گف دانس
مبارکــی در خــود دارد. 24 ذی الحجــه روز نــزول آیــه 

مباهلــه اســت و بــر حــق بــودن پیامبــر)ص( در این 
روز اثبــات شــد؛ همچنیــن در ایــن روز آیــه والیــت 
و تطهیــر نیــز نــازل شــد؛ ســوره »هــل أتــی« نیــز در 
ایــن مــاه نــازل شــد کــه مایــه برکــت زندگی اســت.
وی بــا اشــاره بــه فرارســیدن مــاه محــرم تأکیــد کرد: 
بایــد مراقــب نحــوه عــزاداری و روضه خوانی هــا 
باشــیم کــه از اصــل عــزاداری دور نشــویم و خرافــات 

ترویــج نشــود.
ــه در  ــاره ب ــا اش ــان ب ــان در پای ــه اصفه ــام جمع ام
ــت،  ــی اس ــت هللا خزعل ــالگرد آی ــودن س ــش ب پی
تصریــح کــرد: آیــت هللا خزعلــی شــیفته امــام علــی 
ــن  ــز در ای ــهریار نی ــت ش ــالگرد درگذش ــد؛ س بودن
هفتــه اســت و شــعر وی دربــاره حضرت علــی دارای 

ــی عمیقــی اســت. معان

امام جمعه اصفهان:

برخی کشته شدن مسلمانان میانمار را عزت می دانند

ــت  ــوی حســینی، ســخنگوی کمیســیون امنی ســید حســین نق
ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس 
تحــرکات  و  تحــوالت  از  تحلیلــی  در 
اخیــر توســط آمریکایی هــا و ســایر 
کشــورهای عضــو گــروه 1+5 گفــت: 
برجــام  توافــق  امضــای  فــردای 
آمریکایی هــا بــا تحریــم تعــدادی از 
حقیقــی  و  حقوقــی  شــخصیت های 
ــان را  ــه اقداماتش ــا مجموع ــران، عم ای

آغــاز کردنــد کــه نشــان دهنــد آن هــا بــه برجــام پایبنــد نیســتند.
وی بــا بیــان اینکــه »آمریکایی هــا بــا طراحــی ســناریوهای 
ــه دنبــال  ــه آژانــس ب مختلــف و بهانه جویی هــا از جملــه فشــار ب
توقــف برجــام هســتند«، افــزود: آمریکایی هــا بــه آژانــس فشــار 
آوردنــد تــا در پایبنــدی ایــران بــه اجــرای تعهداتــش تردیــد ایجــاد 
کننــد و در ایــن راه تحریم هــای جدیــدی نیــز علیــه ایــران اعمــال 
ــای  ــاره فعالیت ه ــدی درب ــاق بن ــناریوی الح ــی س ــد و حت کردن
موشــکی ایــران بــه برجــام را مطــرح کردنــد تــا درنهایــت بــا هــر 

ترفنــدی رونــد اجــرای برجــام و تعهداتشــان را کنــد کننــد.
ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس 
ــفاهی و  ــام ش ــاس اع ــر اس ــن ب ــن بی ــرد: در ای ــان ک خاطرنش
ــه  ــران ب ــی، ای ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل ــمی آژان ــه رس بیانی
برجــام پایبنــد بــوده اســت؛ بیانیه هایــی کــه نقشــه های آمریــکا 

ــر هــم زده اســت.  را ب

ــه توقــف برجــام را بدهــد،  ــز چــون نمی خواهــد هزین ــکا نی آمری
ــران را  ــه ای ــت ک ــن اس ــال ای ــه دنب ب
ــت از  ــا درنهای ــد ت ــوه ده ــر جل مقص
طریــق قطعنامــه 2231 و نهادهــای 
مدنظــرش، اقداماتــی علیــه ایــران 

ــد. ــام ده انج
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــوی حســینی ب نق
ــام  ــف برج ــال توق ــه دنب ــکا ب »آمری
اســت«، گفــت: آمریــکا می خواهــد 
هزینــه توقــف برجــام را بــه گــردن ایــران بینــدازد و ایــران را مقصر 
جلــوه دهــد کــه تاکنــون موفــق بــه اجــرای ســناریوی خود نشــده 
اســت؛ امــا قطعــا آمریــکا دســت از ایــن کارهایــش برنمــی دارد؛ 

ــدارد. ــه برجــام ن ــه ادام ــادی ب چــون اعتق
وی دربــاره آینــده برجــام و رفتــار ایــران در قبــال اقدامــات آمریــکا 
گفــت: آینــده برجــام بســتگی بــه رفتــار جمهــوری اســامی ایــران 
و کشــورهای عضــو 1+5 دارنــد. تــا زمانــی کــه ایــن کشــورها مصــر 
بــه حفــظ برجــام باشــند، قطعــا جمهــوری اســامی ایــران مســیر 
حفــظ برجــام را طــی می کنــد؛ ولــو اینکــه یکــی از اعضــای 5+1 

عضــو متخلف باشــد.
وی در عیــن حــال گفــت: اگــر جمهــوری اســامی نیــز روزی بــه 
ــت  ــرای مل ــی ب ــد وجــود برجــام انتفاع ــه دریاب ــی برســد ک جای
ایــران نــدارد یــا کشــورهای دیگــر پایبنــد بــه اجــرای آن نیســتند، 

قطعــا تصمیــم دیگــری خواهــد گرفــت.

ــی  ــام زندگ ــگ اس ــه »در فرهن ــان اینک ــا بی ــات ب ــر اطاع وزی
بــا ذلــت معنایــی نــدارد«، گفــت: 
ــز  ــای روی می ــران از گزینه ه ــت ای مل
نمی ترســد و راز و رمــز عــزت و اقتــدار 
ایــران اســامی، شــهادت طلبی اســت.

ــوی  ــود عل ــید محم ــام س حجت االس
شــهدای  یــادواره  ســی امین  در 
ــن  ــدس ای ــای ق ــار در مص فریدونکن
ــای  ــت: نیروه ــار داش ــتان، اظه شهرس

رزمنــده مازنــدران در تمامــی جبهه هــا حضــور داشــتند و بــا 
می آفریدنــد. افتخــار  رشــادت 

ــی  ــه طبیع ــا در جبه ــور مازندرانی ه ــه »حض ــان اینک ــا بی وی ب
بــود«، خاطرنشــان کــرد: در مازنــدران، نخســتین حکومــت 
ــرگاه از  ــان ه ــا و فرزندانش ــد و امامزاده ه ــکیل ش ــیعی تش ش
دشمنانشــان می گریختنــد، بــه ایــن اســتان پنــاه می بردنــد کــه 

ــا دارد. ــجاعت آن ه ــدی و ش ــان از پایبن ــن نش ای
وزیــر اطاعــات بــا اشــاره بــه اینکــه »در فرهنــگ اســام انتخــاب 
زندگــی بــا ذلــت بــه هیــچ عنــوان راهی نــدارد« گفــت: مســلمانان 
دو راه زندگــی بــا عــزت و مــرگ بــا شــرافت را انتخــاب می کننــد.

ــان  ــد ظالم ــرگ بترس ــه از م ــی ک ــه »ملت ــان اینک ــا بی ــوی ب عل
ــت  ــرش ذل ــب پذی ــت موج ــد و درنهای ــد می کنن ــا را تهدی آن ه
ــر مــرگ نترســد و  ــی کــه در براب اســت«، خاطرنشــان کــرد: ملت
بــه اســتقبال آن بــرود، بــه هیــچ عنــوان زیــر بــار ذلــت نمــی رود.

ــت را  ــد و ذل ــزت را می خواه ــران ع ــت ای ــرد: مل ــح ک وی تصری
در  ایــران  عــزت  ایــن  و  نمی پذیــرد 
جهــان ثمــره شــهادت رزمنــدگان کشــور 

ــت. اس
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــات ب ــر اطاع وزی
»ایــن ملــت از گزینه هــای نظامــی 
ــار داشــت:  ــز نمی ترســد«، اظه روی می
ــه از مــرگ نمی ترســد، از هــر  ــی ک ملت
ــد  ــی نمی ترس ــژه نظام ــه ای به وی گزین

و در برابــر توطئه هــای دشــمن ایســتاده اســت.
علــوی بــا بیــان اینکــه »هــر کجــا کــه دشــمن می خواهــد 
ــران  ــت ای ــه شــهادت طلبی مل ــو درآورد، روحی ــه زان مقاومــت را ب
مانــع آن می شــود«، گفــت: در تمامــی دنیــا، ایــران و مقاومــت، 

ایســتاده تر جشــن پیــروزی می گیــرد.
ــن  ــون عزت آفری ــهدا خ ــادواره ش ــه »ی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــار  ــدازد« اظه ــان می ان ــه جری ــه ب ــای جامع ــهادت را در رگ ه ش
داشــت: کرامــت و ســربلندی امــروز بــه دلیــل روح شــهادت طلبی 

کشــور اســت.
وزیــر اطاعــات بــا اشــاره بــه اینکــه »فرهنــگ شــهادت در کشــور 
ــر  ــمن در براب ــرد: دش ــان ک ــد«، خاطرنش ــان می ده ــود را نش خ

ــد. ــو می زن ــامی زان ــران اس ــهادت طلب ای ــربلند و ش ــت س مل
ــا  ــر و ب ــد یادواره هــای شــهدا را بهت ــرد: بای ــوی خاطرنشــان ک عل

فواصــل زمانــی کمتــر برگــزار کــرد. 

وزیر اطالعات:

ملت ایران از گزینه های روی میز نمی ترسد
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: 

آمریکا به دنبال توقف برجام است



کوتاه اخبار 
 سهم ۱۱ درصدی تحصیل 

از سبد خانوار
بــر اســاس آمارهــای بانــک مرکــزی، ســهم تحصیل 
از ســبد مخــارج خانــوار طــی ۴ ماهــه ابتــدای ســال 

 جــاری، ۱۰.۵ تــا ۱۱ درصــد بــوده اســت. 
خــود  ماهیانــه  محاســبات  در  مرکــزی  بانــک 
ــه در  ــوان یکــی از مخــارج ۱۲گان ــه عن ــل را ب تحصی
ــرات  ــرده و تغیی ــاظ ک ــوار لح ــت خان ــبد معیش س
ــر ایــن اســاس  ــد؛ ب ــه آن را محاســبه می کن ماهیان
طــی ماه هــای اخیــر، ســهم تحصیــل در ســبد 
ــه  ــبت ب ــال نس ــاه امس ــی فروردین م کاالی مصرف
مــاه مشــابه ســال قبــل، ۱۰.۸ درصــد بــوده اســت. 
بــر پایــه ایــن گــزارش، همچنیــن طــی اردیبهشــت 
ــه  ــد ب ــل ۱۰.۵ درص ــاخص تحصی ــال ش ــاه امس م
ــوده و نســبت  ــاه ســال ۹۵ ب نســبت اردیبهشــت م
ــان  ــد را نش ــد رش ــز ۰.۱ درص ــن نی ــاه فروردی ــه م ب

می دهــد. 
همچنیــن در خردادمــاه شــاخص تحصیــات در 
 ۱۱ شــهری کشــور،  مناطــق  مصرفــی  خدمــات 
درصــد و میــزان افزایــش آن نســبت بــه اردیبهشــت 
مــاه ۰.۷ درصــد بــود. در تیرمــاه هــم شــاخص 
ــبت  ــد آن نس ــزان رش ــد و می ــات ۱۰.۹ درص تحصی

ــود. ــد ب ــاه ۰.۲ درص ــه خردادم ب

 خودروی پژو 30۱ 
غیر قابل فروش شد

تعریــف نشــدن نــرخ مالیــات در سیســتم دفاتــر 
ثبــت اســناد رســمی مانــع تغییــر نــام ســند پــژو 
3۰۱ و همیــن مســئله بــه مشــکلی بــرای صاحبــان 

ایــن خــودرو تبدیــل شــده اســت. 
مدیــران دفاتــر اســناد رســمی دلیــل ایــن موضــوع 
را تعریــف نشــدن نــرخ مالیــات ایــن خــودرو بــر 

ــد.  ــوان می کنن ــر عن روی سیســتم دفات
ــل  ــروش و تحوی ــرای ف ــاه ب ــودرو مردادم ایران خ
۱۰ روزه پــژو 3۰۱ اقــدام کــرد؛ عــاوه بــر ایــن 
ــان  ــه کارکن ــف ب ــا تخفی ــز ب ــژو 3۰۱ نی ــدادی پ تع

ــد.  ــه ش ــا عرض ــی نهاده بعض
حــال خریــداران ایــن خــودرو بــرای فــروش 
ــتند و  ــه رو هس ــکل روب ــا مش ــام آن ب ــر ن و تغیی
اطاعــات الزم بــرای ایــن کار بــه دفترخانه هــا 
ارائــه نشــده اســت؛ بــه همیــن دلیــل تنهــا 
شناســنامه ســبز اولیــه بــرای ایــن خودروهــا 
توســط پلیــس راهــور صــادر شــده و امــکان انجــام 
کار انتقــال ســند دفاتــر اســناد رســمی وجــود 

ــدارد. ن

کل سپرده ها و وام های بانکی چقدر 
است؟

طبــق آخریــن آمارهــا از گــردش منابــع در شــبکه 
ــش از ۱363  ــه بی ــپرده ها ب ــده کل س ــی، مان بانک
هــزار میلیــارد و تســهیات بانکــی بــه بالــغ بــر ۱۰۰۰ 

هــزار میلیــارد تومــان رســیده اســت. 
طبــق آمــار بانــک مرکــزی، گــردش ســپرده ها در 
شــبکه بانکــی و در اســتان های مختلــف حاکــی از 
آن اســت کــه بیشــترین مبلــغ مربــوط بــه اســتان 
تهــران و بــا حــدود ۷۹۰ هــزار میلیــارد تومــان 
ــتان  ــه اس ــن ب ــه کمتری ــال ک ــن ح ــت. در عی اس
ــا ۲۹۰۰ میلیــارد تومــان  کهگیلویــه و بویــر احمــد ب

ــاص دارد. اختص

وزیــر صنعــت در نامــه ای بــه معــاون اول 
ــت  ــری در قیم ــتار بازنگ ــور، خواس رئیس جمه
ــد  ــرخ بای ــن ن ــت: ای ــد و گف ــی ان جی ش س
ــزان  ــن در می ــت بنزی ــد قیم ــا ۲۵ درص ۲۰ ت
پیمایــش یکســان باشــد؛ در حالــی کــه اکنــون 

ــت.  ــد اس ــبت ۴۰ درص ــن نس ای
ــاون  ــروانی، مع ــاهرخ خس ــش ش ــدی پی چن
مدیــر عامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش 
فرآورده هــای نفتــی، اعــام کــرد کــه متوســط 
میــزان مصــرف بنزیــن از ابتــدای امســال 
تاکنــون، نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
طبــق  و  داشــته  رشــد  درصــد  گذشــته ۸ 
از  بنزیــن  میــزان مصــرف  آمــار،  آخریــن 
ــر  ــون لیت ــش از ۸6 میلی ــهریور بی ــدای ش ابت

ــت.  ــوده اس ب
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول، متوســط میــزان 
ــون  ــدای ســال ۸۱ میلی ــن از ابت مصــرف بنزی
لیتــر بــوده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

گذشــته ۸ درصــد رشــد داشــته اســت.
ــام نگذشــته  ــار و ارق ــن آم ــام ای ــی از اع مدت
بــود کــه علــی مهرابــی، مدیــر طــرح گاز 
طبیعــی فشــرده )ســی ان جی( شــرکت ملــی 
پخــش فرآورده هــای نفتــی ایــران، اعــام 
کــرد: در صــورت اســتفاده نشــدن ســی ان جی 
بــا توجــه بــه افزایــش مصــرف روزانــه بنزیــن، 
ناچــار بایــد واردات روزانــه حــدود ۲۰ میلیــون 
ــد  ــده می ش ــدارک دی ــتر ت ــن بیش ــر بنزی لیت
ــاد  ــه اقتص ــه بدن ــت را ب ــه ای هنگف ــه هزین ک
از ســوی دیگــر  کشــور تحمیــل می کــرد. 

اســتفاده از ســوخت جایگزیــن، تأثیــر بســزایی 
در کاهــش آالینده هــای ناشــی از مصــرف 
بنزیــن در شــهرهای بــزرگ نیــز داشــته اســت.

 علت چیست؟ ترس یا قیمت؟
امــا علــت بی میلــی مــردم بــه اســتفاده 
ــت؟ آن  ــاک و ارزان چیس ــوخت پ ــن س از ای
ــتین  ــران دارای نخس ــه ای ــرایطی ک ــم در ش ه
منابــع قابــل اســتحصال گاز جهــان اســت و بــه 
گفتــه مســئوالن امــر، در صــورت رشــد تقاضــا 
بــرای ایــن ســوخت، مشــکلی از لحــاظ تأمیــن 

ــدارد. وجــود ن

محســن مشــایخی، رئیــس دبیرخانــه دائمــی 
ــه  ــی را این گون ــن بی میل ــت ای ســی ان جی، عل
توضیــح می دهــد: نخســتین و مهم تریــن 
دلیــل بی میلــی مــردم، تــرس اســت؛ ترســی 
کــه نشــات گرفته از ناآگاهــی و البتــه ماحظــه 
تجربیــات تلــخ انفجارهــای متعــدد در گذشــته 

بی رغبتــی  دالیــل  از  دیگــر  یکــی  اســت. 
عمومــی را نیــز می تــوان اختــاف نــه چنــدان 
ــا بنزیــن دانســت. زیــاد قیمــت ســی ان جی ب

صنعــت  در  کار  بــه  آغــاز  داد:  ادامــه  وی 
امــا  انجــام شــد؛  بــه نیکــی  ســی ان جی 
چنــدی نگذشــته بــود کــه کارشــکنی های 
مختلفــی در بخش هــای مختلــف از جملــه 
واردات مخــزن بــه جــای تولیــد داخلــی و 
خودروســازان  چندبــاره  هزینه تراشــی های 
ــه دســت  ــرای خودروهــای گازســوز دســت ب ب
هــم داد تــا اعتمــاد جمعــی مــردم نســبت بــه 
اســتفاده از ایــن ســوخت جایگزیــن کم رنــگ 

ــود. ش
بــه گفتــه مشــایخی بی میلــی مــردم بــه 
اســتفاده از ایــن ســوخت پــاک و ارزان را 
بنزیــن  واردات  افزایــش  دســتمایه  نبایــد 
ــت  ــه رشــد جمعی ــا توجــه ب ــه ب ــرد؛ چــرا ک ک
ــه مصــرف  ــل ب ــد و واردات خــودرو، می و خری
و واردات بنزیــن روزافــزون بــوده و پایانــی 
نــدارد؛ درنتیجــه آســیب های بــه وجــود آمــده 
ــی  ــز تمام ــرژی نی ــل ان ــن حام ــرف ای از مص
نــدارد. بنابرایــن بــه جــای افزایــش واردات کــه 
در حکــم مســکّن کوتاه مدتــی عمــل می کنــد، 
ــه  ــزی مــدون، پله پل ــک برنامه ری ــد طــی ی بای
در  را  ســی ان جی  ســهم  اصولــی  البتــه  و 
ــش         ــرژی افزای ــای ان ــرف حامل ه ــبد مص س

ــم. دهی
ســی ان جی  دائمــی  دبیرخانــه  رئیــس 
ــه  ــی در زمین ــات مطلوب ــرد: اقدام ــح ک تصری

ــرف  ــش مص ــرای افزای ــتر ب ــازی بس آماده س
ــت  ــام اس ــال انج ــی ان جی در ح ــوخت س س

کــه می تــوان بــه آن امیــدوار بــود.
 وزارت صنعت، پیشگام در رونق 

صنعت سی ان جی
شــریعتمداری،  محمــد  میــان،  ایــن  در 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــس صنع ــر تازه نف وزی
ــه اســحاق  ــاال زده و طــی نامــه ای ب آســتین ب
رئیس جمهــور،  اول  معــاون  جهانگیــری، 
ــده  ــت ش ــن صنع ــی در ای ــان اصاحات خواه
تــا بــه کمــک آن رشــد و رونــق صنعــت 

یابــد. ســرعت  ســی ان جی 
یکــی از بخش هــای ایــن نامــه شــامل نحــوه 
ــه  ــت. ب ــرژی اس ــل ان ــن حام ــذاری ای قیمتگ
ــی ان جی  ــه س ــت عرض ــه قیم ــب ک ــن ترتی ای
در کشــورهایی کــه مصــرف آن متــداول اســت 
حــدود ۲۰ تــا ۲۵ درصــد نــرخ بنزیــن در میــزان 

پیمایــش یکســان باشــد. 

بــه گفتــه شــریعتمداری، ایــن نســبت در 
ســال های اولیــه راه انــدازی ایــن صنعــت 
رعایــت می شــد کــه موجبــات رشــد و توســعه 
آن را نیــز بــه همــراه داشــت. در ادامــه راه 
ــت  ــش یاف ــد افزای ــه ۴۰ درص ــبت ب ــن نس ای
ــه  ــا مصــرف ســی ان جی نســبت ب ــه طبیعت ک

نمی کــرد. توجیه پذیــر  را  بنزیــن 
ــه  ــا مکاتب ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
قیمــت  اصــاح  درخواســت  و  نامــه  ایــن 
ــت  ــت دول ــو و جدی ــر از تکاپ ــی ان جی خب س
در راســتای اصــاح ایــن صنعــت و البتــه 
جلوگیــری از واردات بنزیــن می دهــد؛ صنعتــی 
ــه  ــال های اولی ــادی را در س ــی زی ــه حواش ک
شــکل گیری خــود تجربــه کــرده و اکنــون نیــز 
در صــورت نبــود جدیــت در رســیدگی ریشــه ای 
ــان  ــا ن ــگاه ســقوط رود ی ــه پرت ــا ب ــد ی می توان
ــی  ــع مل ــه مناف ــرد ک ــرار گی ــی ق آن در روغن

ــد. ــن می کن ــور تأمی ــرای کش ــی را ب کان

کم رونقی مصرف گاز، دستمایه واردات بنزین

بازنگریدرنرخسیانجی

اینکــه اشــتغال ۱۱  بیــان  بــا  اقتصــاددان،  ابراهیــم رزاقــی، 
ــای ارزی  ــود درآمده ــا وج ــته ب ــال گذش ــر در ۲۸ س ــون نف میلی
ــت از  ــرای برداش ــت ب ــرح دول ــت: ط ــت، گف ــدنی نیس توجیه ش

ــت.  ــر اس ــتغال، بی ثم ــت اش ــی باب ــعه مل ــدوق توس صن
ــت های  ــی سیاس ــرورت آسیب شناس ــه ض ــاره ب ــا اش ــی ب رزاق
بــازار کار و پیــرو آن، بررســی تبدیــل پدیــده بیــکاری بــه »بحــران« 
ــات  ــته، اقدام ــال گذش ــران در ۲۸ س ــاد ای ــرور اقتص ــت: م گف
ریشــه ای نداشــتن مســئوالن دولت هــای مختلــف را بــرای 
ــه نشــان  ــرای واردات بی روی اشــتغال زایی و پرداخــت دالر ارزان ب

می دهــد. 
وی بــا بیــان اینکــه متاســفانه اقتصــاد مــا همچنــان وابســته بــه 
ــا دالر ارزان  ــان ب ــرادی خــاص همچن ــی اف نفــت اســت و از طرف
ــد  ــد مانن ــدون تولی ــاد ب ــزود: اقتص ــد، اف ــام می دهن واردات انج
فعالیت هــای احتــکاری و ســوداگری در کشــور معمــول شــده کــه 

نتیجــه ایــن فعالیت هــا مواجــه شــدن بــا اقتصــاد بیمــار و پیــرو 
آن، بحــران بیــکاری اســت. 

رزاقــی تصریــح کــرد: از دوران دولــت ســازندگی کــه سیاســت های 
نظــام ســرمایه داری پیاده ســازی شــد، حجــم واردات کاال و 
خدمــات کشــور هــزار و ۵۰۰ میلیــارد دالر و ســهم دولــت یازدهــم از 
ایــن واردات، حــدود ۲6۰ میلیــارد دالر بــود. ایــن در حالــی اســت 
کــه بــر اســاس آمــار نهادهــای بین المللــی، بــه ازای هــر ۱۰ هــزار 

ــرد. ــدار ایجــاد ک ــک شــغل پای ــوان ی دالر ســرمایه گذاری، می ت
ــه  ــته ب ــال گذش ــی ۲۸ س ــاب ط ــن احتس ــا ای ــه داد: ب وی ادام
ازای دالرهــای پرداختــی بایــد بیــن ۷۵ تــا ۱۵۰ میلیــون فرصــت 
ــط  ــدت، فق ــن م ــه طــی ای ــی ک شــغلی ایجــاد می شــد؛ در حال
۱۱ میلیــون شــغل ایجــاد شــده و جمعیــت شــاغل از ۱۱ میلیــون 
ــزان  ــن می ــه ای ــیده ک ــون رس ــه ۲۲ میلی ــازندگی ب در دوران س

اشــتغال زایی توجیه پذیــر نیســت.

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: دولــت و 
ــم  ــدن ارز مصم ــی ش ــد در تک نرخ ــزی بای ــک مرک بان
باشــند و مجلــس نیــز، در ایــن راســتا از ایــن سیاســت 

حمایــت خواهــد کــرد. 
ــادی،  ــوزه اقتص ــت: در ح ــی گف ــا پورابراهیم محمدرض
یکــی از ســاز و کارهــا ایــن اســت کــه بایــد بــه ســمت 
ایجــاد شــفافیت و جلوگیــری از رانــت و فســاد برویــم 
ــای  ــه و تقاض ــاس عرض ــر اس ــرخ ارز ب ــاز و کار ن و س
ــه  ــدی را ک ــه رون ــوی ک ــه نح ــرد؛ ب ــکل بگی ــی ش واقع
موجــب شــده امــروز میلیاردهــا دالر از منابــع کشــور بــه 
هــدر رود و بــه یــک رانــت تبدیــل شــده، متوقــف کنیــم. 
وی افــزود: در حــوزه اجــرا، بســیاری از مؤلفه هــا بایــد 
ــت  ــم سیاس ــه بتوانی ــد ک ــذار باش ــه اثرگ ــن زمین در ای
تک نرخــی شــدن ارز را بــه ســرعت اجرایــی و عملیاتــی 

ــه  ــتمری ک ــات مس ــاس، در جلس ــن اس ــر ای ــم. ب کنی
ــادی  ــئوالن اقتص ــزی و مس ــک مرک ــس کل بان ــا رئی ب
کشــور داشــتیم، به ویــژه پــس از برجــام، شــرایط 
ــود  ــه وج ــکان را ب ــن ام ــده ای ــادالت ارزی فراهم ش مب
ــم.  ــه ســمت تک نرخــی شــدن ارز بروی ــه ب ــی آورد ک م
قبــل  ســال های  کــرد:  خاطرنشــان  پورابراهیمــی 
تــا  و  شــد  داده  ارز  شــدن  تک نرخــی  پیشــنهاد 
بــه امــروز عملیاتــی نشــده کــه جــای گلــه دارد. 
ــا  ــا مکانیزم ه ــز ب ــازار نی ــفته بازی در ب ــای س دغدغه ه
حل شــدنی اســت؛ چــون بخشــی از ســفته بازی و 
ســوداگری ها از طریــق سیاســت تک نرخــی شــدن ارز 
ــق  ــاس، از طری ــن اس ــر ای ــود. ب ــد ب ــدنی خواه حل ش
ابزارهــای مالــی و مکانیــزم جهانــی، می تــوان ایــن کار 

ــرد. ــی ک را عملیات
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هزاردستگاه،وارداتخودرو
در۵ماههنخستسال

مقایســه تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور )بــه قیمــت ثابــت 
ســال 1390( در ســال 1395 نســبت بــه ســال 1390 نشــان 
می دهــد ایــن متغیــر حــدود 5 درصــد رشــد داشــته اســت.

پیش بینــی می شــود امســال تولیــد برنــج ســفید کشــور بــه 2 
میلیــون و 300 هــزار تــن برســد.

در 5 ماهــه نخســت ســال جــاری، بیــش از 3۷ هــزار خــودرو 
بــه کشــور وارد شــد.

3 قتصـــادامروز شنبه 25 شهریورماه 1396 - سال سوم - شماره 528 روزنامه ا

،،
بــه گفتــه مشــایخی بی میلــی مــردم بــه 
اســتفاده از این ســوخت پاک و ارزان را 
نباید دســتمایه افزایش واردات بنزین 
کرد؛ چرا که با توجه به رشد جمعیت 
بــه  و خریــد و واردات خــودرو، میــل 
مصــرف و واردات بنزیــن روزافزون بوده 

و پایانــی نــدارد

بهنوش
ــعیر در  ــد ماءالش ــه تولی ــه ب ــت ک ــی اس ــرکت های ایران ــن ش ــزو اولی ــوش، ج ــرکت بهن ش
ایــران پرداخــت. شــرکت بهنــوش ایــران در ســال ۱3۴6 بــا نــام »ایــران مالتــا« یــا »مالتــای 
ــروزی انقــاب  ــه پــس از پی ــود ک ــه ای ب ــا کارخان ــاز کــرد و تنه ــران« فعالیــت خــود را آغ ای
اســامی بــا تغییــر محصــول خــود بــه نــوع غیرالکلــی آن و تحــت شــماره ثبــت ۱۰6۲۰ بــا نــام 
بهنــوش ایــران بــه فعالیــت خــود ادامــه داد و بــا توجــه بــه اهمیــت و ارزش بــاالی غذایــی 
ماءالشــعیر به ویــژه بــرای بیماری هــای مختلــف گوارشــی و کلیــوی، بــه تولیــد ماءالشــعیر 

پرداخــت. 
ــی  ــوی الکل ــا آبج ــام دنی ــت. در تم ــرد اس ــران منحصربه ف ــعیر در ای ــد ماءالش ــد تولی فرآین
تولیــد می شــود و بــرای تولیــد آبجــو بــدون الــکل در فرآینــد دیگــری، الــکل را از آن حــذف 
می کننــد. امــا خــط تولیــد شــرکت بهنــوش بــه نوعــی اســت کــه در رونــد تولیــد آن اصــا 
الکلــی تولیــد نمی شــود کــه نیــاز بــه حــذف آن داشــته باشــیم؛ بــه همیــن دلیــل در بســیاری 
از کشــورهای اســامی کــه بــه ایــن موضــوع حســاس هســتند، بــازار خوبی بــرای ماءالشــعیر 
ایرانــی وجــود دارد؛ چــون آن هــا اعتقــاد دارنــد کــه محصــول ایرانــی کامــا حــال اســت و 
ــی  ــف شــرکت های پیشــرو تجــارت غذای ــوش در ردی ــر موجــب شــده شــرکت بهن ــن ام ای

حــال قــرار گیــرد.

تولید ملی

پاسخبهسؤاالتمشترکان

۱۱0
پرسش و پاسخ

بازاریابی شرکت مخابرات

32298058ارتباط با  روزنامه کیمیای وطن

تجربهتلخآزادسازیقیمتها

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

رســیدگی بــه مشــکات مــردم، یکــی 
از بخش هــای برنامــه »چتــر ارتبــاط« 
اســت. در همیــن راســتا مهنــدس احمــد 
تمیــزی، کارشــناس و مســئول بازاریابــی 
اصفهــان  اســتان  مخابــرات  شــرکت 
پاســخگوی ســؤال مشــترکان در ایــن 

ــدند. ــه ش برنام
 سؤال

اینترنــت در منطقــه مــا وجــود دارد و 
بیشــتر همســایگان مــا از ایــن خدمــات 
هرقــدر  مــا  امــا  می کننــد؛  اســتفاده 
ــه  ــق ب ــروز موف ــه ام ــا ب ــم ت ــاش کردی ت

نشــده ایم. اینترنــت  دریافــت 

 پاسخ
ســامانه تلفنــی ۲۰۲۰ و ســایت اینترنتــی.

tce.ir.      ،راه هایــی اســت کــه مشــترکان 
اینترنــت  بــرای درخواســت  می تواننــد 

اقــدام کننــد. 
اگــر از ایــن طریــق مشکلشــان حــل 
ــر  ــه دفات ــه ب ــا مراجع ــد ب نشــد، می توانن
ــه صــورت  ــان ب ــا در اصفه پاســخگویی م
حضــوری بــرای رفــع مشــکل خــود اقــدام 

ــد.  کنن
بــرای مــا فرقــی نــدارد کــه مشــترک چــه 
کســی اســت و کجــا ســکونت دارد؛ تمــام 
ــه  ــه هم ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای ــاش م ت
مشــترکان خــود، بهتریــن خدمــات را 

ــم. ــه کنی ارائ

 سؤال
مــن مشــکلی در سیســتم اینترنــت خانــه 
ــه  ــکل چگون ــن مش ــل ای ــرای ح دارم؛ ب
مخابــرات  متخصصــان  بــا  می توانــم 

ــم؟ ــورت کن مش
 پاسخ

دو راه بــرای حــل مشــکل ایــن مشــترک 
ــا  ــاس ب ــت تم ــود دارد؛ نخس ــز وج عزی
ســامانه ۲۰۲۰ و گفت وگــو بــا کارشناســان 
مراکــز  بــه  مراجعــه  هــم  دوم  راه  و 
ــت. ــهر اس ــطح ش ــا در س ــخگویی م پاس

کارشناســان  مــا  مراکــز  تمــام  در   
می تواننــد  و  دارنــد  حضــور  زبــده 
بــه همشــهریان  را  الزم  راهنمایی هــای 

کننــد. ارائــه  گرامــی 

حمایتمجلسازتکنرخیشدنارزبرداشتبیثمرازصندوقتوسعهملیبرایاشتغالزایی
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بخشــنامه وزرای قدیــم و جدیــد صنعــت اگرچــه حاشــیه های 
ــه  ــد ک ــازار می گوین ــاالن ب ــا فع ــر داشــت، ام بســیاری را درب

درصــد   ۲۰ را  قیمــت  دســت کم 
ــال  ــن ح ــا ای ــد؛ ب ــش می ده کاه
ــف  ــران از ضع ــان نگ ــردم همچن م

ــازار هســتند.  نظــارت در ب
ــا  ــخ آزادســازی قیمت ه ــه تل تجرب
سال هاســت کــه بــا اقتصــاد ایــران 
ــل  ــه دلی ــاید ب ــت؛ ش ــگام اس هم
دولتــی بــودن اقتصــاد ایران اســت 

ــه  ــا تجرب ــذاری، نه تنه ــت در قیمتگ ــت دول ــواره دخال و هم
ــاالن  ــیاری از فع ــه بس ــته، بلک ــای نگذاش ــه ج ــبی را ب مناس
ــرده اســت؛  ــب ک ــی راغ ــه ســمت آزادســازی قیمت ــازار را ب ب
ــه  امــا واقعیــت آن اســت کــه آزادســازی قیمــت در ایــران ب
ــود را دارد؛  ــاص خ ــبک خ ــازار، س ــت در ب ــود رقاب ــل نب دلی
ــای  ــا هماهنگی ه ــی ی ــای قیمت ــه تبانی ه ــا ک ــن معن ــه ای ب
عــدم  بــرای  خدمــت  عرضه کننــدگان  و  تولیدکننــدگان 
ــه  ــی ک ــاره کاالهای ــواره درب ــی، هم شــکل گیری قیمــت رقابت

ــورد.  ــم می خ ــه چش ــده اند، ب ــی ش ــازی قیمت آزادس
ــازی  ــی، آزادس ــازی قیمت ــات آزادس ــن تجربی ــاید بهتری ش
قیمــت خودروهــای دارای قیمــت بیــش از ۵۰ میلیــون تومان 
و مشــهورتر از آن، آزادســازی قیمــت بلیــت هواپیماســت کــه 
ــه  ــازار ب ــی در ب ــت قیمت ــکل گیری رقاب ــه ش ــر ب ــا منج نه تنه
ســود مصرف کننــده منجــر نشــد، بلکــه افزایــش چشــمگیر 
ــر  ــت ب ــرار اس ــم ق ــال ه ــت. ح ــال داش ــه دنب ــت را ب قیم
اســاس بخشــنامه وزیــر صنعــت، بعضــی از کاالهــا از شــمول 

ــدگان  ــوند و تولیدکنن ــاف ش ــده مع ــت مصرف کنن درج قیم
تنهــا قیمــت تولیــد را بــر روی کاال درج کــرده و البتــه فاکتــور 
آنــگاه  ارائــه کننــد؛  هــم  را  الزم 
بــا  خرده فروشــی  ســطح  در 
رعایــت اصولــی کــه دولــت دربــاره 
ســود مجــاز واحدهــای صنفــی 
کــرده،  اعــام  خرده فروشــی  و 
قیمــت بــرای مصرف کننــده نهایــی 
ــی  ــه اساس ــا نکت ــورد؛ ام ــم بخ رق
رفتــار  نحــوه  میــان،  ایــن  در 
ــرای  ــا اج ــه ب ــت ک ــوپرمارکت داران اس ــان و س خرده فروش
ایــن بخشــنامه چــه برخــوردی داشــته باشــند و البتــه از همــه 
مهم تــر، دســتگاه های نظارتــی و بازرســان حــوزه صنفــی 
کــه در ایــن خصــوص، چقــدر فعــال عمــل کننــد تــا در حــق 

مصرف کننــده نهایــی، اجحــاف نشــود. 
کاوه زرگــران، رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی، 
ــت در  ــه قیم ــت ک ــران، گف ــاورزی ته ــادن و کش ــع، مع صنای
ــد دســت کم ۲۰ درصــد  ــن بخشــنامه، بای ــا اجــرای ای ــازار ب ب
ــل بخــرد.  ــر از قب ــده کاال را ارزان ت ــد و مصرف کنن کاهــش یاب
او افــزود: البتــه ایــن نگرانــی وجــود دارد که اجرای بخشــنامه 
ــش  ــکاتی پی ــارت مش ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــر وزی اخی
بیــاورد و آن اینکــه ســوپرمارکت هایی کــه عمده فروشــی 
ــای  ــد و درآمده ــمار می رون ــه ش ــی ب ــتند و خرده فروش نیس
ــا  ــر روی کااله ــده ب ــی از محــل درج قیمــت مصرف کنن کاذب
از ســوی کارخانه هــا داشــتند، ممانعت هایــی بــر ســر اجــرای 

طــرح ایجــاد کــرده و آن را ملغــی کننــد.

ــه  ــرد ک ــام ک ــاورزی اع ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
هیــچ مشــکلی بــرای تأمیــن گوشــت مــرغ و 
ــرم  ــاه مح ــردم در م ــاز م ــورد نی ــز م ــت قرم گوش

ــدارد.  ــود ن وج
ــاز  ــرم نی ــاه مح ــرد: در م ــار ک ــی اظه ــن رکن حس
ــرغ  ــت م ــرف گوش ــرای مص ــردم ب ــای م و تقاض
و گوشــت قرمــز افزایــش پیــدا می کنــد کــه 
ــوالت  ــن محص ــد ای ــش تولی ــه افزای ــه ب ــا توج ب

ــا  ــن آن ه ــرای تأمی ــکلی ب ــچ مش ــی، هی پروتئین
ــم.  نداری

وی دربــاره قیمــت تنظیــم بــازاری گوشــت قرمــز و 
ــرای مــاه محــرم افــزود: گوشــت  گوشــت مــرغ ب
قرمــز منجمــد در ســردخانه کیلویی ۲۲ هــزار تومان 
ــر از ســال گذشــته  اســت کــه هــزار تومــان ارزان ت

اســت. گوشــت گــرم شــقه کامــل گوســفندی 
تومــان  تــا 33 هــزار  نیــز کیلویــی 3۰ هــزار 
ــدأ واردات  ــی و مب ــت واردات ــوع گوش ــه ن ــته ب بس
ــار  ــوه و تره ب ــن می ــد میادی ــاص مانن ــز خ در مراک
ــود.  ــه می ش ــره ای و ... عرض ــگاه های زنجی فروش
قیمــت گوشــت مــرغ منجمــد نیــز کیلویــی ۵3۰۰ 

ــت.  ــه استان هاس ــردخانه هم ــان در س توم
رکنــی گفــت: بــرای توزیــع ایــن محصــوالت 
پروتئینــی در اســتان های مختلــف، تولیدکننــدگان 
میــزان تولیــدات خــود را در وهلــه نخســت در 
منطقــه خــود توزیــع می کننــد و مــازاد آن بــه 
اســتان های همجــوار ارســال می شــود. اگــر در 

ــار  ــد انتظ ــش از ح ــتان بی ــاز اس ــه نی ــک منطق ی
باشــد و نتوانیــم از آن اســتان یــا مناطــق همجــوار 
ــود در  ــر موج ــل ذخای ــم، از مح ــن کنی آن را تأمی
ــت  ــرای گوش ــا واردات ب ــرغ ی ــت م ــه گوش زمین

ــرد.  ــم ک ــتفاده خواهی ــز اس قرم
وی خاطرنشــان کــرد: همــه هیئت هــا و مســاجد 
می تواننــد بــدون هیچ گونــه محدودیتــی از ســوی 

مراکــز اســتانی نیــاز خــود را تأمیــن کننــد.

مشکلیبرایتأمینمرغوگوشتماهمحرموجودندارد

کوتاه اخبار 

مصرف 3 برابری ظروف پالستیکی 
در محرم

ــد  ــاره تولی ــتیک درب ــف پاس ــه صن ــس اتحادی رئی
ســفره های یکبــار مصــرف زیرپلــه ای بــا شــروع 

روزهــای پرمصــرف ایــن کاال، هشــدار داد. 
ــر  ــه 3 براب ــا اشــاره ب ــی اصــل ب ــم مقیم ســید رحی
شــدن مصــرف ظــروف پاســتیکی در محــرم افــزود: 
ــه  ــاز ب ــای غیرمج ــده در کارگاه ه ــفره های تولیدش س
ــی  ــرر جان ــد ض ــتاندارد، می توانن ــتن اس ــل نداش دلی

بــه همــراه داشــته باشــند. 
اصلــی  نشــانه  را  کاال  ایــن  کرمــی  رنــگ  وی 
گفــت:  و  کــرد  اعــام  آن  بــودن  غیراســتاندارد 
ــد  ــداری کنن ــد آن کاالیــی را خری ــدگان بای مصرف کنن
کــه برنــد آن بــر روی ظــرف و ســفره حــک شــده و 

عامــت اســتاندارد دریافــت کــرده اســت. 
ــه  ــاره ب ــا اش ــتیک ب ــف پاس ــه صن ــس اتحادی رئی
ظــروف  و  ســفره ها  عرضــه  بــا  بــازار  آشــفتگی 
غیراســتاندارد به ویــژه در روزهــای نزدیــک بــه محــرم 
ادامــه داد: ســازمان بازرســی کشــور، بــرای مقابلــه بــا 
ایــن معضــل بایــد نظــارت بیشــتری داشــته باشــد. 
ــت  ــت کاال دانس ــانه های اصال ــفافیت را از نش وی ش
و گفــت: ظــروف یکبــار مصرفــی کــه بــا نــام گیاهــی 

ــز، کــذب اســت.  عرضــه می شــود نی
مقیمــی بــا اشــاره بــه اســتفاده ۷۰ درصــدی از پلیمــر 
ــط در  ــه داد: فق ــی ادام ــرف گیاه ــد ظ ــواد تولی در م
کشــورهای آلمــان، آمریــکا و بخشــی از ســوئد 

ــود. ــد می ش ــی تولی ــد گیاه ــروف صددرص ظ

 کاهش 4 درصدی قیمت مسکن 
در شهریور

محســن رفعت نــژاد، فعــال بــازار مســکن، از افزایــش 
ــای  ــی ماه ه ــکن ط ــت مس ــدی قیم ــدود ۲ درص ح
ــت:  ــر داد و گف ــال خب ــاه امس ــر و مردادم ــرداد، تی خ
ــد افزایشــی معکــوس شــد  البتــه در شــهریورماه رون
و قیمــت مســکن حــدود ۴ درصــدی کاهــش داشــته 

اســت. 
ــی  ــژاد در حاشــیه برگــزاری گردهمای محســن رفعت ن
علمــی مشــاوران امــاک اظهــار کــرد: مهم تریــن تأثیر 
ــتغات،  ــاک و مس ــوزه ام ــی در ح ــش تخصص دان
ایجــاد زیرســاخت های ارائــه اطاعــات شــفاف اســت. 
درواقــع یکــی از المان هــای اصلــی تصمیم گیــری 
ــا  ــه ب ــت ک ــک اس ــش ریس ــکن، کاه ــازار مس در ب

ــود.  ــل می ش ــات حاص ــفافیت اطاع ش
ــکن  ــازار مس ــک در ب ــه ریس ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــتی  ــای درس ــه داده ه ــر اینک ــد، مگ ــش نمی یاب کاه
در اختیــار کاربــران قــرار گیــرد، تصریــح کــرد: کاربــران 
تــا زمانــی کــه نداننــد رونــد صعــودی ملــک چگونــه 
ــاز حــال  ــه نی ــا اینک ــازار نمی شــوند؛ مث اســت وارد ب
حاضــر مــردم در بــازار مســکن چیســت؛ اینکــه مــردم 
متقاضــی واحدهــای مســکونی هســتند یــا اداری یــا 

تجــاری. 
وی بــا یــادآوری اینکــه وب ســایت های مســکن 
ــه اطاعــات بســیاری در حــوزه مســکن دسترســی  ب
ــر و  ــرداد، تی ــاه خ ــه م ــال در س ــزود: امس ــد، اف دارن
مــرداد در بــازار مســکن افزایــش قیمــت داشــتیم کــه 
البتــه ایــن رشــد قیمتــی جزئــی و در حــد ۲ درصــد 

بــود. 
وی ادامــه داد: ایــن افزایــش قیمــت در شــهریور 
ــد  ــدود ۴ درص ــا ح ــی قیمت ه ــده و حت ــف ش متوق

ــت.  ــه اس ــش یافت کاه
ــت  ــادار قیم ــاف معن ــه اخت ــاره ب ــا اش ــژاد ب رفعت ن
عرضه کننــده ملــک بــا قیمت هــا واقعــی گفــت: 
ــد  ــدار می گوی ــد، خری ــی نباش ــا واقع ــی قیمت ه وقت

ضــرر می کنــم و خریــدی انجــام نمی دهــد.

و۲۰۲۰



کوتاه از نصف جهان
بازگشت سرمایه احداث 

 نیروگاه های خورشیدی 
3.7 سال است

مدیــر بخــش بــازار بــرق شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان 
اصفهــان دربــاره وضعیــت بهره بــرداری از نیروگاه هــای 
خورشــیدی در اصفهــان اظهــار کــرد: در حــال حاضــر 
100 نیــروگاه خورشــیدی کوچــک در اصفهــان در حــال 
بهره بــرداری اســت کــه متوســط راندمــان ایــن نیروگاه هــا، 

ــت. ــد اس ــر 20 درص براب
ــت  ــترک هش ــد مش ــد: درآم ــادآور ش ــی ی ــارا صالح س
نیــروگاه فعلــی خورشــیدی کــه در حــال فعالیــت هســتند، 
در 6 مــاه ابتدایــی ســال برابــر بــا 180 میلیــون تومــان بــوده 

اســت.
بــه گفتــه وی هــر انشــعاب پنــج کیلوواتــی خانگــی حــدود 
25 میلیــون تومــان هزینــه دارد و این انشــعاب، مســاحتی 

حــدود 50 متــر از پشــت بام خانــه را اشــغال می کنــد.
ــان  ــرق اصفه ــع ب ــرکت توزی ــرق ش ــازار ب ــش ب ــر بخ مدی
نیروگاه هــای  احــداث  ســرمایه  بازگشــت  داد:  ادامــه 
خورشــیدی 3.7 ســال اســت و خریــد بــرق از ایــن 
ــی  ــورت تضمین ــه ص ــاله و ب ــرارداد 20 س ــا ق ــا ب نیروگاه ه

می پذیــرد. صــورت 
مدیــر بخــش بــازار بــرق شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان 
نظــر  از  اصفهــان  عنــوان کــرد:  خاتمــه  در  اصفهــان 
ــرژی خورشــیدی، جــزو بهتریــن نقــاط  بازدهــی تولیــد ان
ــرژی  ــی ان ــن بازده ــه میانگی ــی ک کشــور اســت و در حال
ــی  ــده، بازده ــام ش ــد اع ــور 13 درص ــیدی در کش خورش

ــت. ــد اس ــا 27 درص ــن 20 ت ــان بی ــد در اصفه تولی

۲۱۸ میلیون متر مکعب از حجم  آب 
سد زاینده رود باقی مانده است

ــه ای  ــرکت آب منطق ــرداری ش ــت و بهره ب ــاون حفاظ مع
اصفهــان بــا اشــاره بــه حجــم باقی مانــده از ســد زاینــده رود 
اظهــار داشــت: در حــال حاضــر حــدود 218 میلیــون متــر 
مکعــب از حجــم ســد زاینــده رود باقــی مانــده اســت کــه 
مطابــق بــا برنامه هــای پیش بینی شــده ایــن میــزان 
باقی مانــده از ســد، آب شــرب اصفهــان را تــا پایــان ســال 

ــد. ــن می کن تامی
علــی بصیرپــور بــا اشــاره بــه زمــان بازگشــایی دوبــاره ســد 
زاینــده رود افــزود: زمــان بازگشــایی دوبــاره ســد زاینــده رود 
بســتگی بــه مصوبــات شــورای هماهنگــی و نیــز بســته بــه 

وضعیــت و میــزان بارش هــا در فصــل پاییــز دارد.
وی بــا اشــاره بــه آثــار کمبــود آب بــر روی تــاالب گاوخونــی 
خاطرنشــان کــرد: بــا ایــن مقــدار حجــم از آب ســد 
ــی در  ــاالب گاوخون ــه ت ــیدن آب ب ــکان رس ــده رود، ام زاین
ــبب  ــوع س ــن موض ــدارد و ای ــود ن ــایی وج ــان بازگش زم

ــود. ــی می ش ــاالب گاوخون ــرای ت ــکاتی ب ــاد مش ایج

احداث فرهنگسرای حصه
مدیــر منطقــه 10 شــهرداری اصفهــان گفــت: عملیــات اجرایــی 
فرهنگســرای حصــه بــا اعتبــار 30 میلیــارد ریــال بــرای 

ــت. ــت اجراس ــه در دس ــی منطق ــرانه فرهنگ ــش س افزای
از  یکــی   ،10 منطقــه  کــرد:  اظهــار  امامــی  عبدالرســول 
پرجمعیت تریــن مناطــق 15گانــه شــهرداری اســت کــه در آن 
ــن منظــور  ــه همی محله هــای نیمه برخــورداری وجــود دارد؛ ب
ــرانه  ــد س ــهروندان بای ــه و ش ــی منطق ــای پویای ــرای ارتق ب

ــد. ــش یاب ــی آن افزای فرهنگ
ــرای  ــداث فرهنگس ــات اح ــتا عملی ــن راس ــزود: در ای وی اف
حصــه در بزرگــراه شــهید اردســتانی بــه مســاحت 1800 متــر 
مربــع بعــد از خیابــان شــهید رئیســی جنــب بوســتان کوثــر 

در دســت اجراســت.
ــن  ــی ای ــت: اجرای ــان گف ــهرداری اصفه ــه 10 ش ــر منطق مدی
ــده  ــال آین ــرف یکس ــال ظ ــارد ری ــار 30 میلی ــا اعتب ــروژه ب پ

تکمیــل می شــود.

کشف انبار تخمه آفتابگردان قاچاق 
در اصفهان 

رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان اصفهــان گفــت: یــک 
محمولــه تخمــه آفتابگــردان خارجــی بــه ارزش یــک میلیــارد 
و 800 میلیــون ریــال کــه در انبــاری دپــو شــده بــود، کشــف 

ــط شــد. و ضب
ســتار خســروی بــا اشــاره بــه جدیــت نیــروی انتظامــی در 
مبــارزه بــا قاچاقچیــان اظهــار کــرد: در پــی دریافــت خبــری 
ــه  ــک محمول ــوی ی ــه دپ ــدام ب ــردی اق ــه ف ــر اینک ــی ب مبن
ــراف  ــای اط ــی از انباره ــی در یک ــردان خارج ــه آفتابگ تخم
ــه موضــوع در دســتورکار  ــرده، رســیدگی ب ــان ک شــهر اصفه

ــت. ــرار گرف ــان ق ــس آگاهــی اصفه ــان پلی کارآگاه
وی افــزود: کارآگاهــان پــس از اطمینــان از صحــت موضــوع 
و هماهنگــی بــا مقــام قضائــی بــه محــل اعــزام شــدند و در 
ــه 20  ــداد 804 کیس ــل، تع ــده از مح ــل آم ــه عم ــی ب بازرس

کیلوگرمــی تخمــه آفتابگــردان خارجــی کشــف شــد.

 بازسازی  عتبات عالیات 
با نذورات مردم انجام شده 

سرپرســت نمایندگــی ولــی فقیــه در ســتاد بازســازی عتبــات 
عالیــات اســتان اصفهــان در ســخنرانی پیــش از خطبه هــای 
نمــاز جمعــه ایــن هفتــه اصفهــان اظهــار کــرد: همــه تــاش 
ــات  ــات عالی ــب عتب ــر تخری ــون و دشــمنان شــیعه، ب وهابی
بــوده؛ امــا تاکنــون ایــن اماکــن بــه لطــف و همــت مــردم و 

ــر شــده اند. ــت)ع( آبادت عاشــقان اهــل بی
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــادق ابطح ــید محمدص ــام س حجت االس
ــازی ها  ــن بازس ــه ای ــزود: هم ــات اف ــات عالی ــازی عتب بازس
ــذورات مــردم انجــام شــده و در ایــن ســال ها کارهــای  ــا ن ب
ــرا)س( در  ــرت زه ــن حض ــداث صح ــون اح ــی همچ بزرگ

ــه اســت. ــی)ع( صــورت گرفت ــر حضــرت عل حــرم مطه
وی در ادامــه بیــان داشــت: در کربــا، طــرح توســعه محوطــه 
اطــراف بــارگاه مطهــر امــام حســین)ع( در حــال انجام اســت 
ــی  ــون، بازســازی خوب ــب وهابی ــا وجــود تخری و در ســامرا ب

صــورت گرفتــه اســت.
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پروانه شریفیگروه اصفهان

ــان و  ــی پیرغام ــاس بین الملل ــن اج پانزدهمی
ــی از 40  ــا حضــور نمایندگان خادمــان حســینی ب

کشــور جهــان در نصــف جهــان برگــزار شــد. 
ایــن اجــاس باشــکوه کــه آییــن افتتاحیــه 
ــوی خــود را روز 21 شــهریورماه در گلســتان  معن
شــهدای اصفهــان آغــاز کــرد، تــا 24 شــهریورماه 
ــی را  ــای تخصصــی متنوع نشســت ها و کارگاه ه
بــا موضوعــات گســترده و همه جانبــه درخصوص 
بــا  و  اباعبدهللا الحســین)ع(  عــزاداری  آییــن 
حضــور چهره هــای برجســته دینــی و علمــی 

برگــزار کــرده اســت.
عبدالعلــی علی عســکری در آییــن اختتامیــه 
پانزدهمیــن اجــاس بین المللــی پیرغامــان 
و خادمــان حســینی کــه در میــدان نقــش 
جهــان برگــزار شــد، بیــان کــرد: اصفهــان، اســتان 
ــی  ــزرگ، دانشــمندان و شــهدای بزرگ ــای ب علم
اســت کــه در مجموعــه نظــام جمهــوری اســامی 
نیــز یکــی از اســتان های توانــا بــا اســتعدادهای 

فــراوان و کم نظیــر محســوب می شــود.
ــن  ــدوارم پانزدهمی ــه امی ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب

اجــاس بین المللــی پیرغامــان بــرکات فراوانــی 
ــرای اســتان ارزشــمند اصفهــان داشــته باشــد  ب
می شــویم  محــرم  مــاه  وارد  آرام آرام  گفــت: 
ــاه  ــن م ــه ای ــرای ورود ب ــی ب ــن ضرباهنگ و ای
ــای  ــاجد و بخش ه ــا و مس ــه تکای ــت. هم اس
فرهنگــی آمــاده می شــوند تــا مقدمــات مراســم 

ــد. ــم کنن ــزاداری را فراه ع
 ما به اخالص شما پیرغالمان و 

خادمان حسینی معتقدیم
وی بــا اشــاره بــه اینکــه جوانــان انقــاب و مــداح 
کــه رویش هــای فراوانــی از ســوی آنــان در 
کشــورمان وجــود دارد، از افتخــارات مــا هســتند 
عنــوان کــرد: مــا بایــد کاری کنیــم کــه پــای آنــان 

هــم بــه ایــن اجــاس گشــوده شــود.
عســکری ذاکــران را لشــکریان خــدا دانســت و 
ــی را  ــان فراوان ــد مخاطب ــما می توانی ــت: ش گف
کــه داریــد و قلــب آن هــا را حــول اهــل بیــت و 
اســام جمــع کنیــد. مداحــان در گذشــته از ابتــدا 
ــام  ــه اس ــی ب ــات بزرگ ــر، خدم ــرن حاض ــا ق ت
ــم  ــی رژی ــم وقت ــاب ه ــش از انق ــد. در پی کردن
ستمشــاهی بــرای کم رنــگ کــردن دیــن تــاش 
می کــرد مداحــان بیشــترین خدمــت را بــه 

ــد. اســام کردن
ــری  ــم رهب ــام معظ ــر مق ــه تعبی ــزود: ب وی اف
صــدا و ســیما، قــرارگاه فعــال جنــگ نــرم اســت 
و تک تــک مــا بایــد بــرای حفــظ فرهنــگ و 
ایمــان جوانــان بــه میــدان برویــم و تــاش 
کنیــم کــه البتــه ایــن بــاری بــر دوش همــه اهــل 
فرهنــگ، دانشــگاهیان و همــه و همــه اســت؛ اما 
ــف گســترده ای از مــردم  ــا طی چــون مداحــان ب
ــن  ــب در ای ــه ای واج ــتند، وظیف ــل هس در تعام

ــد. ــه دارن زمین
ــال  ــامی در ح ــوری اس ــرد: جمه ــوان ک وی عن
تبدیــل شــدن بــه قدرتــی جهانــی اســت و 
برنمی تابنــد.  را  ایــن  اســتکباری  قدرت هــای 
آن هــا امــروز هــم نمی تواننــد در مقابــل مــا 
بایســتند و خودشــان نیــز دچــار ضعف هــا و 

شــده اند. درونــی  کاســتی های 
وی ادامــه داد: آمریــکا بایــد بــه جــای بدعهــدی 
ملــت ایــران را تکریــم کنــد و چــاره ای جــز ایــن 
نــدارد. آمریــکا بایــد بــه جــای زبــان تحریــم از 

زبــان تکریــم ملــت ایــران اســتفاده کنــد.
 انقالب ما از برکت مراسم عزاداری 

اباعبدهللا به پیروزی رسید
نیــروی  فرمانــده  اشــتری،  ســردار حســین 
انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران، در ایــن 
ــه آقــا اباعبــدهللا  آییــن بیــان کــرد: هــر کــس ب

اعتقــاد قلبــی داشــته باشــد و راه درســت را 
ــرآورده  ــی اش ب ــرود خواســته های شــرعی قلب ب

ــد. ــد ش خواه
وی افــزود: افتخــار مــا ایــن اســت کــه در نیروی 
انتظامــی بــا عشــق بــه امــام حســین)ع( 
خدمتگــزار مــردم والیتمــدار و حســینی هســتیم 
و امیدواریــم بتوانیــم بــا ایــن روحیــه همــه 

ــم. ــر راه برداری ــکات را از س مش

ــاب  ــدای انق ــه داد: از ابت ــتری ادام ــردار اش س
هــر مشــکلی بــرای مــردم پیــش آمــد، بــا 
همیــن روحیــه حــل شــد. شــهدای مــا همچــون 
شــهید خرازی هــا و همت هــا و حججی هــا از 
همیــن جلســات عــزاداری رشــد کردنــد و همیــن 

ــد. ــه دادن ــگ را ادام فرهن
 پیشنهاد راه اندازی موزه آیین های 

عاشورایی در اصفهان
رســول زرگرپــور، اســتاندار اصفهــان، نیــز در 
ایــن آییــن بیــان کــرد: اصفهــان مــا ایــن روزهــا 
شــهری آســمانی اســت و گلبانــگ ذکــر و مــدح، 
ــای  ــاخته و دل ه ــر س ــهرمان را معط ــای ش فض
دیگــر  هوایــی  و  حــال  را  معرفت پیشــگان 

ــت. ــیده اس بخش
وی افــزود: اجتمــاع هــزاران بلبــل و نغمه خــوان 
بوســتان حســینی در گلســتان شــهیدان همیشه 
شــاهد اصفهــان و میزبانــی پیرغامــان حضــرت 
ــاکنان و  ــرای س ــار ب ــن افتخ ــین، بزرگ تری حس
شــهروندان والیتمــدار اصفهــان اســت و بــر ایــن 
ــه  ــر ب ــت و س ــر فروخ ــد فخ ــزرگ بای ــق ب توفی

ســجده شــکر ســایید.
اســتاندار اصفهــان ادامــه داد: ایــن روزهــا البتــه 
ــینی،  ــهیدان حس ــری از ش ــزرگ دیگ ــه ب حماس
شــهید محســن حججــی، مــا را بــه قافله ســاالر 
شــهیدان بیشــتر نزدیــک و خــون تــازه ای در رگ 
دوســتداران مکتــب شــهادت جــاری کرده اســت. 
وی در پایــان گفــت: پیشــنهاد می کنــم نخســتین 
مــوزه محــرم و آیین هــای عاشــورایی در اصفهــان 
ــه عنــوان اطلســی کامــل در  تاســیس شــود و ب

حــوزه فرهنــگ عاشــورایی آغــاز بــه کار کنــد.

در اختتامیه اجالس پیرغالمان حسینی: 

پای جوانان به اجالس پیرغالمان 
گشوده شود
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ــدی و پشــتیبانی صــدا  ــی، تولی ــروژه فن 290 پ
ــغ  ــاری بال ــا اعتب ــان ب ــز اصفه ــیمای مرک و س
ــی  ــور عبدالعل ــا حض ــال ب ــارد ری ــر 270 میلی ب
علی عســکری رئیــس ســازمان صــدا و ســیما، 
ــعود  ــان و مس ــتاندار اصفه ــور اس ــول زرگرپ رس
ــیمای  ــدا و س ــر کل ص ــزادی مدی ــدی اف احم
مرکــز اصفهــان افتتــاح شــد و بــه بهره بــرداری 

رســید.
عبدالعلــی علی عســکری، رئیــس ســازمان 
افتتــاح  آییــن  صــدا و ســیما، در حاشــیه 
ــان  ــز اصفه ــیمای مرک ــدا و س ــای ص پروژه ه
ــفر  ــود را از س ــدف خ ــگاران، ه ــع خبرن در جم
بــه اســتان اصفهــان عــرض ارادت و محبــت بــه 
ــی اســتان اصفهــان  مردمــان صمیمــی و انقاب
و شــرکت در مراســم اجــاس بین المللــی 
بزرگداشــت پیرغامــان و خادمــان حســینی 

ــرد. ــوان ک عن
وی افــزود: شــرکت در افتتــاح تعــدادی پــروژه 
فنــی و غیرفنــی در صــدا و ســیمای مرکــز 
اصفهــان از دیگــر اهــداف مــن از ســفر بــه 
اصفهــان بــود کــه امیدواریــم این هــا بــرای 
مــردم اصفهــان مفیــد بــوده و گامــی در جهــت 

ــد. ــتان باش ــعه اس توس
وی بــا اشــاره بــه نامگــذاری امســال بــه 
»ســال اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال« 

ــد  ــت: بای ــان داش ــتغال زایی بی ــت اش و اهمی
تولیــد  بــرای  ســرمایه گذاری  فرصت هــای 
اشــتغال در اســتان در زمینه هــای مختلــف 
کشــاورزی، صنعتــی و بــه طــور ویژه گردشــگری 
معرفــی شــوند. فعالیت هــای ارزشــمندی را 
بــرای ارتقــای گردشــگری کــه از مزایــای اســتان 
اصفهــان اســت، مقامــات اســتانی انجــام 

ــد. داده ان
 شبکه استانی اصفهان به عنوان یکی 
از قدیمی ترین شبکه های استانی کشور 

مســعود احمــدی افــزادی، مدیــر کل صــدا 
ــرد: 290  ــار ک ــان، اظه ــز اصفه ــیمای مرک و س
پــروژه فنــی، تولیــدی و پشــتیبانی صــدا و 

ســیمای مرکــز اصفهــان بــا اعتبــاری بالــغ بــر 
270 میلیــارد ریــال در ابعــاد مختلــف اجــرا 

ــت. ــده اس ش
وی افــزود: شــبکه اســتانی اصفهــان بــه عنــوان 
اســتانی  شــبکه های  قدیمی تریــن  از  یکــی 
کشــور در حــال فعالیــت اســت کــه امــروز ایــن 
افتخــار را داریــم تــا نگاهــی کوتــاه بــه زحمــات 
ــران رســانه داشــته باشــیم. ــاوران و جهادگ فن

ــدا و  ــت، ص ــه گذش ــی ک ــت: در روزهای وی گف
ــخت را  ــال س ــان دو س ــز اصفه ــیمای مرک س
ــادی را  ــای زی ــت و پروژه ه ــر گذاش ــت س پش
ــه  ــاش هم ــا ت ــخت و ب ــی س ــرایط مال در ش
ــاند. ــر رس ــه ثم ــز ب ــن مرک ــت اندرکاران ای دس

رئیــس ســازمان صداوســیما در اصفهــان بــا آیــت هللا مظاهــری از 
مراجــع تقلیــد دیــدار و گفت وگــو کــرد. 

ــه  ــوزه علمی ــس ح ــد و رئی ــع تقلی ــری از مراج ــت هللا مظاه آی
ــاره  ــا اش ــی ب ــانه مل ــس رس ــا رئی ــدار ب ــروز در دی ــان، دی اصفه
بــه حساســیت کار در صداوســیما گفــت: کار صداوســیما از 
ــی)ره(  ــام خمین ــه ام ــور ک ــت و همان ط ــاس ترین کارهاس حس
ــد  ــزرگ اســت و بای ــد صداوســیما یــک دانشــگاه ب ــد کردن تاکی
ــا اســام عزیــز و نظــام جمهــوری اســامی بیــش از  مــردم را ب

ــد. ــد ده ــش پیون پی
وی در ایــن دیــدار بــه جنــگ تمام عیــار فرهنگــی دشــمنان علیــه 
ــیما،  ــزود: صداوس ــرد و اف ــاره ک ــران اش ــامی ای ــوری اس جمه
ــده  ــر عه ــگ فرهنگــی ب ــن جن ســنگین ترین مســئولیت را در ای
بــا                معانــد  رســانه های  مقابــل هجمه هــای  در  بایــد  و  دارد 

ــدرت بایســتد. ق
رئیــس حــوزه علمیــه اصفهــان بــا قدردانــی از تاش هــای 
صداوســیما در عرصــه جنــگ فرهنگــی گفــت: توجــه بــه فیلم هــا 
و ســریال هایی کــه از تلویزیــون پخــش می شــود و تاکیــد ویــژه 
بــر رعایــت حــدود شــرعی و اســامی، همــواره بایــد مــورد توجــه 

مدیــران رســانه ملــی قــرار گیــرد.
آیــت هللا مظاهــری افــزود: صداوســیما بــه عنــوان دانشــگاه نظــام 

اســامی، بایــد روی تقویــت اســام بــه صــورت ویــژه کار کنــد.
ــق  ــرای دقی ــه اج ــان ب ــان در پای ــه اصفه ــوزه علمی ــس ح رئی
منویــات رهبــر معظــم انقــاب در عرصــه فرهنگــی تاکیــد و اظهــار 
ــر  ــق رهب ــق و عمی ــای دقی ــد فرمایش ه ــی بای ــانه مل ــرد: رس ک
ــاش  ــن مســیر ت ــد و در ای ــرار ده ــراغ راه خــود ق ــاب را چ انق

ــد. ــژه کن وی
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ــه  ــا توجــه ب ــرد: ب ــار ک ــرورش اردســتان اظه ــوزش و پ ــر آم مدی
ــاع  ــه دف ــا مــاه محــرم و هفت ــارن آن ب بازگشــایی مــدارس و تق
ــدس و  ــاع مق ــه دف ــرورش موضــوع هفت ــوزش و پ ــدس، آم مق

ــد داد. ــام خواه ــژه انج ــای وی ــا برنامه ه ــرم را ب ــاه مح م
شــفیعی بــا بیــان اینکــه برنامه هایــی کــه پیش بینــی شــده ابتــدا 
ــای  ــرای پایه ه ــزود: ب ــوده، اف ــدارس ب ــتقبال از م ــدف اس ــا ه ب
ــل  ــود و تجلی ــزار می ش ــی برگ ــر و مهربان ــن مه ــز جش ــی نی اول
از آمــوزگاران پایــه اول بــه صــورت همزمــان و بــا حضــور والدیــن 

دانش آمــوزان انجــام می شــود.
ــبت  ــه مناس ــرد: ب ــار ک ــتان اظه ــرورش اردس ــوزش و پ ــر آم مدی
هفتــه دفــاع مقــدس نیــز غبارروبــی از قبــور شــهدای گمنــام بــا 

ــاران  ــان گلب ــود و همزم ــام می ش ــماء انج ــه س ــور در مدرس حض
ــد  ــرار خواه ــتورکار ق ــم در دس ــاد ه ــهر مهاب ــام ش ــهدای گمن ش

ــت. گرف
ــم  ــگ و قل ــل فرهن ــهدای اه ــان ش ــو یادم ــب تابل ــفیعی نص ش
ــران را از  ــه ایثارگ ــته ب ــی وابس ــواده فرهنگ ــل از 57 خان و تجلی

ــرد. ــام ک ــر اع ــه اول مه ــای هفت برنامه ه
ــه   ــودی ک ــای موج ــداد کاس ه ــرورش تع ــوزش و پ ــر آم مدی
برنامه ریــزی شــده را 127 کاس عنــوان کــرد و افــزود 162 مدرســه 

وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد 26 مدرســه روســتایی هســتند.
ــم،   ــی داری وی ضمــن اعــام اینکــه  385 دانش آمــوز ســال اول
تصریــح کــرد: 4 هــزار و 500 دانش آمــوز کــه 3 هــزار و 820 نفــر 
آن شــهری و 680 نفــر روســتایی هســتند، ســال تحصیلــی را آغاز 

می کننــد.

با حضور رئیس رسانه ملی صورت گرفت:

افتتاح ۲۹۰ پروژه صداوسیمای مرکز اصفهان

رئیس حوزه علمیه اصفهان:

فرمایش های رهبری، باید چراغ راه صداوسیما باشد
مدیر آموزش و پرورش اردستان خبر داد: 

حضور ۳۸۵ دانش آموز کالس اولی در مدارس اردستان

 آیین تودیع و معارفه مدیر 
آب و فاضالب روستایی 

شهرستان نایین برگزار شد 
ــل  ــر عام ــی،  مدی ــین قرائت ــدس محمدحس مهن
اســتان  روســتایی  فاضــاب  و  آب  شــرکت 
مدیــر  معارفــه  و  تودیــع  آییــن  در   اصفهــان، 
آب و فاضــاب روســتایی شهرســتان ناییــن، تغییر 
ــد  ــی و روزآم ــه پویای ــی را الزم و تحــوالت مدیریت
کــردن هــر ســازمان دانســت و گفــت: روزمرگــی و 
ــر  ــی اســت کــه اگــر گریبانگی ــی کار، آفت یکنواخت
چالش هــای  دچــار  را  آن  شــود،  مجموعــه ای 
اهــداف  بــه  از دســتیابی  و  اساســی می کنــد 

ــی دارد. ــر بازم مدنظ
وی افــزود: تجربه انــدوزی در ســنگرهای مختلــف 
خدمــت باعــث افزایــش آگاهــی و درک بهتــر 
مســائل مرتبــط بــا آن مجموعــه شــده و ایــن امــر  
ــردم را در شــرکت آب  ــه م ــوان خدمت رســانی ب ت

و فاضــاب روســتایی اســتان اصفهــان دوچنــدان 
کــرده اســت.

مهنــدس قرائتــی بــا تقدیــر از عملکــرد آقــای رضــا 
ــت  ــگاه مدیری ــت در جای ــدت خدم ــی در م دهقان
امــور آب و فاضــاب روســتایی شهرســتان ناییــن 
وظیفه شناســی، دلســوزی و احســاس مســئولیت 
مدیــران  بــارز  خصوصیــات  و  ویژگی هــا  از  را 
ــار داشــت:  ــار اســتان برشــمرد و اظه شــرکت آبف
بــه دلیــل همیــن روحیــه بــاالی کاری و احســاس 
ــته از  ــرکت توانس ــن ش ــه ای ــوده ک ــئولیت ب مس
گردنه هــای دشــوار و موانــع بــزرگ پیــش رو 
عبــور کــرده و بــا وجــود مشــکات مالــی موجــود  
خدمت رســانی  و  اهــداف  بــه  دســتیابی  در 

ــد. ــل کن ــق عم ــردم موف ــه م شایســته ب
در ایــن آییــن، آقــای علیرضــا ســعادت بــه عنــوان 
مدیــر آب و فاضــاب روســتایی شهرســتان ناییــن 
معرفــی و از خدمــات آقــای رضــا دهقانــی در 

مــدت تصــدی ایــن ســمت نیــز  تجلیــل شــد.

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیم قربانیکاشان

از  تجلیــل  بین المللــی  اجــاس  پانزدهمیــن 
همــت  بــه  حســینی  خادمــان  و  پیرغامــان 
مرکــز  همــکاری  و  ویــژه کاشــان  فرمانــداری 
ارتباطــات و امــور بین الملــل شــهرداری کاشــان بــا 
ــی  ــی و خارج ــان داخل ــئوالن و میهمان ــور مس حض
همــراه بــا آییــن اهــدای پرچــم مطهــر حــرم 
حضــرت عبــاس)ع( بــه آســتان مقــدس علــی بــن 
امــام محمــد باقــر)ع( در مشــهد اردهــال کاشــان 

ــد. ــزار ش برگ
ــدار   در ادامــه ایــن اجــاس دکتــر مؤمنیــان فرمان
کاشــان و نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه 
ــر  ــازی و دکت ــی نم ــت هللا عبدالنب شــهر کاشــان آی
ــخیص  ــع تش ــو مجم ــادل عض ــداد ع ــی ح غامعل

ــد. ــخنرانی پرداختن ــه س ــام ب ــت نظ مصلح

ــن  ــان، در ای ــدار کاش ــان، فرمان ــا مؤمنی حمیدرض
اجــاس بین المللــی اظهــار کــرد: پانزدهمیــن 
اجــاس پیرغامــان امســال در اســتان اصفهــان و 
ــزار شــد. ــال برگ در روز آخــر خــود در مشــهد ارده
ــه اینکــه پیشــنهاد اهــدای پرچــم  ــا اشــاره ب وی ب
ــه  ــاس)ع( ب حــرم مطهــر حضــرت ابوالفضــل العب
بقعــه متبرکــه ســلطان علی بــن امــام محمد باقــر)ع( 
ــس از  ــت: پ ــد، گف ــه ش ــاس ارائ ــران اج ــه دبی ب
ــی موفــق شــدیم شــاهد ایــن  پیگیری هــای متوال
اتفــاق مهــم در ایــن اجــاس بین المللــی باشــیم.

 روز تاریخی برای کاشان
ــه  ــهور ب ــال مش ــزود: ارده ــه اف ــان در ادام مؤمنی
کربــای ایــران اســت و چــه جایگاهــی بهتــر از ایــن 
جایــگاه بــرای پرچــم حــرم حضــرت عبــاس)ع(؟
ــتانه  ــه در آس ــروز ک ــرد: ام ــان ک ــه بی وی در ادام
حضــرت  شــهیدان  ســاالر  و  ســید  محــرم 

اباعبدهللا الحســین قــرار داریــم، کاشــان شــاهد 
اتفــاق بزرگــی بــود و ایــن یــک روز تاریخــی بــرای 

کاشــان و خطــه اردهــال اســت.
 کاشان در زمره نخستین شهرهای شیعه 

در ایران است
ــان  ــان و مداح ــل از پیرغام ــن تجلی ــه آیی در ادام
اهــل بیــت علیهم الســام، غامعلــی حــداد عــادل، 
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــه 
اهــداف ایــن اجــاس اشــاره کــرد و بیــان داشــت: 
ابتــکار تجلیــل از پیرغامــان و مداحــان اهــل 
ــی بســیار  ــران، حرکت ــاب اســامی ای ــت در انق بی

ــت. ــده اس ــته و زیبن شایس
ــه رابطــه تنگاتنــگ  ــی ب وی خاطرنشــان کــرد: وقت
توجــه  اســامی  انقــاب  و  حســینی  نهضــت 
ــتر  ــان بیش ــان و پیرغام ــش مداح ــم، نق می کنی

محســوس و قابــل رویــت اســت.
ــخ اســام و تشــیع  ــا ســیری در تاری ــزود: ب وی اف
ــدا  ــار از ابت ــن دی ــه مــردم ای ــم ک مشــاهده می کنی
ــن  ــد  و ای ــت مشــهور بوده ان ــل بی ــه دوســتی اه ب
شــهر در زمــره نخســتین شــهرهای شــیعه در ایــران 

اســت.
ــد  ــام تاکی ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم عض

کــرد: همیــن عاقــه مــردم کاشــان بــه اهــل بیــت 
ــرای  ــاعر، مرثیه س ــن ش ــه بزرگ تری ــد ک ــث ش باع
امــام حســین)ع(، یعنــی محتشــم کاشــانی باشــد 
ــه  ــس ک ــان ب ــردم کاش ــرای م ــار ب ــن افتخ و همی
هیــچ عــزاداری برپــا نمی شــود، مگــر اینکــه شــعر 

محتشــم مزیــن ایــن بــزم معنــوی باشــد.
 شهدا، شاگردان مکتب حسینی هستند

ــه  ــامی بارق ــاب اس ــه داد: انق ــادل ادام ــداد ع ح
از نهضــت کرباســت و پیرغامــان  و شــعله ای 
و مداحــان بایــد بــا ســرودن اشــعار حماســی 
ــه بجوشــانند  خــون حســینی را در رگ هــای جامع
ــده  ــث ش ــه باع ــت ک ــینی اس ــون حس ــن خ و ای
ــا  ــارزه ب ــه مب ــی ب ــن حجج ــهید محس ــال ش امث
ظلــم و اســتکبار بپردازنــد. درحقیقــت ایــن شــهدا، 
شــاگردان مکتــب حســینی هســتند و در مجالــس 
عــزای حســین تربیــت می شــوند؛ مداحــان و 
ــه ســبب ایــن همــه خدمــت و نشــر  پیرغامــان ب
فرهنــگ عاشــورا، ایثــار و شــهادت، شایســته تقدیــر 

ــتند. هس

#خبر_گردی

اصفهان4
کوتاه از شهرستان ها

 رفع تصرف اراضی کشاورزی 
آران و بیدگل 

ــدگل  ــتان آران و بی ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
از قلــع و قمــع 7 مــورد از ســاخت و ســازهای 
غیرمجــاز در اراضــی ایــن شهرســتان خبــر داد. 

حســین فتاحــی اظهــار داشــت: ســاخت و ســازهای 
ــی کاران،  ــاد، دیم ــزارع ایوب آب ــوق در م ــاز ف غیرمج
حســن آباد و ســعدآباد بــوده اســت کــه قلــع و 

قمــع شــدند.
ــواد 2 و  ــرای م ــتای اج ــت: در راس ــار داش وی اظه
ــا،  ــری اراضــی زراعــی و باغ ه ــظ کارب ــون حف 10 قان
هرگونــه تغییــر و تبدیــل عرصه هــای کشــاورزی 
بــدون مجــوز ممنــوع بــوده و کســانی کــه اقــدام بــه 
تغییــر و تبدیــل اراضــی کشــاورزی کننــد، بــه شــدت 

ــود.  ــورد می ش ــا برخ ــا آن ه ب
مدیــر جهــاد کشــاورزی آران و بیــدگل تصریــح 
ــی  ــل اراض ــا تبدی ــر ی ــه تغیی ــش از هرگون ــرد: پی ک
کشــاورزی حتمــا بــا کارشناســان امــور اراضــی 
چنیــن  شــاهد  تــا  مشــورت کنیــد  شهرســتان 

اقداماتــی در ســطح شهرســتان نباشــیم. 

اختتامیه هفتمین جشنواره 
کتابخوانی رضوی در گلپایگان 

اداره کتابخانه هــای عمومــی شهرســتان  رئیــس 
گلپایــگان گفــت: در هفتمیــن جشــنواره کتابخوانــی 
ــدای  ــا اه ــده ب ــگان از 639 برگزی ــوی در گلپای رض

ــد.  ــل آم ــه عم ــل ب ــای ارزشــمند تجلی هدای
اختتامیــه  آییــن  در حاشــیه  احمــدی  علیرضــا 
ــان  ــا بی ــوی ب ــی رض ــنواره کتابخوان ــن جش هفتمی
ــج  ــدف اشــاعه و تروی ــا ه ــن جشــنواره ب ــه ای اینک
ــگ رضــوی و  ــی، گســترش فرهن ــگ کتابخوان فرهن
ترویــج مطالعــه بــا موضــوع فرهنــگ غنــی اســامی 
بــه مناســبت  ائمــه معصومیــن)ع( و  و ســیره 
روزهــای بــا برکــت دهــه کرامــت برگــزار شــد، اظهــار 
داشــت: کتاب هــای معرفی شــده بــرای بخــش 
ــه رده  ــوی در س ــی رض ــنواره کتابخوان ــابقه جش مس
ــان و بزرگســاالن و  ــان، جوان ســنی کــودکان، نوجوان
ــا شــیوه زندگــی  ــط ب ــف مرتب ــات مختل ــا موضوع ب
ائمــه معصومیــن)ع( و معرفــی تولیدکننــدگان و 
فرهنــگ  بــا  مرتبــط  پدیدآورنــدگان کتاب هــای 

ــود. رضــوی ب

ارمغان پیشگیری از وقوع جرم 
امنیت است 

بنیمــی، معــاون دادگســتری اســتان اصفهــان، در 
دادســتان  و  دادگســتری  رئیــس  معارفــه  آییــن 
عمومــی و انقــاب شهرســتان دهاقــان اظهــار داشــت: 
امنیــت، مهم تریــن درخواســت های مــردم اســت؛ 
ــا امنیــت  چــرا کــه حراســت از جــان و مــال آن هــا ب
میســر می شــود و بایــد اقدامــات پیشــگیرانه از وقــوع 
ــا ایــن مهــم نیــز انجــام گیــرد. جــرم انجــام شــود ت

ــه  ــاز ب ــت نی ــرای عدال ــه اج ــه اینک ــه ب ــا توج وی ب
داشــت: ســبک  اذعــان  دارد،  و همدلــی  تعامــل 
ــد  ــوع جــرم اســت کــه بای ــل وق زندگــی، یکــی از عل

اقدامــات پیشــگیرانه لحــاظ شــود.
ــه  ــه ب ــا توج ــان ب ــتان اصفه ــتری اس ــاون دادگس مع
کمبــود نیروهــای انســانی در دادگســتری کشــور 
تصریــح کــرد: کادر اداری و نیروهــای انســانی از 
مشــکات کشــوری اســت کــه تــا حــدودی رفــع شــده 
و امیدواریــم بــا همیــن روند از مشــکات دادگســتری 

ــه کاســته شــود. ــن زمین در ای

 جذب ۵۰ نیروی بومی 
در آموزش و پرورش خوانسار 

معــاون فنــاوری آمــوزش و پــرورش خوانســار گفــت: 
ــروی  ــی و جــذب 50 نی ــان غیربوم ــه معلم ــی ب انتقال
بومــی در آمــوزش و پــرورش خوانســار در یــک ســال  

اخیــر صــورت گرفتــه اســت.
ــار  ــگاران اظه ــا خبرن ــت ب ــن در نشس ــرو دهاقی خس
داشــت: اهــداف پــروژه مهــر، برنامه محــور شــدن 
فراهــم  در  پــرورش  و  آمــوزش  برنامه ریزی هــای 
ــت. ــدارس اس ــاز م ــرای آغ ــب ب ــه مناس ــدن زمین ش

وی افــزود: در پــروژه مهــر برنامه هــا بــه صــورت 
و کارگروه هــای  قالــب ســتاد  مــدون و منظــم در 
مختلــف در ســطح مــدارس و آمــوزش و پــرورش 
برگــزار می شــود و در شهرســتان خوانســار رئیــس 
 پــروژه، مدیــر آمــوزش و پــرورش و معاونت پشــتیبانی 
ــد کار  ــر فرآین ــر ب ــروژه مه ــی در پ ــت آموزش و معاون

ــد. ــارت دارن نظ

 گشت ویژه پلیس در ماه محرم 
راه اندازی می شود

فرمانــده انتظامــی نطنــز گفــت: بــه منظــور برقــراری 
نظــم و امنیــت، گشــت های ویــژه پلیــس در محــرم 

ــود. ــدازی می ش راه ان
ــا  ــو ب ــی در گفت وگ ــی بنی آدم ســرهنگ پاســدار عل
ــرم،  ــاه مح ــیدن م ــه فرارس ــاره ب ــا اش ــگاران ب خبرن
ــه اینکــه بســیاری از مــردم  ــا توجــه ب اظهــار کــرد: ب
در شــب های محــرم خانــه خــود را بــرای رفتــن بــه 
ــکات ایمنــی  ــد ن ــد، بای ــرک می کنن مجالــس عــزا ت
را بــرای جلوگیــری از بــروز هرگونــه حادثــه و به ویــژه 

ســرقت بــه کار بندنــد. 
وی افــزود: پلیــس در روزهــای محــرم تمــام تــاش 
خــود را بــرای حفــظ شــرایط امنیتــی و تقویــت آن به 
کار خواهــد بســت و گشــت های ویــژه پلیــس نیــز در 

شهرســتان نطنــز راه انــدازی می شــود. 
نیــروی  تاکیــد کــرد:  نطنــز  انتظامــی  فرمانــده 
انتظامــی بــرای رســیدن بــه اهــداف پیش بینی شــده 
نیازمنــد  گذشــته  زمان هــای  هماننــد  خــود 
ــد راه  ــا بتوان ــت ت ــردم اس ــاری م ــکاری و همی هم
ــد  ــف را س ــائل مختل ــتفاده در مس ــه سوء اس  هرگون

کند. 

مداحان و خادمان در دیار محتشم کاشانی

،،
بین المللــی  اجــاس  پانزدهمیــن 
پیرغامــان و خادمــان حســینی بــا 
حضــور نمایندگانــی از ۴۰ کشــور 
جهــان در نصــف جهــان برگزار شــد 
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کوتاه اخبار 
سارقان مسلح خودرو در دام پلیس 

فرمانــده انتظامــی شهرســتان رودبــار جنــوب از دســتگیری 
ســارقان مســلح و فــراری توســط مأمــوران پلیــس آگاهــی 

ایــن شهرســتان خبــر داد. 
ســرهنگ رضــا فیروزبخــت گفــت: بــه دنبــال کســب 
ــودرو در  ــلح خ ــارقان مس ــور س ــر حض ــی ب ــری مبن خب
ســطح شهرســتان، موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتورکار 
ــا ســرقت پلیــس آگاهــی ایــن فرماندهــی  ــارزه ب اداره مب

ــت. ــرار گرف ق
ــا  ــوب ب ــار جن ــی رودب ــس آگاه ــوران پلی ــزود: مام وی اف
انجــام اقدامــات گســترده اطالعاتــی، مخفیــگاه متهمــان را 
شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضایــی، آن هــا 
را در اقدامــی غافلگیرانــه و ضربتــی دســتگیر کــرده و یــک 
دســتگاه خــودرو پرایــد را کــه ســابقه ســرقت مســلحانه از 
شهرســتان عنبرآبــاد داشــت، کشــف کردنــد و بــه مقامــات 

قضایــی تحویــل دادنــد.

 رفع تصرف از اراضی 
حفاظت شده کوهرنگ 

زیســت  احمــدی، مدیــر کل حفاظــت محیــط  شــهرام 
ــع از  ــر مرب ــع تصــرف ۸۳۰ مت ــاری، از رف چهارمحــال و بختی
ــری  ــده قیص ــه حفاظت ش ــدوده منطق ــی در مح ــی مل اراض

ــر داد. خب
ــق  ــف از طری ــک متخل ــط ی ــی توس ــن اراض ــت: ای وی گف
ــا  ــه ب ــود ک ــی شــده ب ساخت وســاز غیرمجــاز تصــرف عدوان

ــد. ــرف ش ــع تص ــی رف ــام قضای ــتور مق دس
احمــدی افــزود: ایــن متخلــف نیــز بــه تحمــل دو مــاه حبس 

تعزیــری محکوم شــد.

 دوره آموزشی رایگان برای 
کشت زعفران در بافق 

ــک دوره آموزشــی کشــت و  ــزاری ی ــق از برگ ــدار باف فرمان
ــر داد.  ــن شهرســتان خب ــران در ای ــرورش زعف پ

محمــد زاده رحمانــی، فرمانــدار بافــق، بــا اشــاره بــه 
ــی  ــکده مل ــس پژوهش ــا رئی ــود ب ــترک خ ــت مش نشس
زعفــران گفــت: نکتــه تاســف بار ایــن اســت کــه در ٣٠ ســال 
گذشــته عملکــرد تولیــد زعفــران در هکتــار از 6/6 کیلوگــرم 

ــه ٣ رســیده اســت.  ب
ــه طــالی ســرخ  ــروف ب ــران مع ــزود: زعف ــی اف زاده رحمان
ــی آن در  ــده اصل ــپانیا، دو تولیدکنن ــران و اس ــت و ای اس

ــا هســتند. دنی

پلمب آژانس 133 شهر ریگان 
انتظامــی  فرمانــده  جانشــین  زیدآبــادی،  رضــا  ســرگرد 
شهرســتان ریــگان، گفــت: مامــوران اداره نظــارت بــر اماکــن 
ــی  ــی فرمانده ــت عموم ــات و امنی ــس اطالع ــی پلی عموم
انتظامــی ریــگان در حیــن بازدیــد از اصنــاف متوجــه شــدند 
آژانــس 1۳۳ بــدون مجــوز قانونــی فعالیــت می کنــد و فاقــد 

ــه کســب اســت. پروان
وی افــزود: طبــق قوانیــن و دســتورکارهای پلیــس اطالعــات و 
امنیــت عمومــی و هماهنگــی قضایــی، آژانــس یادشــده پلمب 

و پرونــده تشکیل شــده بــه مراجــع ذی صــالح داده شــد.
ــد  ــر واح ــت: ه ــی گف ــروی انتظام ــی نی ــین فرمانده جانش
تاکســی تلفنــی کــه در شهرســتان راه انــدازی می شــود ابتــدا 

بایــد پروانــه کســب بگیــرد.

 کسب 8 عنوان برتر کشور 
در صداوسیمای مرکز کرمان 

اثــر شــایان تقدیــر صداوســیمای  از ۸ برگزیــده و ۳ 
مرکــز کرمــان در جشــنواره تولیــدات مراکــز صداوســیمای 

اســتان ها دیــروز در کرمــان تجلیــل شــد. 
 در مراســمی کــه بــا حضــور نماینــدگان کرمــان در مجلــس 
برگــزار شــد، محمدرضــا پورابراهیمــی، نماینــده مــردم 
کرمــان و راور در مجلــس، گفــت: رســانه ملــی بــه عنــوان 
یــک رســانه تاثیرگــذار در کســب ۸ عنــوان برتــر کشــور در 
ــی و  ــائل فرهنگ ــوزه مس ــان ح ــز کرم ــیمای مرک صداوس
اقتصــادی در بازتــاب پیــام بــه جهــان بســیار قــوی عمــل 
کــرده اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه ظرفیــت رســانه بایــد 
در خدمــت گفتمــان اقتصــاد مقاومتــی باشــد، در نشســت 
ــه  ــا توجــه ب ــی خاطرنشــان کــرد: ب ــا رئیــس رســانه مل ب
اینکــه اســتان کرمــان پیشــگام اقتصــاد مقاومتــی در 
ــا  ــد ب ــز بای ــان نی ــز کرم کشــور اســت، صداوســیمای مرک
ــدی کارشناســان در راســتای اقتصــاد  ــری از توانمن بهره گی

ــد کــه نقــش تاثیرگــذاری دارد. مقاومتــی حرکــت کن

 راه اندازی خانه های قرآن 
در روستا ها 

مهــدی پرتــوی، رئیــس اداره امــور قرآنــی اداره کل تبلیغــات 
اســالمی چهارمحــال و بختیــاری، بــا اشــاره بــه وجــود ۵۷6 
روســتای بــاالی ۲۰ خانــوار در اســتان گفــت: در حــال حاضــر 
ــال  ــتا فع ــداد روس ــن تع ــورد از ای ــرآن در ۵۰ م ــه ق 6۲ خان

اســت. 
وی افــزود: در هــر یــک از ۵۲6 روســتا ی باقی مانــده نیــز در 

نیمــه دوم امســال یــک خانــه قــرآن راه انــدازی می شــود. 
ــرح  ــی، ط ــای آموزش ــکیل گروه ه ــرد: تش ــه ک ــوی اضاف پرت
قــرآن در زالل اعتــکاف، طــرح ســفیران نــور، انتخابــات 
هیئت مدیــره اتحادیــه مؤسســات فرهنگــی قــرآن و عتــرت، 
جشــنواره قرآنــی منهــاج و دوره هــای ســبک زندگــی قرآنــی، 

از برنامه هــای اجرایــی در خانه هــای قــرآن اســت.

 دستگیری دو متخلف 
شکار غیرمجاز 

شــهرام احمــدی، مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: دو متخلــف شــکار غیرمجاز 

ــدند. ــتگیر ش ــن دس ــده هل ــه حفاظت ش در منطق
ــان دو قبضــه ســالح شــکاری  ــن متخلف ــزود: از ای وی اف
و الشــه پنــج قطعــه کبــک وحشــی کشــف و ضبــط شــد.
ــه کــرد: متخلفــان شــکار غیرمجــاز ضمــن  احمــدی اضاف
پرداخــت ۲ میلیــون ریــال بابــت ضــرر و زیــان واردشــده 
بــه ازای هــر قطعــه کبــک، جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه 

مراجــع قضایــی معرفــی شــدند.

مدیــر عامــل گــروه تعاونــی پیشــگامان کویــر 
ــت  ــد درجه ــران اســتان بای ــزد گفــت: مدی ی
ــزد  ــک ی ــدر خش ــرای بن ــرک ب ــتقرار گم اس

ــد.   مســاعدت کنن
ــروه  ــل گ ــر عام ــژاد، مدی محمدرضــا رضایی ن
ــان  ــا بی ــزد، ب ــر ی ــگامان کوی ــی پیش تعاون
ــدر خشــک  ــک بن ــاز ی ــه اول ف ــه مرحل اینک
بهره بــرداری  بــه زودی  و  اســت  آمــاده 
خواهــد شــد، ادامــه داد: راه آهــن ایــن بنــدر 
ــور  ــری کش ــل سراس ــه ری ــش ب ــدی پی چن
 1۰ انبارهــای  هم  اکنــون  و  شــد  متصــل 
هــزار متــر مربعــی، اتصــال ریلــی، محوطــه 
گمرکــی، ســردخانه دومــداره، خطــوط ریلــی 
اختصاصــی، پایانــه چندمنظــوره و ... در بنــدر 
ــت. ــده اس ــی ش ــی و اجرای ــک طراح خش

ــژاد در نهمیــن نشســت ســتاد  رضــا رضایی  ن
مقاومتــی  اقتصــاد  مدیریــت  و  راهبــری 
ــروه  ــادی گ ــای اقتص ــریح فعالیت  ه ــه تش ب
ــدر  تعاونــی پیشــگامان پرداخــت و افــزود: بن
خشــک پیشــگامان، نخســتین بنــدر خشــک 
ــا مجــوز هیئــت  ــران اســت کــه ب ــی ای تعاون
بهره بــرداری  و  تکمیــل  حــال  در  دولــت 

ــت. اس

ــرای اســتقرار  ــری ب ــه پیگی ــا اشــاره ب وی ب
و راه انــدازی گمــرک در محــل بنــدر خشــک 
یــزد گفــت: مدیــران اســتان بایــد در جهــت 
ــزد  ــک ی ــدر خش ــرای بن ــرک ب ــتقرار گم اس

ــد.  مســاعدت کنن

مدیــر عامــل گــروه تعاونــی پیشــگامان کویــر 
ــه اینکــه در ایــن مجموعــه  ــا اشــاره ب یــزد ب
چهــار کیلومتــر ریــل داخلــی داریــم، افــزود: 
همچنیــن 1۷ کیلومتــر ریل گــذاری را کــه 
ــه  ــت انجــام می شــده، ب ــد از ســوی دول بای
ــه  جــای دولــت اجــرا کردیــم کــه امیــدوار ب

ــه هســتیم. بازگشــت ســرمایه در ایــن زمین
ــی  ــال ریل ــن ترمین ــه کــرد: همچنی وی اضاف
بــا هفــت خــط مــوازی بــرای تخلیــه و 
ــم و محوطــه گمرکــی حــدود  ــری داری بارگی
ــن کاال و  ــزار ت ــت 1۰۰ ه ــا ظرفی ــار ب ۸ هکت

ــت. ــده اس ــی ش ــاری طراح انب
رضایی نــژاد بــا ارائــه گزارشــی از رونــد کار در 
ــت:  ــگامان گف ــک پیش ــدر خش ــه بن مجموع
ــا  ــور ب ــل کش ــادالت داخ ــرای مب ــدری ب بن
عنــوان لجســتیک پــارک در دســت احــداث 
داریــم کــه مجــوز آن نیــز در حــال پیگیــری 

اســت.
تعاونــی  گــروه  اقدامــات  دیگــر  از  وی 
پیشــگامان کویــر را در راســتای تحقــق اقتصاد 
مقاومتــی پیگیــری احــداث نیروگاه هــای 
انــرژی خورشــیدی خانگــی برشــمرد و عنــوان 
کــرد: در حــال حاضــر از ســوی ایــن تعاونــی 
بــرای احــداث نیــروگاه در ســطح هــزار واحــد 
مســکونی تعهــد داده شــده کــه آن را تجهیــز 

ــم. ــدازی کنی و راه ان
مدیــر عامــل تعاونــی پیشــگامان کویــر یــزد 
بــا بیــان اینکــه در شــروع کار مشــکالتی 
پیــش آمــد و نرم افزارهــا و برنامه هایــی 

شــد،  تهیــه  دشــواری ها  بــرای کاهــش 
ــوت 1۰ واحــد نصب شــده  ــرای پایل ــزود: ب اف
ــع مشــکالت، در حــال  ــا شناســایی و رف و ب
و  کنیــم  آغــاز  را  کار  می توانیــم  حاضــر 
ــی در ســطح شــهر و  ــای ۵ مگاوات نیروگاه ه

ــیم. ــته باش ــرف داش ــل مص در مح
ایــن  اجــرای  مزایــای  تشــریح  بــه  وی 
طــرح پرداخــت و ادامــه داد: ســه رام قطــار 
ــا ظرفیــت هــر  سریع الســیر بــرای اســتان ب
ــده  ــه ش ــی تهی ــی وی آی پ ــن ۷۰ صندل واگ
ــد  ــه کار خواه ــاز ب ــه زودی آغ ــه ب ــت ک اس

ــرد. ک
ــی  ــرمایه گذاری تعاون ــزان س ــژاد می رضایی ن
پیشــگامان در ایــن طــرح را ۴۰ میلیــارد 
تومــان برشــمرد و عنــوان کــرد: ایــن قطارهــا 
ــروی  ــد از نی ــت و می توان ــی اس خودکشش
بــرق نیــز بــا ســرعتی بیــش از 1۷۰ کیلومتــر 
بــرای حرکــت اســتفاده کنــد؛ امــا ریل هــای 

 1۷۰ از  بیــش  ســرعت  پذیــرای  موجــود 
ــت. ــر نیس کیلومت

مدیــر عامــل گــروه تعاونــی پیشــگامان 
کویــر یــزد اظهــار داشــت: انتظــار داریــم 
دســتگاه های اســتان در اجــرای طرح هــا 
و پروژه هــای ایــن تعاونــی مســاعدت کننــد 
ــر ســر کار نداشــته باشــیم؛  و مانع تراشــی ب
ــی از  ــه کمک ــم و ن ــاز داری ــی نی ــه پول ــه ب ن
ــم  ــا داری ــط تقاض ــم؛ فق ــت می خواهی دول
ــب  ــا را رقی ــد و م ــر راه بردارن ــع را از س موان

ــد. ــود ندانن خ
وی بیــان داشــت: در حــال حاضــر خواســتار 
اســتقرار  بــرای  پیگیــری  و  مســاعدت 
گمــرک بــه منظــور راه انــدازی بنــدر خشــک 
و همچنیــن صــدور مجــوز منطقــه ویــژه 
در  اراضــی  از  بخشــی  بــرای  اقتصــادی 
اختیــار هســتیم کــه امیــد اســت مســئوالن 

ــد. ــی کنن ــز همراه نی

مدیر عامل گروه تعاونی پیشگامان کویر یزد تاکید کرد:

لزوم مساعدت دستگاه های استان در 
جهت استقرار گمرک برای بندر خشک یزد 

ســید نعیــم امامــی، مدیــر کل صنعــت، معــدن 
و تجــارت چهارمحــال و بختیــاری، از انجــام ۲۵ 
ــاف اســتان  هــزار و ۸6۲ مــورد بازرســی از اصن
ــه  ــی ۵ ماه ــف، ط ــورد تخل ــف ۹۷۷ م ــا کش ب

نخســت امســال خبــرداد.
ــورد  ــامل 1۸۹ م ــات ش ــن تخلف ــت: ای وی گف
 ۴۵1 کم فروشــی،  مــورد   ۳۵ گرانفروشــی، 
ــادر  ــورد ص ــت، ۴۳ م ــردن قیم ــورد درج نک م
نکــردن فاکتــور، 1۳۴ مــورد رعایــت نکــردن 
ــورد عرضــه خــارج از شــبکه و  بهداشــت، 1۳ م

ــود. ــر ب ــات دیگ ــورد تخلف 11۲ م
ــدن و تجــارت  ــر کل صنعــت، مع ــی ، مدی امام
چهارمحــال و بختیــاری افــزود: در ایــن مــدت، 

ارزش  بــه  پرونــده تخلــف  درمجمــوع ۸۵۷ 
یــک میلیــارد و 1۰1 میلیــون و ۹۸ هــزار ریــال در 

اســتان تشــکیل شــد.
امســال  اول  ماهــه   ۵ در  داد:  ادامــه  وی 
همچنیــن ۴ هــزار و 6۵۸ مــورد بازرســی و 
ــه  ــت ک ــورت گرف ــان ص ــژه آرد و ن ــارت وی نظ
منجــر بــه کشــف 1۵۹ مــورد تخلــف و تشــکیل 
1۳۸ پرونــده بــه ارزش 1۲۷ میلیــون و 6۰۷ 

ــد. ــال ش ــزار ری ه
ــه امامــی عمــده تخلفــات ایــن صنــف  ــه گفت ب
شــامل ۴۷ مــورد رعایــت نکــردن بهداشــت، ۳۵ 
مــورد کم فروشــی، ۲۵ مــورد گرانفروشــی و ۲۵ 

مــورد درج نکــردن قیمــت بــوده اســت.

همزمــان بــا بیســت و نهمیــن جشــنواره تئاتــر چهارمحــال و 
بختیــاری، پالتــوی مهــر در شــهرکرد افتتــاح می شــود. 

قاســم اســماعیلی، دبیــر بیســت و نهمیــن جشــنواره تئاتــر 
ــا اصحــاب رســانه از  چهارمحــال و بختیــاری، در نشســت ب
ــا برگــزاری ایــن  ــوی مهــر شــهرکرد همزمــان ب ــاح پالت افتت

ــر داد. ــنواره خب جش
وی بــا بیــان اینکــه پالتــوی مهــر بــه منظــور دائمــی شــدن 
ــا  ــت: ب ــود، گف ــدازی می ش ــتان راه ان ــر در اس ــرای تئات اج
ــری  ــع فرهنگی هن ــالن مجتم ــب س ــری مناس ــر کارب تغیی
مهــر، امســال تمــام نمایش هــا در ایــن مــکان اجــرا خواهــد 

شــد.
اســماعیلی افــزود: بیســت و نهمین جشــنواره اســتانی تئاتر 
از شــنبه آینــده ۲۵ شــهریور ۹6 بــه مــدت ۴ روز در مجتمــع 

ــهرکرد  ــان ش ــدان ابوریح ــع در می ــر واق ــری مه فرهنگی هن
ــود. ــزار می ش برگ

وی اضافــه کــرد: نمایش هــای صحنــه ای »فرزنــد« بــه 
کارگردانــی بابــک رافعــی، »مــن آنجا نیســتم« بــه کارگردانی 
ــی احمــد  ــه کارگردان ــرز« ب ــر الب ــان، »در زنجی مهــرداد کردی
حمیدیــان و احمدرضــا حیــدری از بروجــن، »ســکوت« بــه 
کارگردانــی پریــا امینــی، »یــک بــه عــالوه دو« بــه کارگردانی 
ــاد  ــا را ب ــان و دری ــهرکرد، »بادب ــور از ش ــاور اکبرپ ــر به امی
بــرده اســت« بــه کارگردانــی مصطفــی محمــدی و هوشــنگ 
چیــزی  لک لک هــا  بــه  کــس  »هیــچ  و  عزیزی پــور 
نگفــت« بــه کارگردانــی مهــدی جعفــری از فارســان، در چهار 
ســانس از ســاعت ۹ تــا 11:۳۰ و 11 تــا 1۲:۳۰ صبــح و 16:۳۰ 

ــا ۲۰ عصــر اجــرا خواهــد شــد. تــا 1۸ و 1۸:۳۰ ت

ســید علــی عزالدینــی، معــاون هماهنگی و امــور اقتصادی 
اســتاندار یــزد، گفــت: طرح هــای پیشــنهادی درخصــوص 
اقتصــاد مقاومتــی دســتگاه های مختلــف اجرایی اســتان، 

اولویت بنــدی شــده و از آن هــا حمایــت می شــود.
وی ادامــه داد: در ســال های اخیــر تعامــل خوبــی در 
ــا حمایت هــای اســتاندار بیــن دولــت  ســطح اســتان و ب
و بخــش خصوصــی در انجــام طرح هــای مختلــف و 

ــت. ــه اس ــام گرفت ــزد انج ــی در ی ــاد مقاومت اقتص
ایــن مســئول اظهــار داشــت: دســتگاه های اجرایــی بایــد 
طرح هــای مدنظــر خــود را درخصــوص اقتصــاد مقاومتــی 
ــورد  ــپس م ــوند و س ــی می ش ــه بررس ــد ک ــی کنن معرف

ــد. ــرار می گیرن ــاری ق ــی و اعتب ــت فن حمای
و  مختلــف  بخش هــای  همــکاری  از  عزالدینــی 

مقاومتــی  اقتصــاد  طــرح  بــا  مرتبــط   دســتگاه های 
و ســتاد راهبــری و مدیریــت اســتان بــرای اولویت بنــدی 

طرح هــای مــورد نیــاز یــزد قدردانــی کــرد. 
همچنیــن رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
پیشــنهادی  طرح هــای  اهمیــت  بــه  یــزد  اســتان 
ــا در  ــی آن ه ــی کارشناس ــف و بررس ــتگاه های مختل دس
ــتان  ــی اس ــاد مقاومت ــت اقتص ــری و مدیری ــتاد راهب س

ــرد.  ــاره ک اش
اقتصــاد  طرح هــای  افــزود:  نصیــری زاده  حمیدرضــا 
ــه از ســوی دســتگاه ها و بخــش خصوصــی  ــی ک مقاومت
ــوند  ــی می ش ــق بررس ــورت دقی ــه ص ــود، ب ــه می ش ارائ
و حمایت هــای فنــی و اعتبــاری از آن هــا بــه عمــل 

می آیــد.

در راســتای اجــرای طــرح حمایــت از مالــکان بناهــای تاریخــی، 
خانه بــاغ تاریخــی امامــی میبــد مرمــت و بازســازی می شــود. 
ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــس اداره می ــتاقیان، رئی ــول مش رس
دســتی و گردشــگری شهرســتان میبــد، گفــت: خانه بــاغ 
امامــی  میبــد در بخــش قدیمــی میبــد و در روســتای بدرآبــاد 
خانه باغ هــای  کم نظیرتریــن  از  یکــی  کــه  گرفتــه  قــرار 
شهرســتان میبــد اســت کــه قدمــت آن بــه اوایــل دوران صفویــه 
ــای  ــن بناه ــی از باارزش تری ــت، یک ــر قدم ــردد و از نظ بازمی گ

ــت. ــوز پابرجاس هن
ــاق و  ــا ط ــه ای ب ــی دارای صف ــه امام ــزود: خان ــتاقیان اف مش
ــازوی  ــد دو ب ــه مانن ــای آن ب ــت و باالخانه ه ــد اس ــزه بلن توی

ــتند. ــا هس ــده بن ــه در برگیرن ــرف دو صف ــاوم در دو ط مق
وی درخصــوص ارزش تاریخــی ایــن بنــا گفــت: ایــن بنــا دارای 

زیرزمینــی ارزشــمند و منحصربه فــرد اســت کــه متاســفانه 
ــت. ــه اس ــر گرفت ــادی آن را در ب ــای زی تخریب ه

ــون  ــم قان ــاده پنج ــرای م ــتای اج ــزود: در راس ــتاقیان اف مش
ــه منظــور حمایــت  ــار ملــی مصــوب 1۳۰۹ و ب ــاره حفــظ آث درب
ــا  ــن بن ــار تاریخــی، ای ــرداران آث ــدگان و بهره ب ــکان و دارن از مال

مرمــت و بازســازی می شــود.
ــع دســتی و گردشــگری  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــس اداره می رئی
شهرســتان میبــد درخصــوص مرمت هــای صورت گرفتــه در 
ایــن بنــای تاریخــی افــزود: اهــم مرمــت صورت گرفتــه در ایــن 
ــمت هایی  ــگل قس ــه، کاه ــزه باالخان ــاق و توی ــامل ط ــا ش بن
از بــام و احیــای فضاهــای نیمه بــاز و پی بــری و پی بنــدی 
دیواره هــای فرســوده اســت  کــه هنــوز هــم بــه مرمــت دوبــاره 

ــاز دارد.  نی

استانها

در ۵ ماهه نخست امسال در چهارمحال و بختیاری صورت گرفت:

انجام ۲۵ هزار و ۸۶۲ مورد بازرسی از اصناف 
معاون استاندار یزد خبر داد:

حمایت از طرح های اقتصاد مقاومتی 

همزمان با جشنواره استانی تئاتر:

پالتوی مهر در چهارمحال و بختیاری افتتاح می شود 
رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان میبد خبر داد:

مرمت و بازسازی خانه باغ امامی در میبد 

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی:

تراز تجاری کشور منفی است 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس رئی
گفــت: تــراز تجــار کشــور منفــی اســت؛ بــه طــوری کــه در ۵ 
ماهــه ســال جــاری واردات کشــور 1۹.۵ میلیــارد دالر و 1۷.۵ 
میلیــارد دالر صــادرات اســت کــه حاکــی از منفــی بــودن تــراز 

تجــاری کشــور اســت. 
اقتصــادی  رئیــس کمیســیون  پورابراهیمــی،  محمدرضــا 
ــه  ــمین جلس ــت و شش ــالمی، در بیس ــورای اس ــس ش مجل
ــی  ــش خصوص ــت و بخ ــتانی دول ــوی اس ــورای گفت وگ ش
ــه  ــر در زمین ــتان های برت ــزو اس ــان، ج ــتان کرم ــزود: اس اف
ــت و  ــتانی دول ــوی اس ــورای گفت وگ ــات ش ــزاری جلس برگ

ــت. ــی اس ــش خصوص بخ
وی یــادآور شــد: تــراز تجــار کشــور منفــی اســت؛ بــه طــوری 
ــارد  ــور 1۹.۵ میلی ــاری واردات کش ــال ج ــه س ــه در ۵ ماه ک
دالر و 1۷.۵ میلیــارد دالر صــادرات اســت کــه حاکــی از منفــی 

بــودن تــراز تجــاری کشــور اســت.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی از 
کاهــش صــادرات و افزایــش واردات در ۵ ماهــه ســال جــاری 
ســخن گفــت و عنــوان کــرد: بایــد یکسان ســازی نــرخ ارز بــر 
اســاس مکانیــزم عرضــه و تقاضــا باشــد. مــا ســاالنه ســرمایه 
ــچ  ــه هی ــم ک ــرخ ارز انجــام می دهی ــاوت ن ــرای تف ــادی ب زی

ســودی بــرای مــردم نــدارد.
پورابراهیمــی اضافــه کــرد: تفــاوت نــرخ ارز در اقتصــاد کشــور 
ــدارد و  ــردم ن ــرای م ــی ب ــچ نفع ــه هی ــرده ک ــاد ک ــت ایج ران
یکسان ســازی نــرخ ارز هرچــه دیرتــر انجــام شــود، ضربــه بــه 

اقتصــاد وارد می کنیــم.
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه بــا راه انــدازی بــورس ارز، نــرخ 
غیرشــفاف ارز را شــفاف کنیــم، انتقــاد کــرد: ســاالنه ۹ میلیون 
نفــر بــه خــارج از کشــور ســفر می کننــد کــه باعــث خــروج 11 

میلیــون دالر ارز از کشــور می شــود.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی بــا 
اشــاره بــه اینکــه ۷ میلیــارد دالر تــراز گردشــگری کشــور منفی 
ــارد  ــارد دالر خــارج و ۴ میلی ــه 11 میلی ــه ای ک ــه گون اســت، ب

دالر وارد کشــور می شــود، افــزود: مــواد غذایــی و پــس از آن 
خــودرو، بیشــترین میــزان واردات بــه کشــور را دارنــد.

پورابراهیمــی از لــزوم تســهیل فضــای صــادرات کشــور ســخن 
بــه میــان آورد و عنــوان کــرد: ۴۰ درصــد میــزان تولیــد 
پســته در ســال جــاری نســبت بــه ســال گذشــته در اســتان 
کرمــان افزایــش یافتــه کــه بایــد در راســتای صــادرات ایــن 

ــم. ــام دهی ــات الزم را انج ــوالت، اقدام محص
ــدگان در  ــدد صادرکنن ــادرات را تع ــکالت ص ــی از مش وی یک
بعضــی از اقــالم صادراتــی نــام بــرد و عنــوان کــرد: محصــوالت 
صادراتــی اســتان کرمــان )پســته و خرمــا( بــه دلیــل تعــدد 
صادرکننــده، صادرکننــدگان خــارج از کشــور بــه صــورت 
انتحــاری یکدیگــر را حــذف می کننــد و ایــن رفتــار بــه طــور 

ــازار روســیه شــده اســت. ــال باعــث از دســت دادن ب مث
ــد  ــی بای ــد داخل ــت از تولی ــرای حمای ــرد: ب ــح ک وی تصری
لیســتی از کاالهایــی را کــه در داخــل کشــور تولیــد می شــود، 
ــرای میــزان تعرفــه و ممنوعیــت  ــون ب آمــاده کنیــم کــه تاکن
۲۰۰ قلــم کاالی وارداتــی کشــور از نظــر مقــدار و کیفیــت تعامل 

کرده ایــم.

#خبر_ویژه

کوتاه از استانها
 جلو توسعه شهر کرمان 

گرفته می شود
شــهردار منتخــب کرمــان گفــت: بایــد جلــو توســعه شــهر 

ــی اش را گرفــت.  ــان از محــدوده قانون کرم
جمــع  در  منتخــب کرمــان،  شــهردار  ســام،  محمــد 
ــام  ــای نیمه تم ــام طرح ه ــه اتم ــان اینک ــا بی ــگاران ب خبرن
ــد پیگیــری  ــی، مهم تریــن مســئله ای اســت کــه بای عمران
ــا اتمــام طرح هــا،  ــم ب ــدوارم بتوان ــده امی شــود، گفــت: بن
جوابگــوی اعتمــاد اعضــای شــورای شــهر و مــردم کرمــان 

باشــم.
وی افــزود: شــهر کرمــان بــه هیچ وجــه نبایــد از محــدوده 
فعلــی توســعه پیــدا کنــد؛ امــا بــرای توســعه شــهر 
می تــوان در محــدوده داخلــی کارهــای زیــادی انجــام داد.

ســام بــا بیــان اینکــه ظرفیــت خالــی کاربری هــای 
مصــوب طرح هــای تفضیلــی و جامــع شــهر کرمــان 
بیــش از ۷۰ درصــد اســت، اظهــار کــرد: بایــد بــا روش هــا و 
کاربری هــای جدیــد مــردم را بــه ســاخت و ســاز در ایــن 

ــرد. ــه تشــویق ک منطق

 اجرای طرح ملی خادم 
در چهارمحال و بختیاری

ســید احمــد مرتضوی فــرد، مدیــر عامــل جمعیــت هــالل 
احمــر چهارمحــال و بختیــاری، گفــت: طــرح ملــی خــادم 
)خانــواده آمــاده در مخاطــرات( از اواخــر مهرمــاه امســال 
بــرای ۸ هــزار و ۹۰۰ خانــوار در اســتان اجــرا خواهــد شــد.
صــورت  بــه  خانواده هــا  طــرح،  ایــن  در  افــزود:   وی 
چهره به چهــره بــا آموزش هــای عمومــی و پایــه هــالل 
احمــر نظیــر کمک هــای اولیــه، کمــک در حــوادث و 
بالیــای طبیعــی از جملــه ســیل، زلزلــه و تصادفــات بــرای 

امدادرســانی ســریع تر در بحــران آشــنا می شــوند.
مرتضوی فــرد اضافــه کــرد: ســال پیــش نیــز ۳ هــزار 
ــرار  ــادم ق ــرح خ ــش ط ــت پوش ــتان، تح ــوار در اس خان

ــد. گرفتن

پرداخت تسهیالت مالی برای 
مکانیزه کردن کشاورزی یزد 

اکبــر شیخ علیشــاهی ، رئیــس اداره امــور فناوری  هــای 
مکانیــزه کشــاورزی اســتان یــزد، از تخصیــص اعتبــار بــرای 
مکانیزاســیون اراضــی کشــاورزی اســتان بــه ارزش بیــش 

از ۳۲ میلیــارد تومــان خبــر داد.
بــرای  صورت گرفتــه  اقدامــات  بــه  شیخ علیشــاهی  
پرداخــت  از جملــه  اســتان  مکانیزاســیون کشــاورزی 
تســهیالت مالــی بــه کشــاورزان اشــاره کــرد و افــزود: ایــن 
ــانی  ــه کس ــا ب ــد تنه ــی 1۵ درص ــره بانک ــا به ــهیالت ب تس
ــزات و  ــردن تجهی ــزه ک ــد مکانی ــه قص ــرد ک ــق می گی تعل

ــد. ــود را دارن ــین آالت خ ــازی ماش نوس
ــف اعــم  ــن تســهیالت در بخش هــای مختل وی گفــت: ای
ــروری،  ــیالت، آبزی  پ ــه داری، ش ــت، گلخان ــا، زراع از باغ ه
ــع  ــا و صنای ــایر بخش ه ــور و س ــرورش طی ــروری، پ دامپ

ــل پرداخــت اســت. کشــاورزی قاب

 برگزاری جشنواره مساجد 
در فضای مجازی 

ــازی  ــای مج ــاجد در فض ــتانی مس ــنواره اس ــن جش اولی
بــا محوریــت نقــش مســاجد در کاهــش آســیب های 
ــبکه های  ــی، ش ــات وبالگ نویس ــا موضوع ــی و ب اجتماع
اجتماعــی، پاورپوینت ســازی و نشــریه الکترونیکــی در 
ــن  ــوان ای ــود. فراخ ــزار می ش ــاری برگ ــال و بختی چهارمح
ــجد  ــی مس ــا روز جهان ــان ب ــرداد همزم ــنواره از ۳۰ م جش

ــاز شــده اســت. آغ
عالقه منــدان می تواننــد جهــت ثبت نــام و ارســال آثــار 
ــتاد  ــانی س ــگاه اطالع رس ــه پای ــال ب ــاه امس ــا 1۵ آبان م ت
chb-namaz. اقامــه نمــاز اســتان بــه نشــانی اینترنتــی

ــان  ــه در نیمــه دوم آب ــد. در آییــن اختتامی  ir مراجعــه کنن
هدایــای  ایــن جشــنواره،  برگزیــدگان  از  نفــر   ۲۰ بــه 

شــد. خواهــد  اهــدا  ارزنــده ای 

 زنده گیری یک باالبان 
در شهر تفت

یــک باالبــان مصــدوم را یکــی از شــهروندان تفتــی زنــده  
گرفــت و پــس از مراقبــت اولیــه بــه مأمــوران اجرایــی اداره 

محیــط  زیســت تفــت تحویــل داد.
ــوان حامــی محیــط  ــه  عن پــس از اطــالع ایــن شــهروند ب
 زیســت بــه اداره حفاظــت محیــط  زیســت تفــت مبنــی بــر 
ــرواز  ــی آن از پ ــده شــکاری و ناتوان ــک پرن ــت ی مصدومی
ــه مأمــوران یــگان حفاظــت ایــن واحــد در محــل  بالفاصل
ــد و  ــل گرفتن ــده را از وی تحوی ــن پرن ــد و ای ــور یافتن حض
ــت  ــط  زیس ــه اداره کل محی ــژه ب ــای وی ــت مراقبت ه جه

ــد. اســتان منتقــل کردن
داشــت:  اظهــار  تفــت  محیــط  زیســت  اداره  رئیــس 
ــت،  ــتپی و کم درخ ــق اس ــده در مناط ــن پرن ــتگاه ای زیس
ــت. ــی اس ــی نیمه بیابان ــتان ها و نواح ــا، کوهس کوهپایه ه

ــان از  ــه باالب ــزود: این گون ــه اف محمدرضــا خواجــه در ادام
ــوده و در  ــدگان شــکاری ب ــه شاهین ســانان جــزو پرن گون
ــرض  ــدگان در مع ــت پرن ــور در لیس ــر در کش ــال حاض ح
ــش  ــل کاه ــن دالی ــرار دارد؛ از مهم تری ــراض ق ــر انق خط
طبیعــت،  از  مــداوم  زنده گیــری  این گونــه  جمعیــت 

ــت. ــه و... اس ــود طعم ــتگاه ها، کمب ــب زیس تخری

 تولد نوزاد کوهرنگی 
در آمبوالنس اورژانس

محســن ابراهیمــی، مســئول روابــط  عمومــی مرکــز مدیریــت 
حــوادث و فوریت هــای پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری، از 
تولــد نــوزاد کوهرنگــی در آمبوالنــس اورژانــس 11۵ خبــر داد 
و اظهــار کــرد: طــی تمــاس تلفنــی بــا مرکــز پیــام اورژانــس 
11۵ مبنــی بــر درد زایمــان مــادر بــاردار ۳6 ســاله اهــل بازفت 
از توابــع شهرســتان کوهرنــگ، بالفاصلــه یــک دســتگاه 

آمبوالنــس اورژانــس بــه محــل اعــزام شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــادر بــاردار حیــن انتقــال بــه مراکــز 
درمانــی جهــت زایمــان، در وســیله نقلیــه شــخصی دچــار درد 
زایمــان شــده بــود، گفــت: کارشناســان فوریت هــای پزشــکی 
در منطقــه دره شــیخ عالــی بازفــت بــه مــادر بــاردار رســیدند و 
پــس از انجــام اقدامــات درمانــی مناســب، مــادر بــاردار را بــه 
داخــل آمبوالنــس منتقــل کردنــد، کــه چنــد لحظــه بعــد درد 

بیمــار تشــدید و مراحــل زایمــان آغــاز می شــود.

ــال  ــالمی چهارمح ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن مدی
و بختیــاری بــا اشــاره بــه برگــزاری جشــنواره 
شــاهنامه خوانی و نقالــی مناطــق زاگرس نشــین 
گفــت: هنرمنــدان و اســتادان بســیاری در ایــن 
جشــنواره حضــور داشــته و گالیه هــای بســیاری از 
ــد. ــور دارن ــگ در کش ــه فرهن ــه مقول ــی ب بی توجه

جــواد کارگــران دهکــردی در اختتامیــه دهمیــن 
ــتان  ــی در شهرس ــاهنامه خوانی و نقال ــنواره ش جش
لــردگان بــا اشــاره به اهمیــت برگــزاری جشــنواره های 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــی، اظه ــیقی و فرهنگ موس
ــی، جشــنواره های  ــارات فرهنگ ــودن اعتب محــدود ب
متعــدد فرهنگــی در شــهرهای بــزرگ پــس از چنــد 
ســال بــه تعطیلــی کشــیده شــد؛ امــا خوشــبختانه 

ــال  ــی در چهارمح ــاهنامه خوانی و نقال ــنواره ش جش
و بختیــاری بــا وجــود مشــکالت متعــدد بــرای 

ــی برگــزار شــد. دهمیــن ســال متوال
بــه  مســئوالن  بی توجهــی  از  انتقــاد  بــا  وی 
مســتمر  برگــزاری  داد:  ادامــه  فرهنــگ  حــوزه 
وجــود  بــا  فرهنگــی  متعــدد  جشــنواره های 
شهرســتان های  و  اســتان  در  مالــی  مشــکالت 
نشــان دهنده  بختیــاری،  و  محــروم چهارمحــال 
ظرفیــت زیــاد فرهنگــی در ایــن اســتان بــوده و ایــن 

مســئله باعــث افتخــار ماســت.
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی چهارمحــال و 
ــا بیــان اینکــه اســتقبال بســیار خوبــی  بختیــاری ب
مناطــق  نقالــی  و  شــاهنامه خوانی  جشــنواره   از 

ــه اســت، خاطرنشــان  زاگرس نشــین صــورت گرفت
عالقه منــدی  نشــان دهنده  مســئله  ایــن  کــرد: 
بــه  موســیقی  و  شــعر  فرهنــگ،  دوســتداران 
وجــود  بــا  و  اســت  نقالــی  و  شــاهنامه خوانی 
امکانــات محــدود در شهرســتان لــردگان، ایــن 
ــای آن  ــر غن ــده و ب ــزار ش ــاله برگ ــنواره هرس جش

می شــود. افــزوده 
ــگ و  ــه اداره  کل فرهن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــران ب کارگ
ــی و  ــاری حام ــال و بختی ــالمی چهارمح ــاد اس ارش
مطالبه گــر هنرمنــدان حــوزه فرهنــگ اســت، اضافــه 
کــرد: هنرمنــدان و اســتادان بســیاری در ایــن 
جشــنواره حضــور داشــته و گالیه هــای بســیاری از 
ــد  ــور دارن ــگ در کش ــه فرهن ــه مقول ــی ب بی توجه

و مــا تــالش می کنیــم تــا حمایــت ویــژه ای از 
ــیم. ــته باش ــدان داش هنرمن

وی از پیشــرفت فیزیکــی ۸۵ درصدی فرهنگســرای 
لــردگان خبــر داد و گفــت: ۵۵۰ میلیــون تومــان 
ــال  ــرا در س ــن فرهنگس ــز ای ــل و تجهی ــرای تکمی ب
 جــاری اختصــاص داده شــده و امیدواریــم بــا 
همــت مســئوالن اســتانی و شهرســتانی، بتوانیــم تــا 
ــرداری  ــورد بهره ب ــن فرهنگســرا را م ــده ای ســال آین

قــرار دهیــم.
اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  کل  مدیــر 
ــیار  ــزود: بس ــان اف ــاری در پای ــال و بختی چهارمح
خرســندیم کــه ایــن ظرفیــت بــرای اســتان و 
بتواننــد  ایجــاد شــده کــه  شهرســتان های مــا 
ــند  ــته باش ــزرگ را داش ــنواره های ب ــی جش میزبان
و امیدواریــم هرســاله شــاهد برگــزاری هرچــه بهتــر 

باشــیم. اســتان  ایــن جشــنواره ها در 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

گالیه هنرمندان از بی توجهی به فرهنگ

،،
در حــال حاضــر خواســتار مســاعدت 
ــه  ــرای اســتقرار گمــرک ب و پیگیــری ب
و  بنــدر خشــک  راه انــدازی  منظــور 
همچنیــن صــدور مجــوز منطقــه ویژه 
اقتصــادی بــرای بخشــی از اراضــی در 

اختیــار هســتیم



ــان  ــرطان بالغ ــون و س ــص خ ــوق تخص ــی، ف ــران رودین کام
گفــت: مهم تریــن عامــل در کنــار شــیوه های درمانــی ســرطان 
ــته  ــادی داش ــش زی ــار نق ــراد بیم ــود اف ــد در بهب ــه می  توان ک

باشــد، روحیــه فــرد بیمــار اســت. 
ــک  ــزود: ی ــان اف ــرطان بالغ ــون و س ــص خ ــوق تخص ــن ف ای
ــاری  ــه بیم ــبت ب ــت نس ــای درس ــد از آگاهی ه ــک بای پزش
و  اســت  اجتناب ناپذیــر  بیمــاری  زیــرا  باشــد؛  برخــوردار 
هنگامــی بــه ســراغ فــرد می آیــد کــه همــه فاکتورهــای 
ــام  ــد از تم ــگام بای ــن هن ــل باشــد؛ در ای ــف در آن دخی مختل
ــات  ــواده وی، امکان ــد خــود بیمــار، خان ظرفیــت موجــود مانن
درمانــی و وســایل تشــخیصی اســتفاده کــرد تــا بهتریــن 

ــود. ــه ش ــار ارائ ــرد بیم ــه ف ــات ب خدم
روزافــزون  پیشــرفت های  بــا  عنــوان کــرد: هرچنــد   وی 
ــان  ــت پیشــگیری، درم ــا قابلی پزشــکی بســیاری از بیماری ه

و کنــد شــدن رونــد ابتــا پیــدا کرده انــد، ولــی مســئله مهمــی 
ــراد  ــود اف ــد در بهب ــی می توان ــیوه های درمان ــار ش ــه در کن ک
بیمــار نقــش زیــادی داشــته باشــد، روحیــه فــرد بیمــار اســت.

رودینــی تاکیــد کــرد: مشــکاتی ماننــد ســوءرفتار، ســوءتغذیه، 
اســتعمال دخانیــات، اســترس، اضطــراب و مشــکات اقتصادی 
ــراد  ــوند اف ــث می ش ــد و باع ــم می دهن ــت ه ــه دس ــت ب دس
ــا  ــد؛ ام ــرار بگیرن ــرض ســرطان ق ــه در مع بیشــتری در جامع
ــش  ــاران ســرطانی را افزای ــر بیم ــت، عم ــه مثب داشــتن روحی
ــک  ــد ی ــرد می توان ــان ف ــول دوره درم ــس از ط ــد و پ می ده

زندگــی عــادی داشــته باشــد و بــه جامعــه برگــردد.
وی یــادآور شــد: جســت وجوی بیمــار در اینترنــت بــرای یافتــن 
ــار  ــاد بیم ــد و اعتم ــرگردان می کن ــتر او را س ــی بیش اطاعات
ــه پزشــک کــم می شــود و در نهایــت ســبب از بیــن  نســبت ب

ــرای بیمــار خواهــد شــد. رفتــن مســائل امیدوارکننــده ب

ــکته  ــت: س ــتاری، گف ــد پرس ــناس ارش ــجاع، کارش ــم ش مری
ــت.  ــور اس ــر در کش ــرگ و می ــل م ــومین عام ــزی، س مغ

وی افــزود: ســکته مغــزی در کشــور بــا افزایــش رو بــه رشــدی 
ــداد  ــیا، تع ــده در آس ــات انجام ش ــا مطالع ــت و ب ــه اس مواج
ــت  ــود را از دس ــان خ ــزی ج ــکته مغ ــر س ــه در اث ــرادی ک اف
بیماری هــای  اثــر  در  اســت کــه  افــرادی  برابــر  می دهنــد 
ــه  ــک حادث ــن ی ــد و ای ــت می دهن ــود را از دس ــان خ ــی ج قلب
ــواده آن هاســت. ــرای بیمــار و خان پیش بینی نشــده و ویرانگــر ب

ــه ســکته  ــواده مبتــا ب وی اظهــار کــرد: وقتــی یــک عضــو خان
مغــزی می شــود، هماننــد ایــن اســت کــه همــه خانــواده دچــار 
ــواده او پــس از  ســکته مغــزی شــده اند و زندگــی بیمــار و خان
ســکته مغــزی  دچــار تغییراتــی  می شــود کــه بــه شــرایط قبــل از 

ســکته برنخواهــد  گشــت.
شــجاع ادامــه داد: عــاوه بــر مــرگ ناشــی از بیمــاری ، اختــاالت 

و معلولیت هــای جســمانی بــه جــا مانــده از ســکته  مغــزی نیــز  
موضــوع مهمــی اســت کــه همــواره بایــد مــورد توجــه قــرار گیرد.

 ایــن دانش آموختــه  رشــته پرســتاری  اظهــار کــرد: پــس 
از اینکــه بیمــار  ســکته مغــزی مراحــل بحرانــی و حــاد را 
ســپری کــرد، بایــد ســریع ترین  فعالیت هــای توانبخشــی  
ــرا در  ــود؛ زی ــاد ش ــده ایج ــود آم ــه وج ــص  ب ــه نواق ــرای هم ب
ــا مشــکات فیزیکــی  ــاران ب ــن بیم بررســی های انجام شــده ای
ــتگی  ــره  و وابس ــای روزم ــام فعالیت ه ــی  در انج ــل ناتوان از قبی
ــدن مواجــه  ــه ب ــج یــک طرف ــرای انجــام کارهــا ، ضعــف و فل ب

می شــوند.
ــود  ــت ، کمب ــات نادرس ــوزش ، اطاع ــدم آم ــر  ع ــویی دیگ از س
بیمــاری   از  اقتصــادی پــس   توصیه هــای پزشــکی، فشــار 
ــن  ــرای ای ــی را ب ــی بیمه هــا، چالش های ــت نکــردن مال و حمای

ــد.  ــراد ایجــاد می کن اف

فواید آب گوجه فرنگی از منظر طب سنتی
ــی  ــای غرب ــی در غذاه ــات غذای ــن ترکیب ــی از مهم تری ــی، یک آب گوجه فرنگ
ــا  ــرنگ، ب ــیدنی خوش ــن نوش ــت. ای ــی اس ــای بین الملل ــیاری از غذاه و بس
وجــود اینکــه مــواد مغــذی زیــادی دارد، از نظــر میــزان کالــری و چربــی واقعــا 
ایــده آل اســت. آب گوجه فرنگــی، مــواد مغــذی کلیــدی و مهمــی را بــرای بــدن 
فراهــم می کنــد کــه همگــی بــرای عملکــرد مطلــوب بــدن ضــروری هســتند. 
حفــظ ارزش هــای تغذیــه ای آب گوجه فرنگــی ســالم و مغــذی از طریــق  
ــرای  ــرد. ب ــه کــردن و آهســته جــوش آوردن آن شــکل می گی حرارت دهــی، ل
حفــظ ارزش هــای تغذیــه ای گوجه فرنگــی، ابتــدا آن را در آب می جوشــانند تــا 
آنزیم هــای کاهنــده ویتامیــن C و دیگــر مــواد مغــذی را در زمــان لــه کــردن، 
ــذی  ــواد مغ ــری، م ــا آبگی ــن ی ــد پخت ــه فرآین ــی ک ــد. در حال ــال کنن غیرفع
موجــود در بعضــی از ســبزی ها و میوه هــا را نابــود می کنــد، امــا فرآینــد 
حرارت دهــی آرام، بعضــی از خاصیت هــای گوجه فرنگــی را هــم افزایــش 

می دهــد.
ــتفاده  ــی و اس ــطه حرارت ده ــه  واس ــی ب ــود در آب گوجه فرنگ ــن موج لیکوپ
ــا بیشــتر  ــه گوجه فرنگــی خــام واقع ــه آن، نســبت ب ــد تهی ــن در فرآین از روغ
 C و A  ــن ــت ویتامی ــرای دریاف ــی ب ــع خوب ــا منب ــی ذات ــت. گوجه فرنگ اس

اســت. بــا ایــن  حــال، آب گوجه فرنگــی کنسروشــده معمــوال غنی شــده 
ــی آن دارد.  ــوع خانگ ــه ن ــبت ب ــتری نس ــای بیش ــت و ویتامین ه اس

ــد کــه هــر نصــف فنجــان از آب گوجه فرنگــی، ۱۰ درصــد از  محققــان می گوین
ــه ویتامیــن C و ۳۵ درصــد از نیــاز توصیه شــده  ــه ب میــزان توصیه شــده روزان
ــواد  ــی از م ــیدنی غن ــن نوش ــازد. ای ــن می س ــن A را تامی ــه ویتامی ــه ب روزان

ــز هســت.  ــر نی مغــذی حــاوی ویتامین هــای B، پتاســیم و فیب
 یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای انــواع نوشــیدنی ها کــه میــزان فــروش آن هــا 
ــد، وجــود ترکیبــات آنتی اکســیدانی در آن هاســت. آب  را واقعــا بیشــتر می کن
ــن دارد.  ــن و بتاکاروت ــادی از لیکوپ ــدار زی ــور خــاص، مق ــه  ط ــی ب گوجه فرنگ
ــه  ــی را ب ــره گوجه فرنگ ــز و تی ــگ قرم ــه رن ــت ک ــن اس ــن لیکوپ ــا همی دقیق
 وجــود مــی آورد و بــا کاهــش خطــر ابتــا بــه بیماری هــای قلبــی و بعضــی از 
ــواد مغــذی  ــواع م ــد و ان ــن آنتی اکســیدان قدرتمن ــاط دارد. ای ســرطان ها ارتب
گیاهــی دیگــر،  از بــدن انســان ها در مقابــل رادیکال هــای آزاد محافظــت 

می کننــد و درنتیجــه مانــع از آســیب دیدگی های ســلولی می شــوند. 
می دهــد کــه  نشــان  آمریــکا  نورولــوژی  آکادمــی  مطالعــات  از  یکــی 
غلظــت زیــاد لیکوپــن در گوجه فرنگــی و انــواع محصــوالت تهیه شــده از 
ــروز ســکته مغــزی و ســکته مغــزی ایســکمیک را در  گوجه فرنگــی، خطــر ب

ــد.  ــش می ده ــی کاه ــب توجه ــور جال ــه  ط ــردان ب م

پوســت  متخصــص  ســلیمی،  الیــاس   دکتــر 
دربــاره فراگیــر شــدن کاشــت ناخــن و رابطــه 
ــود  ــز وج ــتی و نی ــای پوس ــا قارچ ه ــک آن ب نزدی
ناخــن  مــواد کاشــت  در  ســرطان زا  ترکیبــات 

هشــدار داد. 
ــت  ــه کاش ــان اینک ــا بی ــلیمی ب ــاس س ــر الی دکت
ــی دارد، گفــت: کاشــت  ــه زیبای ــا جنب ناخــن صرف
ــرد پزشــکی نداشــته و  ــه هیچ وجــه کارب ناخــن ب
بــه دلیــل صدمــات واردشــده بــه بافــت ناخــن و 

ــود. ــه نمی ش ــراف آن توصی ــت اط پوس
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت ب ــص پوس ــن متخص ای
الیــه ســطحی ناخــن الیــه مهمــی از ناخــن بــوده 
ــار  کــه در کاشــت ناخــن تراشــیده می شــود، اظه
کــرد: تراشــیده شــدن ســطح ناخــن بــا وارد کــردن 

ــراه  ــت آن هم ــه باف ــر ب ــیب های جبران ناپذی آس
ــال  ــه دنب ــی آن را ب ــن تدریج ــن رفت ــوده و از بی ب

دارد.
وی افــزود: همچنیــن تراشــیده شــدن ســطح 
ناخــن باعــث ورود مــواد شــیمیایی و چســب های 
مــورد اســتفاده در کاشــت ناخــن بــه داخــل بافــت 
آن شــده و ناخــن را مســتعد ابتــا بــه انــواع 

می کنــد. عفونــی  بیماری هــای 
قارچ هــای  ایجــاد  پوســت  متخصــص  ایــن 
پوســتی را در محــل از دیگــر عــوارض کاشــت 
ــت  ــل رعای ــه دلی ــت: ب ــرد و گف ــوان ک ــن عن ناخ
انتقــال  امــکان  ناخن هــا و  بهداشــت   نکــردن 
ــر ناخــن کاشته شــده و  ــر باکتری هــا در زی و تکثی
همچنیــن احتمــال آلــوده بــودن وســایل کاشــت 

ــواع  ــه ان ــا ب ــرض ابت ــراد در مع ــن اف ــن، ای ناخ
قارچ هــای پوســتی قــرار می گیرنــد.

ــت  ــب های کاش ــتفاده و چس ــورد اس ــواد م وی م
ــل در از  ــر و دخی ــل پرخط ــر عوام ــن را از دیگ ناخ
بیــن رفتــن بافــت ناخــن دانســت و خاطرنشــان 
کــرد: ایــن مــواد شــیمیایی بــا ایجــاد حساســیت 
در ناخن هــا و پوســت اطــراف آن آســیب هایی 

ــد. ــن وارد می کنن ــت و ناخ ــه پوس ــدی ب ج
در  ناخــن  کاشــت  صدمــات  بــه  ســلیمی 
ــا  ــزود: پاه ــرد و اف ــاره ک ــز اش ــا نی ــای پ ناخن ه
ــرض  ــت ها در مع ــر از دس ــه کمت ــل اینک ــه دلی ب
هــوای آزاد بــوده و ممکــن اســت ســاعات زیــادی 
در کفــش باقــی بماننــد، بیشــتر مســتعد ابتــا بــه 
قــارچ هســتند کــه کاشــت ناخــن ایــن احتمــال را 

افزایــش می دهــد.
ایــن عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علوم پزشــکی 

کرمانشــاه مطالــب موجــود در زمینــه فواید کاشــت 
ناخــن را نادرســت دانســت و عنــوان کــرد: کاشــت 
ناخــن در حــوزه پزشــکی هیــچ کاربــردی نــدارد و 
ــن کار را  ــو ای ــک از پزشــکان پوســت و م ــچ ی هی

ــد. ــد نمی کنن تایی
ســلیمی بــه آســیب های مکانیکــی واردشــده 
ــدن  ــته ش ــی شکس ــت در پ ــای دس ــه ناخن ه ب
ناخن هــای کاشته شــده اشــاره کــرد و افــزود: 
چســب مــورد اســتفاده در کاشــت ناخــن بــا 
ــا  ــت ت ــای دس ــطحی ناخن ه ــه س ــبیدن الی چس
حــد زیــادی از رشــد مناســب آن جلوگیــری کــرده 
و آن را مســتعد انــواع آســیب های مکانیکــی 

می کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن مــواد تــا مــدت زیــادی 
قــرار می گیرنــد،  ناخن هــای دســت  بــر روی 
ــای  ــتن ناخن ه ــاس نداش ــل تم ــه دلی ــت: ب گف

دســت بــا هــوا، روی ناخن هــای دســت پاکــی از 
جــرم تشــکیل شــده کــه در درازمــدت تغییــر رنــگ 
ناخــن را در پــی خواهــد داشــت. همچنیــن انــواع 
قارچ هــا و بیماری هــای عفونــی کــه درنتیجــه 
تراشــیده شــدن ســطح ناخــن ایجــاد می شــوند، 
در زرد شــدن ناخن هــا در درازمــدت تاثیــر دارنــد.

ــر  ــاره ب ــد دوب ــا تاکی ــت ب ــص پوس ــن متخص ای
ــوان کــرد: کاشــت  ــودن کاشــت ناخــن عن مضــر ب
ناخــن بــرای مــادران بــاردار بــه دلیــل حساســیت 
بیشــتر آن هــا بــه مــواد شــیمیایی بــه هیــچ عنوان 

ــود. ــه نمی ش توصی
ــاره خطــرات کاشــت  ــر درب ــار دیگ ــان ب وی در پای
ــیمیایی و  ــواد ش ــزود: م ــدار داد و اف ــن هش ناخ
چســب مــورد اســتفاده بدیــن منظــور در صــورت 
اســتاندارد نبــودن ممکــن اســت حــاوی ترکیبــات 

ــز باشــند. شــیمیایی ســرطان زا نی

#طب_سنتی

سالمت6

از کاشت ناخن تا خطر ابتال به سرطان! 

تازههایپزشکی

مصرف اُمگا۳ به حفظ سالمت 
روده ها کمک می کند

ــگا۳  ــرف ُام ــد مص ــان می ده ــد نش ــه جدی مطالع
ــالم  ــی س ــم غذای ــک رژی ــی از ی ــوان بخش ــه عن ب
همــراه بــا مــواد خوراکــی حــاوی فیبــر و پروبیوتیک 
می توانــد موجــب بهبــود تنــوع میکروبیوم هــای 

روده شــود. 
ــه  ــدن در مطالع ــام لن ــگاه ناتینگه ــان دانش محقق
روده گروهــی  میکروبیــوم  بررســی  بــه  خــود 
متشــکل از ۸۷۶ زن میانســال و مســن پرداختنــد. 
آن هــا تنــوع و فراوانــی باکتری هــای خــوب را 
ــه  ــگا۳ ک ــرب ام ــیدهای چ ــرف اس ــل مص در مقاب
در روغــن ماهــی یافــت می شــود و همچنیــن 
ــزان اســید چــرب امــگا۳ موجــود در خونشــان  می

ــد. ــی کردن را بررس
زنانــی کــه دارای مصــرف  مطالعــه نشــان داد 
اســید  ایــن  بیشــتر  میــزان  و  بیشــتر  امــگا۳ 
چــرب در خونشــان بودنــد، دارای میکروبیــوم روده 

هســتند. متنوع تــری 
ــامت  ــدد س ــد متع ــا فوای ــر ب ــوم متنوع ت میکروبی
 از جملــه کاهــش ریســک ابتــا بــه دیابــت، چاقــی 
و بیماری هــای التهــاب روده نظیــر کولیــت یــا 

کــرون روده مرتبــط اســت.
دکتــر آنــا والــدز، سرپرســت تیــم تحقیــق، در 
تحقیقــات  در  انســان  روده  می گویــد:  این بــاره 
پزشــکی بســیار مــورد توجــه اســت؛ زیــرا بــه طــور 
ــوط  ــی از مســائل مرب ــواع مختلف ــا ان ــده ای ب فزاین
ــا  ــوارش م ــتم گ ــاط دارد. سیس ــامت ارتب ــه س ب
ــه  ــت ک ــروب اس ــارد میک ــزاران میلی ــتگاه ه زیس
بیشــتر آن هــا نقــش اساســی در رونــد هضــم، 
ایفــا  وزن  تنظیــم  حتــی  و  ایمنــی  سیســتم 

» می کننــد.
دریافتیــم  »مــا  می افزایــد:  ادامــه  در  وی 
ــاب  ــش الته ــا کاه ــط ب ــاص مرتب ــای خ باکتری ه
و کاهــش ریســک چاقــی در افــرادی کــه مصــرف 
زیــاد اســیدهای چــرب امــگا۳ را داشــتند، بیشــتر 

ــود.« ب
ــگا۳  ــار خــوب ام ــان بعضــی از آث ــه محقق ــه گفت ب
ــه  ــن خاطــر باشــد ک ــه ای در روده ممکــن اســت ب
امــگا۳ موجــب تحریــک باکتری هــا بــه تولیــد 
              NCG                            ــه ــوم ب ــی موس ترکیب
در روده می شــود. طبــق تحقیقــات مشــخص شــده 
ــار  ــش فش ــب کاه ــب موج ــن ترکی ــه ای ــت ک اس

ــود. ــده می ش ــودات زن ــی در روده موج اکسایش
تحقیقــات گســترده تر قبلــی آثــار مثبــت اســیدهای 
ــولین در  ــه انس ــت ب ــر مقاوم ــگا ۳ را ب ــرب ام چ
دیابــت، فشــار خــون بــاال، آرتریــت، ترومبــوز 
)لختــه شــدن خــون(، بعضــی از ســرطان ها و زوال 

ــت.  ــان داده اس ــناختی نش ش
ــگا  ــه ام ــد ک ــان می ده ــد نش ــه جدی ــال مطالع ح
۳ موجــب بهبــود میکروبیــوم روده هــم در تنــوع و 

ــود. ــب آن می ش ــم در ترکی ه

تغذیه

مراقب عوارض مصرف بیش از حد 
»کله پاچه« باشید! 

دکتــر کــوروش جعفریــان، متخصــص تغذیــه 
گفــت: بســیاری از بیماری هــای دوران میانســالی 
ــت  ــای نادرس ــات گرفته از الگوه ــالمندی نش و س
غذایــی در دوران جوانــی اســت؛ بنابرایــن جوانــان 
و افــراد ســالم بــه صــرف اینکــه از ســامت کافــی 
ــه  ــی کله پاچ ــوردن افراط ــا خ ــد ب ــد، نبای برخوردارن
زمینــه ابتــا بــه بیماری هــای مختلــف را در آینــده 

ــد.  ــرای خــود فراهــم  کنن ب
اینکــه  بیــان  بــا  جعفریــان  کــوروش  دکتــر 
ــایر  ــش از س ــا بی ــور م ــه در کش ــرف کله پاچ مص
کشورهاســت، افــزود: بســیاری از کشــورها تمایلــی 
ایــران  در  امــا  ندارنــد؛  خــوردن کله پاچــه  بــه 
اغلــب آن را بــه عنــوان یــک غــذای مقــوی و 
لذیــذ به ویــژه در وعــده صبــح  می داننــد؛ بایــد 
ــی  ــع غن ــک منب ــذا ی ــن غ ــه ای ــت ک ــر داش در نظ
از کلســترول، اســید چــرب، اســید نوکلئیــک، 
ــی  ــرف آن خیل ــت و مص ــن اس ــن و پوری پریمیدی

نمی شــود. توصیــه 
ــژه  ــتند به وی ــالم هس ــه س ــرادی ک ــت: اف وی گف
ــه  ــرف کله پاچ ــه مص ــل ب ــورت تمای ــان در ص جوان
بهتــر اســت حداکثــر یک بــار در مــاه آن را مصــرف 

کننــد.
 الزم بــه ذکــر اســت افــرادی کــه میــل بــه خــوردن 
ایــن غــذا دارنــد، بهتــر اســت از قســمت هایی کــه 
ــا  ــد ت ــتفاده کنن ــتر اس ــری دارد، بیش ــی کمت چرب

ــرب آن. ــمت های چ قس
جعفریــان توضیــح داد: مغــز و چشــم در ایــن 
غــذا، از چربــی بیشــتری نســبت بــه پاچــه و زبــان 
برخــوردار اســت؛ بنابرایــن توصیــه می شــود افــراد 
از زبــان و پاچــه کــه دارای پروتئیــن بیشــتری 
نســبت بــه ســایر قســمت های آن اســت، مصــرف 

کننــد.
بــه گفتــه ایــن متخصــص تغذیــه اســتفاده از 
غذاهــای چربــی ماننــد کله پاچــه در بعضــی مواقــع 
ــن کلســترول در  ــه تامی ــاز ب ــه نی ــرای کــودکان ک ب
ــود؛  ــوب می ش ــد محس ــی مفی ــد، غذای ــدن دارن ب
بیمــاران کلیــوی،  به ویــژه  بیمــاران  بــرای  امــا 
قلبــی و افــرادی کــه اوره باالیــی دارنــد، همچنیــن 
ــه  ــه هیچ وجــه توصی ــه فشــار خــون ب ــان ب مبتای

نمی شــود.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــز در  ــه مصــرف گوشــت قرم ــان اینک ــا بی ــران ب ته
افــرادی کــه اوره باالیــی دارنــد، تبدیــل بــه نقــرس 
ــانی  ــده و کس ــراد یادش ــرد: اف ــد ک ــود تاکی می ش
ــع  ــکل دف ــوی مش ــاالت کلی ــل اخت ــه دلی ــه ب ک
پروتئیــن دارنــد و همچنیــن بیمــاران قلبــی و 
ــی خــود  ــه غذای ــد کله پاچــه را از برنام ــی بای دیابت
بــه دلیــل داشــتن چربــی و پروتئیــن زیــاد حــذف 
کننــد. الزم بــه ذکــر اســت بســیاری از ســکته های 
قلبــی و مغــزی بــه دلیــل مصــرف مــداوم غذاهــای 

ــد. ــاق می افت ــه اتف ــر کله پاچ ــرب نظی ــیار چ بس

زیبایی

 عواقب وحشتناک 
با آرایش خوابیدن )2(

ــش و  ــردن آرای ــاک ک ــدون پ ــواب ب ــه رختخ ــن ب رفت
ــان آوری دارد. ــا زی ــار واقع ــورت، آث ــتن ص شس

 طراوت پوستتان از دست می رود
چــه کســی اســت کــه دوســت نداشــته باشــد پوســتی 
ــر از   شــاداب و جــوان و ســر حــال داشــته باشــد؟ اگ
ــرای روشــن تر  ــه ب ــا رژگون روشــن کننده های پوســت ی
اســتفاده  پوســتتان  دادن  جلــوه  درخشــان تر  و 
می کنیــد، ایــرادی نــدارد؛ امــا خوابیــدن بــا ایــن مــواد 

ــد.  ــته باش ــوس داش ــا معک ــری کام ــد تاثی می توان
پوســت، بزرگ تریــن انــدام بــدن اســت و عملکردهــای 
حیاتــی بــرای بــدن مــا دارد؛ ماننــد تعریــق، برون ریــزی 
لیپیــد، ترمیــم زخم هــا و تنظیــم دمــای بــدن؛ بنابرایــن 
حتمــا بایــد پوســت خــود را مرتــب پاک ســازی و 
الیه بــرداری کــرده و فکــر خوابیــدن بــا آرایــش صــورت 

را هــم از ســر بیــرون کنیــد. 
وقتــی ســلول های مــرده  پوســت، چربــی و مــواد 
ــد  ــت نمی توان ــد، پوس ــر می کنن ــذ را ُپ ــی، مناف آرایش
ــه  ــود؛ درنتیج ــی می ش ــار خفگ ــد و دچ ــس بکش نف
وجــود  بــه  کومدون هــا  و  سرســیاه  جوش هــای 
پوســت  می توانــد  اتفاقــات  ایــن  همــه   می آینــد. 
ــم  ــا مه ــس  واقع ــد. پ ــوه بده ــرده جل ــی روح و م را ب
نیســت چقــدر خســته و خواب آلــود هســتید؛ لطفــا اول 

ــد. ــد بخوابی ــویید و بع ــان را بش صورتت
 فرآیند تنفس  پوست مختل می شود

ــودش را  ــتیم، خ ــواب هس ــه در خ ــی ک ــا وقت ــدن م ب
ــا در  ــم طبیعت ــت ه ــد. پوس ــازی می کن ــا  و بازس احی
خــواب بهتــر می توانــد خــودش را ترمیــم کنــد؛ بنابرایــن 
مهــم اســت کــه در زمــان خــواب، هیــچ آرایشــی روی 
صــورت باقــی نمانــد تــا منافــذ بتواننــد چربــی ترشــح 
کــرده و از پوســت در مقابــل  رادیکال هــای آزاد در هــوا 
ــورت  ــی را روی ص ــواد آرایش ــر م ــد. اگ ــت کنن محافظ
ــل  ــم، مخت ــیار مه ــه  بس ــن پروس ــد، ای ــی بگذاری باق

خواهــد شــد.
یــک شــب بــا آرایــش خوابیــدن، تعــادل ظریــف 
پوســتتان را بــه هــم زده و بیمــارش می کنــد. اگــر 
ــد  ــت نمی توان ــند، پوس ــدود باش ــت مس ــذ پوس مناف
نفــس بکشــد و درنتیجــه خــودش را ترمیــم نمی کنــد. 
چربــی موجــود در منافــذ تجمــع پیــدا کــرده و تبدیــل به 
ــد مشــکات  ــم می توان ــن ه ــه ای ــری می شــود ک باکت
پوســتی گوناگونــی را ایجــاد کنــد. پــس از یــک شــب 
ــه  ــک هفت ــه ی ــورت، ب ــش روی ص ــا آرای ــدن ب خوابی
وقــت نیــاز خواهیــد داشــت تــا پوســتتان بــه وضعیــت 
ــه دســت  ــاره تعادلــش را ب ســابق خــود برگــردد و دوب

بیــاورد. 
 پوستتان زودتر چروکیده خواهد شد

ــذ، خشــکی  ــش، بســته شــدن مناف ــا آرای ــدن ب خوابی
پوســت، حساســیت پوســت و ...، عواملــی هســتند کــه 

ــد.  ــان می کنن ــر پیرت ــار هــم زودت در کن
ــد  ــازه می دهی ــه اج ــی اینک ــش، یعن ــا آرای ــدن ب خوابی
ایــن مــواد بــه پوســتتان نفــوذ کــرده و کاژن پوســتتان 

را نابــود کننــد. 

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل سى و ششم: تربیت اجتماعى )1(
انســان موجــودى اســت کــه اجتماعــى آفریــده 
ــى  ــودى اجتماع ــا موج ــا و طبع ــده و فطرت ش
ــه جهــان  ــواده چشــم ب اســت؛ در اجتمــاع خان
مى گشــاید و بــا اســتفاده از حمایــت والدیــن و 
خدمــات آن هــا و گاهــى بــا اســتفاده از دیگــران 
ــواده  ــر از خان ــد و ناگزی رشــد و پــرورش مى یاب
ــه  ــه اى ک ــک و جامع ــه کوچ ــوان جامع ــه عن ب
اولیــن بــار بــا آن مواجــه مى شــود، تأثیــر 
مى پذیــرد و اتفاقــا بــا اینکــه در بــدو تولــد 
ایــده، عقیــده و توانایــى حرکــت و ســخن گفتن 
نــدارد، مى توانــد بــر روحیــات، رفتــار و عملکــرد 
ــر  ــر و تأث ــن تأثی ــواده تأثیرگــذار باشــد و ای خان

ــل اســت. متقاب
 کــودک حــال و هــواى پــدر و مادر و پــس از آن 
ــر مثــل اقــوام، گــروه همســال،  جامعــه بزرگ ت
ــادات  ــم، ع ــرد، راه و رس ــه و ... را مى پذی محل
و آداب و رســوم و ســنن آن هــا را مى بینــد، 
مى کنــد،  عــادت  آن هــا  بــه  و  فرامى گیــرد 
درنهایــت بــه عنــوان عضــوى از جامعــه خانــواده 
و جامعــه محلــه و ... بــه حســاب مى آیــد 
ــه  ــد و ب ــا مى کن ــا آن ه ــگ ب ــود را همرن و خ

ــردازد.  ــت مى پ ــش و فعالی ــاش و کوش ت
حیــات اجتماعــى بشــر مســتلزم پذیــرش 
ــر  ــال یکدیگ ــئولیت هایى در قب ــدات و مس تعه
اســت. پــدر و مــادر مســئولیت دارنــد تــا 
فرزنــد خــود را بــا قراردادهــاى اجتماعــى، 
اخاقــى اجتماعــى، روابــط اجتماعــى، نیازهــاى 
و  اســتعداد  و  آشــنا کننــد   ... و  اجتماعــى 
بــه  را  فرزندشــان  اجتماعــى  توانایى هــاى 
ــا اســتفاده  ــا ب شــکوفایى و فعلیــت برســانند ت
از ایــن توانایى هــا هــم نیــاز خــود را از جامعــه 
از  بخشــى  بتوانــد  هــم  و  دریافــت کــرده 
نیازهــاى افــراد دیگــر اجتمــاع را برطــرف کنــد.

والدیــن بایــد فرزنــد خــود را بــه گونــه اى 
تربیــت کننــد کــه از جامعــه نترســد، از جامعــه 
گریــزان نباشــد، از جامعــه توقــع بیجــا نداشــته 
باشــد و خــود را بــر جامعــه و افــراد دیگــر 
بــا جامعــه  بلکــه خــود را   ترجیــح ندهــد؛ 
و همــراه بــا دیگــران موفــق و پیــروز دانســته و 

تنهایــى را عیــن شکســت بدانــد. 
ــه از  ــه جدابافت ــود را تافت ــد خ ــان نمى توان انس
دیگــران بدانــد و بــه دور از جامعــه و بى تفــاوت 
در برابــر غــم و انــدوه و درد مــردم و دور از همــه 
هیاهوهــا و اشــتغاالت عامــه، در گوشــه اى 
ــود.  ــغول ش ــود مش ــى خ ــه زندگ ــده و ب خزی
کتــاب »اصــول تربیــت«، انتشــارات همــای  از 

رحمــت
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ــا در  ــه م ــادی از جامع ــش زی ــفانه بخ متأس
ــا ۷۰ ســالگی  ــاال یعنــی حــدود ۶۰ ت ســنین ب
ــه همیــن  ــو مبتــا می شــوند؛ ب ــروز زان ــه آرت ب
ــرادی  ــا اف ــیاری از م ــا بس ــن روزه ــل ای دلی
را می شناســیم کــه یــا درگیــر اســتفاده از 
داروهــای مختلــف خوراکــی و تزریقــی بــرای 
درمــان درد و ناتوانــی زانوهــای خــود هســتند 
یــا تحــت عمــل جراحــی تعویــض مفصــل زانو 

قــرار گرفته انــد. 
ــو  ــروز زان ــه گــزارش جــام جــم، مشــکل آرت ب
بــه حــدی در جامعــه میانســال و مســن 
ــی از  ــش یک ــه پی ــه هفت ــده ک ــایع ش ــا ش م
اعضــای انجمــن جراحــان ارتوپــدی ایــران بــا 
اشــاره بــه اینکــه تاکنــون دارویــی بــرای درمان 
ــو کشــف نشــده،  ــروز مفاصــل زان ــی آرت قطع
دربــاره اینکــه نباید فریــب تبلیغات ماهــواره ای 
داروهــای غضروف ســاز را خــورد، هشــدار داد؛ 
ــوال  ــروز معم ــان آرت ــای درم ــه داروه ــرا ک چ
نقــش کاهنــده درد را بــر عهــده دارنــد و ســهم 
ــاف  ــاری برخ ــن بیم ــان ای ــی در درم چندان

آنچــه رســانه ها تبلیــغ می کنند،ندارنــد.
ــوان  ــر کی ــت دکت ــای صحب ــه پ ــن بهان ــه ای ب
احــدی، فــوق  تخصــص جراحــی زانــو، دربــاره 

عوامــل مؤثــر در ابتــا بــه آرتــروز زانــو و 
پیشــگیری از آن نشســتیم. 

 فقط پیرها آرتروز زانو نمی گیرند
ــه  ــان ســاییدگی مفصــل اســت ک ــروز هم آرت
در آن اســتخوان زیــر مفصــل دچــار تغییراتــی 
رونــد  آرتــروز  بیــان دیگــر  بــه  می شــود. 
طبیعــی پیــر شــدن و خــورده شــدن مفصــل 

ــت.  اس
یکــی از شــایع ترین بیماری هــای آرتــروزی 
ــو می شــود.  ــب مفصــل زان ــه تخری ــوط ب مرب
برخــاف تصــور بســیاری، ایــن بیمــاری فقــط 
در بعضــی مواقــع، بــدون هیــچ بیمــاری 
زمینــه ای در ۷۰ تــا ۸۰ ســالگی بــه جــان 
در  کــه  می افتــد  ســالخوردگان  مفاصــل 
حقیقــت ناشــی از رونــد پیــری تدریجــی 
مفصــل زانوســت؛ امــا وقتــی عواملــی چــون 
عفونــت مفصلــی، کجــی محــور زانــو، افزایــش 
ــه وزن  ــی و اضاف ــی، چاق ــی مفصل بیرون زدگ
ــب  ــو، تخری ــا مینیســک زان ــاط ی ــی رب و پارگ
آرتــروز  مفصــل زانــو را تشــدید می کنــد، 
زودرس در ســنین میانســالی نیــز اتفــاق 
مفصــل  آرتــروز،  نــوع  ایــن  در  می افتــد. 
ــت  ــب و عفون ــر شکســتگی، تخری ــر اث ــو ب زان

 بــه تدریــج بــه ســمت ســاییدگی پیــش 
می رود.

 واکسینه کردن زانو در برابر آرتروز 
مــا می توانیــم تــا حــدی جلــوی رونــد تخریب 
و وارد شــدن آســیب بــه مفاصــل زانــو را 
بگیریــم. ابتــدا بایــد دو عامــل مهم را همیشــه 
در رونــد زندگــی مــد نظر داشــته باشــیم؛ یکی 
ــم و  ــوی اضافــه وزن شــدید را بگیری آنکــه جل
دیگــر اینکــه بــا انجــام ورزش هــای خاصــی به 

تقویــت عضــات زانــو کمــک کنیــم.
ــل کجــی  ــه دلی ــه ب از ســوی دیگــر، کســی ک
ــروز  ــه آرت ــو در خطــر ابتــا ب بیــش از حــد زان
ــش  ــی زانوی ــان کج ــی درم ــد در پ ــت، بای اس
ــدید  ــش وزن ش ــه افزای ــانی ک ــا کس ــد ی باش
دارنــد بایــد بــا رعایــت رژیــم غذایــی مناســب 
ــه کاهــش  ــی منظــم ب و داشــتن تحــرک بدن
وزن خــود پیــش از آنکــه مفاصــل زانویشــان 

ــد. دچــار آســیب شــود، اقــدام کنن
ــا  ــز ب ــای روماتیســمی پیشــرفته نی بیماری ه
درمان هــای تخصصــی قابــل کنتــرل و درمــان 
چــون  آســیب هایی  همچنیــن  هســتند. 
پارگــی مینیســک زانــو نیــز بــا اعمــال جراحــی 

رفع شــدنی هســتند. 

ــش  ــه زانوی ــی ک ــر کس ــد ه ــوش نکنی فرام
کمــی کجــی دارد، احتیــاج بــه عمــل جراحــی 
نــدارد و نبایــد شــائبه آســیب های مفصلــی را 

ــد.  در ســر بپروران
بــه  بعضــی کجی هــای مختصــر آســیبی 

نمی کننــد. وارد  مفصــل 
 درمان آرتروز بدون جراحی

در بیشــتر مواقــع، روش هــای غیرجراحــی 
می شــود  اســتفاده  آرتــروز  درمــان  بــرای 
ــم  ــامل ک ــی ش ــم غیرجراح ــول مه ــه اص ک
ــی  ــت عضان ــای تقوی ــردن وزن و ورزش ه ک

می شــود.
ــان  ــرای درم ــی ب ــون داروی خاص ــه تاکن البت
ــده  ــف نش ــو کش ــل زان ــروز مفاص ــی آرت قطع
ــت  ــو را بســازد و حال ــد غضــروف زان ــا بتوان ت
ــود  ــت اول خ ــه حال ــاره ب ــده را دوب تخریب ش
بازگردانــد. درواقــع داروهــا معمــوال نقــش 
کاهنــده درد را بــر عهــده دارنــد و نقــش 
ــاف  ــاری برخ ــن بیم ــان ای ــی در درم چندان
آنچــه رســانه ها تبلیــغ می کننــد، ندارنــد.

ــو در  ــب زان ــد تخری ــه رون ــی ک ــه در صورت البت
ــا  ــرد ب ــاری ف ــد و بیم ــروی باش ــال پیش ح
روش هــای غیرجراحــی بهبــود نیابــد و بیمــار 
همچنــان درد داشــته باشــد، از روش هــای 
جراحــی مثــل تعویــض مفصــل زانــو اســتفاده 
ــا انجــام ایــن جراحــی  خواهــد شــد و فــرد ب
می توانــد تــا پایــان عمــر بــه راحتــی از زانــوی 

ــد. خــود اســتفاده کن
 زندگی با زانوهای سالم

اگــر در طــول زمــان بــر اثــر افزایــش وزن، قــرار 
گرفتــن مکــرر در وضعیت هــای نامناســب 
ماننــد روی زمیــن نشســتن، اســتفاده از 
ــایل  ــرر وس ــردن مک ــد ک ــی و بلن ــت ایران توال
ــو وارد  ــه زان ــد ب ــش از ح ــار بی ــنگین، فش س
شــود، مفاصــل زانــو دچار ســاییدگی و آســیب 
ــروز اســت؛  ــه خــود زمینه ســاز آرت می شــود ک
بــه همیــن دلیــل کاهــش وزن اضافــه و 
ــا  ــه ب ــات در مقابل ــت عض ــای تقوی ورزش ه

ــت دارد.  ــو اولوی ــروز زان آرت
ــا  ــی ب ــر در روش زندگ ــر تغیی ــوی دیگ از س
اســتفاده از دستشــویی فرنگــی، حمــل نکردن 
بارهــای ســنگین و خوانــدن نمــاز روی صندلی 

بایــد مــورد توجــه جــدی قــرار بگیــرد.
بــه  بی تحرکــی  باشــید  داشــته  توجــه 
ــان  ــه زانوهایم ــی ک ــی در صورت ــه حت هیچ وج

درد می کنــد، توصیــه نمی شــود . کمااینکــه 
ممکــن اســت اگــر راه نرویــم، درد زانوهــا کــم 
ــب  ــه مرات ــی ب ــد بی حرکت ــی فوای ــود؛ ول ش

ــت. ــر اس بدت
 غضروف سازی با دارو، خیال یا 

واقعیت ؟
ــتناد در  ــل اس ــع غیر قاب ــه از مناب ــائلی ک مس
جامعــه منتشــر می شــود، پایــه خوبــی بــرای 
درمــان بیماری هــا نیســت و متأســفانه برخــی 
ــی  ــی درمان های ــل مســائل مال ــه دلی ــراد ب اف
را توصیــه می کننــد کــه بــا مطالعــات علمــی، 

ثابــت نشــده اســت.
درمــان  بــا  ارتبــاط  در  زیــادی  تبلیغــات 
و  قرص هــا  ارائــه  و  آرتــروز  دارویــی 
ــی  ــود؛ در حال ــاز می ش ــای غضروف س داروه
کــه داروهــای مختلفــی کــه بــه عنــوان 
ســوی  از  می شــود  معرفــی  غضروف ســاز 
مراجــع معتبــر بــه عنــوان درمــان موثــر 
تاییــد  و  معرفــی  آرتــروز  از  پیشــگیری  و 

. ند ه ا نشــد
البتــه بعضــی از ایــن داروهــا در کســانی 
ــد، درد را  ــط دارن ــف و متوس ــروز خفی ــه آرت ک
ــاره اینکــه منجــر  ــا درب تســکین می دهــد؛ ام
بــه پیشــگیری و جلوگیــری از تخریــب مفصل 

ــدارد. ــی وجــود ن ــو شــوند، مدرک زان

بایــد  نیــز  مســکّن ها  از  اســتفاده  دربــاره 
گفــت داروهــای غیراســتروئیدی و پمادهــای 
موضعــی ضد التهابــی در کاهــش دردهــای 
ناشــی از التهــاب مفاصــل موثرنــد. حتــی 
ــخیص  ــا تش ــل ب ــای مکم ــوان از داروه می ت
پزشــک اســتفاده کــرد . البتــه تزریقــات داخــل 
مفصــل زانــو و ترکیبــات پی آر پــی نیــز قــادر بــه 
ــی  ــم مفصــل تخریب شــده نیســتند، ول ترمی
ــد. ــش می ده ــی کاه ــرای مدت ــار را ب درد بیم

،،
مشــکل آرتــروز زانــو بــه حــدی در جامعــه 
میانســال و مســن ما شــایع شده که هفته 
پیــش یکــی از اعضــای انجمــن جراحــان 
ارتوپــدی ایــران اشــاره کرد که تاکنــون دارویی 
بــرای درمــان قطعــی آرتــروز مفاصــل زانــو 

کشــف نشــده اســت

درمان آرتروز زانو، نه با تبلیغات ماهواره ای

غضروف سازی با دارو، خیال یا واقعیت ؟ 

سکته مغزی ، سومین عامل مرگ و میر در کشور روحیه بیمار، فاکتور مهم در درمان سرطان 

و)N-کاربامیل گلوتامات(
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رئیس ستاد عتبات عالیات جیرفت:
خادمان موکب ها، اخالق و رفتار 

مناسبی با زائران داشته باشند
رئیــس ســتاد عتبــات عالیــات شهرســتان جیرفــت 
گفــت: خادمــان موکب هــا بایــد اخــاق و رفتــار 
ــران آن هــا  ــران داشــته باشــند و زائ ــا زائ مناســبی ب
ــد. ــرار دهن ــی ق ــوی خــود در زندگ ــوان الگ ــه عن را ب

ــات  ــات عالی حســین جوهــری، رئیــس ســتاد عتب
شهرســتان جیرفــت، چهارشــنبه ۲۲ شــهریور در 
راســتای  در  برنامه ریــزی  و  هماهنگــی  نشســت 
راه انــدازی موکب هــای دارالوالیــه و مدینة الزهــراء 
مســتقر در کربــا گفــت: در بیــن موکب هــای مســتقر 
در کربــا در ســال گذشــته موکــب دارالوالیــه جیرفــت 
موفــق شــد رتبــه برتــر را کســب کنــد کــه ایــن 
موفقیــت نشــأت گرفته از نظــم و ترتیبــی اســت کــه 
ــرآن  ــاوت ق ــی نمــاز جماعــت و ت در راســتای برپای
کریــم در محــل موکــب و همچنیــن پذیرایــی از 

ــود دارد. ــکان و ... وج ــل اس ــران در مح زائ
ــا در  ــطح کرب ــه در س ــی ک ــا موکب ــزود: تنه وی اف
ــه  ــی داشــت، موکــب دارالوالی محــل اســکان پذیرای
ــام  ــا تم ــب ب ــن موک ــان ای ــود و خادم ــت ب جیرف
ــت  ــین)ع( خدم ــران اباعبدهللا الحس ــه زائ ــود ب وج

می کردنــد.
رئیــس ســتاد عتبــات عالیــات شهرســتان جیرفــت 
بیــان کــرد: مطابــق برنامه ریزی هــای انجام شــده 
از ســوی مســئوالن و دســت اندرکاران ســتاد عتبــات 
عالیــات، بایــد تمــام موکب هــا شناســنامه دار شــوند. 
ــن  ــد ای ــردم بای ــم و م ــب داری ــت دو موک در جیرف
ــود را  ــای خ ــد و کمک ه ــایی کنن ــا را شناس موکب ه
ــه  ــن مجموع ــه ای ــه صــورت نقــدی و غیرنقــدی ب ب
تحویــل دهنــد؛ هیچ کــس حــق نــدارد از امــوال 
هزینــه کنــد؛  داخــل کشــور  در  جمع آوری شــده 
ــه صــورت افتخــاری  ــب ب ــن موک ــراد در ای ــام اف تم

می کننــد. کار 
وی ادامــه داد: امســال بــا توجــه بــه اینکــه دو موکب 
از شهرســتان جیرفــت در کربــا برپــا می شــود بایــد 
در  الزم  برنامه ریزی هــای  و  تعامــل  وحــدت،  بــا 
کنــار یکدیگــر بتوانیــم بــه زائــران امــام حســین)ع( 
زمینــه  ایــن  در  خوشــبختانه  و  خدمــت کنیــم 
هماهنگی هــای الزم در بیــن مســئوالن انجــام شــده 

اســت.
رئیــس ســتاد عتبــات عالیــات شهرســتان جیرفــت 
عنــوان کــرد: امــام حســین)ع( در اجــرای امــر 
ــا  ــد و م ــت کردن ــر حرک ــی از منک ــروف و نه ــه مع ب
ــام  ــم و از انج ــیر گام برداری ــن مس ــد در ای ــم بای ه
هرگونــه حواشــی و مســائل سیاســی در ایــن راســتا 

ــم. ــودداری کنی خ
جوهــری تصریــح کــرد: واگــذاری زمیــن بــرای 
راه انــدازی موکب هــا در کربــا بــر عهــده عتبــات 
را  الزم  امکانــات  تمــام  بایــد  و  اســت  عالیــات 
فراهــم کنیــم  موکب هــا  راه انــدازی  راســتای  در 
تــا بتوانیــم خدمــات خوبــی را بــه زائــران امــام 

حســین)ع( ارائــه دهیــم.

گردشگری
افقی نو در گردشگری استان یزد

گردشــگری طــی ســال های اخیــر رنــگ و بویــی 
دیگــر در یــزد گرفتــه و حتــی شهرســتان های 
ایــن اســتان نیــز اغلــب از ایــن بخــش بهره منــد 
شــده اند؛ بــه نحــوی کــه بــه نظــر می رســد 
افق هــای روشــنی پیــش روی ایــن صنعــت 

ــت. ــده اس ــوده ش گش
ــان یکــی  ــدی پیــش میزب ــق چن شهرســتان باف
رویدادهــای گردشــگری کشــور  مهم تریــن  از 
بــود و جمعــی از فعــاالن ایــن حــوزه بــه منظــور 
بررســی و رصــد مشــکات ایــن بخــش، در 
ــت  ــوان گف ــاید بت ــد و ش ــم آمدن ــرد ه ــق گ باف
اجتماعــات  مهم تریــن  از  یکــی  ایــن جمــع، 
فعــاالن گردشــگری در ســطح ملــی و منطقــه ای                                                                    

ــود. ب
ــن  ــه تأمی ــق را اتحادی ــفر باف ــرکت کنندگان س ش
نیازهــای فــرش و صنایــع دســتباف، انجمــن 
تورلیدرهــای گردشــگری و تعاونی هــای گردشــگری 
و لیدرهــای رســمی گردشــگری تشــکیل می دهنــد 
کــه هــر کــدام به ســهم خــود نقــش بســیاری در 

ــد. ــرای توســعه گردشــگری دارن تــاش ب
 بافق موقعیت برجسته ای در گردشگری 

کشور دارد
واقــع شــدن بافــق در مرکــز درواقــع اســتان های 
خراســان  بلوچســتان،  و  سیســتان  کرمــان، 
جنوبــی و یــزد را بــه یکدیگــر پیونــد داده اســت؛ 
ــیمات  ــن تقس ــی از بزرگ تری ــه یک ــه ای ک منطق
کشــوری در حــوزه گردشــگری بــه شــمار مــی رود 
و درواقــع حــدود 35 درصــد از حــوزه گردشــگری 
کشــور را بــه خــود اختصــاص داده و همیــن 
ویژگــی یکــی از دلیــل انتخــاب بافــق بــرای 

ــود. ــن نشســت ب ــزاری ای برگ
و  بــه جاذبه هــای کویــر  دادن  نشــان  توجــه 
آشــنایی بــا  مجتمــع گردشــگری کویــرکارال 
ــود  ــوع خ ــع از ن ــن مجتم ــوان اولی ــه عن ــق ب باف
در اســتان یــزد بــرای تــدارک تورهــای مســافرتی 
بــه ایــن منطقــه نیــز یکــی از دالیــل اصلــی 
ایــن فعــاالن بــرای ســفر بــه بافــق بــه حســاب 

می آیــد.
اقامــت  از  پــس  فعــاالن گردشــگری کشــور 
برگــزاری  و  مجتمــع  ایــن  در  یک شــبه 
نشســت هایی بــا موضــوع چگونگــی تعامــل 
بیــن مجموعــه ای بــرای توســعه گردشــگری 
ــرای  ــی ب ــه راهکارهای ــن ارائ ــور و همچنی در کش
اســتفاده و ســفر بهتــر گردشــگران بــه ایــن 
ــه  ــتفاده بهین ــاره اس ــود درب ــرات خ ــه، نظ منطق
از مهم تریــن  بافــق را کــه  از مجتمــع کاراکال 
ــث  ــه بح ــت، ب ــتان اس ــن شهرس ــای ای جاذبه ه

گذاشــتند.

ــی معاونــت  ــر  کل دفتــر صــادرات و بازرگان مدی
ــن  ــت دومی ــن پاسداش ــتی در آیی ــع  دس صنای
ــهر  ــوان ش ــه  عن ــان ب ــاب اصفه ــالگرد انتخ س
جهانــی صنایــع  دســتی کــه شــامگاه چهارشــنبه 
ــک  ــت: هم این ــد، گف ــزار ش ــهریورماه برگ ۲۲ ش
بیشــترین میــزان رشــد در ســبد صــادرات 
ــع  دســتی  ــه صنای ــی کشــور ب کاالهــای غیر نفت
ــی  ــدان اصفهان ــدات هنرمن ــه تولی ــژه ب و به وی

اختصــاص دارد.
ــر صــادرات و  ــر  کل دفت ــان، مدی ــا محمودی پوی
ــازمان  ــتی س ــع  دس ــت صنای ــی معاون بازرگان
میــراث  فرهنگــی، در ایــن مراســم کــه در 
ــان  ــزی اصفه ــه مرک ــات کتابخان ــاالر اجتماع ت
ــا حضــور مســئوالنی از ایــن اســتان برگــزار  و ب
شــد گفــت: همــگان اصفهــان را اسطوره شــهری 
ــای  ــن قطب ه ــی از اصلی تری ــه یک ــد ک می دانن

ــی رود. ــمار م ــه  ش ــور ب ــتی کش ــع  دس صنای
او افــزود: در طــول چهــار ســال گذشــته نهضتــی 
در راســتای توســعه و ترویــج و صــادرات صنایــع  
ــه  ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــده اس ــاد ش ــتی ایج دس
ــع  دســتی کشــورمان  ــک صــادرات صنای هم این
ــه نســبت زمــان مشــابه  ــا 111 درصــد رشــد ب ب
خــود در ســال های 1388 تــا 139۲ از مــرز 

ــون دالر در ســال گذشــته اســت. ۲50 میلی
محمودیــان بــا اشــاره بــه نقــش اصفهــان 
در توســعه و ترویــج صنایــع  دســتی کشــور 
تصریــح کــرد: بــا تاش هــای همــه مســئوالن و 
ــق  ــان موف ــدان اصفه ــژه هنرمن ــدان به وی هنرمن
ــادرات  ــوزه ص ــی در ح ــد خوب ــا رش ــده ایم ت ش
ــه ای  ــه گون ــیم؛ ب ــته باش ــتی داش ــع  دس صنای
ــبد  ــد در س ــزان رش ــترین می ــون بیش ــه اکن ک
صــادرات کاالهــای غیر نفتــی کشــور در کنــار 
ــه  ــی ب ــاورزی و لبن ــوالت کش ــکبار، محص خش
صنایــع  دســتی اختصــاص دارد و در ایــن میــان 
صنایــع  دســتی اصفهــان بــا 334 درصــد رشــد، 
بیشــترین میــزان صــادرات در ایــن حــوزه را بــه 

ــت. ــاص داده اس ــود اختص خ
ــی معاونــت  ــر  کل دفتــر صــادرات و بازرگان مدی
ــا  ــراث  فرهنگــی ب ــع  دســتی ســازمان می صنای
ــد و  ــه تولی ــد مقول ــه رش ــد رو ب ــر رون ــد ب تأکی
ــه کــرد:  ــی اضاف ــع  دســتی ایران صــادرات صنای
ــن  ــی از اصلی تری ــان، یک اگرچــه اســتان اصفه
ــمار  ــه ش ــور ب ــتی کش ــع  دس ــای صنای قطب ه
مــی رود و در عیــن حــال در چهــار مــاه اول 
ــد،  ــد رش ــا 4.45 درص ــته ایم ب ــال توانس امس
ــتی  ــع  دس ــادرات صنای ــدی در ص ــورد جدی رک

و  تــاش  بــا  امــا معتقدیــم  بزنیــم،  رقــم 
کوشــش همــگان در کشــور، به ویــژه بــا همــت 
ــا  ــم ت ــی بتوانی ــدان اصفهان ــئوالن و هنرمن مس
پایــان برنامــه ششــم توســعه رقــم ۲50 میلیــون 
ــه  ــتی را ب ــع  دس ــادرات صنای ــل از ص دالر حاص

ــم. ــش دهی ــارد دالر افزای ــک میلی ی
ســال  چهــار  در  کــرد:  اظهــار  محمودیــان   
ــم  ــه کار بردی ــود را ب ــاش خ ــام ت ــته تم گذش
ــم؛  ــارج کنی ــران خ ــتی را از بح ــع  دس ــا صنای ت
ــران  ــور ای ــدی حض ــش 111 درص ــا افزای ــذا ب ل
رشــد  و  خارجــی  به ویــژه  نمایشــگاه ها  در 
ــتی، در  ــع  دس ــای صنای ــدی بازارچه ه صددرص
ــال های  ــبت س ــه نس ــوع ب ــوآوری و تن ــار ن کن
1391 و 139۲، توانســته ایم بازارهــای جهانــی را 
آمــاده اســتقبال از صنایــع  دســتی ایرانــی کنیم.

 نشان دست خالق در تقویم صنایع 
 دستی ثبت شود

 فریــدون اله یــاری، مدیــر  کل میــراث  فرهنگــی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری اصفهــان، نیــز در 
ایــن مراســم گفــت: بکوشــیم تــا نشــان  ملــی 
دســت خــاق ویــژه هنرمنــدان صنایــع  دســتی 

در تقویــم فرهنگــی اصفهــان بــه ثبــت برســد.
او افــزود: هنگامــی کــه از اصفهــان شــهر تاریــخ 

ــه  ــع  دســتی ســخن گفت ــی صنای و شــهر جهان
ــار فاخــر  ــن آث ــان ای ــوان خالق می شــود، نمی ت

را فرامــوش کــرد.
اســت  اصفهــان، شــهری  افــزود:  اله یــاری 
ــه واســطه علمــا، فرهیختــگان و  کــه همــواره ب
هنرمندانــش شــناخته شــده اســت؛ لــذا امروزه 
همگــی مفتخریــم کــه عنــوان کنیــم ایــن 
شهراســطوره، پایــگاه اصلــی هنــر ایرانــی اســت؛ 
لــذا ایــن افتخــار بــزرگ وظیفــه همگــی مــا را 
ــن تاریخــی  ــن شــهر که ــر ای در حفاظــت از هن

ســنگین تر از گذشــته می ســازد.
ــن  ــای ای ــه برنامه ه ــخنانش ب ــه س او در ادام
ــع  دســتی  ــی صنای ــرای توســعه کیف اداره  کل ب
اشــاره کــرد و افــزود: در حــال حاضــر بــا ایجــاد 
ــد  ــان بای ــتی اصفه ــع  دس ــازار صنای ــات در ب ثب
ــتی در  ــع  دس ــی صنای ــعه کیف ــال توس ــه  دنب ب
راســتای ایجــاد تنــوع در محصــوالت خــود 
ــال تحقــق  ــه  دنب ــن راســتا ب ــذا در ای باشــیم؛ ل

دو رویــداد بــزرگ هســتیم کــه می توانــد نقــش 
مهمــی در توســعه همــه جانبــه صنایــع  دســتی 

ــد. ــا کن ــان ایف اصفه
ــع  دســتی و  ــراث  فرهنگــی، صنای ــر  کل می مدی
ــداد  ــن روی ــزود: اولی ــان اف ــگری اصفه گردش
توســعه صنایــع   راســتای  در  فرهنگــی کــه 
دســتی جهانــی اصفهــان طراحــی شــده، تــاش 
ــگاه دو  ــی نمایش ــداد فرهنگ ــت روی ــرای  ثب ب
ــوان  ــا عن ــع  دســتی ب ســاالنه بین المللــی صنای
به گونــه ای  اســت؛  اصفهــان  در  »ســیمرغ« 
ــوان در  ــن عن ــت ای ــگاه تح ــن نمایش ــه اولی ک
ســال 1395 همزمــان بــا برگــزاری هجدهمیــن 
ــع  ــی صنای ــورای جهان ــی ش ــت بین الملل نشس
 دســتی در اصفهــان بــا اســتقبال گســترده 
ــن  ــت ای ــا ثب ــم ب ــذا امیدواری ــد؛ ل ــزار ش برگ
نمایشــگاه در تقویــم اصفهــان بــه صــورت دائــم، 
ایــن نمایشــگاه دوســاالنه بین المللــی، همــواره 

ــا  ــود. میــراث آری ــزار ش ــان برگ در اصفه

مدیر کل صادرات و بازرگانی معاونت صنایع  دستی مطرح کرد:

 اصفهان، پیشتاز 
در صادرات صنایع دستی

 آیــت هللا حــاج شــیخ یحیــی عابــدی زنجانــی 
تولیــت منصــوب مقــام معظــم رهبــری، در مســجد 
ــوزه  ــور در م ــا حض ــه، ب ــه مجدالدول ــوزه علمی و ح
ــای  ــد از بخش ه ــن بازدی ــم ضم ــرآن کری ــی ق مل
مختلــف آن، بــا حجت االســام و المســلمین امیــر 
لهراســبی، مدیــر ایــن مــوزه، دیــدار و گفت و گــو 

کــرد.
در ایــن دیــدار صمیمانه حجت االســام و المســلمین 
ــم  ــرآن کری ــی ق ــوزه مل ــر م ــبی، مدی ــر لهراس امی
از  مــوزه  ایــن  دربــاره شــکل گیری  توضیحاتــی 
بــدو تأســیس تاکنــون ارائــه داد و بــه تشــریح 
معرفــی  بــرای  رو  پیــش  تدوینــی  برنامه هــای 
ــم  ــرآن کری ــوزه تخصصــی ق ــن م ــر اولی هرچــه بهت

ــت. ــان پرداخ ــه مخاطب ب
آیــت هللا عابــدی زنجانــی در ایــن بازدیــد بــا اشــاره 
بــه پیشــینه مهــم و قــوی ایــن مجموعــه گفــت: جــا 
دارد مســئوالن فرهنگــی و علمــا و روحانیــون توجــه 
ــه ایــن مــوزه ارزشــمند داشــته باشــند و  ویــژه ای ب
ــد  ــان عاقه من ــا قرآن پژوه ــود ت ــا ش ــتری مهی بس
بــه نســخ خطــی و آثــار موجــود در مــوزه از حمایــت 
مــادی و معنــوی ایــن مــوزه ملــی برخــوردار شــوند.

ــای  ــه فضــای مناســب و غن ــا توجــه ب ــزود: ب او اف
آثــار و همچنیــن کتابخانــه ارزشــمندی کــه در ایــن 
مجموعــه وجــود دارد، می تــوان همــکاری مشــترک 
ــوزه  ــم و ح ــرآن کری ــی ق ــوزه مل ــن م ــی بی فرهنگ

علمیــه را آغــاز کــرد.

ــاه  ــاز م ــا آغ ــان ب ــت: همزم ــدار شهرســتان شــهرکرد گف فرمان
ــودداری  ــه خ ــرای تعزی ــا در اج ــد از ورود خرافه ه ــرم بای مح

شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری بین المللــی قرآن)ایکنــا( از چهارمحــال 
و بختیــاری، بــه نقــل از روابــط عمومــی فرمانــداری شــهرکرد 
ــا  ــتان ب ــورای اداری شهرس ــت ش ــور در نشس ــد ملک پ حمی
بیــان اینکــه همزمــان بــا آغــاز مــاه محــرم بــازار تعزیه خوانــی 
در شــهرها و روســتاهای شهرســتان داغ می شــود، اظهــار 
ــا جمــع آوری و اصــاح نســخ خطــی  ــد ب ــرد: مســئوالن بای ک
ــد. ــه خــودداری کنن ــه خرافه هــا در اجــرای تعزی از پرداخــت ب

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد از ســوی دســتگاه های اجرایــی و 
اصنــاف شهرســتان تمهیداتــی بــه منظــور فضاســازی مناســب 
ــدس اندیشــیده شــود  ــاع مق ــه دف ــاه محــرم و هفت ــرای م ب

افــزود: بــا آغــاز هفتــه دفــاع مقــدس، نمایشــگاهی بــا همیــن 
مضمــون در مصــای امــام خمینــی شــهرکرد برپــا می شــود.

فرمانــدار شهرســتان شــهرکرد اضافــه کــرد: بــه منظــور رعایــت 
ــر و  ــفند در معاب ــح گوس ــرم ذب ــاه مح ــتی در م ــکات بهداش ن
میادیــن شــهری بایــد بــا نظــارت مرکــز بهداشــت و اداره 

ــود. ــام ش ــتان انج ــکی شهرس دامپزش
ملک پــور بــا بیــان اینکــه در ســال های گذشــته اولیــای 
دانش آمــوزان درخصــوص ســرویس مــدارس گایه هایــی 
ــور  ــه  منظ ــد و ب ــی جدی ــه داد: از ســال تحصیل داشــتند، ادام
ســازمان  کمــک  بــا  مــدارس  ســرویس  بهتــر  کنتــرل 
ــه  ــه ب ــده ک ــاب ش ــبی انتخ ــهرداری برچس ــل و ش حمل ونق
دســتگاه های  ســوی  از  تــا  می شــود  الصــاق  خودروهــا 

شــوند. نظــارت  کنترل کننــده 

 لزوم حمایت از قرآن پژوهان 
 عالقه  مند به نسخ خطی

فرماندار شهرستان شهرکرد بیان کرد:

خودداری از پرداختن به خرافه ها در اجرای تعزیه های محرم

 دادنامه 
شــماره دادنامــه : 9509970350601507 
تاریــخ تنظیــم : 1395/9/9 شــماره پرونــده 
: 9509980350600405  شــماره بایگانــی 
شــعبه : 950487 پرونــده کاســه 405 600 
950 شــعبه 6 دادگاه عمومــی   9980350
تصمیــم  اصفهــان  شهرســتان  حقوقــی 
 950997035060  1507 شــماره  نهایــی 
ــان  ــتان اصفه ــک اس ــت بان ــان: پس خواه
بــا  امیریــان  بهــزاد  آقــای  بامدیریــت 
وکالــت آقــای امیــر جالــی فرزنــد مهــدی 
فیــض  میــدان  اصفهــان-  نشــانی  بــه 
ــر ســاختمان گلســتان  ــان می ــدای خیاب ابت
طبقــه اول خوانــدگان :پرویــن موســوی 
ــرب  ــروز ع ــین – ۲- به ــی حس ــد عل فرزن
ــد احمــد مجهــول المــکان   ــی  فرزن چمعال
ــه خســارت دادرســی  خواســته ها: 1. مطالب
 .3 تادیــه  تاخیــر  خســارت  مطالبــه   .۲
بررســی  از  پــس  دادگاه  وجــه  مطالبــه 
محتویــات پرونــده ختــم دادرســی را اعــام 
ــال  ــادر متع ــد ق ــتعانت از خداون ــا اس و ب
ــه صــدور رای مــی  ــادرت ب ــل مب شــرح ذی
نمایــد. رأی دادگاه در خصــوص دعــوی 
پســت بانــک بــا وکالــت آقــای امیــر 
ــرب  ــروز ع ــای به ــت 1- آق ــی بطرفی جال
چمعالــی فرزنــد احمــد ۲- خانــم پرویــن 
ــته  ــین بخواس ــی حس ــد عل ــوی فرزن موس
ــام  ــال بانضم ــغ 110/000/000 ری ــه مبل مطالب
ــه بدیــن  ــر تادی خســارات دادرســی و تاخی
ــه  ــته ب ــان داش ــان بی ــه خواه ــح ک توضی
ــماره 9۲04۲918499  ــرار داد ش ــب ق موج
اخــذ  بــه  نســبت  اول  ردیــف  خوانــده 
تســهیات اقــدام و خوانــده ردیــف دوم 
ــد  ــرا متعه ــت آن ــی پرداخ ــورت تضامن بص
و ضامــن شــده و نســبت بــه پرداخــت 
ــا طــرح دعــوی  ــد و ب وام اقــدام نکــرده ان
بشــرح فــوق درخواســت رســیدگی نمــوده 
ــور  ــرارداد مذک ــت ق ــه رونوش ــه ب و از توج
ــدگان  ــه شــده و اینکــه خوان و مــدارک ارائ
ــی   ــه  و نشــر آگه ــاغ اخطاری ــا وصــف اب ب
در جلســه دادگاه حاضــر نشــده و در قبــال 
دعــوی خواهــان ایــراد دفاعــی ننمــوده 
ــر  ــول ب ــان محم ــوی خواه ــذا دع ــد فل ان
صحــت تلقــی و  مســتندا بــه مــادہ 7 
ــی  ــهیات بانک ــاء تس ــهیل اعط ــون تس قان
و کاهــش هزینه هــای طــرح و تســریع  
ــش  ــدی  و افزای ــای تولی در اجــرای طرحه
منابــع مالــی و کارایــی  بانکهــا مصــوب 
1368/4/5 و مــاده 10 قانــون مدنــی  و 
قانــون  مــاده 198 و 515 و 519 و 5۲۲ 
آئیــن دادرســی مدنــی خوانــدگان متضامنــا 
میلیــون  ده  و  یکصــد  مبلــغ  بپرداخــت 
ــز  ــته و نی ــل خواس ــوان اص ــه عن ــال ب ری
ــیصد  ــون وس ــار میلی ــغ چه ــت مبل پرداخ
و پنجــاه و پنــج هــزار ریــال بابــت 

ــق  ــت ح ــز پرداخ ــی و نی ــارات دادرس خس
الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه ونیــز پرداخــت 
مبنــای  بــر  تادیــه  تاخیــر  خســارات 
ــم  ــه  و تقدی ــخ مطالب ــورم  از تاری ــرخ ت ن
دادخواســت  مــورخ 96/5/16 تــا زمــان 
وصــول آن کــه توســط  بانــک مرکــزی  
اعــام و حیــن اجــرای حکــم محاســبه 
خواهــد شــد در حــق خواهــان محکــوم مــی 
ــدت  ــرف م ــی وظ ــادره غیاب ــد رای ص گردن
بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی 
درهمیــن دادگاه و پــس ازان ظــرف بیســت 
روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم 

ــد.  ــی باش ــان م ــر اصفه ــد نظ تجدی
ششــم  شــعبه  رئیــس   19۲94 الــف  م 
دادگاه عمومــی حقوقــی اصفهــان ســید 

مجیــد نبــوی

 دادنامه 
 960997035۲400۲05  : دادنامــه  شــماره 
شــماره   1396/0۲/۲3  : تنظیــم  تاریــخ 
پرونــده : 035۲401153 940998 شــماره 
خواهــان:   941۲63  : شــعبه  بایگانــی 
آقــای بهشــاد ســنگلچی فرزنــد امرالــه 
آقــای حســینعلی احمــدی  بــا وکالــت 
نشــانی  بــه  محمــد  فرزنــد  کتایونچــه 
پنــج  خ   - انصــاری  جابــر  اصفهــان-خ 
اذر - روبــروی خانــه معلــم - مجتمــع 
ســناتور -ط 1- واحــد 4 خوانــده: آقــای 
ــا  ــد محمدرض ــوی فرزن ــین مرتض امیرحس
ــول المــکان  خواســته ها:  ــه نشــانی مجه ب
1. مطالبــه خســارت دادرســی ۲. اثبــات 
ــر  ــارت تاخی ــه خس ــن 3. مطالب ــراء دی اب
ــی  ــس از بررس ــکار: دادگاه پ ــه گردش تادی
ــادرت  ــر مب ــرح زی ــده بش ــات پرون محتوی
بــه صــدور رای مینمایــد. رای دادگاه  آقــای 
بهشــاد ســنگلچی فرزنــد امــر الــه بــا 
وکالــت آقــای حســینعلی احمــدی دعوایــی 
بــه طرفیــت آقــای امیــر حســین مرتضــوی 
ــات  ــته اثب ــه خواس ــا ب ــد رض ــد محم فرزن
ــام  ــه انضم ــت ب ــذ رضای ــه و تنفی ــراء ذم اب
خســارات دادرســی و تاخیــر تادیــه مطــرح 
کــرده اســت و توضیــح داده اســت کــه طــی 
 9309970350600۲36 شــماره  دادنامــه 
محکــوم بــه پرداخــت وجــه 4 فقــره چــک 
در حــق آقــای امیــر حســین مرتضوی شــده 
اســت پــس از صــدور حکــم و اجرائیــه در 
ــک  ــه، ی ــوم ل ــت محک ــب رضای ــت جل جه
فقــره چــک بــه شــماره 301089/ 1978 
ــغ بیســت وشــش میلیــون تومــان  ــه مبل ب
ــه ایشــان  توســط آقــای مجتبــی اکبــری ب
ــوده و  ــت نم ــام رضای ــده و وی اع داده ش
ــرا وصــول  ــرده و وجــه آن چــک را خــرج ک
نمــوده اســت دادگاه پرونــده اجرایــی را 
مطالبــه نمــوده کــه در پرونــده اجرایــی 
ــه منکــر ادعــای محکــوم  وکیــل محکــوم ل

علیــه مبنــی بــر دریافــت وجــه چــک مذکور 
ــت شــده اســت در راســتای  ــام رضای و اع
ــرار  ــان دادگاه ق ــه خواه ــه ادل ــیدگی ب رس
اســتماع شــهادت شــهود صــادر شــده 
ــه  ــه شــهود در جلســه رســیدگی ب اســت ک
منعقــد شــدن جلســه ای جهــت جلــب 
رضایــت محکــوم لــه و پرداخــت چــک 
مــورد ادعــای خواهــان بــه وی و اخــذ وجــه 
آن شــهادت داده انــد لهــذا نظربــه ماحظــه 
اظهــارات  ونیــز  اجرایــی  پرونــده  مفــاد 
شــهود در جلســه دادرســی و عــدم حضــور 
خوانــده جهــت دفــاع دادگاه مســتندأبه 
مــاده ۲67 قانــون مدنــی و مــواد 198 و 
ــم  ــی حک ــی مدن ــن دادرس ــون آئی 519 قان
ــوع  ــن موض ــان از ای ــه خواه ــت ذم بربرائ
صــادره   9309970350  600۲36 دادنامــه 
ــادر  ــان ص ــی اصفه ــم حقوق ــعبه شش از ش
ــاب  ــده را از ب ــد و خوان ــی نمای ــام م و اع
تســبیب در ورود خســارت دادرســی بــه 
ــه  ــت هزین ــال باب ــت ۲8550000 ری پرداخ
ریــال   18360000 پرداخــت  و  دادرســی 
بابــت حــق الوکالــه وکیــل درحــق خواهــان 
ــی  ــادره غیاب ــد.رای ص ــی نمای ــوم م محک
ــل  ــاغ قاب ــس از اب ــت روز پ ــرف بیس و ظ
واخواهــی درایــن دادگاه و پــس از آن و 
نظــر  تجدیــد  قابــل  روز  بیســت  ظــرف 
خواهــی در محاکــم تجدیدنظــر اســتان 

ــد. ــی باش م
م الــف 19۲69 رئیــس شــعبه ۲6 دادگاه 
ــی ــی رئیس ــان عل ــی اصفه ــی حقوق عموم

دادنامه
 96099703515008۲5 : دادنامــه  شــماره 
شــماره   1396/5/۲9  : تنظیــم  تاریــخ 
شــماره   9509980351500897  : پرونــده 
ــم  بایگانــی شــعبه : 951069 خواهــان: خان
ــت  ــا وکال ــعود ب ــد مس ــر فرزن ــیوا رنجب ش
ــه  ــر ب ــد منوچه ــاز رواخــواه فرزن ــم فرن خان
شهرســتان   - اصفهــان  اســتان  نشــانی 
اصفهــان – شــهر اصفهــان  خ شــریعتی ک 
ــد  ــرا ط 3 واح ــاختمان الزه ــماره 19 س ش
109   خوانــده : آقــای محمــود عطائــی 
ــول  ــین مجه ــد عبدالحس ــادی  فرزن نوکاب
ــه اخــذ ســند  ــزام ب ــکان  خواســته : ال الم
ــه  ــت ب ــا عنای ســجلی  گردشــکار : دادگاه ب
محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــام 
ــه صــدور رای   ــاد رت ب ــر مب ــه شــرح زی و ب
ــد  ــر چن ــد. ه ــی نمای ــد .  رای م ــی نمای م
دردادنامــه شــماره 1998 950997035150-
ــا احــراز رابطــه  1395/1۲/۲۲ ایــن دادگاه ب
نســب بیــن خانــم طنیــن عطائــی نــو 
ــای  ــر و آق ــیوا رنجب ــم ش ــا خان ــادی ب کاب
محمــود عطائــی نــو کابــادی اداره ثبــت 
ــجلی  ــند س ــدور س ــه ص ــزم ب ــوال را مل اح
ــادی  ــو کاب ــی ن ــن عطائ ــم طنی ــرای خان ب

نمــوده و اثباتــًا ودر ماهیــت اظهــار نظــر 
ــاد شــعبه  ــه اعتق ــا توجــه ب ــی ب ــوده ول نم
۲۲ دادگاه تجدیــد نظراســتان در پرونــده 
ــه موجــب تصمیم هــای  کاســه 960395 ب
ــماره 559–96/3/31 و 96/5/17-85۲  ش
ــه  ــبت ب ــر نس ــار نظ ــدم اظه ــر ع ــی ب مبن
ــادی دادگاه  ــو کاب ــی ن ــود عطائ ــای محم آق
ضمــن احــراز رابطــه نســب، آقــای محمــود 
عطائــی نــو کابــادی را ملــزم بــه اخــذ ســند 
ــم  ــا خان ــد مشــترک ب ــرای فرزن ســجلی ب
ــی  ــد. بدیه ــی نمای ــزم م ــر مل ــیوا رنجب ش
اســت در صــورت اســتنکاف اداره ثبــت 
احــوال وفــق دادنامــه ســابق الصــدور ملــزم 
ــه صــدور ســند ســجلی مــی باشــد. رأی  ب
ــه آقــای محمــود عطائــی  صــادره نســبت ب
نــو کابــادی ظــرف بیســت روز پــس از 
ــن  ــی در همی ــل واخواه ــاغ قاب ــخ اب تاری
ــس  ــت روز پ ــرف بیس ــپس ظ دادگاه و س
از انقضــاء مهلــت واخواهــی قابــل اعتــراض 
در دادگاه تجدیــد نظــر اســتان اصفهــان 

ــی باشــد .  م
م الــف 19۲8۲ محمــد رضــا راجــی رئیــس 
شــعبه 15 دادگاه عمومــی حقوقــی اصفهــان 

 دادنامه 
شــماره دادنامه :   9509970350601۲4۲ 

شــماره   95/7/17  : تنظیــم  تاریــخ 
: 9509980350600333 شــماره  پرونــده 
پرونــده    950397  : شــعبه  بایگانــی 
شــعبه   9509980350  600333 کاســه 
شهرســتان  حقوقــی  عمومــی  دادگاه   6
نهایــی شــماره 1۲4۲  تصمیــم  اصفهــان 
مهــر  بانــک  خواهــان:   950997035060
اقتصــاد بــه نمایندگــی علیرضــا زمانــی 
بــا وکالــت خانــم رقیــه رهبــری فرزنــد 
ــاال  ــاغ ب ــان - چهارب ــه نشــانی اصفه ــاز ب ای
ــد  ــه 5 - واح ــیان - طبق ــع پارس - مجتم
ــان  ــم رجائی ــم مری ــدگان: 1. خان 705 خوان
مونجانــی فرزنــد نبــی الــه ۲. آقــای محمــد 
ترابــی زیارتگاهــی فرزنــد قاســم 3، خانــم 
 .4 عبدالوهــاب  فرزنــد  داودی  طاهــره 
ــر  ــد خی ــی فرزن ــا فروغ ــد رض ــای محم آق
ــکان  ــول الم ــانی مجه ــه نش ــی ب ــه همگ ال
 .۲ چــک  وجــه  مطالبــه   .1 خواســته ها: 
مطالبــه خســارت دادرســی 3. مطالبــه 
خســارت تاخیــر تادیــه دادگاه بــا عنایــت به 
ــده ختــم رســیدگی  ــات پرون جامــع محتوی
را اعــام و بشــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور 
ــوص  ــد. رأی دادگاه در خص ــی نمای رأی م
دعــوی بانــک مهــر اقتصــاد باوکالــت خانــم 
ــا  ــان و خانمه ــت آقای ــری بطرفی ــه رهب رقی
1- محمــد ترابــی زیارتگاهــی فرزنــد قاســم 
ــد عبدالوهــاب 3-  ۲- طاهــره داودی فرزن
مریــم رجائیــان مونجانــی فرزنــد نبــی الــه 
ــه  ــد خیرال ــی فرزن ــا فروغ ــد رض 4- محم

بخواســته مطالبــه مبلــغ 603/163/099 
شــماره  چــک  وجــه  از  بخشــی  ریــال 
0۲5۲69-95/01/۲3 عهــده بانــک ملــی 
تاخیــر  و  دادرســی  بانضمــام خســارات 
محتویــات  جامــع  بــه  باعنایــت  تادیــه 
و  چــک  مصــدق  ورونوشــت  پرونــده 
ــک  ــادره از بان ــت ص ــدم پرداخ ــی ع گواه
ــدارک در  ــول م ــود اص ــه ووج ــال علی مح
یــد خواهــان واینکــه وجــه چــک بایــد 
ارائــه کار ســازی و پرداخــت  بهمحــض 
ــده   ــده ردیــف اول صــادر کنن گــردد و خوان
ــس   ــر نوی ــف ظه ــدگان  ردی ــایر خوان و س
ــند  ــی باش ــی  م ــولیت تضامن و دارای مس
ــی  ــر اگه ــه و نش ــاغ اخطاری ــف اب و باوص
ــال  ــده ودرقب ــر نش ــه دادگاه حاض در جلس
ــش  ــه خوی ــت ذم ــان و برائ ــوی خواه دع
ــذا دعــوی  ــد فل ــراد و دفاعــی ننمــوده ان ای
تلقــی  صحــت  بــر  محمــول  خواهــان 
 313-310-۲49 مــاده  بــه  ومســتندا 
ــاده  ــی م ــره الحاق ــارت و تبص ــون تج قان
۲ قانــون چــک ومــاده واحــده مصــوب 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و مــاده 
دادرســی  ایــن  قانــون  198و515و519  
بپرداخــت  متضامنــا  خوانــدگان  مدنــی 
ــد و  ــون ویکص ــه میلی ــصد وس ــغ شش مبل
ــال  ــه ری ــود و ن ــزار و ن ــه ه ــصت و س ش
بعنــوان اصــل خواســته ونیــز پرداخــت 
مبلــغ نــوزده میلیــون و هشــتصد و هشــتاد 
ــال  ــت ری ــد و هش ــزار و هفتص ــج ه و پن
ــه  ــت خســارات دادرســی و حــق الوکال باب
پرداخــت  ونیــز  تعرفــه  طبــق  وکیــل 
نــرخ  برمبنــای  تاخیرتادیــه  خســارات 
ــول ان  ــان وص ــک تازم ــخ چ ــورم از تاری ت
ــن  ــک مرکــزی اعــام وحی کــه توســط بان
ــد در  ــد ش ــبه خواه ــم محاس ــرای حک اج
ــد رای  ــی گردن ــوم م ــان محک ــق خواه ح
ــی وظــرف مــدت بیســت روز  صــادره غیاب
ــن  ــی درهمی ــل واخواه ــاغ قاب ــس ازاب پ
دادگاه و پــس ازان ظــرف بیســت روز قابــل 
تجدیدنظرخواهــی در محاکــم تجدیــد نظــر 

ــد.   ــی باش ــان م اصفه
ششــم  شــعبه  19۲89رئیــس  الــف  م 
دادگاه عمومــی حقوقــی اصفهــان ســید 

مجیــد نبــوی

آگهی حصر وراثت
بــه  ورکانــی  شــبانی  احمــد  آقــای 
شــرح  بــه   8۲ شــماره  شناســنامه 
از   709/96 کاســه  بــه  دادخواســت 
ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر 
داده  توضیــح  چنیــن  و  نمــوده  وراثــت 
کــه شــادروان محمــد شــبانی ورکانــی 
تاریــخ  در   491 شناســنامه  شــماره  بــه 
ــدرود  ــگاه دایمــی خــود ب 94/04/15 اقامت
آن  الفــوت  ورثــه حیــن  زندگــی گفتــه 

ــه اختــر قــادری  مرحــوم منحصــر اســت ب
ورکانــی فرزنــد زیــن العابدیــن بــه ش.ش 
494 همســر، امیرعبــاس شــبانی ورکانــی 
فرزنــد محمــد بــه ش.ش 1۲50۲00105، 
احمــد شــبانی ورکانــی فرزنــد محمــد 
ــی  ــبانی ورکان ــین ش ــه ش.ش 8۲، حس ب
فرزنــد محمــد بــه ش.ش 51۲30، فاطمــه 
شــبانی ورکانــی فرزنــد محمــد بــه ش.ش 
ــد محمــد  ــی فرزن ــم شــبانی ورکان 16، مری
فرزنــدان   1۲50083737 ش.ش  بــه 
تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک  والغیــر.  
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک 
نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا 
هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از 
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص گواه
حــل  شــورای  ششــم  شــعبه  قاضــی 
اختــاف کاشــان، علیرضــا علــی آبــادی 

الــف م   /1153 بیدگلــی 

اجرائیه
شماره اجرائیه: : 96104۲0351300۲35

 950998035130106۲ پرونــده:  شــماره 
ــخ   ــعبه : 951189 تاری ــی ش ــماره بایگان ش
تنظیــم: 96/6/14 مشــخصات محکــوم لــه 
ردیــف 1 نــام : احمــد گل کار فرزنــد شــکر 
الــه      نشــانی: اصفهــان خ بــاغ دریاچــه 
ــن  ــعدی  ب ــه س ــاحل – کوچ ــه س – کوچ
ــه  ــا  طبق ــع پارس ــاس مجتم ــت گل ی بس
محکــوم  مشــخصات      ۲ واحــد  دوم 
ــه      ــح ال ــد ذبی ــی فرزن ــد طالب ــه محم علی
نشــانی: مجهــول المــکان  مشــخصات 
ــی محکــوم  ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی نماین
لــه / محکــوم علیــه جلیــل صادقــی فرزنــد 
جــواد بنشــانی اصفهــان میــدان نــور بــاران  
ــب  ــی  جن ــریف واقف ــان ش ــدای خیاب ابت
بانــک تجــارت  ســاختمان بهمــن  طبقــه۲ 
همــراه 09138078003 وکیــل احمــد گل 
درخواســت  بموجــب  بــه  محکــوم  کار 
شــماره  بــه  مربوطــه  حکــم  اجــرای 
دادنامــه  شــماره  و   9610090351300381
ــوم  ــه  960997035130047۲ محک مربوط
علیــه محکــوم اســت  بــه پرداخــت  مبلــغ 
خواســته  اصــل  بابــت  350000000ریــال 
هزینــه  بابــت  ریــال   10490000 مبلــغ  و 
دادرســی و پرداخــت مبلــغ 1۲600000 ریــال 
ــه  ــق  تعرف ــل طب ــه وکی ــق الوکال ــت ح باب
ــه   ــر تادی ــارت تاخی ــت  خس ــز پرداخ و نی
ــی   ــورم اعام ــرخ ت ــاخص ن ــای ش ــر مبن ب
از ســوی بانــک مرکــزی از تاریــخ ســر 
رســید چــک ) شــماره 87۲960 مــورخ 
ــعبه   ــادرات ش ــک ص ــده بان 95/8/۲5 عه
شــریعتی اصفهــان  تــا زمــان وصــول وجــه 
ــر  ــه خســارت تاخی ــان ک آن در حــق خواه

تادیــه را اجــرای احــکام در هنــگام  
خوانــده   از  و  محاســبه  حکــم  اجــرای 
ــود  ــد نم ــول خواه ــان وص ــع خواه ــه نف ب
ــه  ــا حــق االجــرا از ماخــذ محکــوم ب ضمن
ــه مــی باشــد .   .    ــده محکــوم علی ــر عه ب
محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ 
ابــاغ اجرائیــه : 1- ظــرف ده روز مفــاد 
آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده34 قانــون 
اجــرای احــکام مدنــی( .۲- ترتیبــی بــرای 
ــی  ــه بدهــد . 3- مال پرداخــت محکــوم ب
ــتیفا  ــم و اس ــرا حک ــه اج ــد ک ــی کن معرف
ــه از آن میســر باشــد. چنانچــه  محکــوم ب
ــه  ــاد اجرایی ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق خ
ــوال  ــه ام ــد ظــرف ســی روز کلی ــد بای ندان
خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت 
ــه  ــول ، ب ــر منق ــول و غی ــوال منق ــه ام هم
ــر میــزان وجــوه  طــور مشــروح مشــتمل ب
ــا و  ــزد بانکه ــوان ن ــر عن ــه ه ــه ب ــدی ک نق
ــا  ــی ی ــاری ایران ــی و اعتب ــات مال موسس
مشــخصات  همــراه  بــه  دارد  خارجــی 
ــی  ــه اموال ــور و کلی ــق حســابهای مذک دقی
کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث 
اشــخاص  از  او  مطالبــات  و کلیــه  دارد 
ــاالت و  ــل و انتق ــت نق ــز فهرس ــث ونی ثال
هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از 
ــوای  ــل از طــرح دع زمــان یــک ســال  قب
ــار  ــت اعس ــه دادخواس ــه ضمیم ــار ب اعس
ــه  ــد واال ب ــه نمای ــی ارائ ــام قضائ ــه مق ب
در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت مــی 
ــرای  ــوه اج ــون نح ــواد 8و3 قان ــود) م ش
محکومیــت مالــی 1394(  .4- خــودداری 
محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت 
ــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ،  امــوال ب
ــی  ــت را در پ ــری در جــه هف ــس تعزی حب
ــکام  ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان دارد. ) م
مدنــی و مــاده ۲0 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون 
ــی 1394(  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
5- انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو 
ــه نحــوی  ــن ب ــرار از ادای دی ــزه ف ــا انگی ب
کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت 
دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات 
ــا جــزای نقــدی  ــری درجــه شــش ی تعزی
معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــردو 
ــون  ــاده ۲1 قان ــود. ) م ــی ش ــازات م مج
ــی 1394(.  ــت مال نحــوه اجــرای محکومی
6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت 
ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه 
از زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوم 
ــل  ــی کفی ــا معرف ــه ی ــع وثیق ــا تودی ــه ی ل
بــود.)  خواهــد  علیــه  محکــوم  توســط 
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 3 قان ــره 1 م تبص

محکومیــت مالــی 1394(
م الــف 19۲65 مدیــر دفتــر شــعبه 13 
شهرســتان  حقوقــی  عمومــی  دادگاه 

شــریعتی  فریبــا   – اصفهــان 



اطالعرسانی8
آگهی حصر وراثت

آبــادی  دولــت  فتاحــی  مهــدی  آقــای 
دارای شناســنامه شــماره 445 بــه شــرح 
دادخواســت بــه کالســه 489/96 ش ح 1 
ــن دادگاه درخواســت گواهــی  ــت( از ای )وراث
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان حســنعلی فتاحــی دولــت 
آبــادی بــه شــماره شناســنامه 68 در تاریــخ 
خــود  دائمــی  اقامتــگاه    1396/04/06
ــوت  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه:1- رقیــه 
ــرزا  ــد می ــادی فرزن ــت آب ــی دول ــم تراب بیگ
رحیــم ش.ش 115 )مــادر متوفــی(  )2( 
صدیقــه بخشــنده جــزی فرزنــد حســین  
ــدی  ــی( )3( مه ــر متوف ش.ش 49 )همس
ــود ش.ش 81 )5(  ش.ش 445 )4( محم
زهــرا ش.ش   )6(  11443 جــواد ش.ش 
ــه  ــم ش.ش 671 )8( فاطم 1508 )7( مری
ش.ش 258 همگــی فتاحــی دولــت آبــادی 
فرزنــد حســنعلی  )فرزنــدان متوفــی( اینــک 
ــی درخواســت  ــا انجــام تشــریفات مقدمات ب
ــس  ــر ک ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــور را آگه مزب
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نزد 
ــی  ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری او باش
ــه دادگاه تقدیــم دارد واال  ظــرف یــک مــاه ب

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص گواه
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــعبه اول ش ــس ش رئی

ــوار  برخ
ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 
اســالمی 5/37/623/م الــف بــه تاریــخ  

1396 /06 /22

آگهی حصر وراثت
دارای  کمشــچه  غالمــی  علــی  آقــای 
شناســنامه شــماره 61 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کالســه 493/96 ش ح 1 )وراثــت( از 
ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
شــماره  بــه  کمشــچه  غالمــی  حســین 
  1396/05/21 تاریــخ  در   46 شناســنامه 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
فرزنــد  جعفــری  فاطمــه  بــه:1-  اســت 
ــی(  )2(  ــر متوف ــم ش.ش 32 )همس کاظ
رمضــان  ش.ش 66 )3( محمــد ش.ش 30 
)4( علــی ش.ش 61 )5( عبــاس ش.ش 
ــت  ــر ش.ش 1490 )7( حج 1285 )6( اکب
ش.ش 13  همگــی غالمــی کمشــچه فرزنــد 
حســین  )فرزنــدان متوفــی( اینــک بــا 
درخواســت  مقدماتــی  تشــریفات  انجــام 
ــس  ــر ک ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــور را آگه مزب
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی 
تاریــخ نشــر نخســتین  از  باشــد  او  نــزد 
ــم  ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ آگه

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص دارد واال گواه
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــعبه اول ش ــس ش رئی

ــوار  برخ
ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 
اســالمی 5/37/622/م الــف بــه تاریــخ  

1396 /06 /22

آگهی حصر وراثت
آقــای محمــد رضــا اعتدالی دارای شناســنامه 
بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   93 شــماره 
کالســه 490/96 ش ح 1 )وراثــت( از ایــن 
دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
خســرو اعتدالــی حبیــب آبــادی بــه شــماره 
  1395/07/03 تاریــخ  در   22 شناســنامه 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
ــد احمــد   ــده فقیهــی فرزن ــه:1- فری اســت ب
متوفــی(   )همســر   6609720282 ش.ش 
 6609858128 ش.ش  حســین    )2(
ناهیــد   )4(  93 ش.ش  محمدرضــا   )3(
ش.ش  زهــره   )5(  6609806098 ش.ش 
حبیــب  اعتدالــی  همگــی   6609381488
ــدان متوفــی(  ــد خســرو  )فرزن ــادی فرزن آب
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
ــا  ــد ت ــی نمای ــی م ــور را آگه درخواســت مزب
ــه  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــس اعتراض ــر ک ه
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه 
تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــعبه اول ش ــس ش رئی

ــوار  برخ
ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 
اســالمی 5/37/624/م الــف بــه تاریــخ  

1396 /06 /22

آگهی حصر وراثت
دارای  دومکانــی  براتــی  افســانه  خانــم 
شناســنامه شــماره 4660089932 بــه شــرح 
دادخواســت بــه کالســه 491/96 ش ح 1 
ــن دادگاه درخواســت گواهــی  ــت( از ای )وراث
نمــوده و چنیــن توضیــح  حصــر وراثــت 
داده کــه شــادروان عبدالرســول ســعیدی 
تاریــخ  در   4073 شناســنامه  شــماره  بــه 
1394/07/07  اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
ــه:1- عفــت بابائــی فرزنــد  منحصــر اســت ب
محمــد ش.ش 3717 )مــادر متوفــی(  )2( 
افســانه براتــی براتــی دومکانــی فرزنــد نــادر 
متوفــی(  )همســر   4660089932 ش.ش 
 )4(  1204 فاطمــه ســعیدی ش.ش   )3(
 )5(  1271235730 ش.ش  محمدرضــا 
ــعیدی  ــی س ــن ش.ش 21682  همگ محس
فرزنــد عبدالرســول  )فرزنــدان متوفــی( 

مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
ــا  ــد ت ــی نمای ــی م ــور را آگه درخواســت مزب
ــه  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــس اعتراض ــر ک ه
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه 
تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــعبه اول ش ــس ش رئی

ــوار  برخ
ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 
اســالمی 5/37/626/م الــف بــه تاریــخ  

1396 /06 /22

آگهی حصر وراثت
ــنامه  ــری دارای شناس ــی جعف ــای مرتض آق
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 4304 ب ش
ــن  ــت( از ای ــه 487/96 ش ح 1 )وراث کالس
دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
ــماره  ــه ش ــی ب ــری خرزوق ــی جعف رمضانعل
  1396/04/30 تاریــخ  در   161 شناســنامه 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
 4304 ش.ش  مرتضــی   بــه:1-  اســت 
)2( حمیــد  ش.ش 4435 )3( شــهربانو 
فرزنــدان  جعفــری  2همگــی  ش.ش 
ــا  ــک ب ــی( این ــدان متوف ــی  )فرزن رمضانعل
درخواســت  مقدماتــی  تشــریفات  انجــام 
ــس  ــر ک ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــور را آگه مزب
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی 
تاریــخ نشــر نخســتین  از  باشــد  او  نــزد 
ــم  ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ آگه

دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــعبه اول ش ــس ش رئی

ــوار  برخ
ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 
تاریــخ   بــه  الــف  5/37/621/م  اســالمی 

1396 /06 /22

آگهی حصر وراثت
دارای  شمســی کمشــچه  محمــود  آقــای 
شــرح  بــه   196 شــماره  شناســنامه 
ح  ش   507/96 بــه کالســه  دادخواســت 
درخواســت  دادگاه  ایــن  از  )وراثــت(   1
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  گواهــی حصــر 
توضیــح داده کــه شــادروان محمــد شمســی 
در   121 شناســنامه  شــماره  بــه  کمشــچه 
دائمــی  اقامتــگاه    1395/07/22 تاریــخ 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
ــه:1-  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
ــادر  ــچه ش.ش 3 )م ــی کمش ــه مالئ فاطم
متوفــی(  )2( مجیــد  ش.ش 1289 )3( 
محمــود ش.ش 196 )4( بتــول ش.ش 71 
)5( زهــره ش.ش 57 )6( اعظــم ش.ش 
علــی   )8(  147 ش.ش  طیبــه   )7(  27
ش.ش 2057 همگــی شمســی کمشــچه 
متوفــی(  )فرزنــدان  محمــد   فرزنــد 
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
ــا  ــد ت ــی نمای ــی م ــور را آگه درخواســت مزب
ــه  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــس اعتراض ــر ک ه
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه 
خواهــد صــادر  واال گواهــی  دارد   تقدیــم 

شد.
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــعبه اول ش ــس ش رئی

ــوار  برخ
ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 
اســالمی 5/37/507/م الــف بــه تاریــخ  

1396 /06 /22

آگهی حصر وراثت
دارای  منصــوری  حســن  محمــد  آقــای 
شــرح  بــه   323 شــماره  شناســنامه 
دادخواســت بــه کالســه 504/96 ش ح 1 
ــن دادگاه درخواســت گواهــی  ــت( از ای )وراث
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
احمــد منصــوری حبیــب  کــه شــادروان 
آبــادی بــه شــماره شناســنامه 67 در تاریــخ 
خــود  دائمــی  اقامتــگاه    1396/06/06
ــوت  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
ــد  ــه:1- محم ــت ب ــر اس ــوم منحص آن مرح
ــد حســن  ش.ش  ش.ش 347  )2( محم
323 )3( علیرضــا منصــوری ش.ش 5708 
زهــرا   )5(  5851 ش.ش  لیــال  ام   )4(
 7580 مرضیــه ش.ش   )6(  6104 ش.ش 
ــه ش.ش  ــه ش.ش 6410 )8( آمن )7( اله
حبیــب  منصــوری  همگــی   1270389981
ــی(  ــدان متوف ــد )فرزن ــد احم ــادی فرزن آب
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
ــا  ــد ت ــی نمای ــی م ــور را آگه درخواســت مزب
ــه  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــس اعتراض ــر ک ه
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه 
تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.

ــالف  ــل اخت ــورای ح ــعبه اول ش ــس ش رئی
ــوار  برخ

ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 
اســالمی 5/37/504/م الــف بــه تاریــخ  

1396 /06 /22

آگهی حصر وراثت
دارای  ورتونــی  صادقــی  صدیقــه  خانــم 
شــرح  بــه   731 شــماره  شناســنامه 
دادخواســت بــه کالســه 511/96 ش ح 1 
)وراثــت( از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
ــه شــماره  ــی ب ــه شــادروان حســین جالل ک
  1396/03/08 تاریــخ  در   2 شناســنامه 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 

ــر  ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ورث
حبیــب  جاللــی  رجبعلــی  بــه:1-  اســت 
آبــادی فرزنــد یــدهللا ش.ش 135 )پــدر 
متوفــی(  )2( جهــان ســلطان خانــی فرزنــد 
 )3( )مادرمتوفــی(   2 ش.ش  حســن  
صدیقــه صادقــی ورتونــی فرزنــد صــادق 
ــر  ــی( )4( امی ــر متوف ش.ش 731 )همس
حمــزه جاللــی ش.ش 6600136294 هــر دو 
فرزنــد حســین  )فرزنــدان متوفــی( اینــک 
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت  ب
ــس  ــر ک ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــور را آگه مزب
ــی  ــه از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی اعتراض
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
ــم  ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ آگه

دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــعبه اول ش ــس ش رئی

ــوار  برخ
ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 
اســالمی 5/37/504/م الــف بــه تاریــخ  

1396 /06 /22

آگهی حصر وراثت
آقــای اکبــر معتمــدی آدرمنابــادی دارای 
شــرح  بــه   589 شــماره  شناســنامه 
دادخواســت بــه کالســه 503/96 ش ح 1 
)وراثــت( از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
معتمــدی  غالمرضــا  شــادروان  داده کــه 
آدرمنابــادی بــه شــماره شناســنامه 11 در 
تاریــخ 1396/01/17  اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــوت  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
ــه  ــه:1- فاطم ــت ب ــر اس ــوم منحص آن مرح
ــد محمــد ش.ش  ــادی فرزن هیئتــی آدرمناب
آدرمنابــادی   معتمــدی  اکبــر   )2(   24
معتمــدی  زهــرا   )3(  589 ش.ش 
فرزنــد  هــردو   660 ش.ش  آدرمنابــادی 
ــا  ــک ب ــی( این ــدان متوف ــا  )فرزن غالمرض
تشــریفات مقدماتــی درخواســت  انجــام 
ــس  ــر ک ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــور را آگه مزب
ــی  ــه از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی اعتراض
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
ــم  ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ آگه

دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــعبه اول ش ــس ش رئی

ــوار  برخ
ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 
اســالمی 5/37/504/م الــف بــه تاریــخ  

1396 /06 /22

آگهی تحدید حدود اختصاصی
یــک  ششــدانگ  حــدود  تحدیــد  چــون 
ــالک  ــکونی پ ــاری مس ــاختمان تج ــاب س ب
ــع  ــی واق ــماره 445/1878/3775  اصل ش
ثبــت اصفهــان کــه طبــق  در بخــش 16 
پرونــده ثبتــی بــه نــام آقــای اکبــر شــهبازی 
خرزوقــی فرزنــد مصطفــی در جریــان ثبــت 
ــی  ــور متقاض ــدم حض ــت ع ــه عل ــت و ب اس
ثبــت بــه عمــل نیامــده اینــک بنــا بــه 
دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 قانــون 
ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد 
حــدود پــالک مرقــوم در روز دوشــنبه مــورخ 
در محــل  9 صبــح  1396/07/15 ســاعت 
ــه  ــذا ب ــد ل ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع و ب ش
ــن  ــه مجاوری ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای موج
اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت 
در محــل حضــور  آگهــی  ایــن  در  مقــرر 
ــن   ــا مجاوری ــن ی ــات مالکی ــد و اعتراض یابن
مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ 
ــا 30  ــدی ت ــس تحدی ــورت مجل ــم ص تنظی
روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق تبصــره 2 
مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده 
هــای معترضــی ثبــت معترضیــن ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــه  ــت ب ــم دادخواس ــا تقدی ــن اداره ب ــه ای ب
ــم  ــی تقدی ــی گواه ــالح قضائ ــع ذیص مرج
 دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم

 نمایید.
تاریخ انتشار : 1396/06/25 

و  اســناد  ثبــت  اداره  رئیــس   - حبیبــی 
برخــوار امــالک 

برخــوار    امــالک  و  اســناد  ثبــت  اداره 
تاریــخ  بــه  شــماره:37/05/601/الف/م 

96 /06 /21

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــدانگ  ــدود شش ــد ح ــه تحدی ــه اینک ــر ب نظ
از  فرعــی   9120 شــماره  پــالک  خانــه 
ثبــت   14 بخــش  در  واقــع   18/3560
اصفهــان  کــه طبــق رای هیــات بــه نــام 
ــروز و  در  ــن مف ــد حس ــی فرزن ــر رجب اکب
جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد 
نیامــده  عمــل  بــه  آن   قانونــی  حــدود 
اســت اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر 
مــاده 15 قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای 
مرقــوم  پــالک  حــدود  تحدیــد  نامبــرده 
در روز یکشــنبه مــورخ 96/7/16 ســاعت 
9 صبــح  در محــل شــروع و بــه عمــل 
ــن آگهــی  ــه موجــب ای ــذا ب خواهــد آمــد، ل
ــن اخطــار مــی گــردد کــه  ــه مجاوری ــه کلی ب
در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در 
ــن  ــد و اعتراضــات مالکی محــل حضــور یابن
قانــون   20 مــاده  مطابــق  مجاوریــن  یــا 
ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 
خواهــد پذیرفتــه  روز   30 تــا   تحدیــدی 

 شد. 
ــار : 96/6/25  ــخ انتش ــف 19345 تاری م ال
رئیــس منطقــه  ثبــت اســناد و امــالک 

ــدری ــان – حی ــرب اصفه غ

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 
25/3459 بخش 14 ثبت اصفهان 

ــدانگ  ــدود شش ــد ح ــه تحدی ــه اینک ــر ب نظ
یکبــاب خانــه  پــالک شــماره 25/3459 
مجــزی شــده از  پــالک 25/561 در اجــرای 
ــع در  ــف  واق ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
بخــش 14 ثبــت اصفهــان  کــه طبــق ســوابق 
ــی  ــر جوان ــام جواه ــه ن ــی  ب ــده ثبت و پرون
فرزنــد حســین   در جریــان ثبــت اســت 
ــه  ــی آن  ب ــدود قانون ــد ح ــات تحدی و عملی
ــه دســتور  ــا ب عمــل نیامــده اســت اینــک بن
قســمت اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت و طبــق 
تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــالک 
 96/7/18 مــورخ  شــنبه  ســه  در  مرقــوم 
ســاعت 9 صبــح  در محــل شــروع و بــه 
ــن  ــب ای ــه موج ــذا ب ــد، ل ــد آم ــل خواه عم
آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد 
کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در 
ــن  ــات مالکی ــد و اعتراض ــور یابن ــل حض مح
قانــون   20 مــاده  مطابــق  مجاوریــن  یــا 
ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 
خواهــد  پذیرفتــه  روز   30 تــا   تحدیــدی 

شد.
ــار : 96/6/25  ــخ انتش ــف 19482 تاری  م ال
رئیــس منطقــه  ثبــت اســناد و امــالک 

ــدری ــان – حی ــرب اصفه غ

آگهی فقدان سند 
ــات  ــا ریاضی ــای علیرض ــه آق ــه اینک ــر ب نظ
بــرگ  دو  تســلیم  بــا  محمــود  فرزنــد 
 12199 شــماره  شــهود   استشــهاد  
مــورخ96/3/13 دفتــر خانــه 387 اصفهــان 
مالکیــت   ســند  شــدن  مفقــود  مدعــی 
نهصــد و شــصت ســهم مشــاع از 2335 
ســهم برابــر بــا بــا 120 ســهم مشــاع از 
ــالک  ــدانگ پ ــتم شش ــت – هش 291 و هف
ــت  ــع در بخــش 14 ثب ــی 36/1039  واق ثبت
اصفهــان  کــه در دفتــر 751 صفحــه 560 
ذیــل  ثبــت 117813 بموجــب ســند انتقــال 
بــه   412 دفتــر   95/12/18 16606 مورخــه 
ــر  ــب دفت ــده  و بموج ــال گردی ــرده انتق نامب
الکترونیــک شــماره 139620302025003209 
تحــت شــماره چاپــی  246493  صــادر 
و تســلیم گردیــده و اظهــار  داشــته کــه 
ــی   ــباب کش ــت اس ــه عل ــت  ب ــند مالکی س
صــدور  درخواســت   و  مفقــود گردیــده  
 ســند مالکیــت المثنــی ملــک فــوق  نمــوده 
ــره  ــتناد تبص ــه اس ــب ب ــذا مرات ــت  . ل اس
آییــن   120 مــاده  ذیــل  اصالحــی  یــک 
نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی 
ــام  ــی انج ــی مدع ــه کس ــود چنانچ ــی ش م
یــا  مرقــوم  ملــک  بــه  نســبت  معاملــه 
ــد  ــود میباش ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س وج
ــدت  ــرف م ــی ظ ــن آگه ــار ای ــخ انتش از تاری
ــه  ــن ارائ ــًا ضم ــود را کتب ــراض خ ده روزاعت
ــه  ــه ب ــا ســند معامل ــت ی اصــل ســند مالکی
ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد 
ــند  ــل س ــس و اص ــورت مجل ــب ص ــا مرات ت
مالکیــت بــه ارائــه کننــده ســند مســترد 
ــدت  ــرف / م ــر ظ ــت اگ ــی اس ــردد بدیه گ
صــورت  در  یــا  نرســید  اعتراضــی  مقــرر 
ــه  ــا معامل ــت ی ــراض اصــل ســند مالکی اعت
ســند  صــدور  بــه  اقــدام  نشــود  ارائــه 
 مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد 

شد . 
ــس  ــدر ی-رئی ــا حی ــف 19666  علیرض م ال

ــان ــت اســناد و امــالک غــرب اصفه ثب

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــدانگ  ــدود شش ــد ح ــه تحدی ــه اینک ــر ب نظ
 32/1221 پــالک شــماره  خانــه   یکبــاب 
واقــع در بخــش 14ثبــت اصفهــان کــه طبــق 
ــد  ــام حمی ــه ن ــی  ب ــده ثبت ــوابق و پرون س
کریمــی ســبدانی فرزنــد عبــاس در جریــان 
ثبــت و عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن  
بــه عمــل نیامــده اســت اینــک بنــا به دســتور 
قســمت اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت و طبــق 
تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــالک 
مرقــوم در روز یکشــنبه  مــورخ 96/7/16 
ســاعت 9 صبــح  در محــل شــروع و بــه 
ــن  ــب ای ــه موج ــذا ب ــد، ل ــد آم ــل خواه عم
آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد 
کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در 
ــن  ــات مالکی ــد و اعتراض ــور یابن ــل حض مح
قانــون   20 مــاده  مطابــق  مجاوریــن  یــا 
ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 
خواهــد پذیرفتــه  روز   30 تــا   تحدیــدی 

 شد. 
م الــف 19665 تاریــخ انتشــار : 96/6/25 
رئیــس منطقــه  ثبــت اســناد و امــالک 

غــرب اصفهــان – حیــدری

آگهی فقدان سند 
نظــر بــه اینکــه آقــای ســعید نیکــدل احــدی 
ــرگ  ــا تســلیم دو ب ــه نیکــدل ب ــه نورال از ورث
 74927 شــماره  شــهود   استشــهادیه  
مورخــه96/5/26  دفتــر خانــه 239 اصفهــان 
ــت  دو  ــند مالکی ــدن س ــود ش ــی مفق مدع
ــالک  ــدانگ پ ــاع از شش ــم مش ــگ و نی دان
ثبتــی 40/769 واقــع در بخــش 14 ثبــت 
ــه   ــت 19601 در صفح ــل ثب ــه ذی ــان  ک اصفه
319  دفتــر امــالک جلــد 176 تحــت  شــماره 
چاپــی 3/684175 صــادر و تســلیم گردیــده 
 10671 شــماره  انتقــال  ســند  طــی  کــه  
مورخــه 44/6/10 دفتــر 68 و 26241 مورخــه 
انتقــال  ایشــان  بــه   61 دفتــر   49/10/16
یافتــه  و اظهــار  داشــته کــه ســند مالکیــت  
ــده  ــود گردی ــی مفق ــت  جابجای ــی  بعل متوف

اســت   و درخواســت  صــدور ســند مالکیــت 
المثنــی ملــک فــوق را نمــوده انــد  در ضمــن 
طبــق شــماره 920228 مورخــه 92/5/23 
شــعبه 2 اجــرای  احــکام اصفهــان مالکیــت 
ــت  ــه بازداش ــدی از ورث ــدل  اح ــد نیک مجی
ــه اســتناد تبصــره  ــب ب ــذا مرات مــی باشــد ل
ــن نامــه  ــل مــاده 120 آیی یــک اصالحــی ذی
قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود 
چنانچــه کســی مدعــی انجــام معامله نســبت 
بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت 
ــن  ــار ای ــخ انتش ــد از تاری ــود میباش ــزد خ ن
آگهــی ظــرف مــدت ده روزاعتــراض خــود را 
ــا  ــه اصــل ســند مالکیــت ی ــًا ضمــن ارائ کتب
ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید 
ــس و  ــورت مجل ــب ص ــا مرات ــد ت ــذ نمای اخ
اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه کننــده ســند 
ــرف  ــر ظ ــت اگ ــی اس ــردد بدیه ــترد گ مس
/ مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در 
ــا  ــت ی ــند مالکی ــل س ــراض اص ــورت اعت ص
معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند 
 مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد 

شد . 
م الــف 19717  علیرضــا حیــدر ی-رئیســں 

ثبــت اســناد و امــالک غــرب اصفهــان 

آگهی فقدان سند 
نیکــدل  ســعید  آقــای  اینکــه  بــه  نظــر 
ــلیم  ــا تس ــدل ب ــه نیک ــه نورال ــدی از ورث اح
شــماره  شــهود   استشــهادیه   بــرگ  دو 
خانــه  دفتــر  74926مورخــه96/5/26  
شــدن  مفقــود  مدعــی  اصفهــان   239
ســند مالکیــت  دو دانــگ و نیــم مشــاع 
ــع  ــی 40/769 واق ــالک ثبت ــدانگ پ از شش
در بخــش 14 ثبــت اصفهــان  کــه ذیــل 
دفتــر    482 صفحــه   در   32590 ثبــت 
ــی  ــماره چاپ ــت  ش ــد 298 تح ــالک جل ام
تســلیم گردیــده کــه   و  صــادر   362259
ــال شــماره 34718 مورخــه  طــی ســند انتق
و  یافتــه   انتقــال  ایشــان  37/3/28بــه 
ــار  داشــته کــه ســند مالکیــت  متوفــی   اظه
بعلــت  جابجایــی مفقــود گردیــده اســت   و 
ــی  ــت المثن درخواســت  صــدور ســند مالکی
ــق  ــد  در ضمــن طب ــوق را نمــوده ان ــک ف مل
ــعبه  ــه 92/5/23 ش ــماره 920228 مورخ ش
مالکیــت  اصفهــان  احــکام  اجــرای    2
ــت ــه بازداش ــدی از ورث ــدل  اح ــد نیک  مجی

اســتناد  بــه  لــذا مراتــب    . باشــد  مــی 
 120 مــاده  ذیــل  اصالحــی  یــک  تبصــره 
آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت 
ــی  ــی مدع ــه کس ــود چنانچ ــی ش ــی م آگه
انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا 
وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد از 
تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده 
روزاعتــراض خــود را کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل 
ــن  ــه ای ــه ب ــند معامل ــا س ــت ی ــند مالکی س
اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب 
صــورت مجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه 
ــی  ــردد بدیه ــترد گ ــند مس ــده س ــه کنن ارائ
ــرر اعتراضــی  اســت اگــر ظــرف / مــدت مق
نرســید یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند 
ــدام  ــود اق ــه نش ــه ارائ ــا معامل ــت ی مالکی
بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق 

ــد .  ــد ش ــررات خواه مق
ــدر ی-رئیســں  ــف 19716  علیرضــا حی م ال

ثبــت اســناد و امــالک غــرب اصفهــان

آگهی مزایده اموال منقول«
 اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه 12خانــواده 
اصفهــان در نظــر دارد جلســه مزایــده ای در 
ــی کالســه 960293  ــده اجرای خصــوص پرون
خ/12لــه نجمــه الســادات محقــق طباطبایــی 
ــه  ــر مطالب ــی ب ــان مبن ــه جــواد احمدی و علی
بابــت  ریــال   4/536/967/391 مبلــغ 
محکــوم بــه و هزینــه هــای اجرایــی و حــق 
االجــرای دولتــی در روز دوشــنبه مورخــه 
96/7/24 ســاعت 8/30 صبــح در محــل 
اجــرای احــکام دادگســتری اصفهــان طبقــه 
ــروش 59/39  ــت ف ــاق 15 جه ــن ات زیرزمی
ــا  ــی ب ــگ ملک ــش دان ــه ش ــه از 72 حب حب
ــی  ــه کارشناس ــدرج در نظری ــخصات من مش
توســط  و  اســت  شــده  درج  ذیــاًل  کــه 
ــرح  ــه ش ــتری ب ــمی دادگس ــناس رس کارش
ذیــل ارزیابــی شــده و نظریــه وی مصــون از 
تعــرض طرفیــن واقــع گردیــده برگــزار نمایــد. 
طالبیــن خریــد مــی تواننــد ظــرف 5 روز قبل 
از جلســه مزایــده بــه نشــانی فــوق مراجعــه 
و از ملــک بازدیــد و بــا ســپردن 10 ٪ قیمــت 
ــه  ــتری ب ــپرده دادگس ــاب س ــه حس ــه ب پای
ــده  ــه مزای ــماره 2171290210008 در جلس ش
ــده باالتریــن  ــد. پیشــنهاد دهن شــرکت نماین
ــود تســلیم  ــده خواهــد ب ــده مزای قیمــت برن
ملــک مــورد مزایــده پــس از پرداخــت تمــام 
ــه  ــت. هزین ــد گرف ــورت خواه ــای آن ص به
 هــای اجرایــی بــر عهــده محکــوم علیــه

ــده  ــورد مزای ــک م ــاف مل ــد. اوص ــی باش  م
در  واقــع  شــده  معرفــی  ملــک  محــل 
اول، خیابــان  اصفهــان، خیابــان مشــتاق 
ابوالحســن اصفهانــی، کوچــه شــهید زاللــی، 
نبــش بــن بســت پویــا  پــالک 27 بصــورت 
ســاختمان مســکونی قدیمــی اســکلت آهــن 
ــیمان   ــک و س ــف موزایی ــر  ک ــوب و آج و چ
درب  هــا از چــوب و پروفیــل، دیوارهــا بابــر، 
نمــای خارجــی ســیمان ســفید قدیمــی، 
از پروفیــل، کابینــت فلــزی،  پنجــره هــا 
دارای حیــاط و ســاختمان آن در دو قســمت 
شــمالی و جنوبــی بــوده کــه حیــاط در وســط 
ــعابات گاز، آب  ــته و دارای انش ــرار داش آن ق
و فاضــالب و بــرق، سیســتم سرمایشــی 

ــاری  ــی بخ ــتم گرمایش ــی و سیس ــر آب کول
ــی  ــالک ثبت ــدانگ پ ــه شش گازی، 1/5 طبق
ثبــت   4 بخــش  باقیمانــده   4827/13
ــان  ــواد احمدی ــای ج ــام آق ــه ن ــان ب اصفه
فرزنــد نصــرا... لــذا ارزش ششــدانگ پــالک 
ــد  ــادل پانص ــال مع ــوق 5/500/000/000 ری ف
ــی و تعییــن   و پنجــاه میلیــون تومــان ارزیاب

می گردد.
اجــرای  دادورز  و  مدیــر   18338 الــف  م 
حســن   - اصفهــان  حقوقــی  احــکام 

ی ر منصــو

آگهی مزایده اموال منقول« 
اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه 12 اصفهــان 
در نظــر دارد جلســه مزایــده ای در خصــوص 
ــه  ــی کالســه 960950 ج/ 12 ل ــده اجرای پرون
ــاری  ــی غف ــه محمدعل ــاری و علی ــد غف ناهی
ــه  ــوم و هزین ــت محک ــه باب ــر مطالب ــی ب مبن
االجــرای دولتــی  هــای اجرایــی و حــق 
تاریــخ دوشــنبه 96/7/24 ســاعت  9  در 
صبــح در محــل اجــرای احــکام دادگســتری 
ــت  ــاق 15 جه ــن ات ــه زیرزمی ــان طبق اصفه
توســط  کــه  توقیفــی  امــوال  فــروش 
ــرح  ــه ش ــتری ب ــمی دادگس ــناس رس کارش
ــون  ــه وی مص ــده و نظری ــی ش ــل ارزیاب ذی
از تعــرض طرفیــن واقــع گردیــده برگــزار 
ــرف  ــد ظ ــی توانن ــد م ــن خری ــد. طالبی نمای
ــانی  ــه نش ــده ب ــه مزای ــل از جلس 5 روز قب
ــوال  ــه و از ام ــگان مراجع ــگ خوراس پارکین
ــه  ــه ب ــت پای ــپردن 10٪ قیم ــا س ــد و ب بازدی
حســاب ســپرده دادگســتری بــه شــماره 
ــرکت  ــده ش ــه مزای 2171290210008 در جلس
ــت  ــن قیم ــده باالتری ــنهاد دهن ــد. پیش نماین
ــال  ــلیم م ــود. تس ــد ب ــده خواه ــده مزای برن
ــورت  ــای آن ص ــام به ــت تم ــس از پرداخ پ
ــر  ــی ب ــه هــای اجرای خواهــد گرفــت و هزین
ــت  ــد. لیس ــی باش ــه م ــوم علی ــده محک عه
امــوال مــورد مزایــده 1. ســواری پــژو پــارس 
ــدل  ــی 81-544 د 17 م ــماره انتظام ــه ش ب
1384 برنــگ نقــره ای متالیــک بــه شــماره 
شــماره  و   *12483188163  * موتــور 
شاســی * IN 19301116* برابــر ســوابق 
در تاریــخ 94/4/15 بــه پارکینــگ منتقــل 
گردیــده خــودرو دارای چهــار حلقــه الســتیک 
فرســوده و غیرقابــل اســتفاده، روشــن نشــد، 
اســناد و مــدارک رؤیــت نگردیــد، فاقــد 
ــا در  ــه ب ــان ک ــار خواه ــه اظه ــه ب ــه نام بیم
نظــر گرفتــن نــوع و مــدل و وضعیــت فنــی 
و ظاهــری اعالمــی و در نظــر گرفتــن هزینــه 
پایــه  قیمــت  بیمــه  و  انــدازی  راه  هــای 
فــروش آن مبلــغ یکصــدو ســی میلیــون 
ریــال )130000000 ریــال( معــادل ســیزده 
میلیــون تومــان تعییــن و بــرآورد مــی گــردد. 
.م الــف 18330 - مدیــر و دادورز اجــرای 
احــکام حقوقــی اصفهــان حســن منصــوری

»آگهی مزایده اموال غیرمنقول«
 اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه 13 خانــواده 
اصفهــان در نظــر دارد جلســه مزایــده ای در 
ــده اجرایــی کالســه 960684  خصــوص پرون
ــهیال  ــه س ــع زاده و علی ــت رفی ــه عف ج/13 ل
ــغ  ــه مبل ــر مطالب ــی ب ــره مبن ــری و غی مجی
بــه  محکــوم  بابــت  ریــال   1042573000
و هزینــه هــای اجرایــی و حــق االجــرای 
دولتــی در روز دوشــنبه مورخــه 96/7/24 
ســاعت 9/30 صبــح در محــل اجــرای احکام 
دادگســتری اصفهــان طبقــه زیرزمیــن اتــاق 
 72 از  حبــه   فــروش 8/248  15 جهــت 
ــخصات  ــا مش ــی ب ــگ ملک ــش دان ــه ش حب
منــدرج در نظریــه کارشناســی کــه ذیــال درج 
ــه  ــرف مالکان ــون در تص ــت و اکن ــده اس ش
ــی  ــط کارشناس ــد توس ــی باش ــن م / مالکی
رســمی دادگســتری بــه شــرح ذیــل ارزیابــی 
شــده و نظریــه وی مصــون از تعــرض طرفین 
واقــع گردیــده برگــزار نمایــد. طالبیــن خریــد 
مــی تواننــد ظــرف 5 روز قبــل از جلســه 
مزایــده بــه نشــانی فــوق مراجعــه و از ملــک 
ــه  ــه ب ــت پای ــپردن 10٪ قیم ــا س ــد و ب بازدی
حســاب ســپرده دادگســتری بــه شــماره 
ــرکت  ــده ش ــه مزای 2171290210008 در جلس
ــت  ــن قیم ــده باالتری ــنهاد دهن ــد. پیش نماین
ــک  ــلیم مل ــود تس ــد ب ــده خواه ــده مزای برن
مــورد مزایــده پــس از پرداخــت تمــام بهــای 
آن صــورت خواهــد گرفــت. هزینــه هــای 
بــر عهــده محکــوم علیــه مــی  اجرایــی 
ــک  ــده مل ــک مــورد مزای باشــد. اوصــاف مل
ــی 2099/1 و  ــالک ثبت ــماره پ ــه ش ــور ب مذک
ــان  ــت اصفه ــش 2 ثب ــع در بخ 2099/5 واق
بــه آدرس: اصفهــان. خیابــان میردامــاد، 
بــن  الفــت(،  )کوچــه   9 شــماره  کوچــه 
ــالک  ــن بســت، پ ــای ب بســت ســپیده، انته
43 واقــع گردیــده اســت و اعیانــی احــداث 
ــر  ــوق الذک ــای ف ــالک ه ــر روی پ ــده ب ش
ــه  ــع ک ــاحت 431 مترمرب ــه مس ــًا ب مجموع
مترمربــع   5 و  مســکونی  مترمربــع   397
ــیده  ــگ سرپوش ــع پارکین ــار و 29 مترمرب انب
پارکینــگ  و  حیــاط  کــف  باشــد.  مــی 
ســاختمان بــه صــورت ســنگ و بدنــه حیــاط 
ــه  ــه صــورت ســنگ و نمــای ســاختمانی ب ب
ــد و دارای  ــی باش ــر م ــنگ و آج ــورت س ص
ــدود  ــاع ح ــن در ارتف ــه در زیرزمی ــک طبق ی
2/30 از کــف حیــاط بــه صــورت کــف ســنگ 
گرانیــت و دارای آشــپزخانه اپــن بــا کابینــت 
ــف  ــا ک ــام ب ــک حم ــای MDF و دارای ی ه
ســرامیک و بدنــه بــه صــورت کاشــی و یــک 
ــرامیک و  ــف س ــا ک ــتی ب ــرویس بهداش س
بدنــه بــه صــورت کاشــی و دارای یــک اتــاق 
ــی  ــنگ م ــورت س ــه ص ــف ب ــا ک ــواب ب خ

باشــد سیســتم ســرمایش آن کولــر آبــی 
ــور  ــج و رادیات ــش آن پکی ــتم گرمای و سیس
بــوده و ســاختمان دارای یــک طبقــه پیلــوت 
ــن  ــپزخانه اپ ــک آش ــالن و ی ــک س دارای ی
بــا کابینــت هــای MDF و کــف ســالن و 
آشــپزخانه و نشــیمن بــه صــورت ســنگ 
گرانیــت و دارای 2 اتــاق خــواب بــه صــورت 
یــک  و  حمــام  یــک  و  موزائیــک  کــف 
ــواب  ــه خ ــوده و بدن ــتی ب ــرویس بهداش س
ــند و  ــی باش ــی م ــد نقاش ــالن فاق ــا و س ه
دارای یــک طبقــه روی پیلــوت )همکــف( که 
شــامل یــک ســالن و یــک آشــپزخانه اپــن 
بــا کابینــت هــای MDF و 3 اتــاق خــواب و 
ــتی و  ــرویس بهداش ــک س ــام و ی ــک حم ی
یــک طبقــه روی همکــف )اول( دارای یــک 
 MDF آشــپزخانه اپــن بــا کابینــت هــای
و دارای 2 اتــاق خــواب و یــک ســرویس 
ــزل  بهداشــتی و یــک حمــام مــی باشــد من
مســکونی فاقــد آسانســور و دارای اشــتراک 
بــرق و گاز مجــزا و آب مشــترک مــی باشــد. 
ارزش کل عرصــه و اعیــان پــالک هــای فــوق 
ــی ان  ــه اعیان ــاء ثمنی ــه اســتثناء به ــر ب الذک
هــا در زمــان بازدیــد بــه مبلــغ 9,100٫000٫000 
ــه میلیــارد و یکصــد میلیــون ریــال  ریــال )ن
معــادل نهصــد و ده میلیــون تومــان( بــرآورد 

ــردد. مــی گ
اجــرای  دادورز  و  مدیــر   18334 الــف  م 
احــکام حقوقــی  اصفهــان  حســن منصــوری 

اجرائیه
اجرائیــه  شــماره   :9610426793600152
شــماره پرونــده:9509986793601250 شــماره 
)1492/95(  951262  : شــعبه  بایگانــی 

مشــخصات   96/6/14 تنظیــم:  تاریــخ  
محکــوم لــه:  ردیــف 1 نــام :بانــک مهــر 
اقتصــاد  بــه نمایندگــی : علیرضــا زمانــی 
اصفهــان پــل آذر  ابتــدای خ توحیــد پ 3  
مشــخصات محکــوم علیــه 1- حمیــد ســارنج 
ــی مظاهــری نیــک  ــول المــکان  2- عل مجه
ــن ک  ــاغ پایی ــار ب ــان  خ چه ــانی  اصفه بنش
ــام مظاهــری نیــک  پردیــس پ32   3- اله
ــن ک  ــاغ پایی ــار ب ــان  خ چه ــانی: اصفه نش
نماینــده  مشــخصات  پ32     پردیــس 
 / لــه  محکــوم  قانونــی  مقــام  قائــم  یــا 
ــد  ــر  فرزن ــن ف ــمیه ثمی ــه  س ــوم علی محک
صــدوق   شــیخ  خ  اصفهــان   بایرامعلــی  
شــمالی روبــروی بانــک ملــت  کوچــه شــهید 
ــه 2  ــه 1 طبق ــل پای ــاختمان وکی ــی س فیاض
ــی  ــه نمایندگ ــاد ب ــر اقتص ــک معه ــل بان وکی
ــه  ــوم ب ــه: محک ــوم ب ــی  محک ــا زمان علیرض
بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه 
ــماره  ــماره 9610096793600856 و ش ــه ش ب
 9609976793600074 مربوطــه   دادنامــه 
ــو  ــه نح ــدگان ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب حک
ــه پرداخــت مبلــغ 142973474  تضامنــی  ب
ریــال بابــت اصــل خواســته ) بخشــی از 
ــماره 2361/525004  ــه ش ــک  ب ــره چ یکفق
بانــک  عهــده  بــه   95/4/27 تاریــخ   بــه 
تجــارت  و مبلــغ 3864330  ریــال بابــت 
هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل طبــق  
ــه  از  ــر تادی ــی  و خســارت تاخی تعرفــه قانون
تاریــخ ســر رســید چــک  موصــوف 95/4/27 
ــوم  ــق محک ــم در ح ــرای حک ــخ اج ــا تاری ت
ــر  ــم عش ــام نی ــه انضم ــد  ب ــادر گردی ــه ص  ل
ــت  ــف اس ــه مکل ــوم علی ــی :  .   محک دولت
ــرف ده روز  ــه : 1- ظ ــالغ اجرائی ــخ اب از تاری
ــاده34  ــذارد ) م ــرا گ ــع اج ــرا بموق ــاد آن مف
ــی  ــی( .2- ترتیب ــون اجــرای احــکام مدن قان
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه 
خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه 
ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال 
ــت  ــدار و قیم ــا مق ــداد ی ــامل تع ــود را ش خ
همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور 
ــدی  ــوه نق ــزان وج ــر می مشــروح مشــتمل ب
کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات 
ــی دارد  ــا خارج ــی ی ــاری ایران ــی و اعتب مال
بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای 
ــو  ــر نح ــه ه ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی مذک
ــات  ــه مطالب ــث دارد و کلی ــزد اشــخاص ثال ن
ــل و  ــت نق ــز فهرس ــث ونی ــخاص ثال او از اش
ــوال  ــر دیگــر در ام ــوع تغیی ــاالت و هــر ن انتق
ــرح  ــل از ط ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم مذک
دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
ــد واال  ــه نمای ــی ارائ ــام قضائ ــه مق ــار ب اعس
بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت 
مــی شــود) مــواد 8و3 قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی 1394(  .4- خــودداری 
محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال 
ــس  ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ــور ف ــه منظ ب
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 
ــاده  ــی و م ــکام مدن ــرای اح ــون اج 34 قان
20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای 
ــال  ــال م ــی 1394( 5- انتق ــت مال محکومی
ــا انگیــزه فــرار از  ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب ب
ــده امــوال  ــه نحــوی کــه باقیمان ــن ب ادای دی
بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب 
ــزای  ــا ج ــری درجــه شــش ی ــازات تعزی مج
نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــردو 
قانــون   21 ) مــاده  مجــازات مــی شــود. 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 6- 
چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی 
روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان 
ــع  ــا تودی ــه ی ــوم ل ــت محک ــه موافق ــوط ب من
ــوم  ــط محک ــل توس ــی کفی ــا معرف ــه ی وثیق
علیــه خواهــد بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون 

ــی 1394( ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
م الــف 19312 مســئول دفتــر شــعبه شــورای 
حــل اختــالف شــعبه 6 حقوقــی شــورای 
 حــل اختــالف اصفهــان  مجتمــع شــماره

 یک
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کوتاه اخبار 

تغییردرترکیبتیمملیوزنهبرداری
ــح  ــت صال ــرار اس ــیا ق ــالن آس ــل س ــای داخ در بازی ه
چراغــی در دســته ۸۵ کیلوگــرم بــرای ایــران وزنــه بزنــد و 

ــار رفــت. ــی از ترکیــب کن مســعود چترای
در  حضــور  بــرای  وزنه بــرداری  ملــی  تیــم  ترکیــب   
ــخص  ــاه مش ــیا در مردادم ــالن آس ــل س ــای داخ بازی ه
شــد؛ امــا اکنــون یــک تغییــر در ایــن ترکیــب اعمــال شــده 
ــی  ــعود چترای ــری و مس ــی می ــن عل ــش از ای ــت. پی اس
)دســته ۸۵ کیلوگــرم(، ســهراب مــرادی )دســته ۹۴ 
ــی  هاشــمی )دســته  ــرم(، علیرضــا ســلیمانی و عل کیلوگ
۱۰۵ کیلوگــرم( و همایــون تیمــوری )دســته ۱۰۵+ کیلوگرم( 
ترکیــب شــش نفــره تیــم ملــی را تشــکیل دادنــد و مجیــد 

ــد. ــره بودن ــرات ذخی ــی نف ــح چراغ عســکری و صال
 اکنــون ســرمربی موقــت تیــم ملــی یــک تغییــر در 
ــرار اســت در دســته  ــی ایجــاد کــرده و ق ــم مل ــب تی ترکی
۸۵ کیلوگــرم علــی میــری و صالــح چراغــی وزنــه بزننــد 
و نــام چراغــی در ســایت بازی هــا هــم ثبــت شــده 
اســت. چراغــی در مســابقات قهرمانــی آســیا ۲۰۱۷ کــه در 

ــت.  ــره گرف ــدال نق ــد، م ــزار ش ــتان برگ ترکمنس
ــارات  ــت انتظ ــیاد نتوانس ــای یونیورس ــی در بازی ه چترای
ــه همیــن دلیــل از  ــد و اوت شــد و شــاید ب ــرآورده کن را ب
ترکیــب تیــم ملــی بــرای بازی هــای داخــل ســالن آســیا 

کنــار رفــت.

دعوت۱۸بازیکنبه
اردویتیمملیواترپلو

ــای  ــد اردوه ــه دور جدی ــده ب ــان دعوت ش ــامی بازیکن اس
ــران اعــام شــد.  ــوی بزرگســاالن ای ــی واترپل ــم مل تی

اردوی تیــم واترپلــوی بزرگســاالن از روز شــنبه ۲۵ شــهریور 
ــزار می شــود.  برگ

اســتخر بین المللــی ۹ دی مجموعــه ورزشــی شــهید 
ــر عهــده دارد.  ــن اردو را ب ــی از ای ــران، میزبان شــیرودی ته
یکــی از مســائل جالــب توجــه در دور جدیــد اردوهــای تیــم 
ملــی واترپلــو بزرگســاالن، حضــور پررنــگ بازیکنــان تهرانی 
ــی  ــن رضوان ــه  محس ــق گفت ــت. طب ــم اس ــب تی در ترکی
ــت  ــرع وق ــی در اس ــم مل ــی تی ــظ آمادگ ــل حف ــه دلی ب
ــتان  ــابقات ازبکس ــرای مس ــن ب ــت جایگزی ــک تورنمن ی
ــی دور                                                                                       ــا ملی پوشــان از شــرایط آرمان انتخــاب می شــود ت

نشــوند. 
امیــد لطف پــور )تهــران(، محمــد ســالمی )گیــان(، 
ــران(،  ــواه )ته ــی پیروزخ ــران(، عل ــمی )ته ــایان قاس ش
امیرحســین کیهانــی )تهــران(، مهــدی یزدانخــواه )تهــران(، 
اســدی  پیمــان  )کرمانشــاه(،  عباســی  محمدجــواد 
)گچســاران(، ارشــیا الماســی )کرمانشــاه(، امیــر دهــداری 
)اصفهــان(، ســهیل رســتمیان )تهــران(، امیرحســین 
ــران(، حســین  ــان )ته ــد ملک خانبان ــران(، حام ــر )ته رهب
خالــدی )گچســاران(، امیرعلــی مــرادی )مشــهد(، مهــدی 
ــران( و امیررضــا  ــی )ته ــی خانقاه ــران(، عل ــری )ته برزگ
جلیل پــور )تهــران(، بازیکنــان دعوت شــده بــه اردوی تیــم 

ــو بزرگســاالن هســتند.  ــی واترپل مل
الکســاندر چیریــچ، ســرمربیگری تیــم ملــی واترپلــو 

بزرگســاالن ایــران را در ایــن اردو بــر عهــده دارد.

توپ و تور
اسکواشبازاصفهانی،قهرمان

مسابقاتاصفهانجونیور
قهرمــان  اصفهانــی،  اســکواش باز  چنگانیــان،  محمــد 
ــال  ــر ۱۱ س ــنی زی ــور در رده س ــان جونی ــابقات اصفه مس
اصفهــان  اســکواش  شــد. نخســتین دوره مســابقات 
ــن  ــور ۱۵۷ بازیک ــا حض ــهریورماه ب ــه از ۲۱ ش ــور ک جونی
شــامل ۷۸ دختــر و ۷۹ پســر از سراســر کشــور در رده 
ســنی ۱۱ تــا ۱۹ ســال در اصفهــان آغــاز شــده بــود، جمعــه 
ــید.  ــان رس ــه پای ــنی ب ــر رده س ــان ه ــی قهرمان ــا معرف ب
ــد  ــال، محم ــر ۱۱ س ــنی زی ــران و در رده س ــش پس در بخ
ــا  ــر کوش ــه ب ــا غلب ــی، ب ــکواش باز اصفهان ــان، اس چنگانی

ــید. ــی رس ــام قهرمان ــه مق ــال ب ــدار فین ــی در دی مصلح

بازیکنسابقذوبآهن
تمریناتشرادرکازانشروعکرد

ــا  ــود ب ــات خ ــروع تمرین ــن از ش ــابق ذوب آه ــم س مهاج
تیــم جدیــدش خبــر داد. رضــا شــکاری کــه پــس از فســخ 
ــت  ــاف خواس ــن و برخ ــا ذوب آه ــرارداد ب ــه ق ــک طرف ی
باشــگاه اصفهانــی با روبیــن کازان قــرارداد بســته، تصویری 
از خــودش را در پیراهــن ایــن تیــم منتشــر کــرد تــا نشــان 
دهــد کــه تمریناتــش را بــا شــاگردان قربــان بردیــف آغــاز 
کــرده اســت. بایــد دیــد کــه  هافبــک ۱۹ ســاله تیــم ملــی 
امیــد ایــران در ادامــه می توانــد در دیدارهــای رســمی 
بــرای ایــن تیــم روســی بــه میــدان بــرود یــا ذوب آهــن بــا 

اقدامــات قانونــی مانــع از ایــن اتفــاق خواهــد شــد.

اعالمزمانقرعهکشیجامجهانی
زمــان قرعه کشــی جــام جهانــی ۲۰۱۸ روســیه اعــام 
شــد. بــا اعــام فدراســیون جهانــی فوتبــال )فیفــا( مراســم 
ــاه ۹۶ در  ــی ۲۰۱۸ روســیه ۱۰ آذرم قرعه کشــی جــام جهان
شــهر مســکو برگــزار می شــود تــا ۳۲ تیــم حاضــر در ایــن 
ــان خــود را بشناســند. تیم هــای حاضــر  مســابقات حریف
ــیدبندی  ــروه س ــار گ ــی در چه ــام جهان ــن دوره از ج در ای

خواهنــد شــد.

سامانقدوسباگل
لیگاروپاراشروعکرد

ــا گلزنــی مهاجــم ایرانــی خــود موفــق  استرســوند ســوئد ب
ــگ  ــروزی لی ــتین پی ــه نخس ــن ب ــا اوکرای ــر زوری ــد براب ش
ــدون گل  ــدار ب ــن دی ــه اول ای ــد. نیم ــدا کن ــا دســت پی اروپ
ــه اتمــام رســید، امــا پنــج دقیقــه پــس از شــروع نیمــه  ب
دوم، ِکــن ســما بــا پــاس زمینــی بــه ســمت راســت 
محوطــه جریمــه ســامان قــدوس را صاحــب تــوپ کــرد تــا 
ــوپ را وارد دروازه  ــق ت ــا شــوت دقی ــی ب ــن مهاجــم ایران ای
زوریــا لوهانســک کنــد و شــروع چشــمگیری در رقابت هــای 

ــا داشــته باشــد. ــه گروهــی لیــگ اروپ مرحل

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانگروه ورزش

ــم  ــاق مه ــا دو اتف ــر ب ــگ برت ــه ششــم لی هفت
پیگیــری شــد؛ شکســت ســپاهان همان گونــه 
کــه پیش بینــی می شــد کرانچــار را بــه شــدت 
دچــار مشــکل کــرد و پیــروزی غیرمنتظــره 
ســپیدرود رشــت باعــث شــد ایــن تیــم اندکــی 

ــادات رهــا شــود. ــز انتق ــغ تی از تی
فوالد–سپاهان

ــر  ــده براب ــس از تســاوی ناامیدکنن ســپاهان پ
ــا  ــود ب ــدوار ب ــپیدرود امی ــران زده س ــم بح تی
ــت  ــدار از دس ــر اقت ــار دیگ ــوالد، ب ــت ف شکس
رفتــه خــود را بازیابــد؛ امــا همان گونــه کــه 
انتظــار می رفــت شکســت دادن فــوالد آن هــم 

ــت.  ــی نیس ــر تیم ــواز، کار ه ــای اه در گرم
ــی را  ــی کریم ــه عل ــان ک ــان اصفه طایی پوش
به تازگــی بــه جمــع خــود اضافــه کرده انــد 
امیــدوار بودنــد بتواننــد بــا حضــور ایــن بازیکــن 
ــی  ــود یعن ــردار خ ــم زه ــن دو مهاج و همچنی
مــروان حســین و ساســان انصــاری در اهــواز 

ــروزی برســند.  ــه پی ب
ــن  ــا بهتری ــازی تقریب ــن ب ــرای ای ــار ب کرانچ
ترکیــب خــود را بــه زمین فرســتاد؛ لــی اولیویرا، 

ــارف غامــی(، عــزت هللا  ــی )۵۸- ع ســعید آقای
پورقــاز، ســیاوش یزدانــی، حســن جعفــری، علی 
کریمــی )۷۴- مهــرداد محمــدی(، رافائــل کــری 
ــی،  ــاهین ثاقب ــا(، ش ــول نویدکی والرو )۶۷- رس
جــال علی محمــدی، مــروان حســین و ساســان 
انصــاری، تمــام داشــته های ســپاهان بــرای 

ــد.  ــا بودن ــت فوالدی ه شکس

در آن ســو فــوالد پورموســوی، حامــد لــک، 
عبــدهللا کرمــی، ایــوب والــی، فــرزاد جعفــری، 
ســینا مریــدی، پیمــان شــیرزادی، علی اصغــر 
احمــد  مبعلــی(،  ایمــان   -۷۶( عاشــوری 

ــوی  ــم زهی ــری، رحی ــدهللا ناص ــدهللا زاده، عب عب
افشــین  آرش  و  جان فــزا(  فرشــاد   -۷۸(
خــود  ترکیــب  در  را  بدرقــه(  میــاد   -۸۸(

می دیــد. 
ــی،  ــعید آقای ــت س ــا مصدومی ــه دوم ب در نیم
عــارف غامــی کــه یــک مدافــع وســط اســت 
وارد زمیــن شــد و در ســمت چــپ خــط دفاعــی 
ســپاهان قــرار گرفــت. ســپاهانی ها امــا از 
ــد و دقایقــی  ــه خوردن همیــن نقطــه هــم ضرب
ــدی  ــینا مری ــال س ــی، ارس ــس از ورود غام پ
از همــان ســمت بــا ضربــه ســر آرش افشــین 

ــه گل شــد.  تبدیــل ب
آوردن  زمیــن  بــه  بــا  ســپاهان  ادامــه  در 
رســول نویدکیــا و مهــرداد محمــدی ســعی 
ــا  ــت؛ ام ــازی داش ــاندن ب ــاوی کش ــه تس در ب
یک ســوم  در  فوالدی هــا  گســترده  دفــاع 
ــت  ــاد موقعی ــع از ایج ــان مان ــی خودش دفاع
ــه  ــه هم ــی ک ــد؛ در حال ــپاهان می ش ــرای س ب
رســاندن گل  ثمــر  بــه  بــرای  ســپاهانی ها 
تســاوی پیــش کشــیده بودنــد، اشــتباه مهلــک 
لــی اولیویــرا باعــث شــد گل دوم فــوالد هــم در 
ــی  ــه صــورت عجیب ــازی ب ــق تلف شــده ب دقای
وارد دروازه ســپاهان شــود. ســپاهان کــه در این 

ــردی  ــتباهات ف ــی و اش ــیر بدشانس ــازی اس ب
ــتر در  ــازی بیش ــن ب ــت در ای ــا شکس ــد، ب ش
بحــران فرو رفــت و هفتــه بعــد نیــز کار بســیار 
ســختی برابــر پرســپولیس آمــاده ایــن روزهــا 

دارد.
سپیدرود–نفتآبادان

نماینــده فوتبــال گیــان پــس از شــروعی 
و  فصــل  اول  بــازی  ســه  در  ناامیدکننــده 
البتــه  و  نظرمحمــدی  عجیــب  اســتعفای 
کشــمکش بــرای بازگشــت ایــن مربــی دســت 
بــه کار بزرگــی زد و تیــم خــوب نفــت آبــادان را 

بــا دو گل زودهنــگام شکســت داد. 
ــود  ــر خ ــازی اخی ــه در دو ب ــپیدرودی ها ک س
بــا شکســت پیــکان و تســاوی برابــر ســپاهان 
۴ امتیــاز ارزشــمند را کســب کــرده بودنــد، بــه 
ــد  ــا کمالون مصــاف نفــت آبادانــی رفتنــد کــه ب

ــد. ــپری می کن ــی را س ــای خوب روزه
 تیــم میزبان خیلی زود توانســت دروازه حریف 
خــود را بــاز کنــد. سرخ پوشــان کــه اولیــن 
ــدارک  ــف ت ــود را روی دروازه حری ــات خ حم
ــه  ــه پنالتــی ب ــد، توانســتند یــک ضرب می دیدن

ــن  ــی ای ــین ابراهیم ــا حس ــد ت ــت بیاورن دس
تــوپ را بــه زیبایــی گوشــه دروازه حریــف 
ــک  ــه بعــد ســپیدرودی ها ی ــد دقیق ــد. چن بزن
بــار دیگــر توانســتند بــه گل برســند و در حالــی 
ــزده دقیقــه ابتدایــی  ــه پان ــازی ب کــه دقایــق ب
رســیده بــود پــاس دیدنــی حســین ابراهیمــی 
بــه نزهتــی رســید و او نیــز بــا یــک مهــار عالــی 
تــوپ را پیــش انداخــت و بــا ضربــه ای محکــم 
و دقیــق بــرای دومیــن بــار دروازه حریــف 
را بــاز کــرد. در دقیقــه ۳۰ بــازی می رفــت 
تبدیــل                                                             کابــوس  بــه  ســپیدرود  رؤیاهــای 

شــود. 
ــرار  ــی رســید و ک ــک پنالت ــه ی ــادان ب ــت آب نف
جاســم آمــاده بــود تــا اولیــن گل نفــت را 
ــی ســید  ــه ثمــر برســاند؛ امــا واکنــش دیدن ب
ــا را  ــی، امیده ــار پنالت ــینی و مه ــد حس محم
ــن  ــا ای ــه داشــت. ب ــده نگ ــرای ســپیدرود زن ب
ــدی  ــی نظرمحم ــپیدرودی ها و عل ــات س اتفاق
ــار  ــا کرانچ ــیدند، ام ــی کش ــس راحت ــا نف فع
روزهــای  آینــده  هفته هــای  در  ســپاهان  و 

ــت. ــد داش ــش رو خواهن ــختی را پی س

نگاهیبهاتفاقاتمهمهفتهششملیگبرتر

 بحران در اصفهان 
امیدواری در رشت

ســرمربی تیــم ملــی والیبــال ایــران گفــت: بازیکنــان 
ایــران در مســابقه بــا برزیــل، انــرژی الزم بــرای 

ــتند.  ــم را نداش ــن تی ــت ای شکس
ایگــور کوالکوویــچ در نشســت خبــری پــس از دیــدار 
ــم  ــه تی ــد ب ــه بای ــزود: اول از هم ــل اف ــران و برزی ای
ــه  ــم ک ــک بگوی ــم تبری ــن تی ــی ای ــل و کادر فن برزی

ــدند.  ــازی ش ــن ب ــروز ای پی
ــران  ــان ای ــم بازیکن ــر می کن ــه فک ــان اینک ــا بی وی ب
ــوم  ــت های دوم و س ــط س ــازی و در اواس ــن ب در ای
انــرژی کــم آوردنــد، تصریــح کــرد: رونــد بــازی 
ــل در  ــا برزی ــن پیــش رود؛ ام ــر از ای می توانســت بهت
ــی  ــاع باورنکردن ــوم در دف ــت دوم و س ــه دوم س نیم

ــود.  ب
ســرمربی تیــم ملــی والیبــال ایــران ادامــه داد: برزیــل 

در ضــد حملــه هــم خیلــی خــوب کار کــرد. مــا فرصــت 
داشــتیم در ســت ســوم بهتــر بــازی را پیــش ببریــم، 
امــا از زمــان اســتراحت فنــی دوم بــه بعــد، برزیــل در 
دفــاع عالــی ظاهــر شــد و بــه خوبــی از فرصت هایــی 
ــن  ــرای ای ــاال ب ــاع ب ــا ارتف ــای ب ــران در توپ ه ــه ای ک

ــرد.  تیــم ایجــاد می کــرد، اســتفاده ب
انــرژی  حــال  هــر  بــه  تاکیــد کــرد:  کوالکوویــچ 
الزم بــرای بــرد در ایــن بــازی را نداشــتیم. شــاید 
ــم  ــان از دســت دادی ــازی اولم ــرژی در دو ب ــی ان  خیل
توانایی هــای  بــا  و  خوبــی  بــه  هــم  برزیلی هــا  و 
بی نظیرشــان، ایــران را تحــت فشــار قــرار دادنــد.

 تیــم ملــی والیبــال ایــران امــروز شــنبه در چهارمیــن 
ــه  ــان ب ــزرگ جه ــان ب ــام قهرمان ــای ج روز از رقابت ه

مصــاف ژاپــن مــی رود.

پرســپولیس از پــس االهلــی هــم برآمــد تــا ایــن تیــم هــم بــه 
لیســت قربانیــان ثروتمنــد پرســپولیس برانکــو اضافــه شــود. 
پرســپولیس در حالــی خــود را بــه عنــوان مدعــی کســب جــام 
ــا  ــد کــه سیاســت جــذب و حفــظ ســتارگانش کامــا ب می بین
ــاوت  ــیایی تف ــده آس ــی حذف ش ــق و حت ــای موف ــر تیم ه دیگ

دارد. 
گوانگــژوی حذف شــده آالن، گــوالرد و حتــی پائولینیــو را در 
ــی  ــی هــم لژیونرهــای گران قیمت ــد. االهل ــب خــود می دی ترکی
ــه  ــر الســوما را ب ــه عم ــر دســوزا و البت ــاردو، کادمی ــون لئون چ
خدمــت گرفتــه بــود کــه البتــه هیــچ یــک موفــق بــه صعــود بــه 

ــدند.  ــی نش نیمه نهای
در میــان دیگــر تیم هــای صعودکــرده بــه نیمه نهایــی هــم 
بازیکنانــی همچــون  هالــک، الســینیو، اســکار، کارلــوس ادواردو 
و الکســون دیــده می شــود کــه وزنه هــای بــزرگ تیم هایشــان 

بــا  و  برزیــل  و  اروپایــی  لیگ هــای مطــرح  از  و  هســتند 
ــته اند. ــیایی پیوس ــای آس ــن تیم ه ــه ای ــزاف ب ــای گ هزینه ه

تــا اینجــای کار اســتعدادهای ایرانــی نگذاشــته اند نبــود امکانات 
و برنامه ریــزی مانــع موفقیــت شــود. هرچنــد اگــر ایــران هــم 
همچــون ژاپنی هــا حرفــه ای عمــل می کــرد یــا مثــل چینی هــا 
بگیــرد  خدمــت  بــه  را  بزرگــی  ســتاره های  می توانســت 
یــا حتــی اگــر برنامه ریــزی و البتــه ثــروت ســعودی ها و 
ــای  ــت موفقیت ه ــد، می توانس ــود می دی ــه خ ــا را ب اماراتی ه
بســیار بزرگ تــر و دســتاورد های بیشــتری داشــته باشــد؛ 
ــران را  ــال ای ــه فوتب ــتند ک ــتعدادها هس ــن اس ــا همی ــا فع ام
رونــق بخشــیده اند؛ رونقــی کــه نیازمنــد مدیریت هــای بســیار 
قوی تــر اســت تــا بتواننــد ســکوهای باالتــر را فتــح کننــد 
ــود  ــش روی خ ــدف پی ــوان ه ــه عن ــر را ب ــای بزرگ ت و رؤیاه

ــد. ببینن

ورزش

،،
شکســت ســپاهان همان گونــه کــه 
بــه  را  کرانچــار  می شــد  پیش بینــی 
شــدت دچــار مشــکل کــرد و پیــروزی 
غیرمنتظــره ســپیدرود رشــت باعــث 
شــد ایــن تیــم اندکــی از تیــغ تیــز 

انتقــادات رهــا شــود

اجرائیه
شماره اجرائیه: ۹۶۱۰۴۲۶۷۹۴۵۰۰۰۱۴

 ۹۶۰۹۹۸۶۷۹۴۵۰۰۰۱۱ پرونــده:  شــماره 
شــماره بایگانــی شــعبه : ۹۶۰۰۱۱ تاریــخ  
محکــوم  مشــخصات   ۹۶/۶/۱۱ تنظیــم: 
ــرب ســوالری   ــام یوســف ع ــف ۱ ن ــه ردی ل
فرزنــد مجیــد      نشــانی: اصفهــان خ جــی 
ــی  ــیکلت ج ــدک س ــان  ی ــه راه همدانی س
ــوم  ــخصات محک ــی    مش ــوان کتیرای اخ
ــتی   ــعی  ورنامخواس ــرداد  خاش ــه مه علی
مجهــول  نشــانی:  مرتضــی      فرزنــد 
ــم  ــا قائ ــده ی ــخصات نماین ــکان  مش الم
مقــام قانونــی محکــوم لــه / محکــوم 
ــت  ــب درخواس ــه: بموج ــوم ب ــه  محک علی
و  شــماره  بــه  مربوطــه  حکــم  اجــرای 
دادنامــه  ۹۶۰۹۹۷۶۷۹۴۵۰۰۳۷۰   شــماره 
مــورخ۹۶/۳/۲۷ مربــو طــه محکــوم علیــه 
ــه  ــه حضــور در دفتــر خان محکــوم اســت ب
و انتقــال رســمی یــک دســتگاه خــودروی 
ســواری پــژو پــارس  بــه شــماره انتظامــی 
ــران ۵۳ مــدل ۸۲ و پرداخــت  ۷۱۷و۳۷ ای
ــی در  ــه دادرس ــال هزین ــغ ۱۳۵۰۰۰۰ ری مبل
ــر  ــم عش ــت نی ــه و پرداخ ــوم ل ــق محک ح
ــه  ــوم علی ــرا   .   محک ــق االج ــه ح هزین
ــه :  ــاغ اجرائی ــخ اب ــت از تاری ــف اس مکل
ــرا  ــع اج ــرا بموق ــاد آن ــرف ده روز مف ۱- ظ
ــون اجــرای احــکام  ــاده۳۴ قان ــذارد ) م گ
پرداخــت  بــرای  ترتیبــی   -۲. مدنــی( 
ــی  ــی معرف ــد . ۳- مال ــه بده ــوم ب محک
ــوم  ــتیفا محک ــم و اس ــرا حک ــه اج ــد ک کن
ــود را  ــه خ ــد. چنانچ ــر باش ــه از آن میس ب
قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد 
ــود  ــوال خ ــه ام ــی روز کلی ــرف س ــد ظ بای
قیمــت  و  مقــدار  یــا  تعــداد  شــامل  را 
ــه  ــول ، ب ــر منق ــول و غی ــوال منق ــه ام هم
ــزان وجــوه  ــر می طــور مشــروح مشــتمل ب
ــا و  ــزد بانکه ــوان ن ــر عن ــه ه ــه ب ــدی ک نق
ــا  ــی ی ــاری ایران ــی و اعتب ــات مال موسس
خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
ــه او  ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــابهای مذک حس
ــث دارد  ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ــه ه ب
و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث 
ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع 
تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان 
یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای اعســار 
بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام 
ــت  ــه در خواس ــد واال ب ــه نمای ــی ارائ قضائ
محکــوم لــه بــاز داشــت مــی شــود) مــواد 
۸و۳ قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
مالــی ۱۳۹۴(  .۴- خــودداری محکــوم 
ــه  ــوال ب ــورت ام ــل ص ــام کام ــه از اع علی
منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس 
ــی دارد. )  ــت را در پ ــه هف ــری در ج تعزی
ــی  ــون اجــرای احــکام مدن ــاده ۳۴ قان م
و مــاده ۲۰ ق.م.ا و مــاده ۱۶ قانــون 

ــی ۱۳۹۴(  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
۵- انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو 
بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه 
ــون  ــت دی ــرای پرداخ ــوال ب ــده ام باقیمان
ــری  ــازات تعزی ــب مج ــد موج ــی نباش کاف
ــادل  ــدی مع ــزای نق ــا ج ــش ی ــه ش درج
نصــف محکــوم بــه یــا هــردو مجــازات مــی 
شــود. ) مــاده ۲۱ قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی ۱۳۹۴(. ۶- چنانچــه 
ــی روز  ــت س ــس از مهل ــوال پ ــورت ام ص
ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان 
منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع 
ــل توســط محکــوم  ــا معرفــی کفی ــه ی وثیق

ــود. ــد ب ــه خواه علی
ــوه اجــرای  ــون نح ــاده ۳ قان ) تبصــره ۱ م

ــی ۱۳۹۴( ــت مال محکومی
ــعبه ۱۵  ــر ش ــئول دفت ــف ۱۹۳۲۱ مس م ال
حقوقــی شــورای حــل اختــاف  اصفهــان ) 

ــان( ــک – رحیمی مجتمــع شــماره ی

اجرائیه
شماره اجرائیه: ۹۶۱۰۴۲۰۳۵۰۶۰۰۱۸۷
شماره پرونده: ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۶۰۰۸۲۰ 

ــخ   ــعبه : ۹۵۰۹۸۷ تاری ــی ش ــماره بایگان ش
تنظیــم: ۹۶/۶/۱۳ مشــخصات محکــوم لــه 
ــی  ــدی و صنعت ــرکت تولی ــام ش ــف ۱ ن ردی
نشــانی:   اســپادانا       پلیمــر  ناردیــن 
ــرق  ــزرگ ش ــی ب ــهر ک صنعت ــان ش اصفه
   ۴۲ پــاک   – شــرقی  یکــم  خیابــان 
مشــخصات محکــوم علیــه  علــی محمــدی 
فرزنــد محمــد     نشــانی: مجهــول المــکان  
مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام قانونی 
ــد رضــا  ــه حمی ــه / محکــوم علی محکــوم ل
خ  اصفهــان   منصــور   فرزنــد  شــیری 
هتــل  جنــب  فرشــادی   خ  اســتانداری 
ــد ۱۱  ــد ط ۲ واح ــاختمان زن ــپاهان  س س
وکیــل شــرکت تولیــدی و صنعتــی ناردیــن  
پلیمــر اســپادانا محکــوم بــه: بموجــب 
درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه 
مربوطــه  دادنامــه  شــماره  و  شــماره 
ــی  ــه عل ۹۶۰۹۹۷۰۳۵۰۶۰۰۳۹۰ محکــوم علی
ــت  ــوم اس ــد  محک ــد محم ــدی فرزن محم
بــه پرداخــت مبلــغ شــصد و بیســت و 
اصــل  بعنــوان  ریــال  میلیــون  هشــت 
خواســته وجــه یــازده  فقــره چــک شــماره 
ــال و  ــغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ری ۱۷۶۳۰۷-۹۵/۱/۱۰ مبل
۱۷۶۳۰۸-۹۵/۱/۲۰ بمبلــغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریــال 
 ۶۰۰۰۰۰۰۰ بمبلــغ   ۹۵/۱/۳۰  -۱۷۶۳۰۹ و 
 ۷۷۷۳۵۸ و  ملــی  بانــک  عهــده  ریــال 
و  ریــال   ۴۸۰۰۰۰۰۰ مبلــغ   ۹۵/۲/۱۵  –
۷۷۷۳۵۵-۹۵/۲/۲۲ مبلــغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریــال 
 ۴۰۰۰۰۰۰۰ مبلــغ   ۹۵/۲/۲۹  -۷۷۷۳۵۳ و 
مبلــغ   ۹۵/۳/۴  –  ۷۷۷۳۵۷ و  ریــال 
 ۹۵/۳/۱۵  -۴۹۶۵۸۸ و  ریــال   ۵۰۰۰۰۰۰۰
مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریــال ۴۹۶۵۸۹- ۹۵/۳/۲۵ 

ــال عهــده بانــک ســپه و  ــغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ری مبل
ــال و  ــغ ۸۰۰۰۰ری ۹۴۹۹۸۸- ۹۵/۴/۲۵ مبل
ــال  ــغ ۹۰۰۰۰۰۰۰ ری ۹۴۹۹۹۰ – ۹۵/۵/۱۵ مبل
عهــده بانــک صــادرات و نیــز پرداخــت 
مبلــغ نــوزده میلیــون ســیصد و بیســت 
هــزار ریــال بابــت خســارت دادرســی و 
ــز  ــه و نی ــق تعرف ــل  طب ــه وکی ــق الوکال ح
بــر  تادیــه  تاخیــر  خســارات  پرداخــت 
مبنــای نــرخ تــورم از تاریــخ چــک تــا زمــان 
بانــک مرکــزی   وصــول آن کــه توســط 
اعــام و حیــن اجــرای حکــم محاســبه 
خواهــد شــد  در حــق محکــوم لــه  شــرکت 
ــپادانا   ــر اس ــن پلیم ــدی و صنعتیناردی تولی
رای صــادره غیابــی و ظــرف مــدت بیســت 
در  واخواهــی  قابــل  ابــاغ  از  پــس  روز 
همیــن دادگاه و پــس از آن ظــرف بیســت 
روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم 
جدیــد نظــر اصفهــان  مــی باشــد .  .   
محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ 
ابــاغ اجرائیــه : ۱- ظــرف ده روز مفــاد 
آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده۳۴ قانــون 
اجــرای احــکام مدنــی( .۲- ترتیبــی بــرای 
ــی  ــد . ۳- مال ــه بده ــوم ب ــت محک پرداخ
ــتیفا  ــم و اس ــرا حک ــه اج ــد ک ــی کن معرف
ــه  ــد. چنانچ ــر باش ــه از آن میس ــوم ب محک
ــه  ــاد اجرایی ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق خ
ــوال  ــه ام ــی روز کلی ــرف س ــد ظ ــد بای ندان
خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت 
ــه  ــول ، ب ــر منق ــول و غی ــوال منق ــه ام هم
ــزان وجــوه  ــر می طــور مشــروح مشــتمل ب
ــا و  ــزد بانکه ــوان ن ــر عن ــه ه ــه ب ــدی ک نق
ــا  ــی ی ــاری ایران ــی و اعتب ــات مال موسس
خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
ــه او  ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــابهای مذک حس
ــث دارد و  ــزد اشــخاص ثال ــو ن ــر نح ــه ه ب
کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز 
فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر 
دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  
ــه ضمیمــه  ــل از طــرح دعــوای اعســار ب قب
دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی 
ــوم  ــت محک ــه در خواس ــد واال ب ــه نمای ارائ
ــواد ۸و۳  ــود) م ــی ش ــت م ــاز داش ــه ب ل
ــی  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح قان
علیــه  .۴- خــودداری محکــوم    )۱۳۹۴
ــه منظــور  ــوال ب از اعــام کامــل صــورت ام
ــری  ــس تعزی ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ف
ــاده ۳۴  ــی دارد. ) م ــت را در پ ــه هف در ج
ــاده ۲۰  ــی و م ــکام مدن ــرای اح ــون اج قان
ق.م.ا و مــاده ۱۶ قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی ۱۳۹۴( ۵- انتقــال مــال 
ــا انگیــزه فــرار  ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب ب
از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده 
امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد 
ــش  ــه ش ــری درج ــازات تعزی ــب مج موج
ــادل نصــف محکــوم  ــدی مع ــا جــزای نق ی

بــه یــا هــردو مجــازات مــی شــود. ) مــاده 
۲۱ قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
۱۳۹۴(. ۶- چنانچــه صــورت امــوال پــس 
آزادی  شــود  ارائــه  روز  ســی  مهلــت  از 
محکــوم علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت 
ــا معرفــی  ــا تودیــع وثیقــه ی ــه ی محکــوم ل
کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد بــود.

ــوه اجــرای  ــون نح ــاده ۳ قان ) تبصــره ۱ م
محکومیــت مالــی ۱۳۹۴(

ــی  ــر دادگاه حقوق ــف ۱۹۲۹۶ مدیردفت م ال
حقوقــی  عمومــی  دادگاه   ۶ شــعبه 
شهرســتان اصفهــان  - شــهرام نجفــی کلــه 

مســیحی 

اجرائیه
شماره اجرائیه: ۹۶۱۰۴۲۰۳۵۱۳۰۰۲۳۹
شماره پرونده: ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۱۳۰۱۰۹۱ 

ــخ   ــعبه : ۹۵۱۲۲۲ تاری ــی ش ــماره بایگان ش
تنظیــم: ۹۶/۶/۱۵  مشــخصات محکــوم لــه 
ردیــف ۱ نــام حمیــد خوانســاری  دهکــردی 
فرزنــد محمــد رحیــم      نشــانی: اصفهــان 
بلــوار آتشــگاه خ قــدس کوچــه شــهدا 
پــاک ۳۶ ک پ  بــن بســت آســمان  
 ۰۰۴۵۴۶۶۲۵۴ م  ک   ۸۱۸۶۷۱۵۵۴۶
ثابــت  شــماره   ۰۹۱۳۳۰۰۷۲۵۴ همــراه 
۳۷۷۲۱۲۵۳    مشــخصات محکــوم علیــه 
ــم       ــد کری ــد محم ــی فرزن ــد عل ــهره امی ش
المــکان  مشــخصات  نشــانی: مجهــول 
ــوم  ــی محک ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی نماین
لــه / محکــوم علیــه  محکــوم بــه: بموجــب 
مربوطهبــه  حکــم  اجــرای  درخواســت 
شــماره  و   ۹۶۱۰۰۹۰۳۵۱۳۰۱۶۴۴ شــماره 
 ۹۶۰۹۹۷۰۳۵۱۳۰۰۲۷۳ مربوطــه  دادنامــه 
بــه  اســت   محکــوم  علیــه  محکــوم 
پرداخــت مبلــغ ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ ریــال بابــت 
۱۰۱۶۰۰۰۰ ریــال  اصــل خواســته و مبلــغ 
بابــت هزینــه دادرســی و نیــز بــه پرداخــت  
مبنــای  بــر  تادیــه   تاخیــر  خســارت 
شــاخص نــرخ تــورم  اعامــی از ســوی 
بانــک مرکــزی  از تاریــخ ســر رســید  یــک 
فقــره بــه شــماره ۵۰۰۵۲۷ مــورخ ۹۶/۱/۲۷ 
ــار  ــعبه عط ــران ش ــی ای ــک مل ــد ه بان عه
ــول  ــان وص ــا زم ــک ت ــهر ( چ ــاهین ش ش
ــارت  ــه خس ــان  ک ــق خواه ــه آن در ح وج
ــگام  ــه را اجــرای احــکام در هن ــر تادی تاخی
ــه  ــده  ب ــبه و از خوان ــم محاس ــرای حک اج
نفــع خواهــان وصــول خواهــد نمــود  ضمنــا 
حــق االجــرا از ماخــذ  محکــوم بــه بــر عهده 
محکــوم علیــه اســت حکــم غیابــی اســت    
ــخ  ــف اســت از تاری ــه مکل ــوم علی .   محک
ابــاغ اجرائیــه : ۱- ظــرف ده روز مفــاد 
آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده۳۴ قانــون 
اجــرای احــکام مدنــی( .۲- ترتیبــی بــرای 
ــی  ــد . ۳- مال ــه بده ــوم ب ــت محک پرداخ
ــتیفا  ــم و اس ــرا حک ــه اج ــد ک ــی کن معرف

ــه  ــد. چنانچ ــر باش ــه از آن میس ــوم ب محک
ــه  ــاد اجرایی ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق خ
ــوال  ــه ام ــی روز کلی ــرف س ــد ظ ــد بای ندان
خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت 
ــه  ــول ، ب ــر منق ــول و غی ــوال منق ــه ام هم
ــزان وجــوه  ــر می طــور مشــروح مشــتمل ب
ــا و  ــزد بانکه ــوان ن ــر عن ــه ه ــه ب ــدی ک نق
ــا  ــی ی ــاری ایران ــی و اعتب ــات مال موسس
خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
ــه او  ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــابهای مذک حس
ــث دارد و  ــزد اشــخاص ثال ــو ن ــر نح ــه ه ب
کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز 
فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر 
دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  
ــه ضمیمــه  ــل از طــرح دعــوای اعســار ب قب
دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی 
ــوم  ــت محک ــه در خواس ــد واال ب ــه نمای ارائ
ــواد ۸و۳  ــود) م ــی ش ــت م ــاز داش ــه ب ل
ــی  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح قان
علیــه  .۴- خــودداری محکــوم    )۱۳۹۴
ــه منظــور  ــوال ب از اعــام کامــل صــورت ام
ــری  ــس تعزی ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ف
ــاده ۳۴  ــی دارد. ) م ــت را در پ ــه هف در ج
ــاده ۲۰  ــی و م ــکام مدن ــرای اح ــون اج قان
ق.م.ا و مــاده ۱۶ قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی ۱۳۹۴( ۵- انتقــال مــال 
ــا انگیــزه فــرار  ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب ب
از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده 
امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد 
ــش  ــه ش ــری درج ــازات تعزی ــب مج موج
ــادل نصــف محکــوم  ــدی مع ــا جــزای نق ی
بــه یــا هــردو مجــازات مــی شــود. ) مــاده 
۲۱ قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
۱۳۹۴(. ۶- چنانچــه صــورت امــوال پــس 
آزادی  شــود  ارائــه  روز  ســی  مهلــت  از 
محکــوم علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت 
ــا معرفــی  ــا تودیــع وثیقــه ی ــه ی محکــوم ل
کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد بــود.

ــوه اجــرای  ــون نح ــاده ۳ قان ) تبصــره ۱ م
محکومیــت مالــی ۱۳۹۴(

م الــف ۱۹۲۶۳ مدیــر دفتــر شــعبه ۱۳ 
ســتان  شــهر  حقوقــی  عمومــی  دادگاه  

شــریعتی  فریبــا   – اصفهــان 
 
آگهی مزایده((

اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه ۱۲ خانــواده 
ــده ای  ــه مزای ــر دارد جلس ــان در نظ اصفه
کاســه  اجرایــی  پرونــده  خصــوص  در 
ــه  ــجاد و علی ــا س ــه پریس ۹۶۱۰۹۵ج /۱۲ل
ــه  ــه مهری ــر مطالب ــی ب حامــد اســامی مبن
ریــال بابــت محکــوم بــه و هزینه هــای 
در  دولتــی  االجــرای  حــق  و  اجرایــی 
ســاعت   ۹۶/۷/۱۶ مورخــه  یکشــنبه  روز 
احــکام  اجــرای  محــل  در  صبــح   ۹/۳۰
دادگســتری اصفهــان طبقــه زیرزمیــن اتــاق 

۱۵ جهــت فــروش شــش دانــگ ملکــی بــا 
ــه کارشناســی  ــدرج در نظری مشــخصات من
ــای  ــی آق ــت ملک ــده اس ــا درج ش ــه ذی ک
حامــد اســامی و اکنــون در تصــرف خانــم 
ــزوه مــی باشــد توســط  ــری پ نســیم جعف
کارشناســی رســمی دادگســتری بــه شــرح 
ــه وی مصــون  ــی شــده و نظری ــل ارزیاب ذی
ــزار  ــده برگ ــع گردی ــن واق ــرض طرفی از تع
ــد ظــرف ۵  ــد میتوانن ــن خری ــد. طالبی نمای
روز قبــل از جلســه مزایــده بــه نشــانی ذیــل 
مراجعــه و از ملــک بازدیــد و بــا همــراه 
داشــتن ۱۰٪بهــا بــه صــورت نقــد یــا چــک 
تضمیــن شــده بانــک ملــی در وجــه اجــرای 
احــکام در جلســه شــرکت نمایند. پیشــنهاد 
ــده  ــده مزای ــت برن ــن قیم ــده باالتری دهن
ــده  ــورد مزای ــک م ــود تســلیم مل ــد ب خواه
ــای آن صــورت  ــام به ــس از پرداخــت تم پ
ــر  ــی ب ــای اجرای ــت. هزینه ه ــد گرف خواه
ــد.اوصاف  ــی باش ــه م ــوم علی ــده محک عه
ــی  ملــک مــورد مزایــده در خصــوص ارزیاب
ارجاعیــه  و   ،۲۰۵/  ۳۰۵ ثبتــی  پــاک 
شــماره ۴۸۰ - ۲۰ - ۹۶ مــورخ ۹۶/۲/۲۰ 
دادگســتری  رســمی  کارشناســان  مرکــز 
اینجانــب کارشــناس   ، اســتان اصفهــان 
پــس از اطــاع ، بــه محــل و آدرس ملــک 
ــان - فلکــه  ــع در اصفه ــی شــده، واق معرف
فلســطین، ابتــدای خیابــان فردوســی - 
مجتمــع نیــکان - واحــد ۱۱، مراجعــه و 
طــی بازدیــد ، معاینــه و مطالعهــه مــدارک 
ابــرازی بــه اســتحضار رســاند : مشــخصات 
ــه  ــا توجــه ب ثبتــی: محــل معرفــی شــده ب
کپــی بــرگ ســند ارائــه شــده )موجــود در 
ــی  ــک ۳۰۵ فرع ــماره مل ــه ش ــده ( ب پرون
از ۵۲۱  اصلــی مفــروز و مجــزی  از ۲۰۵ 
قطعــه ۵ ۲۰ و شــماره ســریال ۴۹۹۳۷۴ 
 ،۲۰ ، صفحــه  اصفهــان   ۴ بخــش   ،۹۱ د 
ــت ملــک ۵۳۷۴۵،  ــر ۲۶۳، شــماره ثب دفت
مســاحت ۹۱/۵۰ متــر مربــع ، آقــای حامــد 
اســامی شــش دانــگ عرصــه و اعیــان 
مــی باشــند. مشــخصات محــل: آپارتمــان 
ــه  ــع در طبق ــماره ۱۱ واق ــد ش ــور واح مذک
اول )روی پارکینــگ(، از یــک مجموعــه 
چهــار طبقــه ادرای باســازه اســکلت فلــزی 
ســاخت،  ســال   ۱۸ حــدود  قدمــت  و 
کــه طبقــه همکــف بصــورت پارکینــگ، 
حیــاط و دو واحــد بــوده، و زیرزمیــن و 
ــورت  ــه ص ــز ب ــگ نی ــه روی پارکین دو طبق
ــی  ــد. دسترس ــی باش ــای اداری م واحده
ــه،  ــرویس پل ــق س ــه از طری ــد مربوط واح
ــق مندرجــات ســند حــق اســتفاده از  و طب
ــده،  ــلب گردی ــاعی از آن س ــگ مش پارکین
بــا کــف  ســالن  اتــاق،  چهــار  دارای  و 
ــگ،  ــدود رن ــی ان ــای داخل ــرامیک و نم س
ــرامیک،  ــی س ــه کاش ــرویس و آبدارخان س
بــا  آلومینیــوم  بیرونــی  پنجــره  و  درب 

ــی  ــای بیرون ــداره، نم ــک ج ــه ت شیش
ــر آبــی  آجرنمــا و سیســتم ســرمایش کول
و اســپلیت، گرمایــش پکیــج و رادیاتــور، و 
دارای انشــعابات آب و گاز و بــرق مجــزا 
ــت ۴/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰  ــه قیم ــد. و ب ــی باش م
ــج  ــاه و پن ــد و پنج ــادل چهارص ــال مع ری

ــت  ــده اس ــرآورد ش ــان ب ــون توم میلی
م الــف ۱۹۲۸۳. مدیــر و دادورز اجــرای 
حســن   - اصفهــان  حقوقــی  احــکام 

منصــوری

آگهی حصر وراثت
ــی دارای  ــی خرزوق ــی بابائ ــای صفرعل آق
شــرح  بــه   ۱۵۵ شــماره  شناســنامه 
ــه ۴۹۵/۹۶ ش ح ۱  ــه کاس ــت ب دادخواس
)وراثــت( از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
عنایتــی  شــوکت  شــادروان  کــه  داده 
خرزوقــی بــه شــماره شناســنامه ۳۲۰۳ 
در تاریــخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۹  اقامتــگاه دائمــی 
ــن  ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب خ
ــه:۱-  الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب
مهیــن  ش.ش ۸۶۷ )۲( زهــرا  ش.ش 
 )۴(  ۱۵۵ ش.ش  صفرعلــی   )۳(  ۴۶۷۰
ــد ش.ش  ــد ش.ش ۴۲۱۵ )۵( احم حمی
۵۱۱۰۵۲۶۳۶۲ همگــی بابائــی خرزوقــی 
فرزنــد محمــد  )فرزنــدان متوفــی( اینــک 
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
ــا هــر کــس  ــور را آگهــی مــی نمایــد ت مزب
ــی  ــه از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی اعتراض
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
ــه دادگاه تقدیــم  آگهــی ظــرف یــک مــاه ب

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص دارد واال گواه
رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اختــاف 
و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره  برخــوار 
ــه  ــف ب ــامی ۵/۳۷/۶۲۵/م ال ــاد اس ارش

۱۳۹۶/۰۶/۲۲ تاریــخ  

ابالغیه
شماره اباغنامه : ۹۶۱۰۱۰۶۷۹۴۷۰۰۳۲۶

شــماره پرونــده : ۹۶۰۹۹۸۶۷۹۴۷۰۰۳۵۸ 
ــخ  ــی شــعبه : ۹۶۰۳۵۸ تاری شــماره بایگان
تنظیــم ۹۶/۶/۸ مشــخصات ابــاغ شــونده 
مجهــول  نصیــری  هللا  اســد   : حقیقــی 
ــاعت  ــور ۹۶/۷/۲۹ س ــخ حض ــکان تاری الم
شــیخ  چهــارراه  اص  حضــور  محــل   ۱۸
ــهدای  ــع ش ــارراه وکا  مجتم ــدوق -چه ص
اختــاف  حــل  شــورای  حــرم  مدافــع 
ــخ حضــور ۹۶/۷/۲۹ ســاعت حضــور :  تاری
ــی  ــژاد عل ــد ن ــوی نوی ــوص دع ۱۸ در خص
یوشــهری  اصــل بــه طرفیــت شــما در 
وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن 

ــوید .  ــر ش ــعبه حاض ش
م الــف ۱۸۳۷۸ دفتــر شــعبه ۱۷ مجتمــع  

شــماره دو شهرســتان اصفهــان 

پرسپولیس، ارزان ترین تیم نیمه نهایی آسیاانرژی الزم برای برد برزیل را نداشتیم



پیشهناد فیلم

گس

کارگردان:کیارشاسدیزاده
نویسنده:کیارشاسدیزاده

بازیگــران:صابــرابــر،پانتــهآپناهیهــا،رؤیــاجاویدنیــا
ــر،محمدرضــا ــی،شــبنممقدمــی،مهســاعالف احســانامان
غفــاری،نــوالشــریفی،صــدفاحمــدی،ماهانــانورمحمــدی
ســیامک بنیاحمــدی، بهــاران مبارکشــاهی، ســیما

ــی ــامطالب ــکار،آرش ــیگندم ــری،مان صف
 خالصه داستان فیلم 

ــان ــهزندگیش ــتندک ــالیهس ــالل،زوجمیانس ــهیالوج س
ــیدن ــمپاش ــتانهازه ــالل،درآس ــاریج ــلبیبندوب ــهدلی ب
اســت.آذرمنشــیمطــبجــاللنیــزبــههمســرشخســرو

شــکدارد.
ــی ــروارزندگ ــتزنجی ــس«،روای ــزودی»گ ــهاپی ــمس فیل
ــم ــترکدره ــطهدردیمش ــهواس ــهب ــتک ــیاس آدمهای
ــزهشــوالیه ــدهجای ــم»گــس«،برن گــرهخــوردهاســت.فیل
گــروهبازیگــراندرهشــتمینجشــنوارهفیلــمرمشــده
ــراق،مصــر، ــوکع ــمدرجشــنوارههایده ــنفیل اســت.ای
ــه ــد،کمبریــجانگلســتان،گوتنبــرگســوئدو...ب ــایهن پون
ــن ــداســتوای ــدداســتانکن ــدهاســت.رون نمایــشدرآم
ــا ــیب ــهعبارت ــهب ــت؛بلک ــدهنیس ــمآزاردهن ــدیدرفیل کن
ــد، ــرفضــایآنهمخــواناســت.ریتــمتن ســردیحاکــمب
ــه ــازراب ــتهفیلمس ــویشایس ــهنح ــتب ــزنمیتوانس هرگ
ــنرویدســتو ــرکاتدوربی ــاح ــاند؛ام ــودبرس ــدفخ ه
ــا ــاحــدودیب ــدازهدوربیــنت بعضــیتکانهــایبیــشازان
ــت ــنثاب ــرازدوربی ــایداگ ــبندوش ــتاننامتناس ــمداس ریت
ــری ــهبهت ــد،نتیج ــتفادهمیش ــااس ــرایبعضــیبخشه ب
ــزفیلمنامــهبیــشاز ــهمیشــد.برخــیجاهــانی هــمگرفت
انــدازهکشــدارمیشــودوبرخــیصحنههــابــهراحتــیقابــل
حــذفیــاکوتــاهشــدنهســتند.درکل»گــس«فیلــمخــوب
وقابــلتأملــیســتوبــهعنــواناولیــنفیلــمفیلمســازش

ــراماســت. فیلمــیشایســتهاحت

حرف و نقل

ــری،بازیگــر،کارگــردان،نویســندهو ــرانمدی  مه
مجــریکــههماکنــوننخســتینســاختهســینمایی
ــرده ــر«رویپ ــاعت۵عص ــوان»س ــاعن ــودراب خ
ســینماهادارد،بــهفکــرتولیــدفیلــمســینمایی
ــی«اســت. ــکروزطوالن ــوان»ی ــاعن ــریب دیگ

 محســنشــریفیان،نوازنــدهجنوبیوسرپرســت
گــروهموســیقی»لیــان«،گفــت:امیــدوارمجایگاهی
ــیقی ــهموس ــراندرخان ــیای ــیقیبوم ــرایموس ب
ــول ــاق ــهم ــزب ــاینوربخــشنی ــودوآق ــادش ایج
ــل ــتقلترعم ــادمس ــننه ــمدرای ــهبتوانی ــدک دادن

کنیــم.
 کامــرانمحمــدی،نویســنده،بــااشــارهبــهاینکــه
ــک ــزهایرویی ــدحم ــکاریمحم ــاهم ــیب بهتازگ
فیلمنامــهســینماییکارمیکنــد،گفــت:ازســهســال
ــردان ــزهای،کارگ ــدحم ــامحم ــودب ــرارب ــشق پی
ــه ــمک ــادهکنی ــهســینماییآم ــکفیلمنام جــوان،ی
باالخــرهســراغآنرفتیــم.فیلمنامــهایکــهدرحــال
آمــادهشــدناســت،»بــادوپرچــم«نــامداردو
ــای ــیرادرفض ــرایخانوادگ ــکماج ــتانآنی داس
جامعــهامــروزروایــتمیکنــد.درواقــعایــنفیلــم
ــرشســندروم ــهدخت ــادراســتک ــکم داســتانی

ــت. داناس
ــام ــان ــدشراب ــمجدی ــیفیل ــدونجیران  فری
»آشــفتگی«میســازدکــهفیلمنامــهآنرانیــز
ــاحامــدبهــدادو ــونب خــودشنوشــتهاســت.تاکن
نویــدمحمــدزادهبــرایبــازیدرایــنفیلــمصحبــت
شــده،امــاحضورشــاندرفیلــمقطعــینیســت؛اگــر
ــا ــفتگی«ب ــردر»آش ــندوبازیگ ــود،ای ــیش قطع

یکدیگــرهمبــازیمیشــوند.
 مرتضــیآتشزمــزمایــنروزهــادرمــرزمیانمــار
وبنــگالدشبحــرانقتــلوغــارتفجیــعمســلمانان

روهینگیــارادرمســتندیبــهتصویــرمیکشــد.
 جشــنتولــد۵7ســالگیمحمــدچرمشــیر
حضــور بــا تئاتــر، مــدرس و نمایشــنامهنویس
محمــد پســیانی، آتیــال همچــون هنرمندانــی
ــد ــداد،نوی ــاح ــتی،رض ــردش ــان،علیاصغ رحمانی
محمــدزاده،حســینپاکــدلوشــاگرداناو،درســالن
اســتادســمندریانتماشــاخانهایرانشــهربرگــزارشــد.
 »دیویــدســاچت«،بازیگــرمطرحــیکهباســریال
ــود،در ــناختهمیش ــوآرو«ش ــولپ ــی»هرک کارآگاه
ــش ــی«نق ــبکه»بیبیس ــریالازش ــکمینیس ی

ــد. ــامیکن ــهراایف ــکروزنام مدیرمســئولی
 نمایــش»تــومشــغولمردنــتبــودی«نوشــته
ــژگان ــیم ــیوکارگردان ــاطراح ــهالییب ــرانش کام
خالقــیتــا۳۰شــهریوردرســالنکوچــکتــاالرهنــر

ــهمــیرود. ــانرویصحن اصفه
 مهلــتثبتنــامدردومینجلســاتفیلمنامهخوانی
دفترتخصصیســینماتا۳۰شــهریورماهتمدیدشــد.

 فیلــمســینمایی»نفــس«ازســاختههاینرگــس
آبیــاردرادامــهحضــورخــوددرجشــنوارههایبینالمللی،
ایــنبــاربــهبخــشمســابقهبیســتوچهارمیــندوره
ــور ــازند«درکش ــوجمیس ــانم ــم»زن ــنوارهفیل جش

تایــوانراهیافــت.

کوتاه اخبار 

 اجرای دونوازی ویولن و پیانو 
در فرشچیان

ــو ــنوپیان ــوازیویول ــرایدون اج کیمیای وطن
توســطعــادلوامیــدســلیمیان۲۵شــهریورماهدر
برگــزار فرشــچیان فرهنگیهنــری مجتمــع

میشود.
زنــدهرود برتــر »هنــر فرهنگیهنــری موسســه
پارتــاک«اقــدامبــهبرگــزاریکنســرتیدرمجتمــع
ــن ــت.درای ــردهاس ــچیانک ــریفرش فرهنگیهن
ــوازی ــهدون ــلیمیانب ــدس ــادلوامی ــرتع کنس

پیانــووویولــنمیپردازنــد.
گفتنــیاســتقطعاتــیازفایــا،ســارازاتو...
توســطایــندونوازنــدهدرایــناجــرانواختــه

. د میشــو
کنســرت ایــن در شــرکت بــرای عالقهمنــدان
ــخ ــدامودرتاری ــتاق ــهبلی ــرایتهی ــدب میتوانن
ــع ــهمجتم ــاعت۲۱:۰۰ب ــهریورماه،رأسس ۲۵ش

مراجعــهکننــد. فرشــچیان فرهنگیهنــری

»آری یا...« منتشر شد
ترانــه مجموعــه پیشتــر کــه زمانــی زهــره
بــود، کــرده نشــر بــازار روانــه را »گذشــته«
ســرودههایتــازهخــودرادرقالــبمجموعــهشــعر

کــرد. منتشــر یــا...« »آری
مجموعــهشــعر»آرییــا...«،ســرودهزهــرهزمانــی
در نســخهای ۱۱۰۰ شــمارگان بــا 9۰صفحــه در
ــامل ــهش ــنمجموع ــد.ای ــرش ــامنتش ــرآناپن نش
ــنبعضــیاز ــهعناوی ــودک ــعرمیش ــهش 4۲قطع
ــر ــمت ــادوچش ــتاز:ب ــارتاس ــعرهاعب ــنش ای
ــم ــلدل ــتمث ــده،دل ــاهگمش ــهم ــی،نیم مینای
ــه ــم،ب خــوناســت،آمــدیاحســاسآرامــشکن
ــرو ــانها،م ــلطانکهکش ــتگی،س ــایخس رقصه
ــی. ــرآرامش ــواوجه ــت،ت ــادینیس ــهاعتم ک

کمپانی آمریکایی، حق پخش 
»تمارض« را خرید

کمپانــیGravitasVentureهمــهحقــوقپخــش
ــترا ــدآبس ــیعب ــهکارگردان ــارض«ب ــم»تم فیل
بــرایاکــراندرســینماهایآمریــکایشــمالی

ــد. ــادا(خری ــکاوکان ــدهآمری ــاالتمتح )ای
»تمــارض«بــهکارگردانــیعبــدآبســتســال۲۰۱۸
ــه ــاداب ــکاوکان ــامSIMULATIONدرآمری ــان ب
نمایــشدرمیآیــد.»تمــارض«درحــالحاضــر
ــو ــمتورنت ــتیوالفیل ــندورهفس ــلودومی درچه
حضــورداردوتاکنــونســهبــاردرایــنفســتیوالبــه
ــن ــدهویکشــنبه۱7ســپتامبرآخری ــشدرآم نمای

ــدداشــت. ــودرادرtiffخواه ــشخ نمای
Iranianمریــمشــفیعی،تهیهکننــدهوشــرکت
Independentsبــهمدیریــتمحمــداطبایــی
عرضــهوپخــشبینالمللــیایــنفیلــمرابــر
ــم« ــچفیل ــول»هی ــارض«،محص ــدهدارد.»تم عه
واولیــنفیلــمبلنــدســینماییعبــدآبســتاســت.

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه فرهنگ

امســالدرآســتانه»روزملــیســینما«عنوان
شــدکــهبــهجــایرایــگاناعــالمکــردنتنهــا
ــا ــدت ــمگرفتهان ــئوالنتصمی ــکروز،مس ی
ــدت۲۰ ــهم ــدسب ــاعمق ــهدف ــانهفت پای
ــد. ــاباش ــینمانیمبه ــایس روز،بلیته

طــرح ایــن از میشــد تصــور ابتــدا در
ــه ــاب ــرد،ام ــورتبگی ــیص ــتقبالخوب اس
ــوان ــزارشعن ــنگ ــهای ــهدرادام ــیک دالیل
ــرح ــنط ــاازای ــهاینج ــاب ــدت ــدش خواه
ــت. ــهاس ــورتنگرفت ــیص ــتقبالچندان اس

 فیلم ها
ــردماز ــیم ــتبیعالقگ ــیعل ــرایبررس ب
طــرحنیمبهــاشــدنبلیتهــایســینما،
ــایدر ــهفیلمه ــیداشــتب ــدنگاه اولبای
ــال ــی،دوس ــهیک ــراتجرب ــران؛زی ــالاک ح
خوبــی فیلــم وقتــی داده نشــان اخیــر
ــرایتماشــاصــف اکــرانمیشــود،مــردمب

. میکشــند
ــد ــررامب ــگار«اث ــم»ن ــرفیل ــالحاض درح
ــیفیآزاد، ــانس ــررحم ــان«اث ــوان،»ماج ج

اثــرمریــمدوســتی، »دریاچــهماهــی«
ــه ــرتهمین ــهاش«اث ــاینرفت ــیوراهه »مل
بیــژن اثــر میالنــی،»مــنوشــارمین«
شــیرمرزو»تابســتانداغ«اثــرابراهیــم
ایــرجزاد،مهمتریــنآثــاردرحــالاکــران

هســتند.
بــهجــزفیلــم»نــگار«رامبــدجــوانو»ملــی
میالنــی تهمینــه نرفتــهاش« راههــای و
داشــتهاند، خوبــی نســبتا اکــران کــه
ــد ــهبتوانن ــتندک ــارینیس ــاآث ــهفیلمه بقی
تماشــاگرانرابــهســینمابکشــانند؛بــه
ــا ــیب ــاگرانحت ــمتماش ــله ــندلی همی
وجــودنیمبهــاشــدنبلیــتســینماعالقــهای
بــرایدیــدنبیشــترفیلمهــایدرحــال

ــد. ــرانندارن اک
 ماه مدرسه و مسافرت

ــاده ــلآم ــران،فص ــهریورماهدرای ــرش اواخ
و تحصیلــیجدیــد بــرایســال شــدن
همچنیــنافزایــشمســافرتهایتابســتانی
ــیاریاز ــمبس ــوعمه ــندوموض ــت؛ای اس
خانوادههــایایرانــیرادرایــنروزهــادرگیــر

ــردهاســت. خــودک

درایــنزمــانخــاص،کمتــرخانــوادهای
ثبتنــام درگیــر یافــتکــه میتــوان را
مــدارسیــادانشــگاههانباشــدیــاازآخریــن
ــفر ــرایس ــتانیب ــالتتابس ــتتعطی فرص

ــد. ــتفادهنکن اس
ــدت ــهش ــاب ــا،خیابانه ــنروزه ــهای اگرچ
شــلوغوپرازدحــاماســت،امــاایــنازدحــام
شــلوغییــابــهواســطهمردمــیاســت
ــه ــاب ــدی ــازارآمدهان ــهب ــدب ــرایخری ــهب ک
واســطهمســافرانیاســتکــهبــرایتفریــح
ــه ــتهاند؛ب ــانگذاش ــدمدرخیاب ــدق وخری
همیــندلیــلهــمبــاوجودحضــورگســترده
مــردم،ســینماها،روزهــایخلوتــیراســپری

میکننــد.
 اطالع رسانی ضعیف

گذشــته، ســالهای برخــالف امســال
اطالعرســانیدربــارهنیمبهــابــودنبلیــت
ســینماهاگســتردهنبــود؛بهویــژهصداوســیما
کشــور، رســانه بزرگتریــن عنــوان بــه
ــهایــنموضــوعنپرداخــت.شــاید چنــدانب
بــههمیــندلیــلهــمتعــدادبســیاری
بیاطــالع طــرح ایــن از خانوادههــا، از

هســتند.
 تجربه تلخ سال های پیش

ــارایــگانشــدنبلیــت چنــدســالپیــشب

ســینمادر»روزملــیســینما«،اتفاقــات
تلخــیرخدادکــههمچنــانخاطــربســیاری
ازافــرادرامکــدرکــردهاســت.هجــوممــردم
در بهویــژه رایــگان فیلــم دیــدن بــرای
شــهرهایبــزرگبــهحــدیبــودکــهدرهــای
چندیــنســینماشکســتهشــدوعــدهایهــم

ــنزخمــیشــدند. ــنبی درای

بحــث تــامدتهــامحــل اتفــاق ایــن
ــودو ــانب ــینماوکارشناس ــیس ــاناهال می
ــگان ــهرای ــنشــدک ــهای ــتمنجــرب درنهای
شــدنبلیــتبــهبلیــتنیمبهــاتبدیــل
ــم ــازه ــاب ــنخیلیه ــودای ــاوج ــود.ب ش
ــخســالهای ــاتتل ــناتفاق ــلهمی ــهدلی ب

گذشــتهترجیــحمیدهنــددر»روزملــی
ــد. ــینمانرون ــهس ــینما«،ب س

 مشکالت اقتصادی
ــالهای ــینمادرس ــتس ــدنبلی ــرانش گ
ــن ــاای ــهتقریب ــودهک ــهایب ــهگون ــرب اخی
از بســیاری ســبد الزم فرهنگــی کاالی

اســت. خانوادههــاحــذفشــده
رفتــنبــهســینمابــراییــکخانــوادهچهــار
شــهرهایکوچــک از بســیاری در نفــره
آب تومــان هــزار ۵۰ تقریبــا بــزرگ و
میخــورد.ایــندرحالــیاســتکــهخریــد
یــکفیلــمدرشــبکهنمایــشخانگــی،تنهــا
4تــا۵هــزارتومــانهزینــهداردوازایــنرو
بســیاریازخانوادههــاترجیــحمیدهنــد
بــهشــبکه ازرســیدن پــس را فیلمهــا
نمایــشخانگــیدرخانههایشــانتماشــا

ــد. کنن
آنچــهگفتــهشــد،مهمتریــندالیلاســتقبال
نکــردنمــردمازطــرحبلیــتنیمبهــای
عالقهمنــد مســئوالن اگــر و سینماســت
ــینما« ــیس ــتکمدر»روزمل ــتنددس هس
ــد،بهتــر ــرآشــتیدهن ــاایــنهن مــردمراب
برنامههــای آینــده ســالهای در اســت
ــردم ــنم ــینمارفت ــهس ــرایب ــریراب بهت

ــند. ــتهباش داش

S.Iravani@eskimia.ir
صدیقه ایروانیگروه فرهنگ

امــروز۲۵ذیالحجــه،روزنــزولآیــهمبارکــه
»هــلأتــی«اســتکــهدرتقویــم»روز
خانــوادهوتکریــمبازنشســتگان«نامگــذاری
شــدهاســت.ایــنروزازآنروبــه»روز
خانــواده«موســومشــدهاســتکــهبهتریــن
ــش ــهنمای ــالمیراب ــوادهاس ــیازخان تجل
میگــذارد؛خانــوادهایکــهدرآنبندگــی
حضــرتحــقوایثــاردرراهخــدانصبالعیــن

ــراداســت. ــهاف هم
و »مــودت در خانــواده بقــای راز و رمــز
رحمــت«اســتودراســالمبــرتفاهــم،
ــه ــیدنب ــل،شــخصیتبخش ــراممتقاب احت
تعــاون، مشــارکت، فرزنــدان، و همســر
در آرامشبخشــی و تســکین و همدلــی
خانــوادهتاکیــدوخانــوادهســالمومتعــادل،
ــوادهایدانســتهشــدهکــهدرآنحریــم خان
و شــده داشــته پــاس افــراد حرمــت
نیازهــایعاطفــی،روانــی،زیســتیوحیاتــی
آنهــابــهخوبــیوبــهدرســتیپاســخداده

میشود.
ــنروز،مــرورشــاخصهاومعیارهــای درای
خانــوادهازمنظــراســالمبــهمــاکمــک
میکنــدتــابــایــکبازنگــریشــرایطرا
ــدهرا ــایایجادش ــموفاصلهه ــیکنی بررس
بشناســیموبــهجایــگاهخویــشبازگردیــم.
ــوادهمســلمان ــایخان ــهمعیاره برگشــتب
جامعــهرادرمقابــلتهاجــمدشــمندربرابــر
ــتن ــوادهوشکس ــتحکامخان ــتناس گسس
حریمهــایارزشــیآنبیمــهمیکنــد.

ــن ــواده،اصلیتری ــهخان ــدینیســتک تردی
و شــخصیت شــکوفایی و رشــد پایــگاه
ــودکانو ــیک ــایاجتماع ــرورشمهارته پ
ــهاساســیترینســهمرا ــاناســتک نوجوان
ــر ــریب ــعبش ــالیجوام ــالمتواعت درس

عهــدهدارد.
ازدواجخــودقابلیتهــای بــا زنومــرد

ــدوســتون ــذاریمیکنن ــیراپایهگ اجتماع
اصلــیوحیاتیتریــننهــاداجتماعــییعنــی

ــد. ــکیلمیدهن ــوادهراتش خان
ــه ــتک ــوادهایاس ــلمان،خان ــوادهمس خان
پایبنــدبــهمقــرراتشــریعتالهــیواخــالق
وآداباســالمیوســنترســولخدا)ص(و
اهــلبیــتعصمــتوطهــارتعلیهمالســالم
باشــدوبــرایبــهدســتآوردنخیــرو
ــرگ ــسازم ــایپ ــاودنی ــندنی ــعای مناف

ــد. تــالشکن
بهتریــنشــکلخانــوادهمســلمانایــن
ــد ــیجــزمــرگنتوان اســتکــههیــچعامل

نظــامآنرادرهــمکوبــد.
بهویــژه جامعــه، مصلحــان کوشــش
ــام ــهنظ ــودهک ــنب ــانای ــرانوامام پیامب
ــدار ــتحکموپای ــاممس ــکنظ ــواده،ی خان
ــون ــنکان ــدای ــینتوان ــچعامل ــدوهی باش

ســعادترامتالشــیکنــد.
خانــوادهمســلمانشــاخصهاییداردکــهدر
ذیــلبــهپــارهایازآنهــااشــارهمیشــود:

ــدا ــولخ ــداورس ــواده،خ ــرادآنخان ۱(اف
ــارا ــودآنه ــالوج ــاکم ــندوب رامیشناس
دوســتدارنــد.طبیعــیاســتشــخصیکــه
ــر ــدارد،دره ــتب ــریرادوس شــخصدیگ
حالــیازدســتوراتاوپیــرویمیکنــدو

ویراالگــویخــودمیشناســد.
۲(تمــامتالششــانبــرایــناســتکــههمــه
ــرا ــند؛چ ــادتباش ــازوعب ــلنم ــااه اعض
ــی ــهخوب ــولشراب ــداورس ــاخ ــهآنه ک
ــاره ــیکــهخــدادرب ــهفرمان شــناختهاندوب
ــد: ــهمیفرمای ــاک ــد؛آنج ــازداده،واقفن نم
ــالةکَاَنــتَعَلــی الصَّ ــالَةإنَّ »أقِیُمــواالصَّ

ــًا« ــًاَموُقوت ــَنِکَتاب الُمؤمنی

ــر ــازب ــاننم ــد؛بیگم ــاداری ــهپ ــازراب »نم
مؤمنــانفــرضودارایاوقــاتمعلــومو

ــاء:۱۰۳( ــت.«)نس ــیاس معین
۳(چنیــنخانــوادهایدارایبرنامــه،قوانیــن
ومقــرراتخاصــیاســتوبــهدلیــلاینکــه
اســراروعیوبشــانمســتوربمانــد،اجــازه
نمیدهنــدهیــچفــردیبــدوناطــالعو
اجــازهآنهــاواردمنزلشــانشــودوایــنادب
ــد: ــهمیفرمای ــاک ــد؛آنج ــرآنگرفتهان راازق
ذیــنآَمُنــواالَتدُخُلــواُبُیوَتــًاَغیــَر َهــاالَّ »َیــاایُّ
ُمواَعَلــی...« ــیَتسَتأنُِســواَوُتَســلِّ ُبُیوِتکـُـمَحتَّ
«ایکســانیکــهایمــانآوردهایــدبــهخانهای
جــزخانههــایخودتــانداخــلنشــوید،
مگــرآنکــهاجــازهبگیریــدوبــرســاکنانآن

ــور:۲7/۲۸( ــد...«)ن ــهســالمکنی خان
ــل ــهدلی ــردب ــوادهزنوم ــنخان 4(درای
مــودتورحمــتوتعلــقخاطــریکــه
نســبتبــههــمدارنــد،نمیگذارنــدبــه
بهانههــایمختلــفکانــونگــرمخانــواده

ــود. ــزلش ــارتزل دچ
۵(قــرآنمیفرمایــد:»هــّنلبــاسلکــمو

انتــملبــاسلهــن«
»آنــان)زنــان(لبــاسشــماهســتندوشــما
)مــردان(لبــاسآنــانهســتید.«)بقــره:آیه

)۱۸7
ایــن،یــکشــاخصمهــماســت؛زنومــرد
کــهمحــوروســتونخیمــهخانــوادههســتند،

ــاسیکدیگرند. لب
ــددو ــقمانن ــوادهموف ــراندرخان 6(همس
ــتند. ــمهس ــله ــدهمکم ــکپرن ــالی ب

ــواده ــنخان ــهدرای ــییکجانب ــدوترق رش
مــدنظــرنبــودهوازهــرفرصتــیبــرایرشــد
همدیگــروبهــرهوریاززندگــیمشــترک

اســتفادهمیکننــد.
7(درایــنخانوادههــابینــشتکاپویــی
ــردرا ــهف ــیک ــیبینش ــت؛یعن حکمفرماس
ــدهای ــیراپدی ــطزندگ ــارواب ــزدت برمیانگی
ــدارد. ــرنپن ــریوگریزناپذی ــتهوجب بس

ارزشــمند را همدیگــر خانــواده اعضــای
ــر ــانیهمدیگ ــتانس ــهکرام ــدوب میدانن
ــه ــیراب ــهزندگ ــد.عرص ــراممیگذارن احت
نــوآوریمیگشــایندودرراهرســیدنبــه
ــتند. ــرهس ــاورهمدیگ ــکوی ــاالت،کم کم
ــای ــازیباییه ــتند.آنه ــراهس ۸(مثبتگ
ــو ــببازگ ــدوآنرامرت ــررامیبینن همدیگ
کــردهودررفــعزشــتیهاوکاســتیهای

ــد. ــالشمیکنن ــرت همدیگ
9(درایــنخانوادههــاصداقــتوراســتگویی
ــت ــودداردوتقوی ــوارهوج ــداریهم وامانت

میشــود.
ایــن در یکدیگــر از سپاســگزاری )۱۰
برخــوردار واالیــی جایــگاه از خانوادههــا

اســت.
آنهــابــرایــنجملــهامیرالمؤمنیــن)ع(
واقفنــدکــه»الشــکرترجمــانالنیــهولســان

الطویــه«)غررالحکــم،ص۲۱۲(
»سپاســگزاری،بازگوکننــدهنّیــتوزبــان

اســت.« درون
۱۱(نشــاطوشــادکامی،ارکاناساســیدر

موفقیــتاعضــاشــناختهمیشــود.
۱۲(گشــادهروییوخوشخلقــیازدیگــر
اســت. ممتــاز خانوادههــای ویژگیهــای

ــفو...( ــانلطی ــطولس ــهمنبس )وج
ــت ــن،رعای ــظدی ــاط،حف ــموانضب ۱۳(نظ
تقــواوتــرسازخداونــدوحاکمیــتروابــط

ــادیگــران. اجتماعــیخــوبب
ــدان ــهفرزن ــاب ــنخانوادهه ــندرای همچنی
ــتمدر ــموس ــهازظل ــودک ــهمیش آموخت

ــد. ــرانبپرهیزن ــودودیگ حــقخ
ــواده ــاخصهایخان ــمهایازش ــا،ش اینه
ــرخانوادههــای مســلماناســت.راســتیاگ
ــن ــد،ای ــقگردن ــرایطمنطب ــنش ــاای ــاب م
ــی ــهجای ــدب ــممیتوانن ــانهمهاج ــهرس هم
برســندوبنیــانخانوادههــایمــارامتزلــزل
ــا ــدخانوادهه ــامیتوان ــنویژگیه ــد.ای کنن

راازگسســتننجــاتبخشــد.

ــش»اســطورهمیشــوم« ــهقصــدداردنمای ــیک ــانونهال رؤی
ــاره ــرد،درب ــهبب ــهصحن ــاخانهایرانشــهرب ــاهدرتماش رامهرم
انتخــابایــننمایشــنامهکــهنوشــتهمــاهگلمهــراســتگفت:
بــامــاهگلقــرارداشــتیمایــننمایشــنامهرااجــراکنیــموحــاال
هــمهمــانکاررامیکنیــم.ایــناثــرنمایشــی،درامــیاســت
کــهازنزدیکتریــنفاصلــهممکــنتجربــهاشکــردهام.ســعی
اصلــیمــاکــهبخــِتزندگــیمرتبــطبــاهنــرراداریــم،دیــدن
ــهدنبالمــانمیکننــد، ــتک ــیاس ــاوموقعیتهای تصویره
احاطهمــانمیکننــدورهایمــاننمیکننــدتــاوقتــیکــه

بتوانیــمبیــرونازذهــنوخیــالزندگیشــانکنیــم.
نونهالــیدربــارهتفاوتهایــیکــهایــننمایــشبــااثــر
نمایشــی »تارتــوف«، دارد،گفــت: »تارتــوف« قبلــیاش
آهنگیــنبــود؛درامــیکــهدرادبیاتــشنوعــیموســیقیحاضر
ــوم« ــطورهمیش ــن»اس ــتشدارم.مت ــندوس ــهم ــودک ب

ــیکــهازکودکــی هــمآهنــگوموســیقیآشــناییدارد؛زبان
ــوعفکــرکــردنودیــدنوشــنیدنتتأثیــر میشــنویودرن
ــی ــطوره،کارشنوع ــلاس ــممث ــزه ــذارد.طن ــدگارمیگ مان
واکســینهکــردناســت؛اساســاکارهنــرودرامهمیــناســت؛
بــاورکــردنوگــذرازنابــاوریوتردیــدکــهنمیشــوددرحضــور

ــرد. ــدک ــیتردی ــرشدرزندگ مؤث
روزبــهمهــر،مرواریــدمهــر،پیــروزمهاجــری،بــرزومهــر،گلنــار
ــن ــرانای ــی،بازیگ ــانونهال ــیورؤی ــرانونهال ــری،حمی مهاج

نمایــشخواهنــدبــود.
ــهر ــاخانهایرانش ــالدرتماش ــرامس ــوم«مه ــطورهمیش »اس
رویصحنــهمــیرود.نمایشــنامه»اســطورهمیشــوم«نوشــته
ــه ــت.اودانشآموخت ــراس ــوانتئات ــرج ــربازیگ ــاهگلمه م
ــر ــراث ــار۱۳9۳ب ــودوبه ــرب ــریازدانشــگاههن رشــتهبازیگ

ــافروبســت. ســرطانچشــمازدنی

ــای ــنروزه ــارهای ــردان،درب ــی،کارگ ــینلطیف محمدحس
تلویزیــونوپیامدهــایرفتــنبــهســمتتولیــداتزیــادامــا

ــاکیفیــتپاییــنســخنگفــت. ب
محمدحســینلطیفــی،کارگــردانســینماوتلویزیــون،درباره
سیاســتگذاریســیماکــهتعــدادتولیــداتراافزایــشداده
واینکــهســریالهاچقــدرازکیفیــتبرخــوردارهســتند،
بیــانکــرد:مــاراهراغلــطرفتهایــم؛زیــرابــهنظــرشــماچــه
اتفاقــیمیافتــداگــرتعــدادراافزایــشدهیــد،امــاکســی

تلویزیــونراروشــننکنــدونبینــد؟
ــترین ــونبیش ــهدرتلویزی ــرادوبرنام ــهداد:اخی ویادام
آمــاربیننــدهراداشــتهکــهشــامل»خندوانــه«و»دورهمی«
میشــود؛خــودتلویزیــونپولــیبــرایایــنبرنامههــا

ــوند. ــدمیش ــرتولی ــااسپانس ــدوب ــرجنمیکن خ
لطیفــیدرواکنــشبــهآمــارمخاطبانــیکــهازطــرف

تلویزیــونارائــهمیشــود،یــادآورشــد:آمــارمــردمهســتند
کــهوقتــیمــابــهآنهــابرمیخوریــمازآنهــاســؤال
ــه ــازهدارمحل ــامغ ــهت ــانگرفت ــوادهخودم ــم؛ازخان میکنی
کــهاگــرازســریالیبپرســید،میگوینــدکــدامســریال.مــن
ــی ــم؛کارهای ــفکن ــودتعری ــریالهایخ ــمازس نمیخواه
مثــل»کــتجادویــی«کــهخیابــانخلــوتمیکــردوالبتــه
ــانهایو ــایرس ــهتکنولوژیه ــنهم ــاای ــانقطع درآنزم
اینترنتــینداشــتیموفقــطچنــدشــبکهتلویزیونــیوجــود
ــارهبــهایــنســمتحرکــتکنیــم. داشــت؛مــابایــددوب
ــا ــالب ــانگفــت:اگــرمــاقب کارگــردان»صاحبــدالن«درپای
مدتزمــانبیشــترســریالیرامیســاختیمواکنــوندر
بــازهزمانــیکمتــریاثــرســاختهمیشــود،ازکیفیتکاســته
ــریال ــردمس ــد،م ــنمیآی ــتپایی ــونکیفی ــودوچ میش

نمیبیننــد. را

فرهنگ و هنر10

،،
بــرای بررســی علت بی عالقگــی مردم 
بلیت هــای  شــدن  نیم بهــا  طــرح  از 
ســینما، اول بایــد نگاهــی داشــت بــه 

فیلم هــای در حــال اکــران
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کیمیای وطن بررسی کرد:

 سینمایی که نیم بها هم 
مشتری ندارد

شاخص های خانواده مسلمان

تهیه کننده سریال »لیسانسه ها«:
»لیسانسه ها« ظرفیت دارد 

ادامه داشته باشد
»لیسانســه ها«  مجموعــه  تهیه کننــده 
دربــاره  فــاز جدیــد ایــن ســریال کــه قــرار 
ــار  اســت ســال آینــده کلیــد بخــورد، اظه
ظرفیــت  »لیسانســه ها«،  قصــه  کــرد: 
ــد  ــن ش ــر ای ــا ب ــه دادن را دارد و بن ادام
۳۰ قســمت جدیــد را ســال آینــده تولیــد 

ــم. کنی
رضــا جــودی در گفت وگــو بــا ایســنا 
و  »لیسانســه ها«  مجموعــه  دربــاره 
ــه  ــا ادام ــه آی ــد آن ک ــاز جدی ــاخت ف س

ســری قبــل خواهــد بــود، اظهــار کــرد: مــا 
ــک ســریال ۶۰ قســمتی  ــن ی پیــش از ای
ــه پــس از  ــون نوشــتیم ک ــرای تلویزی را ب
ســاخت ۲۲ قســمت، تلویزیــون بــه دلیل 
اینکــه آنتنــش خالــی بــود، آن را پخــش 
کــرد؛ بنابرایــن ادامــه این ســریال پس از 
مدتــی توقــف و تولیــد بــا تأخیــر پخــش 
شــد. در حــال حاضــر نیــز پــس از اتمــام 
ــد  ــد را تولی ــاز جدی ــاز اول، ف ــاخت ف س

ــرد. ــم ک خواهی
ــه  ــه و مجموع ــرات قص ــاره تغیی وی درب
ــار  ــز اظه ــد نی ــاز جدی ــرای ف ــران ب بازیگ
ــخص  ــا مش ــریال فع ــرات س ــرد: تغیی ک
نیســت. شــاید بازیگــران دیگــر نخواهنــد 

در ایــن مجموعــه همکاری شــان را ادامــه 
ــت  ــن اس ــم ای ــه می دان ــا آنچ ــد؛ ام دهن
کــه بازیگــران دوســت دارنــد در ایــن 

ــند. ــته باش ــور داش ــه حض مجموع
ــد:  ــادآور ش ــه ها« ی ــده »لیسانس تهیه کنن
ــت  ــرار اس ــریال ق ــن س ــد ای ــاز جدی ف
ــان  ــت و ایم ــروش صح ــگارش س ــه ن ب
صفایــی تولیــد شــود. در حــال حاضــر نیز 
ــن  ــل اول ای ــرداری فص ــال تصویرب در ح
ســریال هســتیم کــه تــا آخــر شــهریورماه 
ــان می رســد. پــس از  ــه پای ســاخت آن ب
ــد را  ــاز جدی ــل اول، ف ــدن فص ــاده ش آم

ــرد. ــم ک شــروع خواهی
شــد:  یــادآور  پایــان  در  جــودی 

تاکنــون  لیسانســه ها  ادامــه  بــرای 
ــرآورد  ــگارش آن ب ــرای ن ــری ب تصمیم گی
دربــاره   تهیه کننــده  اســت.این  شــده 
ضعــف فیلمنامــه مجموعه هــای طنــز 
تلویزیــون نیــز معتقــد اســت: توقــع ایــن 
ــه  ــا نکت ــر باشــد؛ ام اســت کــه کارهــا بهت
ایــن اســت کــه در ســال های  دیگــر 
گذشــته مخاطــب هیــچ انتخابی نداشــت؛ 
امــا اکنــون تلویزیــون ۳۰ کانــال دارد کــه 
ــته  ــاب داش ــد ۳۰ انتخ ــب می توان مخاط
باشــد و بــر اســاس انتخــاب خــود کانــال 
ــرای  ــه ای ب ــن عجل ــد؛ بنابرای را عــوض کن
ــد،  ــریال ها را ببین ــه س ــا هم ــه حتم اینک

ــدارد. ن

وا
�ن

ره رؤیا
خواننده امیرحسین طائی

آهنگساز امیرحسین طائی، آرمین 
تاج بخش

ترانه سرا محسن مالقدیمی  

دوتایی
خواننده آرمین تقی پور

آهنگساز آرمین تقی پور، نریمان 
محسنی، محمد امام دوست

ترانه سرا آرش توفیقی

کات
خواننده مهدی پارسا
آهنگساز مهدی پارسا

ترانه سرا مهدی پارسا، رحیم معینی 
کرمانشاهی

کیفیت کاهش یافته که مردم سریال نمی بینندرؤیا نونهالی »اسطوره می شوم« را به صحنه می برد
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خداحافظی با دوره پیش دانشگاهی 

در شهریورماه 97
مدیــر کل دفتــر آمــوزش متوســطه دوم وزارت آمــوزش و 
پــرورش بــا بیــان اینکــه از اول مهــر پایــه یازدهــم بــا کتــب 
جدیــد مســتقر می شــود، از حــذف دوره پیش دانشــگاهی 
حــذف  بــا  و گفــت:  داد  خبــر   1397 شــهریور   31 از 

پیش دانشــگاهی، دوره نظــری ســه ســاله می شــود. 
ــرای  ــتای اج ــه در راس ــان اینک ــا بی ــانی ب ــی افش قربانعل
نظــام جدیــد آموزشــی 3-3-۶ بــه اواخــر برنامــه اســتقرار 
پایــه یازدهــم نزدیــک می شــویم، اظهــار کــرد: از اول مهــر 
ــد آموزشــی مســتقر  ــا کتــب جدی ــه یازدهــم ب جــاری پای
می شــود. در همیــن زمینــه تاکنــون آمــوزش نیــروی 
ــع  ــن و توزی ــانی، تدوی ــروی انس ــاماندهی نی ــانی، س انس
کتــب درســی و ثبت نــام دانش آمــوزان در مــدارس انجــام 

شــده اســت. 
ــال  ــان س ــگاهی پای ــه پیش دانش ــام اینک ــن اع وی ضم
تحصیلــی آینــده یعنــی 31 شــهریور 97 حــذف می شــود، 
جدیــد،  نظــام  اســتقرار  مرحلــه  آخریــن  در  گفــت: 
پیش دانشــگاهی 31 شــهریور 97 خداحافظــی می کنــد 
ــد ســه ســاله خواهــد شــد.  و دوره نظــری در نظــام جدی
ــدارس  ــوزان در م ــام دانش آم ــای ثبت ن ــاره آماره وی درب
گفــت: هنــوز ورود اطاعــات ثبت نــام در ســامانه ســناد بــه 
ــا در  ــار ثبت نام ه ــوع آم ــا مجم ــام نرســیده اســت؛ ام اتم

ســناد از مــرز 1۲ میلیــون نفــر گذشــته اســت.

۳7۰ هزار تبعه بیگانه از مهر 
جانماندند

هــزار   37۰ ثبت نــام  از  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر 
داد.  افغــان و خارجــی در مــدارس خبــر  دانش آمــوز 
ســید محمــد بطحایــی، وزیــر آمــوزش و پــرورش، در 
ــام  ــکات ثبت ن ــه مش ــش ب ــود در واکن ــی خ ــام توئیت پی
دانش آمــوزان افغانســتانی نوشــت: »بــه قولــم عمــل 
ــد 37۰  ــران می گوی ــرورش ای ــوزش و پ ــر آم ــردم. وزی ک
هــزار دانش آمــوز افغــان و خارجــی از مهــر جــا نماندنــد.« 
در هفته هــای پیــش برخــی کاربــران توئیتــر در یــک 
ــوزان  ــت دانش آم ــت از وضعی ــری در حمای ــان توئیت طوف
هویتــی،  مــدارک  چــون  مشــکاتی  بــا  افغــان کــه 
شــهریه های زیــاد و... مواجــه بودنــد، بــا هشــتگ »از مهــر 

ــدند.  ــراه ش ــد«، هم جانمانن

برخورد با سرویس های غیرمجاز 
مدارس

رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی تهــران بــزرگ از اجــرای 
ــراف  ــی در اط ــات رانندگ ــا تخلف ــورد ب ــدید برخ ــرح تش ط
ــاز  ــا ســرویس های غیرمج ــن برخــورد ب ــدارس و همچنی م
مدرســه همزمــان بــا آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد خبــر داد. 
ــه منظــور ســاماندهی  ــدار گفــت: ب ســردار محمدرضــا مهمان
ــا  ــورد ب ــدید برخ ــرح تش ــدارس ط ــراف م ــی در اط ترافیک
ــه مــدارس همزمــان  ــر منتهــی ب تخلفــات رانندگــی در معاب
ــن  ــا ای ــوران ب ــد و مأم ــد ش ــدید خواه ــاه تش ــا اول مهرم ب

تخلفــات برخــورد می کننــد. 

جامعه
 در بحث آسیب های اجتماعی 

نیاز به دانش بومی داریم
ــت: در  ــور گف ــتی کش ــازمان بهزیس ــس س ــاور رئی مش
ــی  ــش بوم ــه دان ــاز ب ــی نی ــیب های اجتماع ــث آس بح

ــه ای.  ــش ترجم ــه دان ــم، ن داری
ــن  ــرد: همچنی ــد ک ــک تاکی ســید حســن موســوی چل
ــد  ــه بای ــد، بلک ــکل محور باش ــد مش ــم نبای ــا ه ــگاه م ن
بــه ســمت ارتقــا حرکــت کنیــم؛ متاســفانه وقتــی دربــاره 
مســئولیت اجتماعــی صحبــت می شــود، نــگاه مــا 

ــت.  ــکات اس ــه مش ــوف ب معط
ــان  ــا بی ــور ب ــتی کش ــازمان بهزیس ــس س ــاور رئی مش
اینکــه امــروز انتظــار از مدیریــت شــهری تغییــر رویکــرد 
اســت، گفــت: مــا بایــد از خدمــات شــهری بــه ســمت 
ــن  ــن مهم تری ــم و ای ــت کنی ــی حرک ــارکت اجتماع مش

وظیفــه شهرداری هاســت. 
موســوی چلــک در خاتمــه گفــت: البتــه نبایــد از تجــارب 
ــش  ــال دان ــه دنب ــد ب ــویم. بای ــل ش ــم غاف ــی ه جهان

ــم. ــازی کنی ــرده و آن را بومی س ــت ک حرک

 ایران به قطب تولید انسولین 
در منطقه تبدیل می شود

بیــش از 1۰ درصــد مــردم ایــران مبتــا بــه دیابــت 
هســتند. ایــن آمــار را معــاون وزیــر بهداشــت به تازگــی 
اعــام کــرده و هشــدار داده کــه بــا ســبک زندگــی 
فعلــی کــه چاقــی و بی حرکتــی را بــه دنبــال دارد، 
شــاهد فراگیرتــر شــدن دیابــت در کشــور خواهیــم بــود؛ 
ــش از  ــده بی ــال آین ــی ۲۰ س ــود ط ــی می ش پیش بین
ــت شــوند و در  ــه دیاب ــا ب ــردم کشــور مبت یک ســوم م
ــه  ــاز ب ــان نی ــت کنتــرل نشــود، مبتای ــی کــه دیاب صورت
ــوع  ــن موض ــت و همی ــد داش ــولین خواهن ــق انس تزری
ــد و در دســترس  ــه تولی ــت توجــه ب نشــان دهنده اهمی

ــت.  ــور اس ــولین در کش ــودن انس ب
شــرکت نوونوردیســک دانمــارک بــه عنــوان بزرگ تریــن 
تولیدکننــده انســولین جهــان پــس از توافقنامــه برجــام 
و برداشــته شــدن تحریم هــای دارویــی، از ســال 1395 
ــه  ــرده ک ــا ک ــه ای را امض ــت تفاهم نام ــا وزارت بهداش ب
ــورو،  ــون ی ــرمایه گذاری 7۰ میلی ــا س ــاس آن ب ــر اس ب
ــرده و  ــد انســولین را در کشــور احــداث ک ــه تولی کارخان
زنجیــره دارویــی انســولین کشــور را تکمیــل کنــد. دکتــر 
قبــاد شــهبازی، مدیــر عامــل نوونوردیســک پــارس، بــا 
ــن  ــن بزرگ تری ــرد: ای ــح ک ــب تصری ــن مطل ــام ای اع
ــوری  ــی جمه ــوزه داروی ــی در ح ــرمایه گذاری خارج س
ــد  ــه تولی ــدازی کارخان ــا راه ان ــران اســت و ب اســامی ای
بــر  برکــت، عــاوه  انســولین در شــهرک صنعتــی 
خودکفایــی کشــور در کنتــرل دیابــت، امــکان صــادرات 
بــه کشــورهای منطقــه نیــز وجــود خواهــد داشــت. بــه 
ایــن ترتیــب ایــران بــه قطــب تولیــد انســولین در منطقه 

ــد شــد. ــل خواه تبدی

کوتاه حوادث 
 حادثه تلخ برای نوجوان 1۳ ساله 

در پارک آبی
ــس دچــار  ــی پردی ــارک آب ــی در پ نوجــوان 13 ســاله بابل

ــه شــد.  حادث
تفریحی ســرگرمی  مجتمــع  مدیــر  مقــدم،  کســری 
ــن کــودک حیــن شــنا، دریچــه  ــل، گفــت: ای پردیــس باب
ــه تصفیــه آب را کــه دارای ابعــاد ۲5 در  ــوط ب مکــش مرب
۲5 بــود، بــاز می کنــد کــه همیــن امــر باعــث مکــش وی 

می شــود. 
وی افــزود: شــنای برعکــس ایــن کــودک، او را بیشــتر بــه 
ــس  ــات اورژان ــای نج ــید. بچه ه ــش می کش ــمت مک س
ــه  ــا 3۰ ثانی ــن ۲۰ ت ــه بی ــی، در فاصل ــارک آب مســتقر در پ
ــات  ــس از اقدام ــرده و پ ــارج ک ــودک را از آب خ ــن ک ای
درمانــی اولیــه، بــا حضــور اورژانــس بــه بیمارســتان منتقل 
ــی وی خوشــبختانه مســاعد اســت.  ــد. حــال عموم کردن

تصــادف مرگبــار دو دســتگاه خــودرو و 
یــک موتورســیکلت

برخــورد دو دســتگاه خــودرو و یک دســتگاه موتورســیکلت 
14 مصــدوم و 4 فوتــی بــر جــای گذاشــت. 

شــاهین فتحــی، معــاون عملیــات امــداد و نجــات هــال 
ــارس رخ داد  ــتان ف ــه در اس ــی ک ــاره تصادف ــر، درب احم
گفــت: ســاعت 1:55 بامــداد روز جمعــه در پــی تصــادف دو 
دســتگاه خــودروی ســمند و پــژوی 4۰5 و یــک دســتگاه 
موتورســیکلت در کیلومتــر 15 محــور الر – بندرعبــاس 
نیروهــای امــدادی هــال احمــر بــه محــل حادثــه اعــزام 

شــدند. 
ــه  ــر اضاف ــال احم ــات ه ــداد و نج ــات ام ــاون عملی مع
کــرد: در ایــن تصــادف 18 نفــر حادثــه دیدنــد کــه 14 نفــر 
ــه مراکــز درمانــی  از آن هــا مصــدوم شــده و 3 نفــر نیــز ب
منتقــل شــدند؛ امــا متأســفانه 4 نفــر دیگــر هــم در پــی 

ــد. ــه فــوت کردن ایــن حادث

 کشف معمای گم شدن 
پسر 11 ساله

بــا تــاش و هوشــیاری کارآگاهــان پلیــس آگاهــی تهــران 
بــزرگ، راز گــم شــدن نوجــوان 11 ســاله کشــف شــد. 

ــاله ای  ــر 11 س ــدن پس ــم ش ــر گ ــش خب ــج روز پی از پن
ــا تحقیقــات  ــه پلیــس آگاهــی فاتــب اعــام شــد کــه ب ب
میدانــی و پایش هــای تخصصــی کارآگاهــان پلیــس 
آگاهــی راز ایــن معمــا کشــف و مشــخص شــد کــه ایــن 
ــا  ــاله ب ــدودا ۲۲ س ــردی ح ــط ف ــاله توس ــوان 11 س نوج

ــت.  ــیده اس ــل رس ــه قت ــوم ب ــت معل هوی
ــکل  ــی مش ــی و روان ــاظ روح ــر از لح ــه ظاه ــه ب ــل ک قات
دارد، ضمــن اعتــراف بــه قتــل ایــن نوجــوان، بیــان داشــته 
ــل  ــه قت ــه او را ب ــه خان ــول ب ــاندن مقت ــس از کش ــه پ ک
رســانده و ســپس بــا کمــک بــرادرش بــه وســیله خــودرو 
جســد مقتــول را بــه بیــرون از شــهر منتقــل کــرده اســت. 
تحقیقــات پلیســی دربــاره محــل اختفــای جســد و انگیــزه 

ــه دارد. ــان ادام ــم همچن ــل بی رح قات

کنش    وا

معاون رئیس جمهور در امور زنان و 
خانواده   

باید درخصوص اشتغال زنان تحصیلکرده 
برنامه ریزی درستی داشته باشیم؛ زیرا این 
مسئله تبدیل به مطالبات جدی شده است. 

درحقیقت آمار زنان تحصیلکرده در استان 
تهران و بسیاری از استان ها رو به افزایش 

است و نرخ بیکاری در زنان تحصیلکرده نسبت 
به آقایان دو تا سه برابر است.

وزیر رفاه   
موضوع اعتیاد از ابعاد بسیار زیادی برای 

جامعه ما اهمیت دارد. اعتیاد یک مسئله 
جهانی است که متاسفانه انگیزه های اقتصادی 

در آن دخیل است و به همین دلیل مقابله با 
آن دشوار شده است. تنوع مصرف با گذشته 

فرق کرده و خود این تنوع امروزه نیاز به فهم 
و دانش بیشتری دارد. امروزه ما نمی توانیم 

موضوع اعتیاد را به کنج ببریم و به صورت 
پنهان مسئله را حل و فصل کنیم.

وزیر آموزش و پرورش   
درست است که آموزش و پرورش امروز با 
محدودیت هایی مواجه است، اما این دلیل 

نمی شود تا از کیفیت غفلت کنیم؛ ضمن اینکه 
یکی از برنامه هایی که ظرف سال تحصیلی 

جدید آن را عملیاتی خواهیم کرد، این است که 
با توجه به امکانات و نیروی انسانی مدارس 
بررسی کنیم که سطح کیفیت آن ها کجاست 

و چرا بین مدارس دولتی و غیردولتی تفاوت 
وجود دارد؛ قرار است کیفیت الزم را باال ببریم. 
بخشی از افزایش کیفیت به این موضوع است 
که محتوایی که به دانش آموزان ارائه می شود، 

در زندگی اجتماعی آن ها مورد استفاده قرار 
نمی گیرد؛ مانند مهارت زندگی و سبک زندگی 

ایرانی و اجتماعی؛ درنتیجه باید بخشی از سبد 
یادگیری آن ها را خالی کنیم و از مهارت ها و 
الگوهای زندگی ایرانی و اجتماعی آن را پر 

کنیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور   
سامانه هوشمند در بهزیستی جهت پایش و 
ارائه حمایت های روانی، اجتماعی و اشتغال 

معتادان بهبودیافته راه اندازی شده است. 
همچنین مراکز اجتماع محور )TC( برای درمان 

اعتیاد بهتر از کمپ های ترک اعتیاد، مراکز 
اقامتی و سرپایی عمل کرده اند؛ بنابراین این 
مراکز اجتماع محور را که 1۰ سال بود فراموش 
کرده بودیم، دوباره احیا کردیم و در یک سال 

گذشته 17 مرکز TC با روش های جدید 
راه اندازی شده است. مراکز درمان اعتیاد 

کودک و نوجوان نیز در ۶ استان راه اندازی 
شده است.

جدایی به خاطر پرستار کودک

ــاد را  ــروس و تازه دام ــی تازه ع ــوان زندگ ــتار ج پرس
ــه هــم  ــا پــس از یــک مــاه زندگــی مشــترک ب تنه

ریخــت. 
شــیدا وقتــی بــه عقــد محســن درآمــد، توقــع 
ــرش را  ــا دخت ــتار تنه ــوهرش پرس ــه ش ــت ک داش
ــن  ــت محس ــا مخالف ــی ب ــی وقت ــد؛ ول ــراج کن اخ

ــت.  ــی گرف ــه جدای ــم ب ــد، تصمی ــه ش مواج
ایــن زوج هفتــه گذشــته درخواســت جدایــی خــود را 
در دادگاه خانــواده تهــران مطــرح کردنــد. زن جــوان 
ــی دادگاه  ــه قاض ــت ب ــن درخواس ــت ای ــاره عل درب
ــا  ــه ب ــود ک ــاه پیــش ب ــا 5 م ــواده گفــت: تقریب خان
ــک  ــل ی ــن مدیرعام ــدم. محس ــنا ش ــن آش محس
ــود.  ــی از همســرش جــدا شــده ب شــرکت و به تازگ
او یــک دختــر ۶ ســاله داشــت و بــه دلیــل مشــغله 
ــه دســت  ــی، دختــرش را ب کاری اش پــس از جدای
یــک پرســتار ســپرده بــود. از طرفــی همســرش هــم 
پــس از جدایــی دختــرش را رهــا کــرده و بــه خــارج 

از کشــور رفتــه بــود. 
از آنجایــی کــه عاشــق محســن شــده بــودم، قبــول 
ــداری  ــرش نگه ــودم از دخت ــد خ ــل فرزن ــردم مث ک
ــم  ــه عقــد یکدیگــر درآمدی ــم. مــن و محســن ب کن
زندگــی  یــک جشــن کوچــک،  برگــزاری  بــا  و 
مشــترکمان را آغــاز کردیــم. از همــان روز اول بایــد 
ــدم.  ــن می مان ــر محس ــتار دخت ــا پرس ــه ب در خان
در صورتــی کــه دیگــر نیــازی بــه حضــور ایــن 
ــود. تصــور می کــردم کــه پــس  ــه نب پرســتار در خان
را اخــراج  ایــن پرســتار  ازدواجمــان محســن  از 
ــن از  ــم م ــی ه ــرد و وقت ــن کار را نک ــی ای ــد؛ ول کن
ــه  ــر ب ــت حاض ــب گف ــال تعج ــتم، در کم او خواس

ــت.  ــن کار نیس ای
محســن گفــت ایــن پرســتار بایــد در کنــار دختــرش 
ــی  ــور او اعتراض ــه حض ــد ب ــم نبای ــن ه ــد و م باش
ــی  ــه لزوم ــودم. چ ــده ب ــوکه ش ــی ش ــم. خیل کن
ــر  ــه محســن، دخت ــن در خان ــا حضــور م داشــت ب
ــه  ــه کارش ادام ــتار ب ــوان پرس ــه  عن ــم ب ــی ه جوان

ــد.  بده

ــک  ــن ش ــه محس ــد ب ــث ش ــوع باع ــن موض همی
ــه مــن توهیــن می کــرد.  ــن  کارش ب ــا ای ــم. او ب کن
انــگار اعتمــاد نداشــت کــه دختــرش را دســت مــن 
ــزرگ  ــر ب ــرش دیگ ــه دخت ــی ک ــپارد؛ در صورت بس

ــم دوســت داشــت.  ــرا ه ــود و م شــده ب
یــک مــاه ســر ایــن موضــوع بــا هــم درگیــر بودیــم 
تــا اینکــه وقتــی مقاومــت محســن را دیــدم، 

ــم.  ــی گرفت ــه جدای ــم ب تصمی
ــت:  ــی گف ــه قاض ــز ب ــن زن نی ــوهر ای ــه ش در ادام
ــتار  ــن زن پرس ــت ای ــال اس ــی! دو س ــای قاض آق
ــرم  ــار دخت ــا شــب در کن ــح ت ــرم اســت. از صب دخت
می مانــد و از وقتــی از همســرم جــدا شــده ام، او 
ــه دختــرم محبــت کــرده اســت.  مثــل یــک مــادر ب
از  را  او  ازدواج کــرده ام،  چــون  نمی توانــم  حــاال 
دختــرم جــدا کنــم. بــا اینکــه دختــرم بــزرگ شــده، 
ولــی عاقــه زیــادی بــه پرســتارش دارد؛ اما همســرم 
ــن  ــا ای ــب ب ــل حســادت های بیجایــش مرت ــه  دلی ب
پرســتار بدرفتــاری می کنــد و از مــن می خواهــد او را 
اخــراج کنــم. مــن نمی توانــم بــه  دلیــل خودخواهــی 
خــودم و حســادت های همســرم، دختــرم را ناراحــت 
کنــم. او خیلــی وقــت اســت کــه مــادرش را از دســت 
ــب  ــه مرت ــم ک ــن ه ــد. م ــر او را نمی بین داده و دیگ
ــرای  ــم؛ ب ــه می آی ــه خان ــر ب ــب ها دی ــر کارم و ش س
همیــن انصــاف نیســت تنهــا دلخوشــی او را بگیــرم. 
و  نکــرده  عــادت  همســرم  بــه  هنــوز  دختــرم 
ــذارم.  ــا بگ ــرم تنه ــا همس ــر روز او را ب ــم ه نمی توان
ــی بگــذارد.  ــر منف ــه اش تأثی ممکــن اســت در روحی
دختــرم بــرای مــن اهمیــت زیــادی دارد و نمی توانــم 
ــوع را  ــن موض ــرم ای ــی همس ــم؛ ول ــت کن او را ناراح
ــگ  ــدان جن ــه می ــان را ب متوجــه نیســت و زندگی م

تبدیــل کــرده اســت. 
بــرای همیــن دیگــر نمی خواهــم بــا او زندگــی کنــم. 
در پایــان نیــز قاضــی تــاش کــرد تــا ایــن زوج را از 
جدایــی منصــرف کنــد؛ ولــی وقتــی اصــرار آن هــا را 
دیــد رســیدگی بــه ایــن پرونــده را بــه جلســه آینــده 

موکــول کــرد.

ســال ها پیــش دختــر جوانــی هراســان و رنگ پریــده وارد 
ــم.  ــه او کمــک کنی اداره پلیــس شــد و از مــا خواســت ب
ــرا  ــود و ماج ــده ب ــیاهی ش ــت س ــی جنای ــیما، قربان س
را این طــور تعریــف کــرد: دیشــب زمانــی کــه بــرای 
ــه ســوار ماشــین شــدم، تصــورش را هــم  ــه خان رفتــن ب
ــیطان صفتی  ــردان ش ــودرو، م ــینان خ ــردم سرنش نمی ک
ــد  ــد. چن ــی خواســته شومشــان کنن ــرا قربان باشــند و م
لحظــه ای بیشــتر از ســوار شــدنم نگذشــته بــود کــه یکــی 
از دو پســر جوانــی کــه سرنشــین خــودرو بــود بــا تهدیــد 
چاقــو مــرا وادار کــرد ســرم را زیــر صندلــی عقــب خــودرو 
ببــرم. ترســیده بــودم، التمــاس می کــردم و از آن هــا 
ــرد  ــا دو م ــوم؛ ام ــاده ش ــد پی ــازه دهن ــتم اج می خواس
جــوان بــدون توجــه بــه التماس هایــم بــه راهشــان ادامــه 
دادنــد. ماشــین بــه حرکــت خــود ادامــه مــی داد و مــن 
ســعی می کــردم ســرم را بــاال بیــاورم تــا هــم ببینــم کجــا 
هســتیم و هــم بــا ایجــاد ســروصدا از راننده هــای عبــوری 
کمــک بخواهــم. در ایــن میــان فقــط موفــق شــدم 
ــارج از  ــای خ ــی از محله ه ــه یک ــبزرنگی را ک ــوی س تابل

ــم.  ــران را نشــان مــی داد، ببین ته
او ادامــه داد: پــس از مدتــی آن هــا در مقابــل باغــی نگــه 
داشــتند و مــرا بــا تهدیــد از داخــل خــودرو پیــاده کردنــد. 
ــتی  ــود و وحش ــک ب ــوا تاری ــودم، ه ــیده ب ــی ترس خیل
کــه آن لحظــه بــه مــن دســت داده بــود باعــث می شــد 
متوجــه نشــوم کجــا هســتم. البتــه دو مــرد جــوان اجــازه 
ــا  ــم؛ ام ــراف را ببین ــم و اط ــد کن ــرم را بلن ــد س نمی دادن
ــه  ــدارد و ب ــود ن ــکونی وج ــه مس ــا خان ــود آنج ــوم ب معل

ــود.  ــاورزی ب ــای کش ــتر زمین ه ــرم بیش نظ
ســیما ادامــه داد: در ایــن میــان یــک چیــز توجهــم 
را جلــب کــرد و آن صــدای شکســته شــدن نی هــای 
ــدر  ــوا آنق ــت. ه ــرار داش ــم ق ــر پای ــه زی ــود ک ــکی ب خش
تاریــک بــود کــه نمی توانســتم نی هــا را ببینــم؛ امــا 
ــن  ــای م ــر پ ــه زی ــزی ک ــدن چی ــته ش ــدای شکس ص
ــخیص  ــی تش ــه خوب ــت را ب ــرار داش ــوان ق ــرد ج و دو م
مــی دادم. دو مــرد جــوان در اتاقــک ســرایداری بــاغ 
متروکــه مــرا قربانــی جنایــت ســیاه خــود کردنــد. در آنجــا 
ــه  ــاعت دو نیم ــدود س ــود. ح ــم ب ــان ه ــرایداری افغ س
شــب بــود کــه آن هــا دوبــاره مــرا ســوار خودروشــان کردند 
ــی نگــه داشــتند و مــرا  و در نزدیکــی یــک تاکســی تلفن
بــا تهدیــد از ماشــین پیــاده کردنــد. پیــش از رفتــن مــرا 
تهدیــد کردنــد کــه از ایــن موضــوع بــا کســی حرفــی نزنــم. 
آن هــا طــا و پولــی را کــه همراهــم بــود نیــز بــه ســرقت 
ــا  ــا آن هــا را ب ــود، ام ــادی نب ــد طــای زی ــد. هــر چن بردن

ــد. ــن گرفتن ــو از م ــد چاق تهدی
تحقیقاتمــان را شــروع کردیــم. مــا بایــد متهمانــی را 
دســتگیر می کردیــم کــه هیــچ رد و ســرنخی از آن هــا در 
ــاغ  دســت نداشــتیم. ســیما تنهــا اتاقــک ســرایداری و ب
ــود و از محوطــه اطــراف آن اطاعــی نداشــت؛  ــده ب را دی
ــاغ  ــیر ب ــردن مس ــدا ک ــا در پی ــه م ــل ب ــن دلی ــه همی ب
نمی توانســت کمکــی بکنــد. چنــد روزی کار مــا شــده بــود 
ــده  ــوی آن را دی ــه ســیما تابل ــه ای ک گشــت زنی در منطق

ــاغ مدنظــر.  ــود و یافتــن ب ب

ــا  ــت ت ــه داش ــریالی ادام ــورت س ــه ص ــت وجوها ب جس
اینکــه از منطقــه ای عبــور کردیــم و همان طــور کــه بــا پــای 
ــراف  ــای اط ــا باغ ه ــم ت ــی می کردی ــه را ط ــاده محوط پی
را مشــاهده کنیــم، ناگهــان صــدای شکســته شــدن نــی 
ــگاه  ــم ن ــر پای ــه زی ــردم. ب ــان را احســاس ک ــر پاهایم زی
کــردم؛ تعــداد زیــادی نــی خشــک در کنــار نهــر آبــی قــرار 

داشــت. 
همزمــان بــا ســکوت مــن ســیما گفــت: آن شــب چنیــن 
صدایــی را شــنیدم، صــدای شکســتن نی هــای خشــک. 
ایــن صــدا بــرای مــن خیلــی خوشــحال کننده بــود؛ راه را 
درســت آمــده و پــس از چنــد روز تــاش بــه ســر نخــی 

رســیده بودیــم. 
ــاغ  ــد ب ــان می ده ــا نش ــم: نی ه ــوان گفت ــر ج ــه دخت ب
مدنظــر در همیــن اطــراف قــرار دارد و بایــد دقــت کنیــد تــا 
بــاغ را پیــدا کنیــم. دوبــاره جســت وجوها آغــاز شــد؛ امــا 
ایــن بــار امیــدوار بودیــم و می دانســتیم کــه تــا حــدودی 
راه را درســت آمده ایــم. ســاعتی را در آن اطــراف بــه 
ــه  ــیدیم ک ــی رس ــل باغ ــم. در مقاب ــت وجو پرداختی جس
رنــگ از صــورت دختــر جــوان پریــد و بــا صدایــی کــه در 
آن تــرس وجــود داشــت، گفــت: ایــن همــان بــاغ اســت. 

مطمئنــم کــه همــان بــاغ اســت. 
مشــخصات بــاغ بــا آنچــه دختــر جــوان گفتــه بــود 
ــدم  ــد ق ــا چن ــاب م ــن حس ــا ای ــت. ب ــابهت داش مش
بیشــتر بــا متهمــان پرونــده فاصلــه نداشــتیم. بــه صــورت 
ــد  ــس از چن ــم. پ ــر گرفتی ــر نظ ــاغ را زی ــوس ب نامحس
ــه  ــیما ک ــد. س ــرون آم ــاغ بی ــی از ب ــرد جوان ــاعت م س
ــود و وحشــت در  ــرد جــوان شــوکه شــده ب ــدن م ــا دی ب
چشــمانش مــوج مــی زد، آرام گفــت: ایــن همان ســرایدار 
افغــان اســت. یــک لحظــه هــم چهــره آن هــا را فرامــوش 
ــا هماهنگی هــای الزم مــرد افغــان بازداشــت  نکــرده ام. ب
ــه  ــا ب ــود و ادعــا می کــرد ت شــد. او ابتــدا منکــر ماجــرا ب
حــال دختــر جــوان را ندیــده اســت؛ امــا مــدارک و دالیلی 
کــه مــا در دســت داشــتیم بــه حــدی بــود کــه مــرد جــوان 
چــاره ای جــز اعتــراف نمی دیــد و از جنایــت ســیاه گفــت: 
ــتانم  ــه دوس ــب حادث ــتم و ش ــاغ هس ــرایدار ب ــن س م
ــد. حاضــرم دوســتانم را  ــا آمدن ــه اینج ــم ب ــن خان ــا ای ب
معرفــی کنــم و مخفیــگاه آن هــا را بــه شــما نشــان دهــم. 
ــن  ــی ای ــان اصل ــه عام ــا را ب ــان م ــرد افغ ــات م اعتراف
جنایــت ســیاه رســاند و موفــق شــدیم متهمان را دســتگیر 
ــراف  ــود اعت ــرم خ ــه ج ــدا ب ــان ابت ــا از هم ــم. آن ه کنی
ــک  ــا ی ــه م ــی ک ــت: از آنجای ــا گف ــد و یکــی از آن ه کردن
تیــم بودیــم و محلــی بــرای اجــرای نقشــه های شــیطانی 
ــود  ــیاه خ ــت س ــه جنای ــتیم ب ــتیم، می خواس ــود داش خ
ادامــه دهیــم کــه خیلــی زود دســتگیر شــدیم. مــا هرگــز 
ــن زودی و در  ــه ای ــه ب ــم ک ــم نمی کردی ــورش را ه تص

ــه توســط پلیــس دســتگیر شــویم.  ــر از یــک هفت کمت
متهمــان دســتگیر شــدند و بی گناهــی ســیما ثابــت شــد؛ 
دختــری کــه بــه دلیــل اتفــاق تلخــی کــه برایــش رخ داده 
بــود از طــرف خانــواده، دوســتان و اطرافیــان طــرد شــده 
بــود و آن هــا بــه او گفتــه بودنــد کــه حرف هایــش را بــاور 

ندارند.

جنایت سیاه در باغ متروکه

بــر اســاس نتایــج تحقیقــات دانشــگاهی 
صورت گرفتــه در ایــران در ســال 94، »تعــداد 
ذرات ریــز آالینــده« بــه عنــوان عامــل اصلــی 
تاثیرگــذار بــر ســامتی اعــام و روشــن شــد 
ــده  ــه  کار گرفته ش ــای ب ــواع فناوری ه ــه ان ک
ــا  ــورو 1 ت ــتاندارد ی ــودرو از اس ــت خ در صنع
یــورو 5 در انتشــار تعــداد ذرات ریــز بــه یــک 

ــد.  ــل می کنن ــکل عم ش
ــوان  ــه عن ــر دوده« ب ــب »فیلت ــت نص درنهای
راه حــل مهــار آلودگــی ذرات معلــق در هــوای 
کانشــهرها معرفــی شــد؛ از همیــن رو دولــت 
ــوده و ناســالم  یازدهــم در کــوران روزهــای آل
»نصــب فیلتــر دوده روی خودروهــای دیزلــی 
نــو« را در جهــت بهبــود کیفیــت هــوا تصویــب 
ــازندگان  ــوی س ــرش آن از س ــا پذی ــرد؛ ام ک
 و واردکننــدگان دچــار فــراز و نشــیب هایی 

شد. 
در این بــاره محمدعلــی احتــرام، عضــو هیئــت 
علمــی دانشــکده مهندســی مکانیــک و انرژی 
ــا  ــو ب ــتی، در گفت وگ ــهید بهش ــگاه ش دانش
ایســنا ضمــن اشــاره بــه جزئیــات تحقیقــات 
ــه فیلتــر دوده  صورت گرفتــه در ایــران در زمین
مناســب بــرای خودروهــای دیزلــی، تاریخچــه 
تدویــن و تأییــد مصوبــه نصــب فیلتــر دوده را 

تشــریح کــرد.
 نخستین مطالعات فیلتر دوده در 

ایران
ایــن عضــو هیئــت علمی دانشــکده مهندســی 
مکانیــک و انــرژی دانشــگاه شــهید بهشــتی 
بــا بیــان اینکــه در ســال 94 پروژه هایــی 
در شــرکت کنتــرل کیفیــت هــوای تهــران 
ــر  ــف فیلت ــاد مختل ــی ابع ــور بررس ــه منظ ب
ــن  ــی ای ــرد: ط ــار ک ــد، اظه ــام ش دوده انج
مطــرح  و  مختلــف  شــرکت های  پــروژه 
دنیــا، نمونه هایــی از فیلتــر دوده را بــرای 
ــه انتخــاب  مــا فرســتادند؛ همچنیــن در زمین
فیلترهــا از یــک شــرکت سوییســی مشــاوره 
گرفتیــم. پــس از وارد کــردن فیلترهــا بــا 
دیزلــی  خودروســازان  از  یکــی  همــکاری 
و  آزمــون  مناســب  شــرایط  داخلــی کــه 
آزمایشــگاه داشــت، فیلترهــا را روی یــک 
ــم  ــب کردی ــل نص ــد داخ ــور تولی ــه موت نمون
ــای  ــه درصده ــدد ک ــوخت های متع ــا س و ب
مختلــف گوگــرد را داشــت و مشــابه کیفیــت 

ــم.  ــت کردی ــود، تس ــران ب ــوخت در ای س

احتــرام کــه در ایــن پــروژه مســئولیت انجــام 
آزمون هــای موتــور انــواع فیلترهــای دوده را بر 
عهــده داشــت بــا اشــاره بــه نتایــج مطالعات و 
ــای  ــان آزمایش ه ــت: در جری ــا گف آزمایش ه
متعــدد فیلتــر دوده، فنــاوری مناســب فیلتــر 
ــگ  ــا هماهن ــور م ــرایط کش ــا ش ــه ب دوده ک
باشــد، شناســایی و ســپس نتایــج مطالعــات 

طــی کنفرانســی ارائــه شــد.
 هر فیلتر دوده ای به درد ایران 

نمی خورد
ایــن اســتاد دانشــگاه در پاســخ بــه ایــن 
پرســش کــه منظــور از ضــرورت »هماهنگــی 
فیلتــر دوده بــا شــرایط کشــور« چیســت، 
نــوع  بــا  بایــد  دوده  فیلتــر  کــرد:  اظهــار 
ســوخت، میــزان گوگــرد موجــود در ســوخت، 
ــت  ــیر حرک ــی مس ــودرو و حت ــتاندارد خ اس
خــودرو هماهنگــی داشــته باشــد. همــه ایــن 
ــذار  ــر اثرگ ــوع فیلت ــاب ن ــه در انتخ ــوارد ک م
اســت، در آزمایش هــای مــا مــورد توجــه 

ــت.  ــرار گرف ق

ــه اینکــه در ســال 94 بحــث  ــا اشــاره ب وی ب
آلودگــی هــوا داغ تــر بــود، گفــت: در ایــن 
ــه ای در هیئــت دولــت تصویــب  ســال، مصوب
ــای  ــه خودروه ــه »کلی ــر اینک ــی ب ــد مبن ش
دیزلــی اعــم از تولیــد داخلــی و وارداتــی بایــد 
ــع  ــن مقط ــد«؛ در ای ــب کنن ــر دوده نص فیلت
شــرکت های تولیدکننــده دیــزل کمــک کردنــد 
ــرود؛  ــش ب ــر دوده پی ــا مســیر نصــب فیلت ت
امــا بــه محــض اینکــه داســتان جدی تــر شــد 
ــر  ــت تأثی ــزل را تح ــدات و واردات دی و تولی
قــرار داد، برخــی تولیدکننــدگان و واردکنندگان 
ــد کــه  ــه وزارت صنعــت فشــار آوردن ــی ب دیزل

ــر دهــد. ــه را تغیی مصوب

 »سود«، دلیل مقاومت صنعت 
خودرو در برابرنصب فیلتر دوده

ــدگان  ــار تولیدکنن ــت فش ــاره عل ــرام درب احت
و واردکننــدگان خودروهــای دیزلــی بــرای 
اصــاح مصوبــه فیلتــر دوده اظهــار کــرد: 
قیمــت فیلتــر دوده محــل مناقشــه بــود. 
قیمــت ایــن قطعــه بــرای خودروهــای دیزلــی 
بــر حســب نــوع تکنولــوژی موجــود در ایــران 
ــاید  ــت و ش ــان اس ــون توم ــا 3۰ میلی از 1۰ ت
بــرای اتوبوســی کــه 3۰۰ میلیــون تومــان 
قیمــت دارد 3۰ میلیــون تومــان بــرای نصــب 
فیلتــر دوده عــدد بزرگــی نباشــد؛ ولــی در بازار 
ــم باشــد. ــد مه ــغ می توان ــن مبال ــی، ای رقابت

 تبصره مصوبه فیلتر دوده
ــهید  ــگاه ش ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــن عض ای
کــرد: ســازمان  اظهــار  ادامــه  در  بهشــتی 
حفاظــت محیــط زیســت بــرای اجرایــی 
ــر دوده بســیار مقاومــت  ــه فیلت شــدن مصوب
ــار  ــت فش ــه عل ــت ب ــا وزارت صنع ــرد؛ ام ک
تولیدکننــدگان اصــرار داشــت کــه تغییراتــی در 
مصوبــه صــورت گیــرد تــا اینکــه در ســال 95، 
بنــدی بــه مصوبــه قبلــی اضافــه شــد مبنــی 
ــر دوده  ــر فیلت ــی اگ ــودرو دیزل ــه خ ــر اینک ب
هــم نداشــت دســت کم اســتاندارد یــورو 
EEV-5 داشــته باشــد. بــه عبــارت دقیق تــر 
ــد  ــه گفتن ــد؛ بلک ــو نکردن ــی را لغ ــه قبل مصوب
ــر  ــراه فیلت ــه هم ــورو 3 ب ــد ی ــا بای ــی ی دیزل
دوده باشــد یــا بایــد یــورو 5 بــا EEV باشــد. 
بــه گفتــه احتــرام، مصوبــه فیلتــر دوده حتــی 
ــو  ــه جل ــد اضافــی نیــز یــک قــدم رو ب ــا بن ب
ــه حســاب  در حــوزه کاهــش آلودگــی هــوا ب
می آیــد؛ چــون خودروهــای دیزلــی قبلــی 
بودنــد و  یــورو 3  یــا  یــورو ۲  اســتاندارد 
ــرای  ــورو 5 ب ــون اســتاندارد ی ــه قان ــن ک همی
خودروهــای وارداتــی بگذاریــم، اقــدام مثبتــی 
اســت؛ امــا فرامــوش نمی کنیــم کــه ایــده آل 
ایــن بــود کــه فیلتــر دوده )DPF( را روی 

ــم. ــب کنی ــی نص ــای دیزل خودروه
 استاندارد یورو ۵

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بحــث DPF بــا 
ــت:  ــت، گف ــاوت اس ــورو 5 متف ــتاندارد ی اس
ــرم دوده  ــرفته، ج ــورو 5 پیش ــتاندارد ی در اس
تولیدشــده، پاییــن اســت و خــودروی وارداتی 
دارای ایــن اســتاندارد، دوده کمــی بــه لحــاظ 
موضــوع  امــا  می کنــد؛  تولیــد  جرمــی 

جدیــدی کــه طــی ســال های گذشــته در 
جهــان مطــرح شــده، بحــث تعــداد ذرات 
اســت؛ یعنــی عــاوه بــر جــرم و وزن، تعــداد 
ذرات نیــز اهمیــت پیــدا کــرده و دلیــل تأکیــد 
ــد خودروهــای  ــر تولی کشــورهای پیشــرفته ب
ــداد ذرات  ــورو ۶، کاهــش تع ــا اســتاندارد ی ب

ــت.  ــده اس آالین
ایــن اســتاد دانشــگاه شــهید بهشــتی تاکیــد 
ــه آزمون هــای مــا نشــان داد کــه  کــرد: تجرب
بــا اســتفاده از فیلتــر دوده )DPF( بــا فناوری 
مناســب می تــوان تعــداد ذرات آالینــده یــک 
موتــور یــورو ۲ بــا ســوخت داخلــی را تــا 
انــدازه تعریف شــده در اســتاندارد یــورو ۶ 

ــن آورد.  پایی
ــاره خطــرات ذرات ریــز  احتــرام در ادامــه درب
آالینــده بــرای سرنشــینان خودروهــای دیزلی 
هشــدار داد و تصریــح کــرد: در خــودروی 
اســتاندارد یــورو 5، جــرم ذرات پاییــن اســت 
ولــی  نمی شــود؛  تولیــد  دودی  ظاهــرا  و 
ــه  ــود، متوج ــته می ش ــتگاه گذاش ــی دس وقت
ــد  ــادی ذرات تولی ــداد زی ــه تع ــویم ک می ش
می شــود. این هــا ذرات نانویــی هســتند و 
آســیب آن بیشــتر بــه شــکل محلــی اســت؛ 
ــینان  ــا سرنش ــوس ی ــار اتوب ــراد کن ــی اف یعن
اتوبــوس را بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار 
ــم  ــر ک ــل قط ــه دلی ــن ذرات ب ــد. ای می ده
ــان  ــی جری ــه و حت ــی وارد ری ــه راحت ــود ب خ
ــای  ــاد بیماری ه ــبب ایج ــده و س ــون ش خ

مختلفــی می شــوند. 
وی ادامــه داد: علــت اصــرار مــا بــرای نصــب 
فیلتــر دوده بــرای همیــن بــود که در شــرایطی 
ــرفت در  ــال پیش ــم و در ح ــه داری ــه مصوب ک
ــر  ــتیم، بهت ــوا هس ــی ه ــود آلودگ ــوزه بهب ح
اســت جــرم و تعــداد ذره را بــا هــم کــم کنیــم 
ایــن کار،  بــرای  شناخته شــده  فنــاوری  و 

ــر دوده اســت. فیلت
 ورود محصول منسوخ اروپایی به 

ایران
ایــن عضــو هیئــت علمی دانشــکده مهندســی 
مکانیــک و انــرژی دانشــگاه شــهید بهشــتی 
بــا اشــاره بــه منســوخ شــدن اســتاندارد یــورو 
5 در اروپــا، دربــاره دالیــل اصــرار واردکننــدگان 
 ،EEV-5 بــه ایــن سیســتم اظهــار کــرد: یــورو
بــه سیســتم پس پاالیــش بــرای کاهــش 
دوده نیــازی نــدارد؛ چــون بــا همــان احتــراق 

موتــور جــرم دوده را پاییــن مــی آورد. 
از ســوی دیگــر در دوره ای ایــن محصــول 
دیگــر  ولــی  می شــد،  تولیــد  اروپــا  در 
ــن  ــتند ای ــی نمی توانس ــدگان اروپای تولیدکنن
محصــول را در کشــور خــود بفروشــند و عاقــه 
داشــتند آن محصــول منسوخ شــده را بــه 
ایــران بدهنــد؛ بــرای همیــن بــا پیشــنهاد یک 
ــه  قیمــت مناســب، واردکننــدگان را مجــاب ب
ــل  ــن عوام ــه ای ــد و هم ــورو 5 کردن واردات ی
ــش  ــه کاه ــه مصوب ــدی ب ــا بن ــد ت ــث ش باع

ــود. ــه ش دوده اضاف

نگاهی به مصوبه نصب فیلتر دوده روی خودروهای دیزلی

خودروهای دیزلی، تهدیدی برای سالمتی

،،
زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان 
بــرای اجرایی شــدن مصوبه فیلتــر دوده 
بسیار مقاومت کرد؛ اما وزارت صنعت 
بــه علــت فشــار تولیدکننــدگان اصــرار 
داشت که تغییراتی در مصوبه صورت 

گیرد



ششــمین برنامــه از ُجنــگ »لبخنــد آب« بــا حضــور شــهردار، فرمانــدار، اعضــای شــورای 
شــهر و بیــش از 5 هــزار نفــر از شــهروندان در شــهرضا برگــزار شــد.

ــن  ــزاری ای ــدف از برگ ــه ه ــاره ب ــا اش ــهرضا، ب ــای ش ــر آبف ــح، مدی ــین صال محمدحس
برنامــه در شــهرضا گفــت: بــه دلیــل محدودیــت شــدید منابــع آبــی در تابســتان ســال 
جــاری در شــهرضا، بــرای تأمیــن آب شــرب مــردم بــا چالــش جــدی روبــه رو شــدیم کــه 
خوشــبختانه بــا تدابیــری کــه لحــاظ شــد، توانســتیم آب شــرب مــردم را تأمیــن کنیــم؛ 
امــا آنچــه بســیار حائــز اهمیــت اســت ایــن موضــوع اســت کــه مــردم بایــد بــا مصــرف 
بهینــه، مســئوالن را در توزیــع عادالنــه آب همراهــی کننــد کــه ایــن برنامــه در راســتای 

ــزار شــد. ــه آب برگ فرهنگ ســازی مصــرف بهین
وی اعــام کــرد: بــرای عبــور از بحــران کم آبــی بایــد موضــوع مدیریــت مصــرف از ســوی 
تمــام بهره بــرداران از آب بــه خوبــی رعایــت شــود؛ بــه گونــه ای کــه اگــر مــردم هنــگام 
ــه از ســوی مســئوالن  ــی را ک ــاری فضــای ســبز و ... نکات ــتحمام، آبی ــو، اس شست وش
ــردم  ــن آب شــرب م ــا در تأمی ــد، مطمئن ــت کنن ــی رعای ــه خوب ــوان می شــود، ب ــر عن ام

ــای  ــر برنامه ه ــال اخی ــد س ــب در چن ــن ترتی ــد؛ بدی ــم ش ــه نخواهی ــکل مواج ــا مش ب
متعــددی از ســوی روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضــاب اســتان بــا موضــوع مصــرف 
ــه برگــزاری برنامــه  ــوان در ایــن راســتا ب بهینــه آب در دســتورکار قــرار گرفــت کــه می ت
»لبخنــد آب« در شــهرضا و دیگــر شهرســتان های اســتان اشــاره کــرد کــه خوشــبختانه 
برنامــه »لبخنــد آب« بــا اســتفاده از ظرفیــت هنرمنــدان بــا زبــان طنــز، مــردم را بســیار 
هنرمندانــه بــه مصــرف بهینــه آب رهنمــود می کنــد و خوشــبختانه بــا اســتقبال جالــب 

توجــه قشــرهای مختلــف مــردم روبــه رو شــد.
ــتان  ــای اس ــرکت آبف ــئوالن ش ــت: از مس ــهرضا گف ــهردار ش ــه ش ــن برنام ــه ای در ادام
ــه  ــد آب« ک ــن »لبخن ــزاری جش ــاظ برگ ــه لح ــهرضا ب ــای ش ــت آبف ــان و مدیری اصفه
ــد،  ــه آب کردن ــه مصــرف بهین ــب ب ــردم را ترغی ــدان م ــت هنرمن ــری از ظرفی ــا بهره گی ب
ــه آب، یکــی از راه هــای حفاظــت از  ــا فرهنگ ســازی مصــرف بهین سپاســگزارم. مطمئن
منابــع آبــی اســت؛ چــرا کــه از هدررفــت بیهــوده آب جلوگیــری می شــود و شــرکت آب 

ــه بســیار موفــق عمــل کــرده اســت. و فاضــاب در ایــن زمین
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و  افتتــاح  شــهریورماه،   23 پنجشــنبه 
بهره بــرداری از بزرگ تریــن میــدان میــوه و 
ــاد  ــان در نجف آب ــتان اصفه ــرب اس ــار غ تره ب
بــا حضــور محمــود حجتــی وزیــر جهــاد 
کشــاورزی، اســتاندار اصفهــان، جمعــی از 
مــردم  و  شهرســتان  و  شــهری  مســئوالن 
ــدر و  ــتان پ ــا دس ــی ب ــی آیین ــاد، ط نجف آب
مــادر شــهید محســن حججــی انجــام شــد.

بــا  آزادی  بهــار  تره بــار  و  میــوه  میــدان 
ــه  ــی ب ــی در زمین ــش خصوص ــارکت بخ مش
مســاحت 62 هــزار متــر مربــع و بــا زیربنــای 

27 هــزار متــر مربــع در 71 غرفــه عرضــه میــوه 
ــات،  ــالن اجتماع ــه، س ــام نمازخان ــه انضم ب
ــه ای  ــا هزین ــکول ب ــتوران، 4 باس ــک، رس بان
ــده  ــاخته ش ــال س ــارد ری ــر 650 میلی ــغ ب بال

ــت. اس
حضــور  پــروژه  ایــن  بــارز  ویژگی هــای  از 
ــدان  ــن می ــاخت ای ــی در س ــش خصوص بخ
اســت کــه از 71 غرفــه آمــاده تحویــل در ایــن 
ــه  ــه، 45 غرف ــق صورت گرفت ــا تواف ــدان، ب می
ســهم نجف آبــاد شــده اســت و همچنیــن 
ــای  ــدان از میدان ه ــن می ــاخت ای ــرای س ب

ــه شــده  ــو گرفت ــار 7 اســتان الگ ــوه و تره ب می
ــتان  ــردم شهرس ــه م ــه ب ــن مجموع ــا بهتری ت

ــود. ــل داده ش تحوی
حجت االســام مصطفــی حســناتی، امــام 
بــا  مراســم  ایــن  در  نجف آبــاد،  جمعــه 
تبریــک عیــد غدیــر و تشــکر از حضــور تمــام 
گفــت:  شــهدا  خانواده هــای  و  مســئوالن 
ــی  ــش خصوص ــژه در بخ ــردم به وی ــور م حض
از  نشــان  پروژه هایــی  چنیــن  ایجــاد  و 
ــن  ــئوالن دارد و ای ــردم از مس ــی م قدرشناس
ــه  ــت ک ــهر اس ــن ش ــردم ای ــارز م ــی ب ویژگ
ــاز داشــته  ــن کشــور نی ــه ای ــی ک ــر زمان در ه

اســت، بــه میــدان آمده انــد.
و  مــردم  رزق  واســطه  را  کشــاورزان  وی 
و  کــرد  توصیــف  زمیــن  روی  گنج هــای 
افــزود: تدبیــر شــورای شــهر و شــهرداری 
ایجــاد  باعــث  خصوصــی  بخــش  ورود  و 
ــال  ــن ح ــا ای ــده؛ ب ــه ای ش ــن مجموع چنی
ــکات  ــاد دارای مش ــتان نجف آب ــوز شهرس هن
بســیاری چــون دو نوبتــه یــا ســه نوبتــه 
بــودن 55 مدرســه ایــن شهرســتان اســت کــه 
امیدواریــم بــه زودی شــاهد حــل شــدن ایــن 

معضــات نیــز باشــیم.
حســناتی در پایــان از حضــور اســتاندار و توجه 
ــکر  ــاد تش ــتان نجف آب ــه شهرس ــژه وی ب وی
ــن پیشــرفت هایی  ــان داشــت: چنی کــرد و بی
در شهرســتان نجف آبــاد حاصــل اســتعداد 
ــت  ــتان اس ــن شهرس ــگان ای ــدان و نخب فرزن
ــد  ــهادت فرزن ــار و ش ــر ایث ــژه در ام ــه به وی ک
ــه  ــار شــهید حججــی، از جمل ــن دی رشــید ای
دســتاوردهای  و  انقــاب  رویش هــای 

ــت. شهداس
مســعود منتظــری، شــهردار نجف آبــاد، در 
ــا وجــود  آییــن افتتــاح ایــن میــدان گفــت: ب
رکــودی کــه در فضــای عمرانــی کشــور وجــود 
دارد، ایــن شهرســتان در دوره چهــارم شــوراها 

تمــام  همدلــی  و  همــکاری  بــا  توانســت 
پــروژه   150 حــدود  شهرســتان،  مســئوالن 
زیرســاختی در حــوزه عمرانــی را اجــرا کنــد و 

بــه بهره بــرداری برســاند.
شــهردار  منتظــری،  مســعود  مهنــدس 
نجف آبــاد، افــزود: میــدان میــوه و تره بــار 
ــار آزادی در  ــام به ــا ن ــاد ب ــتان نجف آب شهرس
ــع  ــر مرب ــزار مت ــاحت 62 ه ــه مس ــی ب زمین
و بــا زیربنــای 27 هــزار متــر مربــع بــه 

رســید. بهره بــرداری 
میلیــارد   650 افــزود:  منتظــری  مســعود 
ریــال هزینــه اجــرای ایــن میــدان شــده کــه 
ــوه، ســالن  ــه می ــات آن شــامل 71 غرف امکان
اجتماعــات، نمازخانــه، بانــک، رســتوران و 

ــت. ــکول اس باس
 ارزش 65 میلیارد تومانی 
میدان میوه جدید نجف آباد

ــوه  ــدان می ــه داد: می ــاد ادام ــهردار نجف آب ش
امــروز  کــه  نجف آبــاد  جدیــد  تره بــار  و 
بــا حضــور محمــود حجتــی وزیــر جهــاد 
کشــاورزی و جمعــی از مدیــران ارشــد اســتان 
ــواده شــهدا  ــم شهرســتان و خان ــردم فهی و م
ــش  ــا بی ــد، ب ــاح ش ــما افتت ــون رس و روحانی
ــه،  ــا و 71 غرف ــع زیربن ــر مرب ــزار مت از 62 ه
عمرانــی  پروژه هــای  شــاخص ترین  از 
ــاخت آن  ــه س ــود ک ــوب می ش ــتان محس اس
ــدود 65  ــی ح ــش خصوص ــارکت بخ ــا مش ب
ــر داشــته اســت. ــار درب ــان اعتب ــارد توم میلی
نجف آبــاد  شــهردار  منتظــری،  مهنــدس 
ــن  ــرارداد ســاخت ای ــاد ق ــه انعق ــاره ب ــا اش ب
مجموعــه بــا بخــش خصوصــی طــی تیر ســال 
ــد  ــگاه جدی ــان داشــت: »غرفه هــای بن 93 بی
کــه مســاحتی نزدیــک بــه دو برابــر غرفه هــای 
بنــگاه فعلــی دارنــد، از ویژگی هایــی همچــون 
امــکان دسترســی کامــل و بــدون محدودیــت 
بــه  بــار و مشــتریان  خودروهــای حامــل 

ــک  ــی ی ــود حت ــدون وج ــا ب ــی غرفه ه تمام
مســیر بن بســت، جانمایــی انبــار و محــل 
نصــب ســردخانه جداگانــه، پیش بینــی دفتــر 
اداری و اســتراحتگاه در طبقــه دوم، وجــود 
ــه  ــر غرف ــل ه ــداز در مقاب ــی باران ــای کاف فض

ــتند.« ــوردار هس برخ
منتظــری اضافــه کــرد: »برخــاف بیشــتر 
ــه شــکل  ــه ب نمونه هــای موجــود در کشــور ک
ــن  ــای ای ــوند، غرفه ه ــاخته می ش ــوله س س
ــداث  ــی اح ــطح و بتن ــورت مس ــه ص ــگاه ب بن
ــی  ــر زیبای ــاوه ب ــوع ع ــن موض ــه ای ــده ک ش
ــری  ــیار بهت ــکان بس ــتر، ام ــتحکام بیش و اس
ــودن محیــط داخــل از شــرایط  ــرای عایــق ب ب
فراهــم  را  ســال  مختلــف  فصــول  جــوی 

ــرد.« ــد ک خواه
 جانمایی مناسب 

و پوشش غرب استان
ایــن  گرفتــن  قــرار  از  نجف آبــاد  شــهردار 
ــه عنــوان  بنــگاه در کمربنــدی جنــوب شــهر ب
دیگــر مزیــت آن جهــت دسترســی آســان 
شــهرهای اطــراف بــه ایــن مجموعــه یــاد کــرد 
و خاطرنشــان ســاخت: »در فازهــای تکمیلــی 
ــدازی واحــد ســورتینگ،  ایــن مجموعــه، راه ان
ســردخانه  نصــب  و  ضایعــات  فــرآوری 
ــه  ــده ک ــه ش ــر گرفت ــز در نظ ــاال نی ــاژ ب ــا تن ب
ــرداری از آن هــا، تحــول چشــمگیری در  بهره ب

ــد زد.« ــم خواه ــه را رق ــن عرص ای
مراحــل  طــول  »در  افــزود:  منتظــری 
طراحــی و ســاخت ایــن مجموعــه عــاوه 
ــن  ــاالن ای ــان، فع ــرات کارشناس ــر نقطه نظ ب
ــای  ــاور، از بنگاه ه ــرکت های مش ــه و ش عرص
حتــی  و  اســتان  مختلــف  نقــاط  میــوه 
کشــور نیــز بازدیدهــای متعــددی صــورت 
گرفــت تــا در حــد امــکان نقــاط ضعــف ایــن 
ــده و  ــرف ش ــروژه برط ــن پ ــا در ای مجموعه ه

ــود.« ــت ش ــم تقوی ــوت ه ــاط ق نق
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