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گشایی   احتمال باز
دو مرز جدید برای اربعین

سه  تجربیات  از  بهره گیری  بر  تأکید  با  کشور  وزیر 
سال گذشته در برگزاری مراسم اربعین و برنامه ریزی 

جامع تر برای امسال ...

رهبر انقالب درگذشت آیت اهلل 
گفتند  کاشانی را تسلیت  راستی 

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی درگذشت عالم 
جلیل القدر و فقیه مجاهد آیت هللا راستی کاشانی را 

تسلیت گفتند...
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نجات از خطر تحریف
    در تاریخ، نویسندگان و گویندگان زیادی دربارۀ 
و  نتایج  و  حسین ؟ع؟  امام  قیام  انگیزه های 
دستاوردهای آن نوشته و سخن گفته اند، لیکن 
از  عاشورا  قیام  موضوع  که  اینست  واقعیت 
این  چنان عظمت و اهمیتی برخوردار است که 
تحلیل  از  ما  اینکه  به ویژه  برمی تابد.  را  تکرارها 
رهرو  که  می گیریم  فیض  شخصیتی  بررسی  و 
امام حسین؟ع؟ است و قیام عاشورا را در فکر و 
اندیشه و عمل خود هضم و تجربه کرده و آن را 
احیا کرده است. آری، امام خمینی)ره( انگیزه های 
نهضت حسینی را در عینیت زندگی خود لمس 
نموده و تحلیل هایش، گذشته از اینکه مستند به 
گزارش های تاریخی است، برخاسته از تجربه های 

ممتد انقالبی اش نیز می باشد... 

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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صفحه 12

کیمیای وطن بررسی کرد:

 زنگ مدرسه، برای همه 
به صدا درنیامد
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وزیر بهداشت مطرح کرد:

 نزاع، دومین عامل 
مرگ درحوادث
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 نیاز ۱۲ میلیارد تومانی 
موزه دفاع مقدس اصفهان 

برای تکمیل
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معدن طالی موته اصفهان 
 ساالنه ۳۰۰ کیلوگرم 
طال تولید می کند
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اتوبوس های دوستدار طبیعت 
وارد اصفهان می شوند

|صفحه 4

فضای سرماخورده تئاتر اصفهان 
قابل ترمیم و درمان است
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 مدیر بهداشت محیط 
مرکز بهداشت اصفهان اعالم کرد:

تشدید نظارت های بهداشتی 
بر هیئت های عزاداری

بربادرفته به سبک پرسپولیس
شوک طارمی

|صفحه 6

|صفحه 9

رئیس جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی 96-9۷:

فضای مجازی تیغی دولبه است
 معاون وزیر آموزش و پرورش در مراسم 

زنگ مهر و مقاومت در نجف آباد عنوان کرد:

مهر امسال »مهر حسینی« و مدارسمان 
»مدارس حسینی« شده است 



کوتاه اخبار 
رهبر انقالب درگذشت آیت هللا 
راستی کاشانی را تسلیت گفتند 

ــت  ــی درگذش ــامی در پیام ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
ــتی  ــت هللا راس ــد آی ــه مجاه ــدر و فقی ــم جلیل الق عال

ــد. ــلیت گفتن ــانی را تس کاش
متــن پیــام حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــه ایــن شــرح 

ست: ا
بسمه تعالی

ــوم  ــد مرح ــه مجاه ــدر و فقی ــم جلیل الق ــت عال رحل
ــای حــاج شــیخ حســین راســتی کاشــانی  ــة هللا آق آی
بازمانــدگان  بــه خانــدان مکــّرم و  را  رحمة هللا علیــه 
گرامــی و بــه همــه ی ارادتمنــدان ایشــان تســلیت 
عــرض میکنــم. ایــن عالــم بزرگــوار از جملــه ی فضــای 
روشــن بین و بــا اخاصــی بودنــد کــه در دوران اقامــت 
امــام راحــل در نجــف در جمــع نزدیــکان علمــی و 
سیاســی ایشــان حضــور یافتــه و وفادارانــه بــه نهضــت 
مقــدس ایشــان کمــک کردنــد و پــس از پیــروزی 
انقــاب در مراکــز مهــم و حســاس بــه انجــام خدمــات 
ــد و در مســائل کشــور نقش آفرینــی  برجســته پرداختن
ــران  ــاداش صاب ــن پ ــال بهتری ــد متع ــد. از خداون کردن
ــألت  ــان مس ــرای ایش ــات ب ــو درج ــدان و عل و مجاه

ــم. میکن

حمایت گروه ۷۷ و چین از برجام 
و مخالفت با تحریم های اقتصادی 

یکجانبه علیه ایران
ــن  ــروه ٧٧ و چی ــه گ ــی وزرای خارج ــه پایان اعامی
در حاشــیه هفتــاد و دومیــن نشســت مجمــع 
عمومــی ســازمان ملــل متحــد در نیویــورک بــا 
اجمــاع همــه کشــورهای عضــو تصویــب شــد.وزرای 
ــوی  ــک الگ ــام را ی ــن برج ــروه ٧٧ و چی ــه گ خارج
ســازنده و واقعــی و نتیجــه عملکــرد موفقیــت آمیــز 
ــی  ــم جهان ــرا در حــل مســائل مه نظــام چندجانبه گ

ــتند. دانس
ــد  ــه تاکی ــن اعامی ــان در ای ــور جه وزرای ١٣٤ کش
ــه  ــت ک ــی اس ــدل واقع ــک م ــام ی ــه برج ــد ک کردن
بین المللــی  همکاری هــای  تقویــت  طریــق  از 
ــک  ــدار کم ــعه پای ــه توس ــورها ب ــتیابی کش ــه دس ب
می کنــد.وزرای خارجــه گــروه ٧٧ و چیــن همچنیــن 
ــای  ــا تحریم ه ــه ب ــن بیانی ــری از ای ــش دیگ در بخ
اقتصــادی یکجانبــه علیــه جمهــوری اســامی ایــران 
ــن  ــوری ای ــرده و خواســتار برداشــتن ف ــت ک مخالف
تحریم هــا شدند.ســید عبــاس عراقچــی معــاون 
بــه  امــور حقوقــی و بین المللــی وزارت خارجــه 
ــرکت  ــاس ش ــن اج ــورمان در ای ــی از کش نمایندگ
برشــمردن  ضمــن  کرد.عراقچــی  ســخنرانی  و 
ــام  ــعه، از نظ ــال توس ــورهای در ح ــای کش چالش ه
اقتصــادی و مالــی بین المللــی انتقــاد و بــر اتحــاد و 
همبســتگی بیشــتر بیــن کشــورهای در حــال توســعه 

ــرد. ــد ک تاکی
نشســت وزرای امــور خارجــه گــروه ٧٧ و چیــن روز 
جمعــه ٢٣ ســپتامبر ٢٠١٧ بــا حضــور رئیــس جمهور 
اکــوادور، رئیــس مجمــع عمومــی و دبیرکل ســازمان 

ملــل متحــد برگــزار شــد.

منازل مسلمانان روهینگیا همچنان 
در آتش می  سوزد 

ــر  ــه تصاوی ــزارش داد ک ــل گ ــو بین المل ــازمان عف س
ماهــواره ای جدیــد نشــان می دهنــد کــه روســتاهای 
محــل ســکونت مســلمانان روهینگیــا در ایالــت 

ــوزند. ــش می س ــان در آت ــن همچن راخی
ــر  ــی ب ــوچی« مبن ــان س ــای »آنگ س ــم ادع علیرغ
ایــن کــه عملیــات نظامــی در ایالــت راخیــن پایــان 
یافتــه امــا ســازمان عفــو بین الملــل گــزارش داد کــه 
تصاویــر ماهــواره ای روز جمعــه نشــان می دهنــد کــه 
دود غلیظی از روســتاهای محل ســکونت مســلمانان 
روهینگیــا در ایالــت راخیــن برمی خیزد.ســازمان عفــو 
بین الملــل بــه نقــل از منابــع خــود در ایالــت راخیــن 
ــتاهای  ــوزی در روس ــن آتش س ــه ای ــزارش داد ک گ
محــل ســکونت مســلمانان روهینگیــا از ســوی 
نیروهــای امنیتــی میانمــار آغــاز شــده اســت و 
شــمار مســلمانانی کــه تاکنــون از خشــونت نیروهــای 
امنیتــی بــه بنــگادش فــرار کرده انــد بــه 429 هــزار 

نفــر رســیده اســت.

سی.ان.ان: اسرائیل و عربستان در 
تیررس موشک خرمشهر 

ــه  ــی ب ــی گزارش ــی.ان.ان« ط ــری »س ــبکه خب  ش
ــه  ــی از موشــک بالســتیک خرمشــهر پرداخت رونمای
و نوشــت: ایــن موشــک بــا بــرد 2 هــزار کیلومتــر بــه 
راحتــی قــادر اســت اســرائیل و عربســتان ســعودی 

را هــدف قــرار دهــد.
ــه  ــت: روز جمع ــود نوش ــزارش خ ــی.ان.ان در گ س
ایــران از موشــک بالســتیک جدیــد خــود کــه 
خرمشــهر نــام دارد رونمایــی کــرد کــه ایــن موشــک 
بــردی معــادل 2 هــزار کیلومتــر داشــته و تــوان حمل 

ــی را دارد. ــک جنگ ــد کاه چن
ــه  ــن دامن ــا چنی ــه داد: ب ــری ادام ــبکه خب ــن ش ای
ــه راحتــی ظرفیــت رســیدن  ــردی، ایــن موشــک ب ب

ــعودی را دارد. ــتان س ــرائیل و عربس ــه اس ب

آزمایش موفقیت آمیز موشک ضد 
ناو توسط پاکستان

نیــروی دریایــی پاکســتان موشــک ضــد نــاو خــود 
ــت  ــا موفقی ــد ب ــلیک ش ــرد ش ــک بالگ ــه از ی را ک
ــا حضــور  آزمایــش کــرد. ایــن آزمایــش موشــکی ب
ــده نیــروی دریایــی ارتــش  »محمــد ذکاءهللا« فرمان
انجــام شــد.در ایــن آزمایــش موشــکی، بالگــرد 
نیــروی دریایــی ارتــش پاکســتان بــا پرتاب موشــک 
ــن  ــش تعیی ــی از پی ــدف فرض ــطح، ه ــه س ــوا ب ه
شــده را منهــدم کرد.ایــن موشــک قابلیــت شــلیک 
ــا را نیــز  ــه دری ــا و از هــوا ب ــه دری شــدن از ســطح ب
دارد و از دقــت هدف گیــری باالیــی برخــوردار اســت.

ــل در  ــت کام ــراز رضای ــا اب ــد ذکا هللا ب ــادار محم دری
خصــوص ایــن آزمایــش از نیروهــای حاضــر در ایــن 

مانــور تشــکر و قدردانــی کــرد.

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

نجات از خطر تحریف
امــام خمینــی)ره( در ســخنان خــود، نجــات اســام 
از خطــر تحریــف، اصــاح امــت و جامعــۀ اســامی، 
معــروف  بــه  امــر  عدالتخواهــی،  و  ظلم ســتیزی 
ــدل اســامی،  ــر، تشــکیل حکومــت ع ــی از منک و نه
نشــر اســام و بقــای آن و عمــل بــه تکلیــف الهــی را 
انگیــزه قیــام عاشــورا معرفــی می فرماینــد.   امــام)ره( 
در رابطــه بــا نجــات اســام از خطــر تحریــف  بواســطه 
قیــام عاشــورا فرمودنــد:   »حکومــت جائرانــه یزیدیــان 
ــام  ــی اس ــره نوران ــر چه ــرخ ب ــم س ــا قل ــت ت می رف
بــزرگ  پیامبــر  طاقت فرســای  زحمــات  و  کشــد 
اســام)ص( و مســلمانان صــدر اســام و خــون 
ــه طــاق نســیان ســپارد و هــدر  ــداکار را ب شــهدای    ف
دهــد«.  نیــز فرمودنــد:   »رژیــم منحــط بنی امیــه 
ــذار  ــی و بنیانگ ــم طاغوت ــام را رژی ــا اس ــت ت می رف
اســام را برخــاف آنچــه بــوده معرفــی کنــد، معاویــه 
ــا  و فرزنــد ســتمکارش بــه اســم خلیفــۀ رســول هللا ب
اســام آن کــرد کــه چنگیــز بــا ایــران و اســاس مکتب 
وحــی را تبدیــل بــه رژیــم شــیطانی نمــود«.    »حضرت 
سیدالشــهداء ســام هللا علیه دیدنــد کــه معاویــه و 
ــد  ــد، دارن ــن می برن ــب را از بی ــد مکت ــرش دارن پس
اســام را وارونــه جلــوه می دهنــد... امــا جماعــت هــم 
بودنــد ولــی مجالسشــان مجالــس لهــو و لعب بــود... 
ــام  ــت قی ــر ضــد الوهی ــود و ب ــت ب فریادشــان الوهی
ــن  ــال و رفتارشــان شــیطانی، لیک ــد، اعم ــرده بودن ک
فریادشــان فریــاد خلیفــۀ رســول هللا بــود«.    »خطــری 
کــه معاویــه و یزیــد بــرای اســام داشــتند ایــن نبــود 
ــد؛ ایــن یــک خطــر کمتــر  کــه غصــب خافــت کردن
ــود  ــن ب ــتند ای ــا داش ــه این ه ــری ک ــود، خط از آن ب
کــه می خواســتند اســام را بــه صــورت ســلطنت 
صــورت  بــه  را  معنویــت  می خواســتند  درآورنــد. 
ــرای اســام خطــر  ــن خطــر ب ــد... ای طاغــوت درآورن
بــزرگ بــود ایــن خطــر را سیدالشــهداء رفــع کــرد، آن 
ــه آن  ســلطنت طاغوتــی کــه اســام را می خواســت ب
رنــگ درآورد اگــر توفیــق پیــدا می کــرد اســام یــک 
ــم  ــل رژی ــد مث ــام می ش ــد، اس ــر می ش ــز دیگ چی
ــه  ــامی ک ــلطنت«.     »اس ــاله س ــد س ــزار و پانص دو ه
ــال  ــم ســلطنتی و امث ــود و می خواســت رژی ــده ب آم
ایــن رژیم هــا را بهــم بزنــد و یــک ســلطنت الهــی در 
دنیــا ایجــاد کنــد می خواســت طاغــوت را بشــکند، و 
ــر جــای آن بنشــاند. این هــا می خواســتند  »هللا« را ب
کــه »هللا« را بردارنــد و طاغــوت را جایــش بنشــانند، 
ــک  ــد و ی ــام را ببرن ــل اس ــتند اص ــا می خواس آن ه
درســت کننــد«.    »سیدالشــهداء  عربــی  مملکــت 
ــوده  ــام را آل ــب اس ــد مکت ــا دارن ــد این ه ــون دی چ
می کننــد، بــا اســم خافــت اســام خافــکاری و 
ظلــم می کننــد و در دنیــا منعکــس می شــود کــه 
ــف  ــد، تکلی ــا را می کن ــن کاره ــول هللا ای ــه رس خلیف
ــار  ــوند و آث ــته ش ــد و کش ــه برون ــتند ک ــود دانس خ
معاویــه و پســرش را محــو کننــد«.    »در زمــان معاویــه 
ــود کــه این هــا  و پســر خلــف او مســئله ایــن طــور ب
داشــتند چهــرۀ اســام را قبیــح می کردند.بــه عنــوان 
ــول هللا آن  ــۀ رس ــوان خلیف ــه عن ــلمین، ب خلیفة المس
جنایــات را می کردنــد. این جــا بــود کــه تکلیــف 
ــارزه  ــه مب ــام ک ــزرگان اس ــرای ب ــرد ب ــا می ک اقتض
ــد از  ــا دارن ــه این ه ــی ک ــره قبیح ــن چه ــد و ای کنن
اســام نشــان می دهنــد و اشــخاصی غافــل ممکــن 
ــن  ــش همی ــام خافت ــه اس ــد ک ــال کنن ــت خی اس
ــا  ــا و برم ــد، افش ــد دارن ــه و یزی ــه معاوی ــت ک اس

ــازند«.       س
در فرازهایــی کــه آمــد، امــام)ره( بــر مســئله تحریــف 
اســام بــه گونــه ای خطرنــاک تأکیــد داشــته و مبــارزه 
بــا آن بــه عنــوان هــدف قیــام امــام حســین)ع( بــه 
ــه  ــود ک ــن ب ــف ای ــر تحری ــت.  خط ــده اس ــمار آم ش
ــل،  ــا در عم ــد، ام ــام می کردن ــه اس ــر ب ــا تظاه آن ه
ــا می  گذاشــتند.  تعالیــم و ارزش هــای اســام را زیرپ
ــط  ــن کار توس ــام ای ــه انج ــود ک ــن ب ــم ای ــر مه خط
ــة هللا  ــود را خلیف ــه خ ــد ک ــی ش ــام م ــه ای انج خلیف
ــدت  ــذا در درازم ــت، ل ــول هللا می دانس ــۀ رس و خلیف
ســبب محــو و قلــب حقیقــت اســام می شــد، و 
ــای  ــه آن کاره ــطحی نگر هم ــل و س ــان های غاف انس
اســامی  تعالیــم  و  احــکام  منزلــه  بــه  را  نــاروا 

می پنداشــتند. 
ــز  ــین)ع( نی ــام حس ــات ام ــر در فرمایش ــن خط ای
از  حکــم  مــروان  وقتــی  چنانکــه  اســت،  آمــده 
ــه را در  ــی مدین ــا پیشــنهاد وال ــام)ع( خواســت ت ام
ــترجاع  ــت اس ــرد، نخس ــد بپذی ــا یزی ــت ب ــورد بیع م
علی االســام،  »  و  فرمودنــد  ســپس  فرمودنــد، 
الســام، اذ قــد بلیــت االمــة بــراع مثــل یزیــد  «؛    »در 
ــرای همیشــه از اســام چشــم  ــد ب ــن صــورت بای ای
پوشــید، زیــرا امــت بــه زمامــداری چــون یزیــد گرفتار 

ــت.«  ــده اس ش
در واقــع اگــر امــام حســین)ع( قیــام نفرمــوده 
ــف  ــر)ص( تحری ــنت پیامب ــدا و س ــن خ ــد، دی بودن

نمی مانــد.   باقــی  آن  از  چیــزی  و  می شــد 
ــرای  ــین)ع( ب ــام حس ــای ام ــی از انگیزه ه ــن یک ای
قیــام بــود کــه کوتــاه و مختصــر بــه آن پرداختــه شــد. 
ــوارد  ــود م ــی ب ــود و مجال ــی فرم ــد لطف ــر خداون اگ
دیگــر را در شــماره های بعــد مطــرح خواهیــم نمــود. 

ان شــاءهللا

ــورای  ــخنگوی ش ــی س ــعلی کدخدای عباس
نگهبــان در نشســت خبری ضمــن تســلیت 
بــه مناســبت فــرا رســیدن ایــام ســوگواری 
گرامیداشــت  نیــز  و  امــام حســین)ع( 
اول مهــر بازگشــایی مــدارس و مراکــز 
دفــاع  هفتــه  نیــز  و  عالــی  آمــوزش 
ــه  ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــدس، در پاس مق
اداری می توانــد حکــم  عدالــت  دیــوان 
تعلیــق ســپنتا نیکنــام عضــو زرتشــتی 
شــورای شــهر یــزد را صــادر کنــد یــا خیــر؟ 
گفــت: بنــده توضیحــات در ایــن خصــوص 
ــام  ــه اع ــل مصوب ــی اص ــگام بررس را هن
کــرده ام. آنچــه کــه فقهــای شــورای نگهبان 
ــراد  ــه اف ــبت ب ــد، نس ــر کرده ان ــام نظ اع
ــه تبصــره  ــوط ب و اشــخاص نیســت و مرب
ــوط  ــاده مرب ــل م ــت؛ ذی ــون شوراهاس قان
را فقهــای شــورای نگهبــان اعــام نظــر 

ــد. ــرعی کردن ش
ــت اداری  ــوان عدال ــه دی ــزود: اینک وی اف
ــه  ــوط ب ــد، مرب ــام ده ــی انج ــه اقدام چ
ایــن دیــوان اســت و از ایــن بــه بعــد نیــز 
ایــن موضــوع ارتباطــی بــه شــورای نگهبــان 
ــون  ــل تبصــره قان ــاره ذی ــا درب ــدارد و قب ن

انتخابــات شــوراها اعــام نظــر شــده و 
ــخاص  ــاره اش ــان درب ــورای نگهب ــا در ش م

نمی کنیــم. اظهارنظــر 
پاســخ  در  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 
ــدام  ــون اق ــا قان ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ب
ــکا  ــات آمری ــا اقدام ــل و متناســب ب متقاب
در برجــام ایراداتــی داشــته کــه امــروز 
ــون  ــن قان ــر ای ــت: اگ ــرا نمی شــود، گف اج
داشــت،  حقوقــی  و  شــرعی  ایــرادات 
نظــر  اعــام  حتمــا  نگهبــان  شــورای 
کلــی  سیاســت های  اینکــه  می کــرد، 
می فرماینــد،  ابــاغ  انقــاب  رهبــر   را 
الزم االتبــاع اســت و همــه مســئوالن بایــد 
آن را راهبــرد خــود قــرار دهنــد و براســاس 

آن عمــل کننــد.
ــه  ــرح مقابل ــی ط ــاره بررس ــی درب کدخدای
ــه آمریــکا، اظهــار  ــا اقدامــات ماجراجویان ب
داشــت: اعضــای شــورای نگهبــان مشــغول 
ــه  ــا توج ــتند و ب ــرح هس ــن ط ــی ای بررس
بــه اینکــه شــورای نگهبــان فعــا نتوانســته 
ــل  ــدام متقاب ــون اق ــد، قان ــر کن ــام نظ اع
جمع بنــدی  از  پــس  و  الزم االجراســت 

ــم. ــی می کنی ــر نهای ــام نظ اع

ــر  ــه رهب ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
کــه  کرده انــد  تأکیــد  انقــاب  معظــم 
مجمــع  در  نگهبــان  شــورای  فقهــای  از 
تشــخیص مصلحــت نظــام حضــور یابنــد، 
آیــا چنیــن تصمیمــی اتخــاذ شــده اســت 
یــا خیــر؟ تصریــح کــرد: الزم می دانــم 
توضیــح دهــم کــه فقهــای شــورای نگهبــان 
در جلســه مجمــع تشــخیص مصلحــت 
فقهــای  البتــه  شــرکت کردنــد،  نظــام 
شــورای نگهبــان در جلســات اختافــی 
ــد  ــان باش ــورای نگهب ــه ش ــوط ب ــه مرب ک
ــت  ــخیص مصلح ــع تش ــات مجم در جلس

نظــام شــرکت می کننــد.
پاســخ  در  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 
ــون  ــر شــما پیرام ــه نظ ــن ســوال ک ــه ای ب
ــه از ســوی برخــی  ــی ک ــای نجوم حقوق ه
مســئوالن گرفتــه می شــود، گفــت: مــا 
بایــد براســاس معیارهــا و ماک هایــی 
ــون اساســی آمــده و مســئوالن  کــه در قان
ــی  ــد براســاس راهبردهای ــرم هــم بای محت
کــه امــام راحــل و رهبــری بــرای آنهــا 
در نظــر گرفته انــد در همیــن چارچــوب 
ــرده جــدای  ــا خــدای ناک ــم ت ــت کنی حرک
ــب  ــر موج ــا خی ــد ی ــف باش ــه تخل از اینک
بــی اعتمــادی مــردم بــه مســئوالن نشــود.
کدخدایــی در همیــن زمینــه افــزود: بنــده 
نــه خــودم حقــوق نجومــی می گیــرم و نــه 
فرزندانــم، در جایــی منصــوب هســتند کــه 

ــد. حقــوق نجومــی دریافــت نمی کنن
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا 

فشــار برخــی مقامــات بــرای انتصــاب 
بعــدی  هــای  دوره  در  فرزندانشــان 
انتخابــات مــورد رصــد شــورای نگهبــان 
ــر کار  ــت: اگ ــر؟ گف ــا خی ــرد ی ــرار می گی ق
ــرار  ــورد بررســی ق ــا م ــف باشــد حتم تخل

. می گیــرد

ــن در  ــان همچنی ــورای نگهب ــخنگوی ش س
ــخنگوی  ــه س ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب پاس
ــودهای  ــت س ــن درس ــه تعیی ــت گفت دول
نگهبــان  شــورای  عهــده  بــه  بانکــی 
ــت:  ــت، گف ــما چیس ــر ش ــت، نظ بوده اس
ــده . در  ــون آم ــوان قان ــه عن ــه ب ــه ک آنچ
مــورد تأییــد فقهــای شــورای نگهبــان مــورد 
ــد اجــرا شــود، امــا  ــه بای ــد قــرار گرفت تأیی
در اجــرا اگــر مســئله دیگــری پیــش بیایــد 

ــت. ــان نیس ــورای نگهب ــه ش ــوط ب مرب
کدخدایــی دربــاره بررســی مصادیــق رجــل 
ــورای  ــات ش ــی در جلس ــی و مذهب سیاس

نگهبــان نیــز گفــت: دو جلســه در ایــن 
ــان  ــا کار همچن ــده، ام ــکیل ش ــه تش زمین
در حــال بررســی اســت و پژوهشــکده 
ــز هــر هفتــه جلســات  ــان نی شــورای نگهب
در  امیدواریــم  کــه  دارنــد  کارشناســی 
ــدی برســیم و  ــه جمع بن ــده ب جلســات آین

ــم. ــام کنی ــه را اع نتیج
ــه  ــن ســوال ک ــه ای ــی در پاســخ ب کدخدای
آیــا بررســی سیاســت های کلــی نظــام 
در  نگهبــان  شــورای  در  تأییــد  از  پــس 
مجمــع تشــخیص مصلحــت می توانــد 
مــورد بازنگــری قــرار گیــرد یــا خیــر؟ 
داخلــی  آئین نامــه  براســاس  گفــت: 
مجمــع، سیاســت های کلــی نظارتــش بــر 
ــه  ــت و آنچ ــخیص اس ــع تش ــده مجم عه
کــه بنــده اطــاع دارم کمیســیون در مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام تشــکیل شــده 
کــه وظیفــه نظــارت و انطبــاق بــا مصوبــات 
ــه در  ــده دارد ک ــر عه ــان را ب ــورای نگهب ش
ــاالنه  ــه س ــه و برنام ــه بودج ــون برنام قان
مجمــع نظراتــش را از همیــن طریــق اعــام 
ــس  ــرح مجل ــی ط ــه بررس ــد.وی ب می کن
ــد  ــازمان پدافن ــس س ــت رئی ــرای عضوی ب
غیرعامــل در شــوراهای عالــی اشــاره کــرد 
پدافنــد  ســازمان  اساســنامه  افــزود:  و 
غیرعامــل بــه تأییــد رهبــر معظــم انقــاب 
بــه همیــن ســبب مداخلــه  و  رســیده 
مجلــس در ایــن امــر مغایــر اصــل 57 
قانــون اساســی اســت کــه مغایــرت آن بــه 

ــت. ــده اس ــام ش ــس اع مجل

توضیحات کدخدایی درباره حضور 
فقهای شورای نگهبان در جلسات مجمع 

ادامه از صفحه اول

اولیــن جلســه دوره جدیــد مجمــع تشــخیص 
ــت  ــه ریاس ــروز ب ــح دی ــام صب ــت نظ مصلح
ــور  ــا حض ــاهرودی و ب ــمی ش ــت هللا هاش آی

ــت اعضــا تشــکیل شــد. اکثری
هاشــمی  آیــت هللا  جلســه،  ابتــدای  در 
ــت و  ــد گف ــاء خوش آم ــه اعض ــاهرودی ب ش
بــرای دوره جدیــد مجمــع براســاس احــکام، 
معظــم  مقــام  رهنمودهــای  و  پیوســت ها 
موفقیت هــای  و  توفیــق  آرزوی  رهبــری، 

بیشــتر کــرد.
رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، با 
تســلیت آغــاز ایــام محــرم و ایــام ســوگواری 
)ع(، حماســه  اباعبدهللا الحســین  حضــرت 

عاشــورا را تبلــور همــه خوبی هــا و مبانــی مهــم 
ــر اراده  ــلیم در براب ــهادت طلبی، تس ــار، ش ایث
الهــی و ظلم ســتیزی از یــک طــرف و مقابلــه 
ــم و فســاد در  ــا پلشــتی ها، زشــتی ها و ظل ب
جهــان از طــرف دیگــر دانســت و گفــت: قیــام 
امــام حســین )ع( و حماســه عاشــورا همــواره 
ــت  ــاری اس ــاری و ج ــریت س ــات بش در حی
ــد  ــاز خواه ــر و انسان س ــخ هدایت گ و در تاری

بــود.
ــا  ــزود: بن ــاهرودی، اف ــمی ش ــت هللا هاش آی
ــم از  ــه داری ــر چ ــل ه ــام راح ــوده ام ــر فرم ب
تاســوعا و عاشوراســت و امــروز اگــر در جهــان 
و منطقــه شــاهد ظلم ســتیزی و بیــداری 

ــورا  ــه عاش ــون حماس ــتم، مره ــا هس ملت ه
ــام و  ــت و قی ــن نهض ــاز ای ــام مکتب س و پی

ــت. ــران اس ــامی ای ــاب اس انق
رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، 
بــا ســخیف و بــی ارزش توصیــف کــردن 
ــکا در  ســخنان اخیــر رئیــس جمهــوری آمری
ســازمان ملــل متحــد، گفــت: بنــا بــه فرمــوده 
رهبــری معظــم انقــاب، ایــن ســخنان ناشــی 

ــت. ــی اس ــت و درماندگ ــف، عصبانی از ضع
رئیــس جمهــوری  متأســفانه  افــزود:  وی 
آمریــکا تاکنــون نشــان داده اســت کــه دارای 
شــخصیتی متناقــض و نامتعــادل اســت. 
ــی  ــای انتخابات ــه در رقابت ه ــی ک وی در حال

اقدامــات  جملــه  از  را  داعــش  پیدایــش 
غیرقانونــی و خــاف رقبــای انتخاباتــی خــود 
خوانــده بــود، در نطــق اخیــرش در دروغگویــی 
بــه  متهــم  را  ایــران  آشــکار،  تناقــض  و 
ــوری  ــه جمه ــی ک ــد، در حال تروریســم می کن
انقــاب  پیــروزی  اول  از  ایــران  اســامی 
تاکنــون قربانــی تروریســم و همــواره در حــال 

مبــارزه بــا ایــن پدیــده شــوم در منطقــه 
ــا  بــوده و اکنــون نیــز ســنگر مقــدم مقابلــه ب
ــه و در  ــش در منطق ــری داع ــک تکفی گروه
ــت. ــه اس ــجره خبیث ــن ش ــودی ای ــال ناب ح

آیــت هللا هاشــمی شــاهرودی خواســتار احیــاء 
ــاع  ــگ دف ــای فرهن ــی و مبن ــظ محتوای و حف
ــارب  ــزود: تج ــد و اف ــه ش ــدس در جامع مق
ــران را در  ــردم ای ــاع مقــدس، م ارزشــمند دف
ــرده و  ــرو ک ــتیزی پیش ــرای ظلم س ــه ب منطق
موجــب بیــداری افــکار جهانیــان، بــه ویــژه در 
منطقــه علیــه ظلــم، اســتبداد و اســتکبار شــده 

اســت.
وی از ســخنان رئیــس جمهــوری در ســازمان 
ملــل متحــد تشــکر کــرد و گفــت: ایــن 
ســخنان علیــه اظهــارات ســخیف رئیــس 
جمهــوری آمریــکا، جســورانه، قاطــع و بســیار 

ــود. ــب ب مناس

آیت هللا شاهرودی:

سخنان رئیس جمهور علیه اظهارات ترامپ جسورانه و قاطع بود 

واکنش دریادار فدوی به سخنان 
رییس جمهور امریکا:

تب باالی استیصال و 
 درماندگی ترامپ را به 

هذیان گویی انداخته است 
فرمانــده نیــروی دریایــی ســپاه گفــت: تــب 
بــاالی عصبانیــت، درماندگــی و اســتیصال از رونــد 
ــور  ــس جمه ــامی، ریی ــاب اس ــد انق ــه رش رو ب
آمریــکا را بــه هذیــان گویــی دچــار کــرده اســت.
ــی  ــروی دریای ــده نی ــدوی فرمان ــی ف ــادار عل دری
ــور  ــارات رییــس جمه ــه اظه ســپاه در واکنــش ب

ــب  ــت: ت ــار داش ــل اظه ــازمان مل ــکا در س آمری
بــاالی اســتیصال، درماندگــی و عصبانیــت از رونــد 
ــدن  ــاکام مان ــامی و ن ــاب اس ــد انق ــه رش رو ب
نقشــه ها و دسیســه های آمریــکا در منطقــه، 
رییــس جمهــور ایــن کشــور را بــه هذیــان گویــی 

ــرده اســت. دچــار ک
ــه از  ــاورانی ک ــکا و مش ــای آمری ــزود: عق وی اف
ســامت برخوردارنــد می بایســت فکــری بــه 
حــال افسارگســیختگی موجــود خطرناکــی را 
کننــد کــه ســکان داری کشــتی آمریــکا در دریــای 
ــی  ــش بین ــل پی ــر قاب ــای غی ــم رویداده متاط
ــه چنگال هــای او ســپرده شــده اســت. ــان ب جه

دریــادار فــدوی تأکیــد کــرد: تــا گزافــه گویی هــای 
ــن  ــردم ای ــت م ــکا کار دس ــور آمری ــس جمه ریی
کشــور نــداده اســت، بایــد بــه عنــوان آرام بخــش، 
نکاتــی را بــه او یــادآوری و تزریــق کننــد کــه 
انتقــال میــزان تــرس و وحشــت فرماندهــان 
ــا  ــه ب ــال مواجه ــی از احتم ــکا حت ــی امری نظام
نیروهــای مســلح جمهــوری اســامی ایــران یکــی 

ــت. ــا اس از آن ه
وی افــزود: رئیــس جمهــور آمریــکا را بــه اذعــان و 
اعترافــات فرماندهــان آمریکایــی در دوران دفــاع 
مقــدس و پــس از آن بویــژه ســالهای اخیــر 
ــوری اســامی  ــدار جمه ــه اقت ــم ک ارجــاع می ده

ــد. ــران را تحســین کــرده ان ای
ــی  ــوان نظام ــا ت ــه آمریکایی ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــا در  ــی آن ه ــدرت نظام ــته و ق ــه داش ــا پای دری
نیــروی دریایــی متجلــی می شــود، اظهــار داشــت: 
فرماندهــان و کارشناســان نظامــی آن هــا در طــی 
ســال هایــی کــه مــا در نزدیک تریــن فاصلــه 
ممکــن بــا آن هــا در دریــا قــرار داریــم، بــه 
قــدرت و اقتــدار جمهــوری اســامی ایــران در 
ــدرت  ــه از ق ــی ک ــا درک ــد و ب ــراف دارن ــا اعت دری
ــور در  ــد، از حض ــرده ان ــدا ک ــا پی ــدی م و توانمن
ــا  ــی ب ــز و رویاروی ــه هرم ــارس و تنگ ــج ف خلی
تــوان دریایــی بازدارنــده جمهــوری اســامی ایران 

ــد. ــراس دارن ــره و ه دله
فرمانــده نیــروی دریایــی ســپاه در ادامــه ســخنان 
رئیــس جمهــور آمریــکا در ســازمان ملــل را 
ــی توصیــف  ســخیف و نشــان از کوچکــی و زبون
کــرد و گفــت: هــرزه گویــی رئیــس جمهــور 
آمریــکا لیاقــت جــواب دادن را نــدارد و تنهــا 
ــروی  ــان نی ــز فرمانده ــات و عج ــوان اعتراف می ت
دریایــی آمریــکا در مقاطــع مختلــف و وحشــتی 
ــه  ــد ب ــوس هن ــه از اقیان ــا زمانیک ــه آمریکای ه ک
ــان  ــاور و اذع ــد و ب ــارس می آین ــج ف ــرف خلی ط
ــا  ــه آن ه ــد را ب ــده ان ــم ش ــه وارد جهن ــد ک دارن

ــرد. ــادآوری ک ی

امنیت
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،،
فقهــای شــورای نگهبــان در جلســات 
شــورای  بــه  مربــوط  کــه  اختالفــی 
نگهبــان باشــد در جلســات مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام شــرکت 

می کننــد.

رئیس جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۷:

فضای مجازی تیغی دولبه است 
الریجانی:

ادعای کمک ایران به گروه های تروریستی مضحک است 

ــه  ــغ دولب ــک تی ــازی ی ــای مج ــت: فض ــور گف ــس جمه رئی
ــتفاده  ــوه اس ــوزان نح ــش آم ــه دان ــد ب ــان بای ــت؛ معلم اس

ــد.  ــا را بیاموزن ــن فض ــت از ای درس
ــنبه در  ــی روز ش ــن روحان ــلمین حس ــام والمس حجت االس
ــدرس در  ــهید م ــه ش ــتان دختران ــه در هنرس ــم ک ــن مراس ای
تهــران برگــزار شــد ، ایــن پرســش را بــه عنــوان پرســش مهــر 
ــه  ــط مدرس ــد در محی ــه بای ــه چگون ــرد ک ــرح ک ــال مط امس
تحمــل و احتــرام بــه افــکار دیگــران و اخــاق و ادب را تمریــن 

کنیــم؟
روحانــی در ابتــدای ســخنان خــود مراســم بازگشــایی مدارس 
و آغــاز ســال تحصلــی 97-96 و تقــارن آن را با پیــام ایثارگری 
امــام حســین)ع( و یــاران وفــادارش گرامــی داشــت و شــروع 
دوره جدیــد از فعالیــت و تــاش در عرصــه آمــوزش و پــرورش 
ــه  ــگران وزارتخان ــه تاش ــان و هم ــوزان، معلم ــه دانش آم را ب

کلیــدی آمــوزش و پــرورش تبریــک گفــت.
ــاز ســال  ــگ آغ ــن زن ــه نواخت ــان اینک ــا بی ــور ب ــس جمه رئی
تحصیلــی،  شــروع حرکــت بــه ســوی پلــه ای جدیــد اســت، 
اضافــه کــرد: اگــر 12 ســال تحصیلــی را 12 پلــه بــرای 
پیشــرفت در نظــر بگیریــم، بــه معنــای آن اســت کــه پــس از 
پیمــودن پلــه دوازدهــم بــه ســطحی از توانمندی و برخــورداری 

ــه عرصــه فعالیــت ، کار و  ــرای ورود ب از دانــش برســیم کــه ب
ــیم. ــاده باش ــاع آم ــاش در اجتم ت

روحانــی اضافــه کــرد: ممکــن اســت مســیر و ایــام تحصیــل 
ــراه  ــختی هایی هم ــا س ــا ب ــوزان م ــی از دانش آم ــرای برخ ب
باشــد، امــا قطعــًا وقتــی پــس از پایــان دوران تحصیــل 
ــن  ــه جــزو بهتری ــد ک ــد، خواهــد دی ــگاه کنی ــام ن ــن ای ــه ای ب

ــت. ــوده اس ــما ب ــی ش ــای زندگ روزه
آینــده  اینکــه در  بــرای  اظهــار داشــت:  رئیــس جمهــور 
ــل خــود داشــته  ــه دوران تحصی ــری نســبت ب احســاس بهت
ــا پایــان تحصیــات شــرایط  باشــیم و احســاس کنیــم کــه ب
مناســب تری بــرای حضــور مؤثــر و ســازنده در جامعــه 
ــه  ــل و مدرس ــی در دوران تحصی ــت مقدمات ــم، الزم اس داری
فراهــم شــود کــه ایــن مقدمــات از فضــا و محیــط تحصیلــی 
ــار  ــوع رفت ــی ها و ن ــدارس و همکاس ــئوالن م ــار مس ــا رفت ت
ــال های  ــود و در س ــامل می ش ــوزان را ش ــن و دانش آم والدی
اخیــر، چگونگــی مواجهــه مــا بــا فضــای مجــازی نیــز بــه ایــن 

ــت. ــده اس ــزوده ش ــا اف مؤلفه ه
روحانــی تصریــح کــرد: رابطــه معلــم بــا دانش آمــوزان و 
دانش آمــوزان بــا یکدیگــر در چگونگــی تربیــت آنــان در دوران 

ــر اســت. تحصیــل بســیار مؤث

رئیــس مجلــس گفــت: ادعــای آمریــکا مبنــی بــر کمــک ایران 
بــه گروه هــای تروریســتی مضحــک اســت. 

علــی الریجانــی رئیــس مجلــس شــورای اســامی در مراســم 
صبحــگاه مشــترک نیروهــای حفاظــت مجلــس اســامی بــا 
ــه  ــد ک ــز حاضــر نبودن ــادی آن هرگ ــه اســتکبار و ای ــان اینک بی
ــور  ــس جمه ــه داد: رئی ــود، ادام ــرار ش ــش برق ــران آرام در ای
آمریــکا بــا پررویــی می گویــد کــه ایــران مســئله ســاز اســت، 
ــن 4۰  ــما در ای ــم ش ــه وی بگویی ــه ب ــن زمین ــت در ای الزم اس
ســال اخیــر در هیــچ شــرایطی دســت از مســئله ســازی 
برنداشــته اید.الریجانی ادامــه داد: امــروز رئیــس جمهــور 
آمریــکا بایــد ســرافکنده باشــد کــه ایــن همــه دسیســه علیــه 
ــق نشــده اســت و حــاال  ــی موف ــران انجــام داده، ول ــت ای مل
ــه  یــک تمریــن دیگــر را آغــاز کــرده اســت، چــرا اخیــرا وی ب
ــزان گســتاخانه صحبــت کــرد؟ چــرا در ایــن شــرایط  ــن می ای
ــط  ــوده و غل ــن حــد حــرف بیه ــا ای ــکا ت ــور آمری رئیــس جمه
ــکا را  ــور آمری ــس جمه ــخنان رئی ــن س ــان آورد؟ م ــر زب را ب
ــب  ــه آن مطال ــه الزم نیســت راجــع ب ــم ک ــوچ می دان ــدر پ آنق
زیــادی گفتــه شــود. وی ادامــه داد: در صحــن ســازمان ملــل 
ــل  ــکا را قاب ــور آمری ــود کــه حرف هــای رئیــس جمه ــوم ب معل
قبــول نمی دانســتند، امــا بایــد بدانیــم کــه چــرا ترامــپ ایــن 

ــرد. ــرح ک ــا را مط حرف ه
ــک  ــپ در ی ــت: ترام ــامی گف ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــت اســامی  ــات ام ــارد از امکان ــا میلی ــه ای صد ه ــور منطق مان
ــران  ــه س ــد ک ــی بزن ــرف های ــد ح ــاال بای ــرد و ح ــاول ک را چپ
مرتجــع منطقــه را دلخــوش کنــد. امــا تصــور واهــی دارد، زیــرا 
ــی  ــف کش ــل آن ص ــه در مقاب ــت ک ــی اس ــان ایران ــران هم ای
انســانی  ســرمایه های  امــروز  ایســتادگی کــرد.  کشــور ها 
ــامی  ــاب اس ــای انق ــه آرمان ه ــر ب ــجاع تر و معتقدت ــا ش م
هســتند و تحــت رهبــری فرمانــده کل قــوا حضــرت آیــت هللا 
ــی  ــه خوب ــود را ب ــروز خ ــه ام ــه، وظیف ــت برکات ــه ای دام خامن

می داننــد و اســتوار پــای ایــن آرمان هــا ایســتادند.
ــد  ــم می کنن ــران را مته ــروز ای ــه ام ــان اینک ــا بی ــی ب الریجان
ــت:  ــت، گف ــرده اس ــک ک ــتی کم ــای تروریس ــه گروه ه ــه ب ک
خنده آورتریــن ســخن امــروز ایــن اســت، مگــر نابینــا هســتید 
و نمی بینیــد کــه فقــط ایــران اســت کــه در مقابــل داعــش در 
عــراق و ســوریه ایســتاده اســت، چطــور ممکــن اســت ایــران 
ــد و از  ــک کن ــت ها کم ــش و تروریس ــه داع ــرف ب ــک ط از ی
طــرف دیگــر در مقابــل آن هــا بایســتد؟ مگــر چنیــن حرکتــی 
معقــول اســت؟ آن هــا خــود نیــز می داننــد کــه ایــن ســخنان 

یــاوه گویــی اســت.



یادداشت
انعام اجباری

قــرار اســت اول صبــح و بعــد از  کیمیای وطن
ــه  ــان را ب ــفر کاری اصفه ــک س ــرای ی ــاز ب نم
ــم ســاعت حــدود 16 را  ــرک کن ــران ت قصــد ته
نشــان می دهــد یــادم آمــد کــه ماشــین بنزیــن 
ــن  ــه پمــپ بنزی ــا ب ــر آن شــدم ت ــذا ب ــدارد ل ن

رفته و خوراک مرکب سفر را فراهم کنم. 
ــگ،  ــه پارکین ــه ب ــا مراجع ــاس پوشــیدم و ب لب
ــن  ــمت نزدیکتری ــه س ــن و ب ــین را روش ماش
خیابان هــا  کــردم.  حرکــت  بنزیــن  پمــپ 
ــت و  ــه اس ــر جمع ــه عص ــرا ک ــود چ ــوت ب خل

مــردم در حــال اســتراحتند. 
 لــذا خیلــی زود به پمپ بنزین میــدان احمد آباد
از  رســیدم طبــق معمــول در مقابــل یکــی 
ــودم و  ــف نم ــماره 18 توق ــی ش ــا یعن جایگاه ه
بــا آرامــش کامــل بــرای بارگیــری بنزیــن پــس 
ــاده شــدم  ــاک، پی ــن ب ــه درب بازک از زدن دکم
امــا متصــدی محتــرم قبــل از مــن کار را شــروع 
ــال  ــا اتص ــرد و ب ــاز ک ــن را ب ــاک بنزی ــرد ب ک
ــزن  ــن از مخ ــال بنزی ــه، انتق ــیلنگ مربوط ش
ــاک انجــام شــد. درســت ســاعت 16:28  ــه ب ب
را نشــان مــی داد. از او تشــکر کــردم. حــاال 
بــاک بنزیــن بــا 43 لیتــر پرشــده بــود و بــاک 
بســته و بایــد پــول بنزیــن پرداخــت شــود بــه 
ســراغ دســتگاه پــوز رفتــم و کارت کشــیدم امــا 
ــدر  ــید چق ــرد و پرس ــف ک ــرا متوق ــدی آن متص
بزنــم؟ گفتــم 43000 تومــان، تــا 3 بــار پرســید 
گفتــم ایــن ســؤال نــدارد بــه اضافــه ایــن 
دســتگاه را اینجــا نصــب کرده انــد کــه هرکــس 
هــر چــه بنزیــن زد بتوانــد دقیــق پرداخــت کنــد 
گفــت نــه باالخــره مــا هــم هســتیم و خالصــه 
عــدد 44000 تومــان را وارد کــرد و قبــض رســید 
تومــان   45000 بایــد  البتــه  و گفــت:  داد  را 

ــا... ــی زدم ام م
گفتم این چه بود، گفت انعام؟! 

حــاال مــا نمی دانیــم صیغــه انعــام کــه در 
پمپ هــای بنزیــن بعضــًا مطــرح اســت از کجــا 

ــده؟  آم
آیا این کارگران حقوق نمی گیرند؟ 

یا مستحقند؟ 
انعام اجباری به چه معناست؟ 

آیا این نوعی گرانفروشی نیست؟ 
ــه  ــه شــرح وظیف ــن باشــد ک شــاید علتــش ای
مشــخص و نظــارت کننــده درســتی در کار 
نیســت؟ چــه خــوب اســت شــرح وظائــف ایــن 
 عزیــزان در دیــد عمــوم قرار گیرد و بــاب هر گونه 

سوء استفاده بسته شود. 
ــخص  ــوم مش ــرای عم ــف ب ــرح وظائ ــر ش اگ
ــد و آن  ــی بخواه ــی کار اضاف ــاال کس ــردد ح گ
کارگــر مجــاز بــه کار اضافــی در ســاعت کار 
ــه  ــت آن کار اضاف ــع باب ــد آن موق ــمی باش رس
ــفاف  ــن و ش ــه روش ــد ک ــت کن ــددی دریاف ع

ــود.  ــد ب خواه
ــرکت  ــرم ش ــت محت ــد مدیری ــر می رس ــه نظ ب
نفــت بایــد نظــارت بیشــتری بــر عملکــرد زیــر 
مجموعــه خــود داشــته باشــد و قوی تــر و بهتــر 
اعمــال مدیریــت کنــد البتــه ایــن چندمیــن بــار 
اســت کــه ایــن موضــوع را دیــده و تجربــه 
ــرای روزنامــه  ــذا ایــن یادداشــت را ب کــرده ام ل

ــود. ــاید کاری بش ــا ش ــتادم ت فرس
)امضاء محفوظ(

کوتاه اخبار 
 ظروف یکبار مصرف 

۳۵ درصد گران شدند
فروشــندگان  و  ســازندگان  اتحادیــه  رئیــس 
پالســتیک و نایلــون از افزایــش 30 تــا 35 درصــدی 
ــر داد.  ــرم خب ــاه مح ــرف در م ــار مص ــروف یکب ظ
ســید رحیــم مقیمــی اصــل،  اظهــار کــرد: تمــام 
ــوگواری  ــام س ــش از ای ــرف پی ــار مص ــاس یکب اجن
ــدا  ــت پی ــش قیم ــد افزای ــا 35 درص ــرم 30 ت مح
ــش هــم  ــن افزای ــی ای ــت اصل ــه عل ــرده اســت ک ک
عرضــه کــم و بیشــتر شــدن تقاضاســت. وی افــزود: 
باعــث  پتروشــیمی ها  گرانــی  دیگــر  ســوی  از 
ــرف  ــار مص ــروف یکب ــی ظ ــت و گران ــش قیم افزای
شــده اســت و بــرای همیــن هیــچ کســی نمی توانــد 
نــرخ بــازار را دقیــق مشــخص کنــد و قیمت هــا هــر 
ــازندگان و  ــه س ــس اتحادی ــد. رئی ــر می کن روز تغیی
فروشــندگان پالســتیک و نایلــون ادامــه داد: اجناس 
یکبــار مصــرف متفــاوت اســت و حــدود 350 مــدل 
ــای  ــه قیمت ه ــود دارد ک ــازار وج ــن ب ــس در ای جن
آن هــا متفــاوت اســت. ظــروف یکبــار مصــرف یــک 
پرســی در بســته های 300 تایــی دانــه ای 100 تومــان 
عرضــه می شــود. مقیمــی اصــل دربــاره توصیه هــای 
بهداشــتی بــه مــردم در مصــرف ظروف یکبــار مصرف 
ــاد می شــود تخلفــات هــم  گفــت: وقتــی تقاضــا زی
ــدگان غیــر  ــاد می شــود. برخــی تولیدکنن معمــواًل زی
مجــاز هســتند کــه مــردم نبایــد از آنهــا خریــد کننــد. 
ــه  ــی ک ــار مصرف ــفره های یکب ــود س ــه می ش توصی
شــفاف هســتند خریــداری شــود. آن هایــی کــه 
ــتی  ــر بهداش ــذا غی ــد ل ــرب دارن ــتند س ــی هس چاپ
ــام برندشــان در  هســتند. ظــروف اســتاندارد هــم ن
انتهای شــان حــک شــده اســت کــه نشــانه ای بــرای 

ــر مجــاز اســت. ــس مجــاز از غی تشــخیص جن

 واریز سود سهام عدالت 
به تأخیر افتاد

ــت  ــهام عدال ــاب س ــورت حس ــش ص ــت افزای فرص
بــه اتمــام رســید و همزمــان ســامانه ســهام عدالــت 
ــموالن  ــا مش ــد، ام ــل ش ــدت 10 روز تعطی ــرای م ب
ــت  ــوز فرص ــامانه هن ــدد س ــدن مج ــاز ش ــس از ب پ
ــود را  ــی خ ــه شــماره شــبای حســاب بانک ــد ک دارن
ــازمان  ــس کل س ــاور رئی ــه مش ــه گفت ــد. ب وارد کنن
خصوصی ســازی تاکنــون 3۷.5 میلیــون نفــر صــورت 
حســاب خــود را مشــاهده کرده انــد و 32.5 میلیــون 
ــه  ــود ب ــبای خ ــماره ش ــالم ش ــرای اع ــز ب ــر نی نف
ســامانه ســازمان مراجعــه کرده انــد البتــه بــرای ایــن 
ــاره ســامانه باشــند  ــاز شــدن دوب ــد منتظــر ب کار بای
ــد  ــامانه می توانن ــدن س ــاز ش ــا ب ــس از 10 روز ب و پ
شــماره شــبایی حســاب بانکــی خــود را اعــالم کننــد. 
وی گفــت: ۹8 درصــد شــماره شــباها بــدون اشــکال 
ــا  ــد و ی ــال نبوده ان ــا فع ــر ی ــد دیگ ــوده و 2 درص ب
ــوده اســت. ســیدجعفر  ــرد دیگــری ب ــه ف ــق ب متعل
ــهام  ــود س ــز س ــن واری ــوص اولی ــبحانی در خص س
عدالــت بــه حســاب مشــمولین اظهــار کــرد: پیــش 
از ایــن اعــالم شــده بــود کــه تــا پایــان شــهریور مــاه 
اولیــن مرحلــه ســود ســهام عدالــت واریــز می شــود، 
هرچنــد تقســیم ســودها نیــز انجــام شــده، امــا هنوز 
وضعیــت گروه بنــدی و اولویت هــا مشــخص نشــده 
ــه جلســه شــورای عالی اصــل  و مــا در انتظــار مصوب
چهــل و چهــار هســتیم. مشــاور رییــس کل ســازمان 
ــه  ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــازی در پاس خصوصی س
ــود را  ــاب خ ــی حس ــمولین مابق ــداد از مش ــه تع چ
ــد  ــل کرده ان ــان تکمی ــون توم ــک میلی ــقف ی ــا س ت
تصریــح کــرد: تاکنــون ۷ میلیــارد تومــان واریــز شــده 
ــه  ــود ک ــی ب ــارد تومان ــا 1 درصــد از ۷00 میلی ــه تنه ک

ــد. ــه می ش ــد اضاف بای

ــه گفتــه خودروســازان داخلــی، برخــی  ــا ب بن
محصــوالت آنهــا حتــی بــا وجــود بــاال بــودن 
تیــراژ، نــه تنهــا حاشــیه ســود ندارنــد، بلکــه 
زیــان ده نیــز بــوده و ایــن زیــان گاهــی خــود 

ــد.  ــروز می ده ــی ب ــام میلیون را در ارق
ــای خودروســازان  ــن ادع ــه ای جــدای از اینک
داخلــی تــا چــه انــدازه صحــت دارد، پرســش 
مهــم اینجاســت کــه چطــور بــا وجــود تیــراژ 
بــاالی برخــی محصــوالت در صنعــت خــودرو 
آنهــا  بــودن  زیــان ده  از  کشــور، صحبــت 
می شــود؟ به طــور طبیعــی، وقتــی تیــراژ 
کاالیــی بــاال باشــد، قیمــت تمــام شــده 
ــز  ــودرو نی ــًا خ ــد و طبع ــش می یاب آن کاه
ــن  ــی، از ای ــول صنعت ــک محص ــوان ی به عن

ــت.  ــتثنی نیس ــده مس قاع
ــا  ــزرگ دنی ــازان ب ــه خودروس ــی ب ــر نگاه اگ
آنهــا  شــد  خواهیــم  متوجــه  بیندازیــم، 
و  منطقــی  تیــراژ  به واســطه  توانســته اند 
اقتصــادی )بســته بــه میــزان تقاضــا( و 
همچنیــن رعایــت مســائلی ماننــد بهــره وری 
و پرهیــز از نیــروی کار مــازاد و البتــه تأمیــن 
شــده  تمــام  قیمــت  کم هزینــه،  مالــی 
نتیجــه  در  و  آورده  پاییــن  را  محصــوالت 

ســودی مناســب را حاصــل کننــد. 
ــا  ــزرگ دنی ــازان ب ــر، خودروس ــارت بهت به عب
بــا رعایــت اصــول مهمــی از جملــه بهــره وری 
و تأمیــن مالــی بــا حداقــل هزینــه، نــه تنهــا 
ســود منطقــی خــود را تضمیــن کرده انــد، 
بــا  نیــز  را  تولیــدی  محصــوالت  بلکــه 
قیمت هایــی مناســب و متناســب بــا ســطح 
ــرار  ــتریان ق ــار مش ــود، در اختی ــی موج کیف

ــد.  داده ان
البتــه نکتــه بســیار مهــم و اثرگــذار دیگــر در 
ســودده بــودن تولیــدات خودروســازان دنیــا، 
فضــای غیردســتوری و رقابتــی در حــوزه 

قیمت گــذاری اســت. 
بــر ایــن اســاس، خودروســازان جهانــی 
قیمــت محصــوالت خــود را جــدای از در نظــر 
گرفتــن شــرایط تقاضــا و بــازار، متناســب بــا 
ــچ  ــد و هی ــاظ می کنن ــد لح ــای تولی هزینه ه

ــم  ــا تصمی ــرای آنه ــورد ب ــن م ــادی در ای نه
ــی  ــازان خارج ــع خودروس ــرد. در واق نمی گی
قیمــت نهایــی محصــول را بــرای عرضــه 
ــای  ــول »هزینه ه ــطه فرم ــازار، به واس ــه ب ب
ــن  ــی«، تعیی ــودی منطق ــالوه س ــد به ع تولی
می کننــد، هرچنــد البتــه میــزان ســود لحــاظ 
شــده، بســتگی مســتقیم بــه شــرایط تقاضــا 
ــن  ــل دارد. ای ــن قبی ــائلی از ای ــازار و مس و ب
در شــرایطی اســت کــه در خودروســازی 
ایــران، یــک نهــاد بیرونــی بــرای قیمــت 
ــا  ــرد و بن ــم می گی ــا تصمی ــی خودروه نهای
ــن  ــاز، ای ــرکت های خودروس ــای ش ــه ادع ب
ــی  ــای مال ــا هزینه ه ــواره ب ــات هم تصمیم
ــب  ــوالت، متناس ــده محص ــت تمام ش و قیم

ــت.  نیس
در حــال حاضــر، شــورای رقابــت بــا دریافــت 
محاســبه  و  خودروهــا  قیمتــی  آنالیــز 
مربوطــه،  فرمــول  در  اثرگــذار  مولفه هــای 
دســتورالعمل قیمتــی را تهیــه و خودروســازان 
بایــد مطابــق بــا آن، قیمــت محصــوالت خــود 

ــد.  ــن کنن را تعیی

ازآنجاکــه معمــواًل و بــه گفتــه خودروســازان، 
حســاب و کتاب هــای شــورای رقابــت بــا 
)شــرکت های  آنهــا  تولیــد  هزینه هــای 
خودروســاز داخلــی(، همخوانــی نــدارد، از 
ایــن موضــوع به عنــوان یکــی از دالیــل ســود 
کــم یــا حتــی زیــان ده بــودن محصــوالت یــاد 

می شــود.

 تأمین مالی
ــا  ــته از اینه ــب، گذش ــران جی ــزارش ای ــه گ ب
ــازان  ــی در خودروس ــن مال ــوه تأمی ــا نح ام
آنچــه در صنعــت  از  نیــز متفــاوت  دنیــا 
و  بــوده  می افتــد،  اتفــاق  ایــران  خــودرو 
ــاال  ــی ب ــل اصل ــی از دالی ــاوت یک ــن تف همی
ــور  ــودرو در کش ــد خ ــای تولی ــودن هزینه ه ب
ــت  ــا در صنع ــن هزینه ه ــودن ای ــی ب و منطق

خــودرو جهــان به شــمار مــی رود. 
داســتان از ایــن قــرار اســت کــه خودروســازان 
دنیــا تــا حــد امــکان نقدینگــی الزم را از 
بــازار ســرمایه تأمیــن و کمتــر بــه ســراغ 
ــه  ــن هزین ــد؛ بنابرای ــی می رون سیســتم بانک
ــا حتــی  ــه آنه مالی شــان پاییــن اســت. البت
اگــر از سیســتم بانکــی نیــز جــذب نقدینگــی 
کننــد، بــاز هــم چنــدان بــا هزینه هــای مالــی 
بــاال مواجــه نخواهنــد شــد، زیــرا منابــع بانکی 
ــد.  ــان می رس ــه دستش ــره ب ــل به ــا حداق ب
ــازان  ــه خودروس ــت ک ــرایطی اس ــن در ش ای
ــرای  ــان ب ــه گاه اصلی ش ــواًل تکی ــی معم ایران
ــت  ــی اس ــتم بانک ــی، سیس ــذب نقدینگ ج
ــع  ــف، مناب ــل مختل ــه دالی ــز ب ــا نی و بانک ه
ــت  ــه صنع ــاال ب ــره ب ــا به ــراه ب ــود را هم خ

ــد.  ــق می کنن ــودرو تزری خ
کــه کارشناســان  طــور  آن  و  مجمــوع  در 
عنــوان می کننــد، تفاوت هــای ســاختاری 
خودروســازان داخلــی و خارجــی به عــالوه 
غیرقابــل  اقتصــادی  فضــای  و  شــرایط 
ــان،  ــران و جه ــازی ای ــه در خودروس مقایس
ــودن  ــان ده ب ــا زی ــم ی ــی ســود ک ــل اصل دلی
برخــی خودروهــای داخلــی )بــه ادعــای 
خودروســازان( و ســود مناســب خودروهــای 

خارجــی اســت. 
در ایــن مــورد، حســن کریمــی ســنجری 
ــه  ــد: اینک ــور می گوی ــودرو کش ــناس خ کارش
مــورد  در  داخلــی  خودروســازان  ادعــای 
زیــان ده بــودن برخــی محصــوالت حتــی 
ــه، بحــث  ــا ن پرتیــراژ خــود، درســت اســت ی
ــرض  ــر ف ــال اگ ــن ح ــا ای ــری اســت، ب دیگ
ــائل  ــوان مس ــم، می ت ــت بگذاری ــر صح را ب

ســاختاری درونــی و عوامــل خارجــی را دلیــل 
ــه  ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــرا دانس ــن ماج ای
ــت  ــر قیم ــذار ب ــی اثرگ ــل اصل ــی از عوام یک
ــا و در نتیجــه ســودده  ــام شــده خودروه تم
یــا زیــان ده بــودن آنهــا، نــرخ بهــره وری 
ــرخ،  ــن ن ــودن ای ــن ب ــد: پایی اســت، می گوی
ســبب افزایــش هزینه هــای تولیــد می شــود 
و بنابرایــن چــون خودروســازان کشــور بــا 
ــتند،  ــه هس ــذاری مواج ــت قیمت گ محدودی
گاهــی نمی تواننــد قیمــت محصوالتشــان 
ــن  ــد تعیی ــای تولی ــا هزینه ه ــب ب را متناس
کننــد. کریمــی تاکیــد می کنــد: بــا ایــن 
ــر اینکــه  حــال خودروســازان خارجــی عالوه ب
ــاال  ــره وری ب ــا به ــی ب ــوالت را در فضای محص
ــه تولیــد می رســانند، قیمــت نیــز از ســوی  ب
ــه صــورت  ــه ب ــا تعییــن می شــود ن خــود آنه
ــا ایــن حســاب معمــواًل قیمــت  دســتوری؛ ب
از فرمــول »هزینــه  خودروهــای خارجــی 
ــت  ــی«، تبعی ــودی منطق ــالوه س ــد به ع تولی
ــد:  ــه می ده ــناس ادام ــن کارش ــد. ای می کن
نکتــه دیگــر بــه محــل تأمیــن نقدینگــی 
در خودروســازی ایــران و جهــان مربــوط 

می شــود. 
بــه گفتــه وی، خودروســازان ایرانــی مجبورنــد 
ــاز  ــی موردنی ــی از نقدینگ ــش قابل توجه بخ
خــود را از سیســتم بانکــی و آن هــم بــا بهــره 

ــوع  ــن موض ــد و ای ــن کنن ــاال تأمی ــیار ب بس
ــای  ــن هزینه ه ــاال رفت ــادی روی ب ــر زی تأثی

ــا دارد.  ــد آنه تولی
اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  امــا  کریمــی 
بــازار  از  معمــواًل  خارجــی  خودروســازان 
ــد:  ــد، می گوی ــی می کنن ــن مال ســرمایه تأمی
ــز  ــا نی ــی از بانک ه ــن مال ــر تأمی ــی اگ حت
ــرد، به دلیــل بهــره بســیار پاییــن،  صــورت گی
هزینه هــای تولیــد خودروســازان خارجــی 
افزایــش چندانــی نخواهــد داشــت و بنابراین 
ــا ســودی منطقــی، قیمــت  آنهــا می تواننــد ب
ــد. ــن کنن ــود را تعیی ــای خ ــی خودروه نهای
ایــن کارشــناس امــا در پاســخ بــه ایــن 
ــاالی  ــراژ ب ــود تی ــا وج ــرا ب ــه چ ــش ک پرس
برخــی خودروهــا، صحبــت از زیــان ده بــودن 
آنهــا می شــود، می گویــد: ممکــن اســت 
خودروســازان برخــی محصــوالت خــود را 
ــد و عرضــه  ــان تولی ــا زی ــل ی ــا ســود حداق ب
ــی  ــت اصل ــت، منفع ــن حال ــه در ای ــد ک کنن
ــت؛  ــروش اس ــاالی ف ــم ب ــی از رق ــا ناش آنه
ــا  ــی ب ــکان دارد خودروی ــال، ام ــوان مث به عن
تیــراژ N، دو واحــد ســود داشــته باشــد، امــا 
خودرویــی دیگــر بــا تیــراژی باالتــر، ســودی 
یــک واحــدی را متوجــه خودروســاز کنــد کــه 
در حالــت دوم، تیــراژ بــاال عامــل کســب ســود 

موردنظــر خودروســازان به شــمار مــی رود.

خودرو،صنعتیزیانده

ــد  ــت از رش ــوالد حکای ــی ف ــن جهان ــزارش انجم ــن گ آخری
ــن محصــول در هشــت ماهــه ســال  ــد ای 15 درصــدی تولی
ــن  ــای آخری ــت دارد. آماره ــاه آگوس ــاری و م ــالدی ج می
ــه رشــد  ــوالد نشــان می دهــد ک ــی ف ــزارش انجمــن جهان گ
فــوالد ایــران در ســال جــاری ادامــه دارد و توانســته اســت در 
هشــت مــاه گذشــته تولیــد خــود را نســبت بــه زمــان مشــابه 
ــن  ــر ای ــه ب ــد ک ــش ده ــد افزای ــل 15.۷ درص ــال قب در س
اســاس در هشــت مــاه یعنــی تــا پایــان مــاه آگوســت ســال 
201۷ ایــران 13 میلیــون و 44۷ هــزار تــن فــوالد خــام تولیــد 
کــرده کــه ایــن مقــدار زمــان مشــابه در ســال 2016 میــالدی 

11 میلیــون و 621 هــزار تــن بــود. 
ــه در  همچنیــن ایــن گــزارش نشــان می دهــد کــه خاورمیان
ــون و ۷۹0  ــوع 20 میلی ــال در مجم ــه اول امس ــت ماه هش
ــوالد داشــته کــه بیــش از 50 درصــد آن  ــد ف ــن تولی هــزار ت

ــوده اســت.  ــران ب ســهم ای
اطالعــات تولیــد ماهانــه در ایــن گــزارش بیانگــر ایــن اســت 
ــون و ۷50  ــک میلی ــران ی ــاه آگوســت امســال، ای ــه در م ک
ــدار 15.1  ــن مق ــه ای ــرد ک ــد ک ــام تولی ــوالد خ ــن ف ــزار ت ه
درصــد رشــد را نســبت بــه زمــان مشــابه ســال قبــل نشــان 
ــن رقــم در مــاه آگوســت 2016  ــه طــوری کــه ای می دهــد؛ ب

ــود.  ــن ب معــادل یــک میلیــون و 520 هــزار ت
در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه تمــام کشــورهای فوالدســاز 
ــارد و  ــاه اول 201۷، یــک میلی ــًا در هشــت م ــان مجموع جه
121 میلیــون و ۷38 هــزار تــن فــوالد خــام تولیــد کردنــد کــه 
ایــن رقــم نســبت بــه ســال قبــل 4.۹ درصــد رشــد داشــته 
اســت. همچنیــن میــزان تولیــد مــاه آگوســت 201۷ فــوالد 
ــدی  ــش 6.3 درص ــال 2016 افزای ــه س ــبت ب ــان نس در جه

داشــته اســت.

مدیــرکل روابــط کار و جبــران خدمــت وزارت کار از تکمیــل 
طراحــی ســامانه ثبــت قراردادهــای کار خبــرداد و اظهــار 
ــکا از  ــل ات ــار قاب ــده آم ــال آین ــل س ــا اوای ــرد ت ــدواری ک امی
ــماعیل  ــود. اس ــه ش ــم ارائ ــت و دائ ــای موق ــزان قرارداده می
ظریفــی آزاد گفــت: ایــن ســامانه ذیــل »ســامانه جامــع روابــط 
کار« بــا حــدود 30 نــرم افــزار طراحــی و تکمیــل شــده و آمــاده 
ــان  ــام کارفرمای ــه تم ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــرداری اس ــره ب به
بــرای ورود بــه ســامانه بــرای بــار نخســت بایــد احــراز هویــت 
شــوند ادامــه داد: بــه همیــن منظــور نیازمنــد دریافــت اطالعات 
مربــوط بــه کارفرمایــان از ســازمان تأمیــن اجتماعــی هســتیم 
ــورت  ــه ص ــان ب ــد کارفرمای ــورت بای ــن ص ــر ای ــه در غی چراک
ــل  ــه دلی ــا ب ــت می شــدند ام حضــوری مراجعــه و احــراز هوی
اینکــه در گذشــته یکبــار کارفرمایــان بــرای ســامانه الکترونیکی 
بیمــه توســط ســازمان تأمیــن اجتماعــی احــراز هویــت شــدند 

بنابرایــن اطالعــات آنهــا از ایــن ســازمان دریافــت خواهــد شــد. 
مدیــر کل روابــط کار و جبــران خدمــت وزارت کار بــا بیــان اینکه 
ــای کار،  ــت قرارداده ــامانه ثب ــرداری از س ــاز بهره ب ــس از آغ پ
بــه تدریــج ســایر ســامانه های روابــط کار راه انــدازی می شــوند 
گفــت: طبــق برنامــه هدفگــذاری شــده، کل ســامانه های جامع 
ــوند.  ــرداری می ش ــره ب ــاه به ــن م ــان بهم ــا پای ــط کار ت رواب
ــازمان  ــان از س ــات کارفرمای ــت اطالع ــان دریاف ــاره زم وی درب
تأمیــن اجتماعــی نیــز گفــت: از ســوی رئیــس ســازمان تأمین 
ــازمان  ــه س ــای مربوط ــه بخش ه ــتورات الزم ب ــی دس اجتماع
ــه وزارت کار داده شــده  ــات ب ــن اطالع ــه ای ــه و ارائ ــت تهی جه
ــث  ــت باع ــوع در نهای ــن موض ــت: ای ــی آزاد گف ــت. ظریف اس
از کارفرمایــان و  بانــک اطالعاتــی دقیــق  یــک  می شــود 
ــت  ــم از موق ــای کار اع ــزان قرارداده ــن می ــران و همچنی کارگ

و دائــم تهیــه شــود.

3 میلیارددالر؛سهمصندوق22
توسعهملیازفروشنفت

میلیونتن؛حجمتولید
محصوالتباغیکشور

در ســه مــاه اول امســال حــدود 3 میلیــارد دالر از محــل 
منابــع نفــت و گاز بــه صنــدوق توســعه ملــی واریــز شــده 

اســت.
میــزان تولیــد ســاالنه محصــوالت باغــی در ســطح کشــور 

بیــش از 22 میلیــون تــن اســت.
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،،
خودروســازان ایرانــی مجبورنــد بخــش 
قابل توجهــی از نقدینگــی موردنیــاز 
خــود را از سیســتم بانکــی و آن هــم 
بــا بهــره بســیار باال تأمین کننــد و این 
موضــوع تأثیــر زیــادی روی بــاال رفتــن 

هزینه هــای تولیــد آنهــا دارد

ــمی  ــورت رس ــواوی، به ص ــرکت ه ش
ــود  ــد خ ــان رده ی جدی ــی می از گوش
چیــن  در   Maimang6 نــام  بــا 

ــرد.  ــی ک رونمای
مهم تریــن مشــخصات ایــن گوشــی 
کــه آن را نســبت به رقبایــش متمایز 
می کنــد، چهــار دوربیــن )دو دوربیــن 
ــن در  ــی و دو دوربی ــوی گوش در جل
پشــت گوشــی( و نمایشــگر بــزرگ و 
کشــیده بــا نســبت تصویــر 18 بــه ۹ 

هســتند. 
پیش تــر اعــالم شــده بــود کــه هــواوی Maimang6 بــا نــام میــت 
ــد شــد. گوشــی  ــی خواه ــی معرف ــرای عرضــه ی جهان ــت ب 10 الی
میــان رده ی جدیــد هــواوی Maimang6 بــه نمایشــگر 5.۹ اینچــی 
ــی  ــیه های باریک ــت و حاش ــده اس ــز ش ــل IPS LCD مجه ــا پن ب

دارد. 
در حالــی کــه در گوشــی های میــان رده ی دیگــر از نمایشــگر 
ــه  ــدل ب ــن م ــود، ای ــتفاده می ش ــه ۹ اس ــاد 16 ب ــبت ابع ــا نس ب
ــت و  ــده اس ــز ش ــه ۹ مجه ــر 18 ب ــبت تصوی ــا نس ــگری ب نمایش
ــش گوشــی های  ــا صفحه نمای ــن موضــوع باعــث می شــود ت همی
دیگــر نســبت بــه ایــن مــدل، عریض تــر باشــد. پیش تــر، 
نمایشــگرهای کشــیده بــا نســبت تصویــر 2 بــه 1 را در گوشــی های 
ــد گلکســی اس 8 و ال جــی وی  پرچــم دار 201۷ سامســونگ مانن

ــم.  ــده بودی 30 دی
از   Maimang6 هــواوی  میــان رده ی  بــرای  هــواوی  شــرکت 
ــل  ــن 1080 در 2160 پیکس ــا رزولوش ــش Full HD + ب صفحه نمای

اســتفاده کرده اســت. روی نمایشــگر 
شــرکت   ،Maimang6 هــواوی 
ــه ای  ــه ی شیش ــک الی ــازنده از ی س
بــا طراحــی 2.5 بعــدی اســتفاده 
موضــوع  همیــن  و  اســت  کــرده 
ــی  ــای خفیف ــا انحن ــده ت ــث ش باع
در لبه هــای صفحه نمایــش وجــود 

ــد.  ــته باش داش
چیپ ســت چینــی،   ســازنده ی 

ــته ی  ــت هس ــا هش  Kirin 65۹ را ب
ــه اســت  ــر گرفت ــد خــود در نظ ــان رده ی جدی ــرای می پردازشــی ب
ــود.  ــالس اســتفاده شــده ب ــوا 2 پ ــز در گوشــی ن ــر نی ــه پیش ت ک
ــتفاده  ــه ی رم اس ــت حافظ ــار گیگابای ــواوی Maimang6 از چه ه
ــت.  ــت اس ــز 64 گیگابای ــازی آن نی ــای ذخیره س ــد و فض می کن
هــواوی  ســازنده،  ایــن  دیگــر  گوشــی های  بیشــتر  ماننــد 
ــد؛  ــتیبانی می کن ــی پش ــه جانب ــز از کارت حافظ Maimang6 نی
ــیم کارت  ــک س ــه ی ــا ب ــد تنه ــتفاده از آن، بای ــرای اس ــد ب هرچن
ــب دو  ــد از ترکی ــورت، می توانی ــن ص ــر ای ــد؛ در غی ــت دهی رضای

ــد.  ــتفاده کنی ــو« اس ــدازه ی »نان ــا ان ــیم کارت ب س
 Maimang6 سیســتم عامل اندرویــد ۷.0 نوقا روی گوشــی هــواوی
نصــب شــده و شــرکت ســازنده، سیســتم عامل اندرویــد را بــا رابــط 

کاربــری EMUI 5.1 شخصی ســازی کــرده اســت. 
هــواوی  بــود،  شــده  اشــاره  نیــز  پیش تــر  کــه  همان طــور 
Maimang6 از چهــار دوربیــن اســتفاده می کنــد و جــدا از طراحــی 
ــا  کشــیده ی آن، اســتفاده از چهــار دوربیــن باعــث شــده اســت ت
ــای اندرویــدی هم قیمــت خــود پیــش بیافتــد. ایــن مــدل از رقب

ــاد از  ــا انتق ــج ب ــن برن دبیرانجم
ــن محصــول  ــه ای ــی روی واردات ب
در فصــل برداشــت، گفــت: ســطح 
اســتانهای  در  برنــج  زیرکشــت 
و  یافتــه  افزایــش  غیرشــمالی 
ایــن  نتوانســته  جهــاد  وزارت 

مســاله را کنتــرل کنــد. 
ــزاده شــایق از واردات  ــل علی جمی
فصــل  در  برنــج  رویــه  بــی 
بــه  محصــول  ایــن  برداشــت 

کشــور خبــر داد و اظهارداشــت: متاســفانه اخیــرًا شــاهد بــروز 
هســتیم.  برنــج  حــوزه  در  نابســامانی هایی 

وی ادامــه داد: بنــا بــود میــزان تولیــد، نیــاز و کســری برنــج 
ــا وزارت  ــا ب ــن راســتا م ــه در ای در کشــور مشــخص شــود ک
ــه جمــع بنــدی رســیدیم کــه میــزان تولیــد بیــن 2  ــاد ب جه
میلیــون و 200 هزارتــن تــا 2 میلیــون و 250 هزارتــن اســت. 
ــا بیــان اینکــه میــزان نیــاز کشــور بــه  دبیــر انجمــن برنــج ب
برنــج حــدود 3 میلیــون تــن اســت، افــزود: بنابرایــن کســری 
مــا حداکثــر 800 هزارتــن خواهــد بــود. شــایق بــا بیــان اینکــه 
وزارت جهــاد ابتــدا اعــالم کــرد کــه واردات برنــج از اول مــرداد 
تــا آخــر آبــان مــاه )فصــل برداشــت( ممنــوع اســت؛ افــزود: 
ــاه  ــان م ــر آب ــا آخ ــهریور ت ــه اول ش ــخ ب ــن تاری ــپس ای س

تغییــر کــرد. 
دبیــر انجمــن برنــج تصریــح کــرد: امــا متاســفانه خیلی هــا 
ــر  ــال حاض ــتند و در ح ــد نیس ــخ پایبن ــن تاری ــه ای ــی ب حت

ــه کشــور هســتیم.  ــج ب شــاهد واردات برن

ــه بســیاری  ــان اینک ــا بی شــایق ب
از ایــن برنج هــای وارداتــی وارد 
اســتان های گیــالن و مازنــدران 
در  دقیقــًا  هــم  آن  می شــود، 
فصــل برداشــت؛ افــزود: درحالــی 
ــج  ــت برن ــت از کش ــرار اس ــه ق ک
ــت  ــتان حمای ــن دو اس ــز در ای ج

ــود.  نش
وی در بخــش دیگــری از ســخنان 
خــود وضعیــت تولیــد را در ســال 
جــاری مطلــوب توصیــف کــرد و گفــت: میــزان تولیــد نیــز در 
حــدود 2 میلیــون و 200 هزارتــن تــا 2 میلیــون و 250 هزارتــن 

خواهــد بــود. 
شــایق همچنیــن بــه جلــو انداختــن تاریــخ کشــت برنــج در 
کشــور اشــاره کــرد و افــزود: کشــاورزان تاریــخ کشــت برنــج 
ــن  ــا ای ــند ام ــوم برس ــت س ــه کش ــا ب ــد ت ــو می اندازن را جل
ــه  ــور و موسس ــج کش ــن برن ــت و انجم ــی نیس ــاق خوب اتف
تحقیقــات برنــج بــا کشــت ســه بــاره موافــق نیســتند چــون 
مــا بــا مشــکل آب مواجــه هســتیم و تولیــد بایــد روال عــادی 

خــود را طــی کنــد. 
در  برنــج  زیرکشــت  ســطح  افزایــش  از  همچنیــن  وی 
اســتانهای غیرشــمالی خبــر داد و افــزود: در اســتانهای 
گلســتان، خوزســتان و فــارس ســطح زیرکشــت برنــج 
نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش یافتــه کــه دلیــل آن نیــز 
ناهماهنگــی بیــن وزارت جهــاد کشــاورزی و وزارت نیــرو 

ــت. اس

وارداتبرنجبهکشوردرفصلبرداشتهواویMaimang6)میت10الیت(معرفیشد

کیوان
شــرکت کیــوان در آغــاز فعالیــت خــود دارای دو واحــد تولیــدی تهــران و همــدان بــود. واحــد 
تهــران در ســال 1341 بــا خریــد کارخانــه آمــاده اشــتروک بــا نــام شــرکت یخســاز در زمینــه 
تولیــد مــواد غذایــی نظیــر تافــی و بــن بــن و همچنیــن بســته بنــدی چــای و تولیــد حلــوا 
آغــاز کــرد و در ســال 1344 رســمًا در اداره ثبــت شــرکت ها و مالکیــت صنعتــی تهــران تحــت 
شــماره 10436 و بــا انتقــال ماشــین آالت بــه محــل فعلــی کارخانــه تهــران تــا دی مــاه ســال 
80 بــه فعالیــت خــود ادامــه داد و از دی مــاه همــان ســال بــه شــهر همــدان نقــل مــکان کــرد. 
واحــد تهــران دارای خطــوط تولیــد تافــی و بــن بــن و شــکالت و انــواع دســر و ژلــه بــوده و بــر 

حســب ضــرورت اقــدام بــه بســته بنــدی خشــکبار نیــز می نمــوده اســت. 
در راســتای توســعه شــرکت در ســال 1354 واحــد همــدان بــا راه انــدازی خــط تولیــد کامــک 
بــه بهــره بــرداری رســید و متعاقبــًا در ســال 1355 خــط تولیــد کیــک افتتــاح و واحد برشــتوک 
در 13۷1 و واحدهــای تولیــد ویفــر و شــکالت در ســال 13۷6 بــه خــط تولیــد شــرکت کیــوان 

اضافــه شــدند. 
تولیــد انــواع شــیرینی، بیســکویت، تافــی، مارمــاالد، آدامــس و هــر نــوع غــذای آمــاده از دیگــر 

محصــوالت تولیــدی ایــن شــرکت می باشــد.

تولید ملی

سامانه»ثبتقراردادهایکار«تکمیلشدروایتجهانیازرشدفوالدایران

هزارفقره؛خریدوفروش44
مسکندرکلکشور

در شــهریور مــاه ســال جــاری 44 هــزار و 197 قــرارداد خریــد 
و فــروش مســکن در کل کشــور بــه ثبــت رســیده اســت.

 اتحادیه طال 
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نیمسکهبهارآزادی



هشت بهشت
امروز سربازان نظام در همه 

عرصه های مختلف نقش دارند
ــکر 28  ــت: لش ــهدا )ع( گف ــرارگاه سیدالش ــده ق فرمان
ــهید  ــت، ش ــرار گرف ــه ق ــم کومل ــورد تهاج ــنندج، م س
ــر دیگــر  ــا 27 نف ــه ب ــود ک ــه ســربازانی ب ــاره از جمل طی
هــم پیمــان شــدند تــا اجــازه ســقوط پــادگان را ندهنــد.

ســربازان  گردهمایــی  در   ، اســتکی  جــواد  ســردار 
عاشــورایی قــرارگاه سیدالشــهدا )ع( بــا اشــاره بــه  
شــروع مــاه محــرم و تقــارن آن بــا هفتــه دفــاع مقدس 
گفــت: فرماندهــان مــا در طــول جنــگ میانگیــن ســنی 
ــی  ــپ را فرمانده ــا تی ــکر و ی ــتند و لش ــال داش 25 س
می کردنــد،  امــروز ســربازان نظــام در همــه عرصــه 
هــای مختلــف نقــش دارنــد و در عرصه هــای ســازندگی 
و توســعه ســپاه، بســیج و ارتــش نقــش جدی داشــتند.

ــه در  ــود را چ ــده خ ــات آین ــربازان مقدم ــت: س وی گف
ــدوارم  ــد، امی ــم کنن ــتغال فراه ــه در اش ــل و چ تحصی
ــه  ــی را در هم ــش بی بدیل ــد نق ــربازان بتوانن ــه س هم
عرصه هــای سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی 

داشــته باشــند.

هفته دفاع مقدس فرصتی برای 
انتقال فرهنگ به نسل جوان

شــهردار منتخــب اصفهــان گفــت: هفتــه دفــاع مقــدس 
ــی و  ــگ تحمیل ــان دوران جن ــادآور جان فشــانی جوان ی
ــه  ــهادت ب ــار و ش ــگ ایث ــال فرهن ــرای انتق ــی ب فرصت

نســل جــوان امــروز مــی باشــد.
 قدرت الــه نــوروزی افــزود: امــروز شــاهد رژه باعظمــت 
ــتین روز  ــان در نخس ــتان اصفه ــلح اس ــای مس نیروه
ــره            ــادآور خاط ــه ی ــم ک ــدس بودی ــاع مق ــه دف از هفت

ــی اســت.   ــگ تحمیل 8 ســال جن
وی گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط جهانــی و حوادثــی کــه 
در اطــراف کشــور مــا رخ می دهــد، زنــده نگــه داشــتن 
ــرار حــال  ــدس و تک ــاع مق ــاد و خاطــره 8 ســال دف ی
ــجام  ــدت و انس ــه وح ــد ب ــا می توان ــوای آن روزه و ه

ملــت ایــران کمــک کنــد.

آغازعملیات ۱۸ طرح پژوهشی و 
مرمت بناهای تاریخی ابیانه 

و  ؛ صنایــع دســتی    مدیــر کل میــراث فرهنگــی 
طــرح   ۱8 عملیــات  اصفهــان گفــت:  گردشــگری  
پژوهشــی و مرمــت آثــار تاریخــی در روســتای تاریخــی 

ــد. ــاز ش ــه آغ ابیان
ــا   فریــدون هللا یــاری ،تصریــح کــرد: ایــن طــرح هــا ب
اعتبــاری بالــغ بــر 7 میلیــارد ریــال شــامل طــرح هــای 
مرمــت بناهــای عمومــی روســتا، طــرح هــای مطالعاتی 
آثــار، طــرح هــای مســتند ســازی آثــار و اجــرای طــرح 
مرمــت مشــارکتی در مرمــت خانــه هــای تاریخــی 
ــی  ــی شــامل معرف ــک طــرح کل ــن ی روســتا و همچنی

ــه اســت. ــار تاریخــی روســتای تاریخــی ابیان آث
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن اولیــن بــار اســت کــه ایــن 
تعــداد طــرح پژوهشــی و مرمتــی بــه صــورت همزمــان 
در ایــن روســتای تاریخــی صــورت مــی پذیــرد، تصریــح 
ــات  ــال ۱۳۹۶ عملی ــان س ــا پای ــم ت ــاش داری ــرد: ت ک
ــی  ــی و طبیع ــر فرهنگ ــی، منظ ــات، گیاهشناس مطالع
ابیانــه، مطالعــه بخشــی از فرهنــگ عامــه مــردم 
ابیانــه، مطالعــات ســاماندهی قلعــه هــای پــل و هــرده، 
ــه  مطالعــات بــروز رســانی حریــم منظــر فرهنگــی ابیان
ــه  ــت تهی ــتا جه ــمند روس ــای ارزش ــات بناه و مطالع

ــرد. ــا انجــام پذی ــی آنه ــده ثبــت مل پرون
ــک  ــاد بان ــرح ایج ــات ط ــن عملی ــه داد: در ای وی ادام
ــه، مســتند ســازی طــرح  ــت تاریخــی ابیان ــش باف پای
معمــاری خانــه هــای تاریخــی اعــزازی و نیکخــواه 
ــار  ــه تاریخــی روســتا در کن ــن مرمــت ۴ خان و همچنی
ــی حفاظــت  ــگاه مل ــی پای ســاماندهی محوطــه پیرامون
ــتا  ــهور روس ــای مش ــی 2۰ بن ــن معرف ــتا و همچنی روس
از منظــر گردشــگری در دســتور کار اداره کل میــراث 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــتان اصفه ــی اس فرهنگ

 همکاری 2 هزار پلیس یار 
در مراسم عزاداری محرم

  فرمانــده انتظامــی اســتان از بکارگیــری دو هــزار نفــر از 
خادمــان هیئــت هــای مذهبــی بــه عنــوان پلیــس یــار 
محــرم در انتظــام بخشــی مراســم هــای عــزاداری بــرای 

ســرور و ســاالر شــهیدان خبــر داد.

ــت هــای   ســردار مهــدی معصــوم بیگــی، نقــش هیئ
ــی  ــی اساس ــم فرهنگ ــا تهاج ــه ب ــی  را در مقابل مذهب
توصیــف کــرد و اظهــار داشــت: ایــن نقــش، بــی بدیــل 
و کــم نظیــر اســت و اگــر آن را خــوب ایفــا کننــد؛     
ــوی بخــش مهمــی از ایــن هجمــه هــا  ــوان جل مــی ت

ــت. را گرف
ــط  ــا در خ ــواده ه ــان و خان ــه جوان ــان اینک ــا بی وی ب
مقــدم تهاجــم دشــمن قــرار دارنــد افــزود: درمجالــس 
ــان  اباعبــدهللا بایــد برنامــه هــا طــوری باشــد کــه جوان
بــه صــورت حداکثــری جــذب شــود و بتوانیــم از 
وجــود آنهــا اســتفاده کنیــم. وی در ادامــه از همــکاری 
ــت  ــی  تح ــای مذهب ــت ه ــر از درون هیئ ــزار نف دو ه
ــی  ــام بخش ــرای انتظ ــرم ب ــاران مح ــس ی ــوان پلی عن
ــر داد و گفــت: ایــن افــراد  مراســم هــای عــزاداری خب
ــروی انتظامــی  ــت نی ــرل و حمای تحــت آمــوزش ، کنت

ــد . ــرار دارن ق
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زهرانصیریگروه اصفهان

 
مراســم رژه یگان هــای نمونــه نیروهــای 
ــگان  ــا حضوری ــان ب ــتان اصفه ــلح اس مس
نیــرو   ، ، ســپاه  ارتــش  هــای مختلــف 
بــا حضــور  غیــره   و  بســیج  انتظامــی، 
بــه  ارتــش  میــدان  در  مــردم  گســترده 
مثابــه دیگــر ســال هــا بــا حضــور مســئوالن 

اســتانی برگــزار شــد. 
در  ولی فقیــه  نماینــده  آئیــن  ایــن  در 
ــه آغــاز هفتــه  ــا اشــاره ب اســتان اصفهــان ب
ــا اشــاره بــه رشــادت های  دفــاع مقــدس، ب
نیروهــای مســلح در دوران دفــاع مقــدس، 
گفــت: نیروهــای مســلح و رزمنــدگان ایــران 
اســامی بــا موفقیــت تمــام از عهــده جنــگ 

ــد. ــمن برآمدن ــی دش تحمیل
ــا  ــژاد ، ب ــف طباطبایی ن ــید یوس ــت هللا س آی
ــاد  ــه ی ــواره ب ــد هم ــه  بای ــه اینک ــاره ب اش
شــهدای گران قــدر دوران دفــاع مقــدس 
باشــیم ادامــه داد: اگــر کســی در مقابــل مــا 
و اســام بــه جنــگ بیایــد بــا او بــه دســتور 

مــا  وظیفــه  مقابلــه می کنیــم،  خداونــد 
ــت. ــوم اس ــاع از مظل دف

وی بــا بیــان اینکــه ترامــپ همچــون شــمر 
حرف هــای گزافــه و بیهــوده می زنــد، اظهــار 
ــی  ــواره حام ــامی هم ــوری اس ــرد: جمه ک
ــرد و  ــوان ک ــتمگر عن ــف س ــوم و مخال مظل
ــش در  ــر داع ــک اگ ــدون ش ــه داد:  ب ادام
عــراق و ســوریه پیــروز شــود هــدف بعــدی 

ــود. ــد ب ــوری اســامی خواه ــا جمه آن ه
اینکــه  بیــان  بــا  آیــت هللا طباطبایی نــژاد 
دشــمن هیــچ گاه دســت از دشــمنی بــا 
ــی حــق باشــیم  ــه حام ــی ک ــا زمان ــران ت ای
ــروز از  ــکا ام ــرد: آمری ــار ک ــی دارد، اظه بر نم
تــوان موشــکی جمهــوری اســامی هــراس 
ــی  ــاهد دیوانگ ــت ش ــن جه ــه همی دارد و ب
او  جنون آمیــز  حرف هــای  و  ترامــپ 

هســتیم.
ــی  ــر م ــمن فک ــه دش ــان اینک ــا بی   وی ب
کنــد جوانــان مــا از انقــاب اســامی خســته 
شــده انــد، گفــت: آنهــا بایــد شــهید حججــی 
هــای مــا را ببیننــد کــه جــان شــیرین خــود 

را در راه دفــاع از اســام و انقــاب اســامی 
فــدا مــی کننــد.

 نطق اخیر ترامپ اوج اقدام های 
مفتضحانه او بود

فرمانــده ســپاه صاحــب الزمــان )عــج( 
رژه  مراســم  در  نیــز  اصفهــان،  اســتان 
بــه  نیروهــای مســلح اســتان اصفهــان 
ــه  ــدس، ب ــاع مق ــه دف ــاز هفت ــبت آغ مناس
ایــن مســئله تاکیــد داشــت: امــروز انقــاب 
ــا  ــلمان ب ــای مس ــن ملت ه ــامی در بی اس
در دســت داشــتن پرچــم ســرخ عاشــورای 
از  حســینی در همــه صحنه هــای دفــاع 
اســتکبار  بــا  مبــارزه  و  اســام  مظلــوم، 

پیشــتاز و میــدان دار اســت.
ســرتیپ پاســدار غامرضــا ســلیمانی بــا 
ــای  ــا رژه نیروه ــروز ب ــه ام ــه اینک ــاره ب اش
مســلح در اســتان اصفهــان ، جلوه هایــی 
از آمادگــی نیروهــای مســلح در اســتان 
بــه  حــزب هللا  امــت  منظــر  در  اصفهــان 
گفــت:  می شــود  گذاشــته  نمایــش 
ــر  ــامی در براب ــاب اس ــدس انق ــاع مق دف
و  تاریخ ســاز  مســتکبران،  زیاده خواهــی 

بــرای همــه درس آمــوز بــوده اســت.
ــن  ــا و توهی ــه یاوه گویی ه ــاره ب ــا اش وی ب
رییس جمهــور آمریــکا علیــه ملــت ایــران در 

ســخنرانی خــود در ســازمان ملــل، تصریــح 
توســط  بیهــوده  رجزخوانی هــای  کــرد: 
ــانه ها در  ــارف در رس ــور مص ــپ به منظ ترام
چنیــن موقعیت هایــی انجــام می شــود.

 ایران در جهان مقتدر است
رژه  مراســم  در  نیــز  اصفهــان  اســتاندار 
ــاره  ــا اش ــان ،ب ــلح در اصفه ــای مس نیروه
ــه برکــت  ــه اینکــه امــت اســامی ایــران ب ب
ــاوم در  ــت مق ــک مل ــه ی ــدس ب ــاع مق دف
برابــر بیگانــگان تبدیــل شــده اســت، گفــت: 
ــا هــر  در دفــاع مقــدس همــه قومیت هــا ب
گویشــی یکپارچــه در کنــار یکدیگــر در برابــر 
متجــاوز  کشــوری  دســت اندازی  طمــع 

ــد. ــتادگی کردن ایس
همــه  زرگرپور،تاکیــد کرد:امــروز  رســول 
ملــت بــه شــجاعت نیروهــای مســلحمان در 
ســایه تدابیــر حکیمانــه فرمانــده معظــم کل 

ــد. ــار می کنن ــوا افتخ ق
وی بــا تصریــح اینکــه ایــن ملــت پرافتخــار 
به حــق  بیافرینــد کــه  دفاعــی  توانســته 
امــت  افــزود:  اســت،  مقــدس  دفاعــی 
انقابــی ایــران اســامی نشــان داد کــه 
مقابــل  می توانــد  هــم  دســت خالی  بــا 
ــه پیــروزی رســیده و امــروز هــم  دشــمن ب

ادامــه می دهــد. را  راه  همــان 
ــا بیــان اینکــه جمهــوری اســامی بــه  وی ب
ــم  ــر معظ ــه رهب ــای داهیان ــت رهنموده برک
انقــاب، حــرف خــود را بــا اقتــدار در جهــان 
می زنــد،  گفــت: پیــام مــا بــه جهانیــان 
ــر متجــاوزان و مســتکبران  مقاومــت در براب

اســت.
گفتنــی اســت ،همچنیــن  رژه نیروهــای 
مســلح بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس 
ــی و  ــی، انتظام ــای نظام ــور یگان ه ــا حض ب
خدماتــی و هیئت هــای مذهبــی در کاشــان 
و بــا حضــور خانــواده هــای شــهدا در جــوار 
آســتان مقــدس امامــزاده شــاهرضا )ع( 

برگــزار شــد.

سردارسلیمانی در مراسم رژه نیرو های مسلح: 

 رجزخوانی های بیهوده ترامپ 
صرفاً برای مصارف رسانه ای است

اســتان  تجــارت  و  رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن 
اصفهــان گفــت: ســاالنه حــدود ۳۰۰ کیلوگــرم طــا از معــدن 
طــای موتــه اســتان اصفهــان تولیــد می شــود، البتــه بایــد 
ــد  ــا تولی ــت ط ــتر از ظرفی ــع بیش ــی مواق ــت در برخ گف

می کنــد.
ــدود  ــاالنه ح ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ،ب ــرافیل احمدی اس
۳۰۰ کیلوگــرم طــای خالــص از معــادن اســتان تولیــد 
ــدار  ــن مق ــه همی ــدن موت ــت مع ــزود: ظرفی ــود، اف می ش
ــتر از  ــع بیش ــی از مواق ــت در برخ ــد گف ــه بای ــت، البت اس

ظرفیــت طــا تولیــد می کنــد.
ــان  ــتان اصفه ــی در اس ــای معدن ــه گونه ه ــاره ب ــا اش وی ب
ــه در  ــام موت ــه ن ــدن ب ــک مع ــر ی ــال حاض ــزود: در ح اف
اســتان اصفهــان داریــم. در ایــن راســتا مکان هــای دیگــری 

ــه کار نشــده اســت. شناســایی شــده ولــی هنــوز شــروع ب
حــوزه  در  خارجــی  ســرمایه گذاری هــای  پیرامــون  وی 
معــادن بیــان کــرد: معــدن طــای موتــه در اســتان اصفهــان 
ــت  ــده اس ــازی ش ــی س ــوژی آن بوم ــه تکنول ــی ک از زمان
ــر در  ــی اگ ــدارد ول ــی ن ــرمایه گذاری خارج ــه س ــازی ب نی
مکان هــای دیگــری قصــد ســرمایه گــذاری داشــته باشــیم 

ــم. ــذاری خارجــی داری ــه ســرمایه گ ــاز ب ــا نی قطع
ــتان  ــرای اس ــا ب ــدن ط ــک مع ــرد: ی ــه ک ــه اضاف احمدی
اصفهــان کافــی نیســت و بایــد معــادن دیگــری هــم وجــود 
ــره داشــته  ــر ذخی ــت اگ ــد گف ــن رو بای داشــته باشــد از ای
ــره وجــود  ــد ذخی باشــیم معــدن طــا ایجــاد می شــود بای
ــود  ــره موج ــک ذخی ــر ی ــال حاض ــه در ح ــد ک ــته باش داش

ــم. داری

مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع 
مقــدس اســتان اصفهــان گفــت: فــاز نخســت 
ــدی  ــرفت ۹۰ درص ــدس پیش ــاع مق ــوزه دف م
ــان  ــارد توم ــه ۱2 میلی ــه ب ــرای ادام داشــته و ب

ــاز دارد. ــار نی اعتب
ــه  ــاره ب ــا اش ــیروانیان ، ب ــی ش ــردار مجتب س
مــوزه دفــاع مقــدس اظهــار داشــت: فــاز 

ــرفت ۹۰  ــدس پیش ــاع مق ــوزه دف ــت م نخس
ــه ۱2  ــه ب ــرای ادام درصــدی داشــته اســت و ب

ــاز دارد. ــار نی ــان اعتب ــارد توم میلی
مجموعــه  هــم  و  محوطــه  افــزود:  وی 
ســاختمان های فــاز  نخســت و بخشــی از 
ــبت های  ــه مناس ــده و ب ــتقر ش ــزات مس تجهی
مختلــف ماننــد ســوم خــرداد و دفــاع مقــدس 

بیشــتری  تجهیــزات  کرده ایــم  پیش بینــی 
ــد.   بدهن

مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع 
مقــدس اصفهــان گفــت: فضاهــای داخلــی بــه 
ــه صــورت  ــوا ب ــرد بخشــی از محت لحــاظ رویک
ــاخت ها  ــر س ــی از زی ــت بخش ــال  اس دیجیت
ــا  ــع هســتیم ت ــال مناب ــه دنب انجــام شــده و ب

ــتگاه ها در  ــتانی و دس ــئولین اس ــت و مس دول
ــاز  ــا ف ــد ت ــار مســاعدت بیشــتر کنن ــن اعتب ای

ــد. ــرداری برس ــه بهره ب ــت ب نخس
دیگــران  از  بیشــتر  مــا  کــرد:  بیــان  وی 
ــود،  ــاح ش ــوزه افتت ــن م ــا ای ــم ت ــه داری عجل
امــا  بــوده  کمک هایــی  و  مســاعدت ها 
کمک هــا در شــان مــردم اصفهــان و ایثــار 
ــره  ــورت قط ــه ص ــرا ب ــوده زی ــوزه نب ــران وم گ
چکانــی بــوده و ایــن ســبب شــده زمــان 

احــدث مــوزه طوالنــی شــود.

ســردار شــیروانیان بــا بیــان اینکــه مــوزه دفــاع 
مقــدس تاثیــر فرهنگــی خوبــی در بیــن جوانان 
دارد گفــت: یکــی از مصادیــق ارائه ســیره شــهدا 
ایجــاد مراکــز فرهنگــی و موزه هــای دفــاع 
مقــدس اســت، بســیاری از جوانــان و نوجوانان 
مــا به دلیــل اقتضــای ســنی یــا دفــاع مقــدس 
را ندیده انــد یــا در کودکــی بــوده و چیــزی 
یادشــان نیســت و در یــن فضــا می تــوان 
ــا  ــرات آن ه ــدگان و خاط ــفاهی رزمن ــخ ش تاری

ــان داد. را نش

ــا  ــتان نائین،ب ــزداری شهرس ــی و آبخی ــع طبیع ــس مناب رئی
اشــاره بــه اینکــه  در ســال جــاری عملیــات بیابــان زدایــی در 
دو منطقــه انــارک و چوپانــان بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۱5 میلیــارد 
ریــال در ســطح 25۰ هکتــار از اراضــی تحــت تاثیــر  فرســایش 
بــادی در کانونهــای بحــران انجــام مــی شــود گفــت: بــا توجــه 
بــه مشــخص شــدن پیمانــکار پــس از طــی مراحــل قانونــی، 
در نیمــه دوم ســال ۱۳۹۶، ایــن پــروژه شــروع خواهــد شــد. 
ــران  ــای بح ــب کانونه ــه داد: اغل ــی ادام ــی انارک ــوان لوک کی
ــارک و  ــه ان ــتان در منطق ــطح شهرس ــادی در س ــایش ب فرس
چوپانــان واقــع گردیــده  و  در بســیاری از مــوارد منشــأ تشــکیل 
ــات  ــرای عملی ــا اج ــه ب ــت ک ــا اس ــز گرده ــار و ری ــرد و غب گ
بیابــان زدایــی و تثبیــت و کنتــرل حرکــت  ماســه هــای روان 
مــی تــوان تــا حــدودی از پیشــروی بیابــان و افزایــش آلودگــی 

هــوا جلوگیــری کــرد.
 وی افــزود : از آنجایــی کــه کشــور ایــران از نظــر بیابــان 
ــان  ــات بیاب ــی قــراردارد، انجــام عملی ــی در وضعیــت بحران زای
زدایــی از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت و یکــی از راه هــای 
جلوگیــری از بیابــان زایــی کاشــت درختــان و گیاهــان مقــاوم و 
متناســب بــا مناطــق خشــک همچــون گیاهــان شــوره زیســت 
ــق  ــوق از طری ــکار ف ــتان راه ــن شهرس ــه در ای ــد ک ــی باش م
ــر فرســایش  ــاغ در اراضــی تحــت  تاثی ــاه ت ــال گی کاشــت نه

ــادی انجــام مــی شــود. ب
 وی گفــت: بــا توجــه بــه خشکســالی هــای چنــد ســال اخیــر 
ــتان  ــردم شهرس ــار م ــایر اقش ــتائیان و س ــداران، روس از دام
تقاضــا داریــم در حفاظــت از پوشــش گیاهــی موجــود کوشــا 

باشــند.

 معدن طالی موته اصفهان ساالنه 
۳۰۰ کیلوگرم طال تولید می کند

 اجرای پروژه های بیابان زدایی 
با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال

نیاز ۱۲ میلیارد تومانی موزه دفاع مقدس اصفهان برای تکمیل

 در کمیسیون سیاست گذاری و پایش 
اتاق بازرگانی عنوان شد:  

هنوز اقتصاد ، اولویت اول کشور 
محسوب نمی شود

رییــس کمیســیون سیاســت گــذاری و پایــش اتــاق بازرگانــی 
اصفهــان گفــت: هنــوز اقتصــاد اولویــت اول کشــور محســوب 
از  نمی شــود و همــواره در رده هــای دوم و ســوم پــس 

ــرار دارد. سیاســت ق
  مصطفــی رناســی، در جلســه کمیســیون سیاســت گــذاری 
ــان افــزود: چنانچــه اقتصــاد  ــی اصفه ــاق بازرگان و پایــش ات
در اولویــت قــرار گیــرد مســایل و مشــکات ایــن بخــش بــا 
ــط  ــای مرتب ــازمان ها و نهاده ــوی س ــتری از س ــرعت بیش س

ــود. ــرف می ش برط
در  فرانســه  توتــال  شــرکت  فعالیت هــای  آغــاز  وی 
ــاز  ــدن ف ــی ش ــن اجرای ــران و همچنی ــی ای ــای نفت میدان ه
توســعه فــرودگاه اصفهــان و مشــهد توســط شــرکت وینســی 
فرانســه را گام هــای ارزشــمند بــرای توســعه اقتصــاد کشــور 

برشــمرد و گفــت: رشــد اقتصــادی ایــران به آرامــی افزایــش 
می یابــد و چنانچــه همــه بخش هــا اولویــت اول خــود را 
ــه  اقتصــاد قــرار دهنــد رشــد اقتصــادی ســرعت بیشــتری ب

خــود می گیــرد.
ــی  ــاق بازرگان ــدازی مرکــز آمــوزش ات ــه راه ان ــا اشــاره ب وی ب
ــاس  ــر اس ــغلی ب ــای ش ــوزش مهارت ه ــت: آم ــان گف اصفه
ــدازی  ــدف راه ان ــن ه ــه مهم تری ــاق ازجمل ــای ات ــاز اعض نی
ــر  ــکاری نزدیک ت ــتار هم ــی، خواس ــت .رناس ــز اس ــن مرک ای
پروژه هــای  انجــام  در  صنعتــی  واحدهــای  و  دانشــگاه 
مشــترک تحقیقاتــی شــد و گفــت: ارایــه موضــوع پایان نامــه 
از ســوی واحدهــای صنعتــی بــه دانشــجویان دانشــگاه 
ــی  ــر اســاس مســایل واحدهــای صنعت ــق ب و  انجــام تحقی
ــازد. ــر س ــم ت ــگاه را تحکی ــت و دانش ــه صنع ــد رابط می توان

 مهدکودک ویژه  کارآفرینی 
و بازرگانی در اصفهان

امیــر کشــانی رییــس کمیســیون آمــوزش، پژوهــش و 
توانمندســازی اتــاق بازرگانــی، بــا اشــاره بــه همــکاری بــرای 
بازرگانــی در  راه انــدازی مهدکــودک ویــژه  کارآفرینــی و 

اصفهــان گفــت: برگــزاری دوره آموزشــی بازرگانــان کوچــک و 
ــودن   ــر ب ــان از موث ــن نش ــای اراک و قزوی ــتقبال اتاق ه اس
ایــن دوره اســت کــه همچنــان موردتوجــه اتاق هــای بازرگانــی 

سراســر کشــور اســت .
ــا  ــر کار ب ــه برگــزاری  همایش هــای ســام ب ــا اشــاره ب وی ب
حضــور مســئولین و کارکنــان ســازمان های تامیــن اجتماعــی 
گفــت: ایــن همایــش باهــدف آشــنایی کارکنــان بــا مســایل 
ــی  ــا حضــور یــک ســازمان دولت ــار ب ــی  هــر ب کار و کارآفرین

ــود.  ــزار می ش برگ
 75 درصد واحدهای فرآوری سنگ تعطیل اند

ابوالقاســم ســرتیپی نایــب رییــس کمیســیون معــادن و 
ــه  ــن جلس ــان در ای ــی اصفه ــاق بازرگان ــی ات ــع معدن صنای
گفــت: بیــش از 75 درصــد واحدهــای فــرآوری ســنگ 

. تعطیل انــد  اصفهــان  محمودآبــاد 
وی افــزود: در برابــر کاهــش ۳۰ درصــدی مصــرف بــرق 
ایــن واحدهــا کــه نشــان از کاهــش فعالیــت  اســت، میــزان  
مالیــات محاسبه شــده ایــن واحدهــا بــه ســه برابــر افزایــش 

پیداکــرده اســت .

اتوبوس رانــی  شــرکت  مدیرعامــل 
ــتگاه  ــان از ورود ۱۳7 دس ــهرداری اصفه ش
ــا پایــان  ــه ایــن شــهر ت اتوبــوس یــورو ۴ ب

ســال جــاری خبــر داد.
محمدعلــی احمــدی ، بــا اشــاره بــه اینکــه  
ــان  ــا پای ــورو ۴ ت ۱۳7 دســتگاه اتوبــوس ی
ــه  ــاوگان شــهری اضاف ــه ن ــاری ب ســال ج
می شــود کــه بــرای هــر کــدام از ایــن 
ــاه، رقمــی  اتوبوس هــای مجهــز و کــف کوت
بالــغ بــر ۶۰۰ میلیــون تومــان هزینــه شــده 
اتوبوس هــا  نــوع  ایــن  افــزود:  اســت 
ــوالن اســت، از  ــژه معل ــه رمــپ وی مجهــز ب
ــل  ــه دلی ــا ب ــن اتوبوس ه ــر ای ــرف دیگ ط
ــت  ــتدار طبیع ــر dpf، دوس ــودن فیلت دارا ب

ــد. ــاب می آین ــه حس ب
وی  بــا اشــاره بــه اینکــه  ســهم دولــت از 
ســال ۹۰ تاکنــون بــرای خریــد اتوبــوس کــه 

82.5 درصــد می باشــد پرداخــت نشــده 
اســت افــزود: بیــش از ۶۰۰ دســتگاه از 
ــوده  ــان فرس ــهر اصفه ــوس ش 77۰ مینی ب
ــوس  ــتگاه مینی ب ــر دس ــت ه ــت قیم اس
ــا توجــه  ــون تومــان اســت کــه ب ۱۴5 میلی
ــت  ــک دول ــدم کم ــن و ع ــد پایی ــه درآم ب
ــازی  ــه نوس ــون هیچ گون ــال 88 تاکن از س

ــاوگان انجــام نشــده اســت. ن
 خدمات اتوبوسرانی

 به دانش اموزان 
مدیرعامــل شــرکت واحــد اتوبوس رانــی 
شــهرداری اصفهــان از آمادگــی کامــل ایــن 
مجموعــه بــرای آغــاز ســال تحصیلــی خبــر 
داد و اعــام کــرد: در همیــن راســتا امســال 
جابجایــی  بــرای  اتوبــوس  دســتگاه   ۹۰
صنعتــی،  دانشــگاه های  دانش جویــان 
ــامی  ــکی و آزاد اس ــوم پزش ــان، عل اصفه

خوراســگان در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه 
ــه نداشــته  ــن زمین ــی در ای ــم خلل امیدواری

باشــیم.
اکیــپ   ۶ همچنیــن  شــد:  متذکــر  وی 
نظارتــی ویــژه در کنــار ۱2 اکیــپ مشــترک 
نظارتــی حــوزه حمــل و نقــل درون شــهری، 
ــک  ــرویس دهی و ترافی ــر س ــارت ب کار نظ

ــد.  ــده دارن ــر عه شــهری را ب
همچنیــن بــا شناســایی مــدارس دخترانــه 
در مســیر خطــوط اتوبوس رانــی، نســبت 
ایــن  در  خدمات رســانی  تقویــت  بــه 

برداشــته ایم. گام  مســیرها 
 کاهش تصادفت 

واحــد  ســرویس   ۴۰ اعــام کــرد:  وی 
دربســتی در کنــار فعالیــت مربوطــه خــود، 
ــوزان درون  ــی دانش آم ــای علم در بازدیده
شــهری نیــز مــورد اســتفاده قــرار خواهنــد 

ــت. گرف
احمــدی بــه کاهــش چشــمگیر میــزان 
شــهری  درون  اتوبوس هــای  تصادفــات 
ــال  ــرد: در ۳ س ــان ک ــاره و بی ــان اش اصفه
اخیــر، 2۰ درصــد کاهــش را در میــزان 
ــه نســبت  ــات اتوبوس هــای شــهر ب تصادف

ــم. ــاهد بودی ــابه ش ــدت مش م
ــوس  ــت ۴۹۰ اتوب ــه فعالی ــاره ب ــا اش وی ب
بخــش خصوصــی و 7۰۰ اتوبــوس عمومــی و 
بیــش از ۴۰۰ مینی بــوس کــه تحــت نظــارت 
ــت  ــان فعالی ــهر اصفه ــرکت در ش ــن ش ای
می کننــد افــزود: در ســه مــاه تابســتان 
رنگ آمیــزی  و  بازســازی  بــه  نســبت 
همچنیــن  و  هــا  اتوبــوس  از  تعــدادی 
ــدام  ــا اق ــی آن ه ــی تمام ــوی داخل شستش

ــت. ــده اس ش
 دریافت یک سوم بهای خدمات از 

شهروندان
مدیرعامــل شــرکت واحــد اتوبوس رانــی 
ــد  ــا تأکی ــن ب ــان همچنی ــهرداری اصفه ش
ــام  ــای تم ــوم به ــا یک س ــه تنه ــن ک ــر ای ب

اصفهــان  طریــق  از  را  خدمــات  شــده 
می کنیــم،  دریافــت  مــردم  از  کارت 
تشــریح کــرد: میانگیــن هزینــه تمــام 
شــده بهــای خدمــات بیــش از یــک هــزار 
دویســت تومــان اســت کــه در همیــن 
ــارد  ــم میلی ــش از ۶ ونی ــه بی ــتا ماهان راس
اتوبــوس  بلیــت  مابه التفــاوت  تومــان 
شــهرداری  توســط  شــرکت  ایــن  بــه 
 ۹۳ ســال  تــا  می شــود کــه  پرداخــت 
دولــت نیمــی از آن را پرداخــت می کــرد 
 و بعــد ازآن مبلغــی اختصــاص داده نشــده 

است.
وی بــا ابــراز تأســف از عــدم پرداخــت 
بهــای خدمــات توســط 5۰ هــزار نفــر در روز 
ادامــه داد: درآمــد حاصــل از پرداخت هــای 
مردمــی حــدود ۴5 میلیــارد تومــان اســت 
امــا هزینــه ای کــه از ســوی شــهرداری 
می شــود امســال رقمــی بالــغ بــر ۱۴۰ 
میلیــارد تومــان در ردیــف جــاری و 8۰ 
میلیــارد تومــان بــرای خریــد اتوبــوس 

ــت. اس

#خبر_گردی

اصفهان4
درحاشیه

 »سمیه« نجف آباد
برترین دانشکده کشور شد

دانشــجویان  دســتاوردهای  نمایشــگاه  پایــان  در 
ــی  ــه میزبان ــه ب ــور ک ــر کش ــای سراس ــگاه ه دانش
هتــل المپیــک تهــران برگــزار شــد، دانشــکده ســمیه 
ــطح  ــه س ــن مجموع ــوان برتری ــه عن ــاد ب ــف آب نج
کشــور بــا اهــدای لــوح تقدیــری مــورد تجلیــل قــرار 

ــت. گرف

در ایــن نمایشــگاه کــه بــه مناســبت پنجمیــن 
ســالگرد تاســیس دانشــگاه فنــی و حرفــه ای کشــور 
ــی  ــه های ــور غرف ــه کش ــر ۱۰ منطق ــد، از ه ــزار ش برگ
تشــکیل شــده بــود کــه هــر منطقــه، ســه اســتان را 

ــی شــود. شــامل م
ســه غرفــه از مجموعــه غرفــه هــا مخصــوص 
مجموعــه هــای دانــش بنیــان بــود و مابقــی را 
ــور  ــر کش ــه ای سراس ــی و حرف ــای فن ــکده ه دانش

تــدارک دیــده بودنــد.

استفاده از امکانات شهرداری 
شهرضا برای نشر معارف عاشورایی

شــهردار شــهرضا گفــت: الزم اســت از همــه امکانــات 
فرهنگــی شــهرداری بــرای نشــر معــارف عاشــواریی 
اســتفاده شــود امــا بــرای تحقــق کامــل ایــن مســئله 
ایجــاد همــکاری مســتمر بیــن مــردم و حــوزه 

ــت شــهری ضــروری اســت. مدیری
 رحیــم جافــری ، بــا اشــاره بــه اینکــه شــهرداری ها 
ــا در  ــد ت ــه دارن ــهری وظیف ــران ش ــوان مدی ــه عن ب
مناســبت هــای مختلــف ملــی و مذهبــی همــه 
امکانــات خــود را در اختیــار برگــزاری ایــن مناســبت 
هــا قــرار دهنــد افــزود: متأســفانه یکــی از مشــکات 
ــار  ــک ب ــروف ی ــن ظ ــام، ریخت ــن ای ــود در ای موج
مصــرف حــاوی نــذورات، پــس از مصــرف آن در 
معابــر عمومــی اســت، چهــره شــهر را نازیبــا و امــکان 
انتشــار بیمــاری و آلودگــی هــا در فضــای عمومــی را 

فراهــم می کنــد.
وی اضافــه کــرد: شــهرداری ســطل هــا و کســیه های 
مخصــوص جمــع آوری زبالــه را در اختیــار متولیــان 
الزم  امــا  قــرار می دهــد  ایســتگاه های صلواتــی 
اســت مدیریــت کافــی بــر اســتفاده از اینگونــه 
امکانــات از ســوی متولیــان ایســتگاه ها بشــود 
ــرعت  ــه س ــل ب ــده در مح ــاد ش ــای ایج ــا زباله ه ت

ــود.  ــع آوری ش جم

مزین شدن  ورودی های شهر 
گلشن به تصاویر شهدا 

ایثارگــران  وامــور  شــهید  بنیــاد  اداره  رییــس 
ــاده  ــهدا در ج ــر ش ــان گفت:تصاوی ــتان دهاق شهرس
ــود. ــی ش ــن م ــان تزیی ــن دهاق ــهر گلش ورودی ش

 مصطفــی امیــدی افــزود: باتوجــه بــه اینکــه تکمیــل 
طــرح تقاطــع غیــر همســطح واصــاح  بلــوار ورودی 
ــهر  ــن ش ــهرداری ای ــتور کار ش ــن در دس ــهر گلش ش
ــاده  ــات در ج ــن عملی ــان یافت ــا پای ــه، ب ــرار گرفت ق
نصــب         شــهدای گلشــن  تصاویــر  شــهر  ورودی 

مــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در دهاقــان و روســتاها 
تصاویــر شــهدا نصــب شــده اســت، ادامــه داد: 
ــن طــرح اجــرا مــی شــود. ــز ای در شــهر گلشــن نی

همچنیــن ســاماندهی گلزارهــای شــهدا در ایــن 
شهرســتان پایــان یافتــه و آخریــن روســتا قمیشــلو 
ــد. ــاماندهی ش ــته س ــاه گذش ــد م ــه در چن ــود ک ب

ــاع  ــه دف ــای هفت ــه ه ــه برنام ــاره ب ــا اش ــدی ب امی
مقــدس، از برگــزاری یــادواره شــهدای مســکن مهــر 
ــا  ــدار ب خبــرداد و افــزود: غبارروبــی مــزار شــهدا، دی
خانــواده شــهدا و رزمنــدگان دفــاع مقــدس و بازدیــد 
مســئوالن از گلســتان هــا در ایــن هفتــه انجــام    

مــی شــود.
وی ادامــه داد: برگــزاری یــادواره شــهدای شــهر 
دهاقــان و طــرح خانــه هــای آســمانی نیــز بــا 
ــه  ــن هفت ــیج در ای ــت بس ــه مقاوم ــکاری ناحی هم

ــود. ــی ش ــام م انج

تحصیل ۱5 هزار دانش آموز 
گلپایگانی در یکصد واحد آموزشی  

  مدیــر آمــوزش و پــرورش گلپایــگان گفــت: در ســال 
ــوز در یکصــد  ــش آم ــزار دان ــد ۱5 ه ــی جدی تحصیل

ــه تحصیــل مشــغول می شــوند. واحــد آموزشــی ب
ــروز  ــه ام ــه اینک ــا اشــاره ب ــی ،ب ــه جمال ــب ال  حبی
حــدود ۱5 هــزار دانــش آمــوز گلپایگانــی در ۱۰۰ 
واحــد آموزشــی در شهرســتان بــه تحصیــل مشــغول 
می شــوند افــزود: امســال یــک هــزار و ســی و ســه 
دانــش آمــوز پایــه اول ابتدایــی در ۶۰ واحد آموزشــی 
ــش  ــداد دان ــه تع ــدند ک ــغول ش ــل مش ــه تحصی ب
آمــوزان پایــه اول ابتدایــی نســبت بــه ســال گذشــته 

یــک صــد نفــر افزایــش داشــته اســت.
وی گفــت: شهرســتان گلپایــگان در دوران دفــاع 
مقــدس ۳۶۰ شــهید تقدیــم انقــاب کــرده اســت کــه 
از ایــن تعــداد ۱۳ شــهید معلــم و  72 شــهید دانــش 

آمــوز بودنــد.
ــون  ــور مرهم ــروز آزادی کش ــه ام ــان اینک ــا بی وی ب
ــرد:  ــان ک ــت، بی ــدس اس ــاع مق ــهدای دف ــون ش خ
ــا  ــن امســال ب ــی گذشــته وهمچنی در ســال تحصیل
ــک  ــه ی ــتان ب ــده شهرس ــخصی نماین ــاعدت ش مس
ــد  ــن خری ــت ب ــوز بی بضاع ــش آم ــزار و 2۳۰ دان ه
ــه  ــان هدی ــزار توم ــغ ۳۰ ه ــه مبل ــر ب ــوازم التحری ل

ــی دارد. ــای قدردان ــه ج ــت ک ــده اس ش

مدیرعامل اتوبوس رانی شهرداری اصفهان:

اتوبوس های دوستدار طبیعت وارد اصفهان می شوند 

،،
بیــن  در  اســامی  انقــاب  امــروز 
ملت هــای مســلمان بــا در دســت 
عاشــورای  ســرخ  پرچــم  داشــتن 
صحنه هــای  همــه  در  حســینی 
دفــاع از مظلــوم، اســام و مبــارزه بــا 
اســتکبار پیشــتاز و میدان دار اســت.
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کوتاه اخبار 
 رانش زمین موجب وقوع 

حادثه تونل چری شده است
مدیــرکل راه و شهرســازی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
ــل چــری شــده  ــه تون رانــش زمیــن موجــب وقــوع حادث

اســت. 
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــاری، قاســم  راه و شهرســازی اســتان چهارمحــال و بختی
ــا  ــری ب ــل چ ــر تون ــروژه حف ــکار پ ــزود: پیمان ــمی اف قاس
ــه شــده توســط مهندســان مشــاور وناظــر  دســتور کار ارائ
پــروژه، مشــغول عملیــات ایمــن ســازی و احــداث گالــری 
)حفــاظ بتنــی( بــرای عبــور و مــرور ایمــن نیــروی انســانی 
مشــغول بــه کار درکارگاه مذکــور بــوده کــه متأســفانه حیــن 
ایــن عملیــات، رانــش  قســمت باالدســت ســازه درحــال 
احــداث، باعــث فــوت ســه نفــر و مصدومیــت چهــار نفــر از 

عوامــل کارگاه شــد.
وی بیــان کــرد: تونــل چــری بــا مطالعــه و نظــارت یکــی از 
شــرکت هــای مهندســین مشــاور مجــرب، توســط یکــی از 

پیمانــکاران توانمنــد اســتان در حــال احــداث اســت.

 کیفیت لوازم التحریر ایرانی 
مورد تأیید است

 مدیــرکل اداره اســتاندارد اســتان یــزد محمدحســین 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــی اظه ــدی اردکان ماج
اســتانداردهای هــر کشــور بــر اســاس فرهنــگ و نیازهــای 
ــه اینکــه مــردم  همــان جامعــه تهیــه مــی شــود و نظــر ب
ایــران از فرهنــگ غنــی و کهنــی برخوردارهســتند، بنابرایــن 
ــبت  ــان نس ــه هم ــم ب ــی ه ــای مصرف ــارات از کااله انتظ
باالســت، از اینــرو در فرآینــد تدویــن اســتانداردهای ملــی 
عــاوه بــر رعایــت اســتانداردهای بیــن المللــی بــه عنــوان 
ــز  ــا نی ــوق انه ــت حق ــده و رعای ــاز مصــرف کنن ــع، نی مرج

ــرد. همیشــه مدنظــر قــرار مــی گی
ــد  ــان تولی ــه می ــی ک ــت مثبت ــر رقاب ــه خاط ــزود: ب وی اف
ــود دارد،  ــور وج ــل کش ــر در داخ ــوازم التحری ــدگان ل کنن
شــاهد افزایــش روزافــزون کیفیــت تولیــدات در ایــن 
ــده  ــبب ش ــر س ــن ام ــه ای ــتیم ک ــت هس ــاخه از صنع ش
ــتفاده از  ــه اس ــتری در زمین ــال بیش ــردم اقب ــا م ــت ت اس

ــد. ــان دهن ــود نش ــی از خ ــر ایران ــوازم اتحری ل

آغاز طرح مبارزه با »قاچاق 
 محصوالت صنایع  دستی« 

در چهارمحال و بختیاری 
میــراث  و هنرهــای ســنتی  معــاون صنایــع  دســتی 
 فرهنگــی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: در راســتای 
ــاق  ــا قاچ ــارزه ب ــرح مب ــی ط ــدات داخل ــت از تولی حمای
محصــوالت صنایــع  دســتی خارجــی در چهارمحــال و 

ــد.  ــاز ش ــاری آغ بختی
مهــرداد رئیســی اظهــار داشــت: در راســتای حمایــت 
از تولیــدات داخلــی طــرح نظــارت بــر فروشــگاه های 
عرضــه صنایــع  دســتی و نظــارت بــر عرضــه آنهــا در ســایر 
فروشــگاه های اســتان بــا هــدف حمایــت از فــروش 
تولیــدات داخلــی، نظــارت بــر قیمت گــذاری و محصــوالت 

ــود. ــرا می ش ــده  اج ــه ش عرض
ــا حضــور معــاون صنایع دســتی  ــن طــرح ب ــزود: ای وی اف
اداره کل  یگان حفاظــت  فرمانــده  و  هنرهای ســنتی  و 
میــراث  فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری اســتان و 
هماهنگــی ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت، تعزیــرات 

ــاز شــد. ــاف اســتان آغ ــاق اصن ــی و ات حکومت

 3 فوتی و مجروح در یک 
کارخانه فوالدسازی مهریز 

ــه  ــر ب ــز منج ــازی مهری ــه فوالدس ــک کارخان ــه در ی حادث
ــد. ــر ش ــه نف ــت س ــوت و مجروحی ف

»حبیــب هللا خلفایــی« رییــس صنعــت، معــدن و تجــارت 
شهرســتان مهریــز در گفت  وگــو بــا خبرنــگار ایســنا - 
منطقــه یــزد، افــزود: در ایــن حادثــه یــک نفــر از مهندســان 

فــوت و دو نفــر مجــروح شــدند.
ــی  ــت بررس ــه در دس ــت حادث ــه عل ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
فرزنــد  دو  دارای  متوفــی کــه  اســت، گفــت: جســد 
خردســال اســت، در بیمارســتان ســوانح و ســوختگی، 

تحویــل ســردخانه شــده اســت.

 تولید ساالنه بیش از 1100 تن 
عسل در چهارمحال و بختیاری

مدیــر طیــور و زنبــور عســل ســازمان جهادکشــاورزی 
ــن  ــاالنه در ای ــت: س ــاری گف ــال و بختی ــتان چهارمح اس
تولیــد  تــن عســل   100 و  یک هــزار  از  بیــش  اســتان 

 . د می شــو
ــاز برداشــت عســل از  ــه آغ ــا اشــاره ب ــم کوچکــی ب ابراهی
ــار  ــاری اظه ــور در چهارمحــال و بختی ــی زنب 149 هــزار کلن
کــرد: ســاالنه در ایــن اســتان بیــش از یــک هــزار و 100 تــن 

عســل تولیــد مــی شــود. 
ــر  ــزار و 300نف ــک ه ــر ی ــال حاض ــزود:در ح ــی اف کوچک
ــت  ــه ای فعالی ــورت حرف ــه ص ــتان ب ــن اس ــوردار در ای زنب

 . می کننــد
وی گفــت: کیفیــت عســل تولیــدی در اســتان چهارمحــال و 
بختیــاری بــاال اســت و عســل گــون ایــن اســتان از شــهرت 

بســیار باالیــی برخوردار اســت. 

 تولید 48 تخته فرش 
توسط مددجویان بمی 

48 تختــه فــرش بــه متــراژ 100 متــر مربــع در پنــج ماهــه 
ــر پوشــش  ــرش زی ــدگان ف نحســت امســال توســط بافن

کمیتــه امــداد شهرســتان بــم تولیــد شــده اســت. 
ــا  ــم ب ــه امــداد شهرســتان ب ــر کمیت ــادی، مدی ــی بدرآب عل
ــه مشــاغل مناســب  ــان اینکــه طــرح قالیبافــی از جمل بی
بــرای زنــان سرپرســت خانــوار کمیتــه امــداد اســت، گفت: 
ایــن نهــاد بــا شناســایی طرح هــای روز و مــورد نظــر بــازار، 
تامیــن مــواد اولیــه مرغــوب و مناســب، نظــارت بــر اجــرای 
طــرح و فــروش تولیــدات فــرش بــا قیمت هــای مناســب، 
تــاش کــرده بیشــترین ســود را نصیــب مددجویــان 

بافنــده زیــر پوشــش کنــد.

قاســم ســلیمانی دشــتکی در نشســت 
بیمارســتان  احــداث  موضــوع  بررســی 
از  یکــی  کــرد:  خاطرنشــان  ســامان 
ــات مــردم شهرســتان  خواســته ها و مطالب
تاکنــون ســاخت   76 ســال  از  ســامان 
ــوده اســت.  ــی ب ــن اجتماع ــگاه تأمی درمان
ــت:  ــاری گف ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
شهرســتان ســامان بــه دلیــل ورود حجــم 
ــداث  ــد اح ــگران، نیازمن ــی از گردش عظیم
یــک درمانــگاه یــا کلینیــک درمانــی اســت.

همچنیــن، مدیــر درمــان تأمیــن اجتماعــی 
ــا اشــاره  ــاری ب اســتان چهارمحــال و بختی
ــتان  ــردم شهرس ــاله م ــه 20 س ــه مطالب ب
ســامان در خصــوص احــداث بیمارســتانی 
ــه  ــا توجــه ب ــرد: ب ــار ک ــن شــهر، اظه در ای
ــامان  ــهر س ــری ش ــزار نف ــت 17 ه جمعی
منطقــه  ایــن  در  بیمارســتانی  احــداث 

ضــرورت دارد.
 20 هزار بیمه شده 

تأمین اجتماعی
بــرای  معیــار  افــزود:  جاویــد  محمــود 
ایجــاد یــک درمانــگاه تأمیــن اجتماعــی در 
شهرســتان ها وجــود 20 هــزار بیمه شــده 

ــتان  ــه شهرس ــت ک ــی اس ــن اجتماع تأمی
ــت. ــار را دارا اس ــن معی ــامان ای س

وی پیگیــری اجــرای ایــن پــروژه را جــزو 
ــوان  ــی ایــن مدیریــت عن برنامه هــای اصل
کــرد و گفــت: امیــد اســت طــی مکاتباتــی 
بــا رئیــس ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
اخــذ  شــاهد  جــاری  هفتــه  در  کشــور 
ــن  ــتان ای ــروژه بیمارس ــرای پ ــوز و اج مج

ــیم. ــتان باش شهرس

جاویــد در ادامــه خاطرنشــان کــرد: ایجــاد 
پلــی کلینــک در شهرســتان اردل، بروجــن 

و شــهر شــلمزار نیــز از مطالبــات ایــن 
ــت. ــوری اس ــات کش ــازمان از مقام س

وی بــا بیــان اینکــه خدمــات ارائــه شــده به 
تأمین اجتماعــی  ســازمان  بیمه شــدگان 
ــات  ــد خدم ــتقیم و خری ــق مس از دو طری
درمــان  افــزود:  می گیــرد،  صــورت 
مســتقیم از طریــق مراکــز ملکــی ایــن 
ــرپائی،  ــات س ــورت خدم ــه ص ــازمان ب س

جراحــی و بســتری ارائــه می شــود.
اجتماعــی  تأمیــن  درمــان  مدیــر 
اســتان تصریــح کــرد: هم اکنــون پنــج 
پلی کلینیــک و درمانــگاه در چهارمحــال 
ــرمایه گذاری  ــه و س ــا هزین ــاری ب و بختی
در  اســتان  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان 

فعالیــت هســتند. حــال 
 ساخت درمانگاه تأمین اجتماعی

در اردل، بروجن و سامان 
در دستورکار است

ــی  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــان س ــر درم مدی
چهارمحــال وبختیــاری گفت: ایجــاد درمانگاه 
ــتان های اردل،  ــی در شهرس ــن اجتماع تأمی
بروجــن و ســامان در دســتور کار ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی اســت. در حــال حاضــر 

پنــج پلــی کلینیــک و درمانــگاه و یــک 
ــتان  ــی در اس ــن اجتماع ــتان تأمی بیمارس

ــود دارد. وج
محمــود جاویــد همچنیــن در نشســت 
بیمارســتان  احــداث  موضــوع  بررســی 
ســامان کــه در دفتــر اســتاندار چهارمحــال 
و بختیــاری برگــزار شــد، اظهــار کــرد: 
معیــار بــرای ایجــاد یــک درمانــگاه تأمیــن 
اجتماعــی در شهرســتان ها وجــود 20 هــزار 
ــه  ــت ک ــی اس ــن اجتماع ــده تأمی بیمه ش

ــار را دارد. ــن معی ــامان ای س
وی افــزود: نظــر مثبــت مقامــات چهارمحال 
و بختیــاری بــرای احــداث یــک مرکــز 
ــتان  ــی در شهرس ــن اجتماع ــی  تأمی درمان

ــت. ــده اس ــام ش ــامان اع س

ــی  ــن اجتماع ــان ســازمان تأمی ــر درم مدی
چهارمحــال و بختیــاری خاطرنشــان کــرد: 
درمانــگاه تأمیــن اجتماعــی شهرســتان 
ــک پلی کلینیــک  ــه ی ــون ب بروجــن هم اکن
تبدیــل شــده کــه بــا حجــم زیــادی از 
ــن  ــه ای ــت ک ــرو اس ــا روب مراجعه کننده ه
ــاد  ــردم ایج ــرای م ــکاتی ب ــوع مش موض

ــرده اســت. ک
ایجــاد  داشــت:  بیــان  ادامــه  در  جاویــد 
درمانــگاه تأمیــن اجتماعی در شهرســتان های 
اردل، بروجن و ســامان در دســتور کار ســازمان 
ــر  ــال حاض ــت. در ح ــی اس ــن اجتماع تأمی
پنــج پلــی کلینیــک و درمانــگاه و یــک 
ــتان  ــی در اس ــن اجتماع ــتان تأمی بیمارس

وجــود دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تأکید کرد:

 لزوم احداث کلینیک درمانی 
در شهر سامان

رئیــس امــور کتابخانه هــای عمومــی شــهرکرد گفــت: بــه 
ــا هــدف  ــدای صــدا ب ــر طــرح اه ــاه محــرم و صف مناســبت م
ــن  ــی ای ــان رودک ــه نابینای ــای کتابخان ــع گوی ــازی مناب غنی س

شهرســتان بــه اجــرا درمی آیــد.
ــی  ــای عموم ــن کتابخانه ه ــت انجم ــی در نشس ــماعیل بابای اس
ایــن شهرســتان اظهــار کــرد: بــه مناســبت مــاه محــرم و صفــر 
طــرح اهــدای صــدا بــا هــدف غنی ســازی منابــع گویــای 
ــور و  ــاد ش ــتان و ایج ــن شهرس ــی ای ــان رودک ــه نابینای کتابخان
هیجــان در میــان مــردم بــرای کتاب خوانــی و گویاســازی کتــاب  

ــد. ــرا درمی آی ــه اج ب
ــورد اســتفاده  ــن طــرح کتاب هــای م ــه در ای ــان اینک ــا بی وی ب
جامعــه نابینایــان در کتابخانــه رودکــی مشــخص شــده اســت 
ــاب موردنظــر  ــه، کت ــه کتابخان ــه ب ــا مراجع ــد ب ــراد عاقه من و اف

ــات شــخصی و  ــا اســتفاده از امکان ــد و ب ــت می گیرن ــه امان را ب
یــا کتابخانــه بــا کمتریــن هزینــه کتــاب را می خواننــد و نســخه 
ــه داد:  ــد ادام ــرار می دهن ــاب دار ق ــار کت ــط شــده را در اختی ضب
صداهــای ضبــط شــده بعــد از ارزیابــی و داوری در اختیــار 
ــدگان  ــان طــرح از برگزی ــرد و در پای ــرار می گی ــا ق اعضــای نابین

تجلیــل می شــود.
ــه  ــاره ب ــا اش ــهرکرد ب ــی ش ــای عموم ــور کتابخانه ه ــس ام رئی
ــای  ــاد کتابخانه ه ــکاری نه ــد و هم ــی جدی ــال تحصیل ــاز س آغ
ــاب و  ــای کت ــرای طرح ه ــرورش، از اج ــوزش و پ ــی و آم عموم
کتاب خوانــی در مــدارس ایــن شهرســتان خبــر داد و افــزود: هــر 
ــه را انتخــاب  ــا ب دار یــک کاس از مــدارس نزدیــک کتابخان کت
و  از جملــه نشســت ها  می کنــد و طرح هــای کتاب خوانــی 

ــد. ــرا می کن ــه را اج ــوزان از کتابخان ــد دانش آم بازدی

مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه چهارمحــال و بختیــاری 
گفــت: ویــژه برنامــه بصیــرت عاشــورایی در بقــاع 

ــود.  ــزار می ش ــاری برگ ــال و بختی ــه چهارمح متبرک
ــار  ــزی اظه ــی عزی ــلمین مرتض ــام و المس حجت االس
ــورایی  ــرت عاش ــوگواری بصی ــه س ــژه برنام ــت: وی داش
ــام  ــال پی ــدف انتق ــا ه ــتان ب ــه اس ــه متبرک در 25 بقع
نهضــت امــام حســین)ع( در اســتان برگــزار می شــود.

از ظرفیــت علمــا و  بهره گیــری  بــه  بــا اشــاره  وی 
روحانیــون در ایــن ایــام در راســتای ترویــج همه جانبــه 
فرهنــگ عاشــورا و تبییــن اهــداف نظــام مقــدس 
اســامی افــزود: 40 مبلــغ از اســتان قــم بــه حــدود 35 
امامــزاده در راســتای انجــام فعالیت هــای مذهبــی، 
پاســخگویی بــه شــبهات دینــی، ســوگواری ایــام محــرم 

ــزام شــده  ــام حســین)ع( اع ــام ام ــت قی ــن عل و تبیی
اســت.

مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه چهارمحــال و بختیــاری 
بــا اشــاره بــه متفــاوت بــودن زمــان آغــاز عــزاداری در 
ــون)س(  ــان کــرد: در امامــزاده دوخات ــاع اســتان بی بق
شــهرکرد مراســم عــزاداری پــس از نمــاز مغــرب و عشــا 
ــاز  ــس از نم ــز پ ــاع نی ــتر بق ــه در بیش ــه البت ــت ک اس

ــاز می شــود. ــه ســوگواری آغ ــرب و عشــا برنام مغ
ــا اشــاره بــه برگــزاری ویــژه برنامــه رهــروان  عزیــزی ب
زینبــی در روز 12 محــرم خاطرنشــان کــرد: برنامــه 
ــا  ــتان و ب ــاع اس ــوان در بق ــژه بان ــی وی ــروان زینب ره
ــوی  ــن بان ــداری و اســتقامت ای ــا پای هــدف آشــنایی ب

بزرگــوار برگــزار می شــود.

H.Bagheri@eskimia.ir
حمید باقریشهرکرد

شــهرام احمــدی گفــت: کلیــد موفقیــت اجــرای تمــام 
طرح هــای زیســت محیطــی از جملــه مدیریــت اصولــی 
پســماند در مشــارکت عمومــی همــه مــردم و آمــوزش همــه 

ــت.  ــان اس ــه آن ــه ب جانب
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت چهارمحــال و بختیــاری بــا 
ــدأ در اســتان،  ــه از مب ــه اجــرای طــرح تفکیــک زبال اشــاره ب
افــزود: ایــن طــرح در شــهرهایی هماننــد شــهرکرد، فرخشــهر، 
بروجــن و فارســان در حــال اجــرا اســت. وی همــکاری 
مــردم بــا مســئوالن در ایــن زمینــه را از ابتــدای اجــرای طــرح 
تفکیــک زبالــه از مبــدأ مطلــوب ارزیابــی کــرد و گفــت: کلیــد 
موفقیــت اجــرای تمــام طرح هــای زیســت محیطــی از جملــه 

مدیریــت اصولــی پســماند در مشــارکت عمومــی همــه مــردم 
و آمــوزش همــه جانبــه بــه آنــان اســت. 

ــار  ــش فش ــتان کاه ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
ــه  ــن ب ــه زمی ــر ب ــاز کمت ــد، نی ــرای تولی ــی ب ــع طبیع ــه مناب ب
ــط  ــر ضواب ــق ب ــر و منطب ــت بهت ــه و مدیری ــع زبال ــور دف منظ
ــمرد.  ــرح برش ــن ط ــرای ای ــد اج ــی را از فوای ــت محیط زیس
احمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا شــروع طــرح تفکیــک زبالــه 
ــدأ بیــش از 20 درصــد کاهــش پســماند حاصــل شــده  از مب
اســت، تصریــح کــرد: در ایــن طــرح زباله هــای خشــک و تــر 
ــه  ــت زبال ــل و بازیاف ــای تبدی ــه محل ه ــوند و ب ــدا می ش ج
ــه  ــت زبال ــه بازیاف ــه داد: کارخان ــوند. وی ادام ــل می ش منتق
شــهرکرد اکنــون در مرحلــه ســاخت ســوله اســت و احتمــال 

ــد.  ــام برس ــه اتم ــال ب ــان س ــا پای ــود ت داده می ش

آیــت هللا محمدرضــا ناصــری یــزدی در آییــن آغــاز بــه کار مدرســه 
ــا  ــا اشــاره بــه اینکــه اســتکبار ب معــارف دخترانــه اســتان یــزد ب
ــژه  ــه وی ــلمان ب ــان مس ــه جوان ــد ک ــاش می کن ــوان ت ــام ت تم
جوانــان ایــران را از فرهنــگ دینــی دور کنــد اظهــار داشــت: 
دشــمنان اســام بــرای ایــن هــدف برنامه هــای مختلــف در نظــر 

ــد. داشــته و دارن
ــتای  ــمنان در راس ــات دش ــی از اقدام ــرد: یک ــان ک وی خاطرنش
کــم رنــگ کــردن ارزش هــای دینــی در جامعــه، فروپاشــی کانــون 
ــات  ــا حیوان ــج زندگــی تــک فــردی و زندگــی ب ــواده و تروی خان

ــد. ــه دارن ــن زمین اســت و برنامه هــای مختلفــی هــم در ای
ــام  ــمنان اس ــر دش ــر حاض ــزود: در عص ــزد اف ــه ی ــام جمع ام
ــی  ــای تبلیغ ــانه ها و ابزاره ــتن رس ــار داش ــطه در اختی ــه واس ب
ــود را  ــی خ ــد فرهنگ ــی و ض ــد دین ــای ض ــف فعالیت ه مختل

ــادی  ــای بســیار زی ــرای آن هــم هزینه ه ــد و ب گســترش داده ان
انجــام می دهنــد.

وی یکــی از اصلی تریــن کانون هــای تربیــت کــودکان و نوجوانــان 
را مــدارس دانســت و تصریــح کــرد: مــدارس بایــد بحــث تربیــت 
دینــی دانش آمــوزان را بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار دهنــد 
ــی دیــن مبیــن اســام  ــا مبان ــا ب ــه آشــنا کــردن آنه و نســبت ب

اهتمــام داشــته باشــند.
ناصــری یــزدی بــا تاکیــد بــر اینکــه آمــوزش و پــرورش در حــال 
ــی  ــه مباحــث علمــی بیــش از مباحــث تربیتــی و دین حاضــر ب
ــی در  ــیار خوب ــوی بس ــارف الگ ــدارس مع ــت: م ــه دارد، گف توج
ارتبــاط بــا توجــه همزمــان بــه تربیــت دینــی و مباحــث علمــی 
دانش آمــوزان اســت و می توانــد در دیگــر بخش هــا دیــده 

شــود.

استانها

رئیس امور کتابخانه های عمومی شهرکرد خبر داد:

اجرای طرح اهدای صدا در کتابخانه  عمومی رودکی
 کلید موفقیت اجرای طرح های زیست محیطی 

در مشارکت عمومی است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری خبر داد: 

برگزاری ویژه برنامه »بصیرت عاشورایی« در بقاع متبرکه
نماینده ولی فقیه در استان یزد: 

تربیت دینی دانش آموزان، مورد توجه مسئوالن باشد

 کارشناس امور فرهنگی و بانوان 
تبلیغات اسالمی استان یزد:

فعالیت 80 هیئت مذهبی بانوان در یزد 
کارشــناس امــور فرهنگــی و بانــوان تبلیغــات اســامی اســتان یــزد از 

فعالیــت 80 هیئــت مذهبــی بانــوان در اســتان یــزد خبــر داد. 
فــرح طالعــی کارشــناس امــور فرهنگــی و بانــوان تبلیغــات اســامی اســتان 
یزدگفــت: 80 هیئــت مذهبــی بانــوان در اســتان یــزد وجــود دارد کــه از ایــن 
ــت  ــتان ها فعالی ــر شهرس ــی در دیگ ــزد و مابق ــهر ی ــت در ش ــداد 30 هیئ تع

می کننــد.
طالعــی میــزان جمعیــت هیئت هــای بانــوان یــزد را متغیــر از 40 تــا 500 نفــر 
اعــام کــرد و افــزود: برخــی هیئت هــای بــا جمعیــت ثابــت بــاال و همچنیــن 

بــا تأثیرگــذاری باالیــی در حــال فعالیــت هســتند.
طالعــی در مــورد ســابقه هیئت هــای یــاد شــده اذعــان کــرد: اکثــر هیئت هــا 
از اوایــل انقــاب تاکنــون و بــا ســابقه هایی 20 تــا 30 ســال فعالیــت دارنــد، 

امــا هیئت هایــی هــم داریــم کــه تــازه تأســیس هســتند.
کارشــناس امــور فرهنگــی و بانــوان تبلیغــات اســامی اســتان یــزد بــا بیــان 
اینکــه ســازمان تبلیغــات اســامی هیئت هــا را از لحــاظ فرهنگــی حمایــت 

می کنــد، گفــت: ایــن هیئت هــا مردمــی بــوده و مدیریــت و اداره آن توســط 
ــرد. مــردم انجــام می گی

ایــن مســئول در رابطــه بــا زمینــه فعالیــت هیئت هــای بانــوان یــزد تصریــح 
ــاد،  ــی، اعی ــی و مذهب ــف مل ــبت های مختل ــا در مناس ــن هیئت ه ــرد: ای ک
ــه فعالیت هــای  ــد. از جمل شــهادت و ... برنامه هــای متنوعــی اجــرا می کنن
آن هــا درزمینــٔه زنــده نگه داشــتن فرهنــگ عاشــورایی اســت کــه بیشــتر در 

ایــام ســوگواری اباعبــدهللا )ع( نمــود پیــدا می کنــد.
ــده ای در  ــش تعیین کنن ــی نق ــای مذهب ــه هیئت ه ــان اینک ــا بی ــی ب طالع
ــد در  ــا بای ــرد: هیئت ه ــان ک ــر نش ــد، خاط ــه دارن ــی جامع ــرت افزای بصی
زمینــه رشــد و تعالــی فرهنــگ اســام فعالیــت کننــد کــه اگــر ایــن وظیفــه 
ــد  ــال خواه ــه دنب ــیب هایی را ب ــد، آس ــام ندهن ــتی انج ــاس را به درس حس

داشــت.
ــن و مســائل  ــق احــکام دی ــزوم فعالیــت هیئت هــا طب ــر ل ــد ب ــا تأکی وی ب
ــد کــه  ــزی کنن ــه ای برنامه ری ــار کــرد: الزم اســت هیئت هــا به گون ــی اظه دین
ــه  ــد ک ــرح کنن ــی نشــوند؛ مســائلی را مط ــار خرافه گرای ــرده دچ خــدای ناک
ــه معرفتــی فعالیــت بیشــتری  ــد در زمین مســتند باشــد؛ هیئت هــا می توانن
ــی دشــمنان  ــل شــبهه افکن ــت گســترده در مقاب ــا فعالی داشــته باشــند و ب

دیــن در جامعــه بایســتند.

#خبر_ویژه

کوتاه از استانها

کشف محموله مواد مخدر در بافت 
فرمانــده انتظامــی شهرســتان بافــت از کشــف محمولــه 660 

کیلــو گرمــی تریــاک در ایــن شهرســتان خبــر داد . 
ســرهنگ محمــود پــور احمــد گفــت: مأمــوران پلیــس مبارزه 
بــا  مــواد مخــدر و یــگان امــداد شهرســتان در پــی چندیــن 
ــه  ــی از حمــل یــک محمول روز تــاش شــبانه روزی اطاعات
مــواد مخــدر ســنگین مطلــع شــدند کــه در صــدد کشــف آن 

برآمدنــد.
ــری  ــک س ــام ی ــد از انج ــوران بع ــت : مأم ــان داش وی بی
کارهــای اطاعاتــی و عملیاتــی، خــودرو حامــل مــواد مخــدر 
ــان( ــه گزنج ــر )کف ــتایی خب ــور روس ــایی و در مح را شناس
ــه وزن 663  ــدر ب ــواد مخ ــه م ــف و محمول ــیرجان توقی س

ــد. ــط ش ــف و ضب ــرم کش کیلوگ

 پلمپ 31 واحد صنفی متخلف 
در لردگان

ــی از  ــرو نجف ــردگان خس ــتان ل ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــردگان  ــتان ل ــف در شهرس ــی متخل ــد صنف ــپ 31 واح پلم
خبــر داد و اظهــار کــرد: در راســتای ارتقــای امنیــت اجتماعی، 
طــرح شناســایی واحدهــای صنفــی متخلــف و فاقــد پروانــه 

کســب در لــردگان بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته شــد.
وی بــا بیــان اینکــه مأمــوران اداره نظــارت بــر اماکــن عمومی 
ایــن شهرســتان از 52 واحــد صنفــی بــه صــورت محســوس 
و نامحســوس بازدیــد کردنــد، افــزود: مأمــوران در ایــن 
بازدیدهــا 31 واحــد متخلــف را شناســایی و پلمــپ کردنــد.

 3 کارخانه در حال احداث
 در قلعه گنج 

رئیــس ســازمان صنعــت و معــدن و تجــارت جنــوب کرمــان 
گفــت: 3 کارخانــه بــا ســرمایه گــذاری بالــغ بــر 2 هــزار و 805 
میلیــارد ریــال و اشــتغال زایــی  222 نفــر در شهرســتان قلعــه 

گنــج در حــال احــداث اســت. 
محمــود اســکندری نســب، رئیــس ســازمان صنعــت، معدن 
و تجــارت جنــوب کرمــان از میانگیــن رشــد ســرمایه گــذاری 
صنعتــی بیــش از 386 درصــدی و صنایــع معدنــی 100 

درصــدی در قلعــه گنــج خبــر داد.

سرهنگ قالبی در چنگال قانون 
گرفتار شد 

رییــس دادگاه عمومــی شهرســتان فهــرج از دســتگیری یک 
ســرهنگ قابــی در ایــن شهرســتان خبــر داد و افزود:متهــم 

بــا قــرار قانونــی روانــه زنــدان شــده اســت. 
ابــوذر داوریــان در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر گفــت: متهــم 
ــی  ــاس ســرهنگ تمام دســتگیر شــده)ع.ح(با پوشــش لب
یکــی از نهــاد هــای نظامــی کشــور،اقدام بــه جعــل عنــوان در 

جهــت پیشــبرد اهــداف خــود مــی نمــوده اســت 
وی بــا بیــان اینکــه ســرانجام باهوشــیاری ضابطــان دســتگاه 
قضائی)مامــوران نیــروی انتظامی(متهــم در چنــگال قانــون 
گرفتارشــد،تصریح کــرد: متهم دســتگیر شــده چندیــن مرتبه 
بــا مراجعــه بــه ادارات مختلــف اقــدام بــه ســوء اســتفاده از 

البســه نظامــی کــرده اســت .

21 عنوان برنامه فرهنگی و هنری در 
چهارمحال و بختیاری اجرا می شود 

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل  جــواد کارگــران 
ــوان  ــرای 21 عن ــی اج ــش بین ــاری از پی ــال و بختی چهارمح
برنامــه فرهنگــی و هنــری همزمــان بــا هفتــه دفــاع مقــدس 

ــر داد. ــتان خب ــرام در اس ــرم الح ــه اول مح و ده
ــاع  ــره دف ــرم و خاط ــعر مح ــر ش ــزاری عص ــت: برگ وی گف
مقــدس در شهرســتان ها، برپایــی نمایشــگاه عکــس دوران 
دفــاع مقــدس در ادارات، دیــدار بــا خانــواده معظــم شــهدا، 
در  از شــاخص ترین کتاب هــای چــاپ شــده  رونمایــی 
ــران،  ــران ای ــاب ناش ــزرگ کت ــگاه ب ــی نمایش ــتان، برپای اس
نمایــش فیلــم و اجــرای نمایش هــای صحنــه ای و خیابانــی، 
ــن برنامه هاســت. ــه ای ــی از جمل ــی ایســتگاه صلوات و برپای

 افتتاح نمایشگاه عکس 
و پوستر گنج جنگ 

همزمــان بــا دومیــن روز از هفتــه دفــاع مقــدس، نمایشــگاه 
عکــس و پوســتر گنــج جنــگ در شــهرکرد افتتــاح شــد. 

ــن روز از  ــا دومی ــان ب ــاه 96 و همزم ــته اول مهرم روز گذش
ــج  ــتر گن ــس و پوس ــگاه عک ــدس، نمایش ــاع مق ــه دف هفت
ــد. ــاح ش ــهرکرد افتت ــی ش ــهید آوین ــه ش ــگ در نگارخان جن
در ایــن نمایشــگاه 10 پوســتر و 20 عکــس از طراحــان و 
عکاســان ملــی تــا 6 مهرمــاه جــاری در معــرض دیــد عمــوم 

ــرار دارد. ق
عاقمنــدان جهــت مشــاهده ایــن آثــار می تواننــد از ســاعت 
10 تــا 12 و 15:30 تــا 17:30 هــر روز از ایــن نمایشــگاه دیــدن 

. کنند

 خودکشی نوجوان 1۶ ساله 
در فارسان 

نوجــوان 16 ســاله اهــل شــهر فارســان، روز گذشــته خــود را 
حلــق آویــز نمــود.

ــان  ــی است.فارس ــت بررس ــی در دس ــن خودکش ــت ای عل
)مرکــز شهرســتان فارســان( در فاصلــه 32 کیلومتــری 
ــرار دارد. ــاری ق ــال و بختی ــتان چهارمح ــز اس ــهرکرد مرک ش

 توقیف 13 موتورسیکلت متخلف 
در فارسان

ســیروس  فارســان  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
ــف  ــیکلت متخل ــتگاه موتورس ــف 13 دس ــی از توقی میرزائ
در شهرســتان فارســان خبــر داد و اظهــار کــرد: در راســتای 
پیشــگیری، برخــورد بــا جرایــم و پاســخگویی بــه مطالبات 
ــور سیکلت ســواران  ــا موت عمومــی مــردم طــرح برخــورد ب
متخلــف در دســتور کار پلیــس شهرســتان فارســان قــرار 

گرفــت.
ــا همــکاری  وی افــزود: در اجــرای ایــن طــرح مأمــوران ب
عوامــل پلیــس راه چهارمحــال و بختیــاری در محــور 
فارســان بــه جونقــان، 13 دســتگاه موتورســیکلت به علــت 
مزاحمــت و تولیــد صــدای ناهنجــار، فقــدان مــدارک 
شناســایی، نداشــتن پــاک و کاه ایمنــی توقیــف و روانــه 

ــد. ــگ کردن پارکین

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان یزد 
گفــت: حــدود 50 الــی 60 درصــد آب اســتان 
ــع آب  ــی آن از مناب ــوده و مابق ــی ب آب انتقال

ــن می شــود.  ــی اســتان تأمی زیرزمین
محمدمهــدی جوادیــان زاده بــا اشــاره بــه 
ــزد  ــی تأمیــن آب اســتان ی ــع اصل اینکــه منب
بســتگی بــه شــرایط فصلــی دارد گفــت: 
حــدود 50 تــا 60 درصــد آب یــزد آب انتقالــی 
بــوده و مابقــی آن از منابــع آب زیرزمینــی 

اســتان تأمیــن می شــود.
وی بــا تأکیــد براینکــه کیفیــت چاه هــای 
ــته  ــکلی نداش ــی مش ــر میکروب ــتان ازنظ اس
و از طریــق شــرکت آب منطقــه ای و مرکــز 

ــن  ــزود: در ای ــود، اف ــرل می ش ــت کنت بهداش
چاه هــا ازنظــر کیفیــت شــیمیایی کــه ممکــن 
اســت امــاح آن بــاال باشــد، ســعی می شــود 
بــا اختــاط بــا آب انتقالــی کــه کیفیــت خیلی 
ــه حــد اســتاندارد  ــت آب ب ــی دارد، کیفی خوب

برســد.
ــان  ــا بی ــه ای ب ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
اینکــه طــرح انتقــال آب از زاینــده رود از ســال 
ــد  ــرد: بای ــان ک ــت، اذع ــده اس ــاز ش 78 آغ
ــرای آب شــرب  ــی ب توجــه داشــت آب انتقال
ــب  ــال قری ــول س ــود و در ط ــتفاده می ش اس
ــتان  ــه اس ــب آب ب ــون مترمکع ــه 65 میلی ب

منتقــل می شــود.

ــن  ــه ممک ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان زاده ب جوادی
ــرای صنعــت  ــط ب اســت بخشــی از آب مختل
ــتان  ــرد: 9 شهرس ــوان ک ــود، عن ــتفاده ش اس
اســتان یــزد از آب انتقالــی اســتفاده می کننــد 
کــه ایــن شهرســتان ها از ایــن میــزان آب 

ــد. ــهمیه دارن س
ایــن مقــام مســئول اظهــار داشــت: ایــن 
آب هــا بعــد از مختلــط شــدن بــا آب چاه هــای 
موجــود بــه دلیــل کیفیــت پاییــن منابــع 
ــی خــود شهرســتان باعــث  آب هــای زیرزمین
پاییــن آمــدن کیفیــت آب مصرفــی می شــود؛ 
البتــه تــاش شــده در حــد اســتانداردهایی که 
اعام شــده کیفیــت آب نگه داشــته شــود، 

بدیــن منظــور بــرای افزایــش کیفیــت آب این 
ــا  ــد و ... ب ــم از اردکان، میب ــتان ها اع شهرس
کمــک شــرکت آب و فاضــاب بــه دنبــال 
 پیــدا کــردن منابــع آب زیرزمینــی بهتــری 

هستیم.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه در حــال حاضــر 
از  آب  انتقــال  طــرح  اولیــه  مطالعــات 
اســت،  گرفتــه  صــورت  خلیج فــارس 
خاطرنشــان کــرد: عملیــات انتقــال آب در 
قالــب دو طــرح اختصاصــی یــزد و همچنیــن 
یــزد و کرمــان در حــال  طــرح مشــترک 
اجراســت کــه پیشــرفت فیزیکــی نســبتًا 
خوبــی هــم داشــته و همچنیــن بــرآورد شــده 
کــه ایــن طــرح تــا دو الــی ســه ســال آینــده 
تــا  عملیــات  ایــن  نهایتــًا  و  تکمیل شــده 

می شــود. اجرایــی  اردکان  چادرملــوی 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان یزد خبر داد:

تأمین 50 درصد از آب استان یزد با آب انتقالی 

،،
بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
گفــت: شهرســتان ســامان بــه دلیــل 
ورود حجــم عظیمــی از گردشــگران، 
نیازمنــد احــداث یــک درمانــگاه یــا 

کلینیــک درمانــی اســت . 



آزاده فهیمیــان بــا اشــاره بــه اینکــه انجمــن آلــرژی، 
داده کــه  آمریــکا گــزارش  ایمونولــوژی  و  آســم 
بیماری هــای  دالیــل  ششــمین  از  حساســیت ها 
مزمــن در ایــن کشــور اســت، گفــت: در سراســر 
ــا 30 درصــد از جمعیــت دچــار ایــن  جهــان نیــز 10 ت

می شــوند. مشــکل 
ایــن  شــروع  عامــل  رایج تریــن  افــزود:  وی 
اگرچــه  اســت،  گیاهــان  گــرده  حساســیت ها 
آغــاز  دلیــل  نیــز می تواننــد  و کپک هــا  علف هــا 
ــای  ــی گرده ه ــی به طورکل ــند ول ــا باش ــن آلرژی ه ای
ــاد پراکنــده شــده و وارد  معلــق در هــوا کــه توســط ب
دســتگاه تنفســی و چشــم می شــوند یــا روی پوســت 
ــد. ــار می کنن ــرژی دچ ــه آل ــراد را ب ــینند، اف می نش

ــه داد:  ــودکان ادام ــای ک ــص بیماری ه ــن متخص ای
هنگامــی کــه ایــن آلرژی هــا بــه شــدت زیــاد شــوند، 
ــیت های  ــا در حساس ــورد و دوری از آن ه ــیوه برخ ش

ــود. ــوارتر می ش ــی دش فصل
ایــن متخصــص بیماری هــای کــودکان بــا بیــان 
آلرژن هــا کمــک  بــه  روزهــای خشــک تر  اینکــه 
باقــی  هــوا  در  مــدت طوالنی تــری  می کنــد کــه 
فصلــی  حساســیت  نشــانه های  گفــت:  بماننــد، 
اشــک  شــدن  جــاری  چشــم،  خــارش  شــامل 
چشــم، آبریــزش بینــی و ســینوس های متــورم 
اســت. همچنیــن نفــس کشــیدن توســط بینــی نیــز 
ــرفه  ــه س ــت ب ــن اس ــود و ممک ــوار ش ــد دش می توان

کــردن شــخص بینجامــد.

رئیــس انجمــن فیزیوتراپــی ایــران، گفــت: بی حرکتــی در 
ــت  ــاالن عل ــا بزرگس ــودکان ت ــه از ک ــف جامع ــطوح مختل س
ــد  ــده خواه ــه آین ــر در دو ده ــر واگی ــای غی ــده بیماری ه عم

ــود.  ب
گــزارش  طبــق  افــزود:  بندپــی  محســنی  محمدعلــی 
ــا ۶0  ــی فیزیوتراپــی ۲۶ درصــد افــراد 1۸ ت کنفدراســیون جهان
ســال از نظــر علمــی از تحــرک کافــی برخــوردار نیســتند. آمــار 
ــه  ــران ب ــی در ای ــه بی حرکت ــد ک ــان می ده ــور نش ــل کش داخ

3۹ درصــد می رســد.
ــده  ــث ش ــب باع ــه نامناس ــی و تغذی ــه داد: بی حرکت وی ادام
ــک  ــی ی ــرد ایران ــر 3 م ــی و ه ــر دو زن ایران ــًا از ه ــا تقریب ت
نفــر از اضافــه وزن رنــج ببــرد کــه اگــر پیشــگیری در دســتور 
ــزودی  کار سیاســتگزاران نظــام ســامت کشــور قــرار نگیــرد ب

ــود. ــم ب ــه خواهی ــن زمین ــواری در ای ــات ناگ شــاهد اتفاق
توجــه  درخواســت  فیزیوتراپــی، ضمــن  انجمــن  رئیــس 
اســکلتی،  بیماری هــای عضانــی  بــه  بیشــتر مســئولین 
ــی از  ــه ناش ــده، هزین ــام ش ــات انج ــاس تحقیق ــت: براس گف
ــی و  ــی، عروق ــای قلب ــا بیماری ه ــًا ب ــا تقریب ــن بیماری ه ای
ســرطان ها برابــر اســت و شایســته اســت بــا توجــه بــه کمبــود 
اعتبــارات در نظــام ســامت و تأکیــد رهبــر انقــاب بــر اقتصــاد 
مقاومتــی، پیشــگیری از ایــن بیماری هــا بطــور جدی تــری در 

ــرد. ــرار گی دســتور کار ق
ــش  ــدن افزای ــت خوان ــا مثب ــن ب ــی همچنی ــنی بندپ محس
طــول عمــر در ایــران افــزود: در حــال حاضــر حــدود ۸ درصــد 
جمعیــت ایــران را ســالمندان تشــکیل می دهنــد کــه در ســال 
1۴۲۹ ایــن عــدد بــه ۲۵ درصــد یعنــی ســه برابــر خواهد رســید.

متخصص بیماری های کودکان:

۱۰ تا ۳۰ درصد جمعیت جهان، دچار »آسم آلرژی« است
رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران:

بی حرکتی، سالمت ایرانی ها را تهدید می کند

معاون فنی معاونت درمان وزرات بهداشت:
زمان ویزیت بیمار از ۱۵ تا ۳۰ دقیقه است

معــاون فنــی معاونــت درمــان وزرات بهداشــت گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه 
۷0 درصــد پزشــکان جامعــه پزشــک عمومــی هســتند بایــد ســیر درمــان از 

مراجعــه بــه پزشــک عمومــی آغــاز شــود. 
دکتــر علــی ماهــر در برنامــه نبــض شــبکه خبــر کــه بــا موضــوع ویزیــت 
بیمــاران روی آنتــن رفــت، دربــاره اینکــه ویزیــت بیمــار شــامل چــه مراحلی 
مــی شــود، اظهــار داشــت: پزشــک ابتــدا بایــد بــه معاینــات بالینــی بیمــار 

بپــردازد و بعــد از تشــخیص نــوع بیمــاری و... ویزیــت را مشــخص کنــد.
ــورهای  ــا در کش ــت، نگاه ه ــان ویزی ــدت زم ــورد م ــورد م ــزود: در م وی اف
ــژه ای  ــاوت اســت. در برخــی کشــورها ســخت گیری های وی ــف متف مختل
ــا 1۵ دقیقــه اســت  ــه در برخــی کشــورها ت ــا زمــان معاین وجــود دارد؛ مث
امــا در کشــورهای مختلــف بــر اســاس تبحــر پزشــک و نــوع بیمــاری زمــان 
معاینــه متفــاوت اســت. در آیین نامــه پزشــکان زمــان ویزیــت از 1۵ تــا 30 

دقیقــه تعریــف شــده اســت.
ــا مراجعــات  ماهــر ادامــه داد: نظــام ارجــاع بایــد درســت رعایــت شــود ت
بــه درســتی انجــام شــود. بــا توجــه بــه اینکــه ۷0 درصــد پزشــکان جامعــه 

پزشــک عمومــی هســتند بایــد ســیر درمــان از مراجعــه بــه پزشــک عمومی 
آغــاز شــود.

وی افــزود: فاصلــه قیمــت تمــام شــده ویزیــت تــا نــرخ ویزیــت در کشــور 
در مراجعــه بــه پزشــکان پاییــن اســت بنابرایــن مــردم بیشــتر بــه پزشــک 

متخصــص مراجعــه می کننــد کــه ایــن بایــد اصــاح شــود.
ــص  ــروی متخص ــود نی ــه کمب ــه ب ــا توج ــر ب ــال حاض ــت: در ح ــر گف ماه
بهتریــن روش مراجعــه بــه پزشــک عمومــی اســت. در سیســتم ارجــاع نیز 

ــه متخصــص مراجعــه شــود. ــد بعــد از تشــخیص بیمــاری ب بای
وی در ادامــه افــزود: بایــد آموزش هــا اصــاح شــود امــا ایــن در همــه دنیــا 
مرســوم اســت کــه اتــکا بــه پاراکلینیک هــا بیشــتر شــده و قبــل از معاینــه 
ــک  ــه در ازای چ ــود. بیم ــام می ش ــا انج ــار، اول آزمایش ه ــان بیم و درم
لیســت ها حقــوق و مطالبــات پزشــکان را پرداخــت می کنــد بنابرایــن 
نظارت هــا بــه دلیــل کمبــود پزشــک و مراجعــات بیشــتر مــردم بــا مشــکل 

مواجــه اســت و دقیــق انجــام نمی شــود.
ــت  ــاره ویزی ــه درب ــان وزارت بهداشــت در ادام ــت درم ــی معاون ــاون فن مع
همزمــان چنــد بیمــار گفــت: بــرای پزشــک ســودی نــدارد کــه ایــن کار را 
انجــام دهــد و در نظــام تغییــر و تحــول اینگونــه امــور پیگیــری شــده کــه 

ــت. ــد داش ــی خواه ــک در پ ــرای پزش ــی ب جریمه های

مدیــر دفتــر بهبــود تغذیــه جامعــه وزارت 
نــوع  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  بهداشــت 
ــه  ــدارس عرض ــه م ــه در بوف ــی ک ــواد غذای م
می شــود گفــت: همیــن امــر منجــر بــه 
ــالم  ــه س ــگاه تغذی ــتورالعمل پای ــن دس تدوی
ــه امضــای  ــه در ســال ۹3 ب ــدارس شــد ک م
وزرای آمــوزش و پــرورش و بهداشــت، درمــان 
و آمــوزش پزشــکی رســید و بــه کل مــدارس 

ــد.  ــاغ ش ــور اب کش
دکتــر زهــرا عبداللهــی بــا بیــان ایــن مطلــب، 
مــواد  تفاهم نامــه،  ایــن  طبــق  افــزود: 
مــوادی  بــه  بــاارزش  و  ســالم  خوراکــی 

ــدود  ــن ح ــن تأمی ــه ضم ــود ک ــه می ش گفت
300 تــا ۵00 کالــری از انــرژی مــورد نیــاز 
میان وعــده،  عنــوان  بــه  دانش آمــوزان، 
مطابــق بــا اســتانداردهای بهداشــتی تهیــه و با 
دارا بــودن شــرایط بهداشــتی در پایــگاه تغذیــه 
ــه  ــه و فروخت ــوزان عرض ــه دانش آم ــالم ب س
شــود. همچنیــن عرضــه مــواد خوراکــی 
ناســالم و کــم ارزش کــه فاقــد اســتانداردهای 

الزم باشــد، ممنــوع اســت.
وی تصریــح کــرد: مــواد غذایــی عرضــه 
دارای  بایــد  مــدارس  بوفه هــای  در  شــده 
ــت  ــت، عام ــاخت از وزارت بهداش ــه س پروان

اســتاندارد، نــام و نشــان کارخانــه، تاریــخ 
تولیــد و انقضــای معتبــر، ترکیبــات تشــکیل 
دهنــده، ارزش غذایی و دارای پوشــش ســالم 
و تمیــز باشــند و بــه تأییــد کارشناســان تغذیه 
دانشــگاه های  بهداشــت  معاونت هــای  در 

ــند. ــیده باش ــور رس ــکی کش ــوم پزش عل
مدیــر دفتــر بهبــود تغذیــه جامعــه وزارت 
مغزهــا  انــواع  خرمــا،  گفــت:  بهداشــت 
هنــدی،  بــادام  بــادام،  زمینــی،  )بــادام 
ــوت  ــدق، پســته(، کشــمش، نخودچــی، ت فن
خشــک، انجیــر خشــک، انــواع ماســت، 
انــواع پنیــر )پاســتوریزه و اســتریلیزه (، میــوه 

در  ضدعفونی شــده  و  شسته شــده  ســالم 
ــده،  ــوم ش ــره وکی ــک نف ــته بندی های ی بس
ــوه خشــک، نوشــیدنی ها همچــون  ــواع می ان
ــوه  ــواع آبمی ــدون گاز، ان ــیر، دوغ ب ــواع ش ان
ــک و  ــکویت، کی ــی، بیس ــی، آب معدن طبیع
کلوچــه، بیســکویت ســاده و ســبوس دار و 
بــدون کــرم، کیــک و کلوچــه ترجیحــًا از نــوع 
غنی شــده و تهیه شــده بــا روغــن حــاوی 
اســید چــرب بــا ترانــس زیــر ۵ درصــد، انــواع 
آش، انــواع ســوپ، لوبیــا، عــدس پختــه، 
حلیــم، شــله زرد، ســمنو و فرنــی بــه شــرطی 
کــه بهداشــتی و ســالم تهیــه و عرضــه شــوند 
از جملــه مــواد غذایــی ســالم بــرای عرضــه در 

ــتند. ــدارس هس ــه م بوف
بوفــه  در  مــواد غذایــی ممنوعــه  بــه  وی 
مــدارس اشــاره و گفــت: عرضــه مــواد غذایــی 

ــواع پفــک، اســنک، نوشــابه های  همچــون ان
شــکات،  آدامــس،  ماءالشــعیر،  و  گازدار 
پاســتیل، سوســیس، کالبــاس، ســاالد الویــه، 
چیپــس، انــواع لواشــک و آلــو و آلوچــه )غیر 
ــوع  ــدارس، ممن ــای م ــتی( در بوفه ه بهداش

اســت.
دانش آمــوزان  و  والدیــن  بــه  عبداللهــی 
توصیــه کــرد کــه میان وعــده بــرای زنگ هــای 
ــد چــرا  ــه همــراه خــود بیاورن تفریــح را از خان
کــه ســالم تر هســتند. بــه عنــوان مثــال 
میــوه، شــیر و لقمــه ســالم مثــل نــان و 
پنیــر و گــردو، نــان و تخــم مــرغ، نــان و پنیــر 
و گوجه فرنگــی  پنیــر  و  نــان  و خیارســبز، 
مناســب ترین  از  عســل  و  و کــره  نــان  و 
ــوب  ــوزان محس ــرای دانش آم ــا ب  میان وعده ه

می شوند.

#خبر_گردی

سالمت6

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تأکید کرد:

ممنوعیت عرضه مواد غذایی غیرمفید در بوفه مدارس

تازه های پزشکی

 مغزیجات آجیلی بخورید 
تا الغر بمانید

ــر  ــی نظی ــد مصــرف مغزیجات ــوان می کنن ــان عن  محقق
گــردو، بــادام، فنــدق و بــادام زمینــی می توانــد در 
کاهــش وزن و همچنیــن کاهــش احتمــال چاقــی مؤثر 

باشــد. 
یافته هــا نشــان می دهــد افــرادی کــه مغزیجــات 
ــد  ــری دارن ــه وزن کمت ــا اضاف ــد نه تنه ــی می خورن آجیل
بلکــه از شــانس ۵ درصــدی کاهــش ریســک چاقــی و 

ــد. ــم برخوردارن ــه وزن ه اضاف
ــه مغزیجــات  ــن تصــور وجــود داشــت ک در گذشــته ای
آجیلــی یــک مــاده غذایــی پرچــرب بــا کالــری باالســت 
و گزینــه مناســبی بــرای افــرادی کــه می خواهنــد 

ــت. ــند نیس ــته باش ــش وزن داش کاه
امــا حــال محققــان دریافتــه انــد کــه مغزیجــات آجیلــی 
منبــع غنــی انــرژی، چربی هــای خــوب، پروتئیــن، 
ویتامین هــا، مــواد معدنــی و فیتوشــیمیایی ها هســتند.

مغزیجــات آجیلــی بــا انــواع فوایــد ســامت، از جملــه 
ــراد  ــرد حافظــه، مخصوصــًا در اف ــری ســالم و عملک پی

مســن، مرتبــط اســت.

 کاهش عالئم آسم 
با ورزش و تغذیه سالم

بــه گفتــه محققــان، مصــرف روزانــه رژیــم غذایی ســالم 
ــم را  ــم آس ــد عائ ــب می توان ــا ورزش مناس ــراه ب هم
ــه کیفیــت زندگــی فــرد بیمــار کمــک  کاهــش داده و ب

کنــد. 
ــه  ــت ک ــدت اس ــایع و بلندم ــاری ش ــک بیم ــم ی آس
ــر  ــرب تأثی ــای غ ــر در دنی ــر 10 نف ــر از ه ــک نف ــر ی ب

می گــذارد.
اکثــر بیمــاران بــرای کنتــرل عائمــی ماننــد خس خــس 
ــه دارو  ســینه، درد قفســه ســینه و تنگــی نفــس، روزان
مصــرف می کننــد و بســیاری بــه خاطــر تــرس از 

ــند. ــردن می هراس ــم، از ورزش ک ــدید عائ تش
تحقیــق  تیــم  سرپرســت  لیندردونتســن،  لوئیــس 
بــاره  ایــن  در  دانمــارک،  بیســپربجرگ  دانشــگاه  از 
می گویــد: »شــواهد روزافــزون نشــان می دهــد کــه 
ــه آســم کــه چــاق هســتند می تواننــد  بیمــاران مبتــا ب
ــد.« ــره ببرن ــتر به ــر و ورزش بیش ــی بهت ــم غذای از رژی

ــی متشــکل از  ــان، گروه ــم محقق ــه، تی ــن مطالع در ای
ــد. ــرار دادن ــی ق ــورد بررس ــار را م 1۴۹ بیم

ایــن افــراد بــه طــور تصادفــی بــه چهــار گــروه تقســیم 
شــدند: گــروه پیروی کننــده از رژیــم غذایــی سرشــار از 
پروتئیــن و دارای شــاخص گلوکــزی پاییــن، گروهــی که 
ــد  ــه در کاس ورزش شــرکت می کردن ــار در هفت ســه ب
و فعالیت هــای شــدیدی را انجــام می دادنــد، گــروه 
ســوم هــم در کاس هــای ورزشــی شــرکت کــرده و هــم 
از رژیــم غذایــی پیــروی می کردنــد و گــروه کنتــرل کــه 

هیــچ یــک از ایــن کارهــا را انجــام نمــی دادنــد.
نتایــج نشــان داد تلفیــق رژیــم غذایــی و ورزش موجــب 
بهبــود کنتــرل عائــم بیمــاری و کیفیــت زندگــی بیمــاران 

و همچنیــن بهبــود میــزان تناســب اندام شــان شــد.

تغذیه

 یک روز پرخوری 
با بدن چه می کند؟

آیــا اگــر شــش روز در هفتــه ســالم غــذا بخوریــد 
روز هفتــم هرچــه  داریــد کــه  را  اجــازه  ایــن 
چیــزی  چنیــن  واقعــا  بخوریــد؟  خواســتید 
ــات نشــان داده  ــا؛ تحقیق ــه کام حقیقــت دارد؟ ن
تنهــا یــک روز پرخــوری کــردن بــا غذاهایــی 
هســتند  مضــر  چربی هــای  از  سرشــار  کــه 
وارد  آســیب  ســامتتان  بــه  می توانــد   هــم 

کند.
در ایــن تحقیــق محققــان 1۵ فــرد ســالم را مــورد 
ــه  ــک وظیف ــا ی ــه آن ه ــد و ب ــرار دادن ــش ق آزمای
بســیار دلپذیــر دادنــد؛ آن هــا بــرای یــک روز 
ــی سرشــار از غذاهــای  ــه غذای می توانســتند برنام
خوشــمزه بــا چربــی بــاال )ماننــد سوســیس، 
تخم مــرغ ســرخ کرده، برگــر، چیز کیــک و …( 
ــتر  ــد بیش ــا ۷۸ درص ــه مجموع ــد ک ــتفاده کنن اس
ــادی  ــه و ع ــورت روزان ــه ص ــه ب ــود ک ــری ب از کال
اســتفاده می کردنــد. ســپس محققــان ســطح 
ــد و  ــری کردن ــراد را اندازه گی ــن اف ــون ای ــد خ قن
ــه  ــن برنام ــل از ای ــان قب ــد خونش ــطح قن ــا س ب

ــد. ــه کردن مقایس
نتیجــه چــه بــود؟ یــک روز پرخــوری بــا غذاهــای 
ــیت  ــود حساس ــده ب ــث ش ــر باع ــرب و مض پرچ
بدنشــان بــه انســولین تــا ۲۸ درصــد پاییــن بیایــد. 
حساســیت بــه انســولین یعنــی بــدن چقــدر 
ــد،  ــان می ده ــش نش ــولین واکن ــه انس ــریع ب س
ــد  ــازه می ده ــلول هایتان اج ــه س ــه ب ــی ک هورمون
قنــد را از خــون جــذب کننــد و بــه عنــوان انــرژی 

ــد. ــتفاده کنن از آن اس
اگــر حساســیت بــه انســولین تان کــم شــود، 
ممکــن اســت بدنتــان بــه انســولین بیشــتر و 
ــد  ــش قن ــه کمک ــا ب ــد ت ــدا کن ــاز پی ــتری نی بیش

ــد.  ــذب کن ــون را ج خ
ــدازه  ــه ان ــادر نباشــد ب ــت ممکــن اســت ق در نهای
ــه  ــن وظیف ــا ای ــد ت ــح کن ــولین ترش ــی انس کاف
کامــل شــود. بنابرایــن در جریــان خــون قنــد 
اضافــی انباشــته می شــود. ایــن حالــت می توانــد 
ــود. ــت ش ــا دیاب ــت ی ــث پیش دیاب ــان باع در پای

ایــن یافته هــا نشــان می دهــد تنهــا یــک روز 
ــالم  ــای ناس ــتفاده از غذاه ــردن و اس ــوری ک پرخ
می توانــد روی قابلیــت پــردازش قنــد توســط 

ــذارد. ــر بگ ــدن تاثی ب
ــد  ــد مــورد وجــود دارد کــه بای ــه در اینجــا چن البت
بــه آن هــا اشــاره شــود: اول اینکــه بــه خاطــر نــوع 
ــد  ــد بگوین ــان نمی توانن ــق، محقق ــی تحقی طراح
ــی  ــه غذای ــدام قســمت برنام ــًا مشــکل از ک دقیق
اســت، میــزان بــاالی کالــری؟ درصــد بــاالی 

ــر دو؟ ــی از ه ــا ترکیب ــی؟ و ی چرب
در  شــدیدی  اختــال  تحقیقــات،  اینکــه  دوم 
ــا  ــد ام ــان می ده ــولین نش ــه انس ــیت ب حساس
ــرای ســامت  ــًا از پیامدهــای آن ب ــان دقیق محقق

ــتند.  ــع نیس مطل

زیبایی

 پوست، مو و زیبایی
در فصل تابستان)۱(

بــرای  بدن مــان  نیســت  بــد  گرمــا  فصــل  در 
تغییــرات دمایــی و عــادات تــازه آمــاده باشــد.

یکــی از مهــم تریــن نکاتــی کــه بایــد در فصــل گــرم 
ــد، حفاظــت  ــادآوری کنی ــه خــود ی ــا ب ــا و باره باره
خورشــید نــور  برابــر  در  پوســت  از  مراقبــت   و 

است.
قــرار گرفتــن در معــرض آفتــاب بــه مــدت طوالنــی 
بــه ایجــاد چیــن و چــروک و لکــه و دیگــر مشــکات 
ــا  ــر ابت ــن خط ــود و همچنی ــر می ش ــتی منج پوس

ــه ســرطان پوســت را افزایــش می دهــد. ب
ــد  ــد و ببینی ــان بیندازی ــا پای ت ــر ت ــه س ــی ب نگاه
پوســت و مــو و اندام هایتــان دچــار چــه مشــکاتی 

ــد. ــاز دارن ــیدگی هایی نی ــه رس ــه چ ــتند و ب هس
 موها

بــا گرم تــر شــدن هــوا و تشــدید نــور خورشــید 
موهــا   ،UV اشــعه  بــا  آن  مواجهــه  افزایــش  و 
ــاز  ــتری نی ــت بیش ــه مراقب ــت ب ــد پوس ــم مانن  ه

دارند.
 رطوبت رسانی کنید 

مــوی خشــک کــدر و بدحالــت اســت و الکتریســیته 
ســاکن دارد. بــرای اینکــه در گرمــای تابســتان 
خشــکی آن تشــدید نشــود بایــد بــه رطوبت رســانی 

ــد.  آن اهمیــت دهی
ســعی کنیــد تــا جــای ممکــن از اتــوی مــو و 
سشــوار اســتفاده نکنیــد و یــک تــا دو بــار در هفتــه 
ــل از شــامپو کــردن مــو از ماســک های آبرســان  قب

ــد.  ــره ببری به
ــو شــب  ــد ماســک م ــد اجــازه دهی ــی می توانی حت
ــا  ــا کاه ی ــد و آن را ب ــان بمان ــح روی مویت ــا صب ت
ــر  ــا تأثی ــویید ت ــح آن را بش ــانید و صب ــه بپوش حول

ــد. ــته باش ــری داش بهت
ــد،  ــا می روی ــا دری ــتخر ی ــه اس ــنا ب ــرای ش ــر ب اگ
 UV اســتفاده از کاه را فرامــوش نکنیــد زیــرا اشــعه
ــد.  ــا آســیب بزن ــه پوســت ســر و موه ــد ب می توان
خــوب  موهــا  بــرای  هــم  و کلــر  دریــا  نمــک 
نیســت. بعــد از شــنا کــردن حتمــًا موهــا را بــا 
ــاک  ــر و نمــک از روی آن پ ــا کل  شــامپو بشــویید ت

شود.
 موهایتان را تغذیه کنید 

و  از مــواد مغــذی، سســت  یــک مــوی فقیــر 
می  شــود.  شــکننده 

بــا مــواد  را  داریــد مرتــب موهــا  اگــر عــادت 
ــا  ــده ی ــواد فرکنن ــا از م ــد ی ــگ کنی ــیمیایی رن ش
صاف کننــده اســتفاده می  کنیــد، تغذیــه خوبــی 
ــا در محیطــی  ــد و اهــل فســت فود هســتید ی نداری
ــعی  ــد، س ــی می  کنی ــوده زندگ ــوای آل ــا آب و ه ب
کنیــد از ماســک موهــای مغــذی مــو اســتفاده 

ــد. کنی
اگــر هــم موهــای فــری داریــد، بهتــر اســت بدانیــد 
ــری  ــی کمت ــی چرب ــور طبیع ــا به ط ــوع موه ــن ن ای

ــتند. ــک تر هس ــد و خش ــح می  کنن ترش

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند
 اصل سى و هفت: تشویق و تنبیه)۳(

بایــد تشــویق متناســب بــا تمایــات کــودکان و براســاس 
ــد  ــام داده ان ــه انج ــت و کارى ک ــکان و موقعی ــان و م زم
باشــد. ســتایش رفتارهــا و کارهــاى مثبــت آن هــا در 
جمــع و در حضــور اعضــای خانــواده یــا اقــوام و دوســتان 
ــورد  ــه کارت م ــرح اینک ــت. ط ــول اس ــل قب ــوقى قاب مش
رضــا و خوشــنودى خداونــد متعــال اســت بــراى جوانــان 
ــزه و  ــن رشــد انگی ــن شــیوه تشــویق اســت و ای مؤثرتری

ــردد. ــوب مى گ ــا محس ــد م ــان فرزن آرم
باید توجه داشت که در تشویق:

الف: کار خوبى که فرزند انجام داده تحسین شود. 
ــم  ــویق مى کنی ــر آن او را تش ــه خاط ــه ب ــى ک ب: موضوع

ــد مشــخص گــردد. ــراى فرزن ب
ــودک  ــى ارزش، ک ــدک و ب ــک، ان ــر کار کوچ ــراى ه ج: ب
ــاز  ــده و ممت ــاى برگزی ــراى کاره ــه ب ــود بلک ــویق نش تش

ــرد. ــورت گی ــویق ص تش
د: تشویق زیاد از حد باعث غرور کودک مى شود.

هـــ: بــراى تشــویق بایــد بــه چیــزى کــه مى توانیــم عمــل 
کنیــم قــول و وعــده بدهیــم.

و: بایــد از تشــویق بــه عنــوان کمک انگیــزه در انجــام 
ــزه و  ــل انگی ــرد و آن را اص ــتفاده ک ــته اس ــاى شایس کاره
هــدف قــرار نــداد؛ یعنــى تشــویق هاى مــا آنچنــان نباشــد 
کــه فرزنــد را وابســته بــه تمجیــد مــا کنــد زیــرا اگــر زمانى 
مــا متوجــه نبودیــم و تشــویق نکردیــم او در انجــام کارهاى 
شایســته متوقــف مى گــردد و پیشــرفت نمى کنــد. در 
واقــع مراقــب باشــیم بچه هــا شــرطى نشــوند و از افــراط و 

تفریــط در تشــویق پرهیــز نماییــم.
ز: در تقدیــر و تحســین کــودکان خــود اصــل بــر این اســت 
ــه وظیفه شناســى  ــه او را ب ــم ک ــل کنی ــه اى عم ــه به گون ک
ــزل  ــم و تزل ــار آوری ــناس ب ــم و مسئولیت ش ــوق دهی س
ــام  ــم و او را در انج ــان ببری ــه اى از می ــى او را به گون درون
تاشــش بیــش از پیــش کوشــا ســازیم. همچنیــن تاش 
و مراقبــت او را بــه گونــه اى جهــت بدهیــم کــه از موفقیــت 
خــود احســاس شــادمانى نمایــد و بــاز هــم از او بخواهیــم 

آن را ادامــه دهــد. 
ح: وقتــى کودکــى در حــال آموختــن رفتــارى تــازه اســت 
پــاداش و تحســین پیاپــى بهتریــن روش یادگیرى اســت.
ــا جســتجوگر  ــم ت ــا را تشــویق نمایی ــى بچه ه ط: از کودک

ــده باشــند. و جوین
ى: توجــه داشــته باشــیم کــه پــاداش بایــد متناســب بــا 

عقــل کــودک باشــد.
ــویق  ــه تش ــر پای ــت ب ــاس تربی ــه اس ــن کام اینک آخری
نهــاده شــده شــده اســت و در ضــرورت بایــد از اصــل تنبیه 
اســتفاده جســت. در قــرآن کریــم نیــز وقتى پیامبــر )ص( 
ــد دو  ــم و تربیــت یافته ان ــران رســالت تعلی و ســایر پیامب
ــذار وجــود داشــته و طــرح بهشــت و  اصــل بشــارت و ان
کتــاب »اصــول  جهنــم نیــز در همیــن راســتا قــرار دارد. از 

ــت ــای رحم ــارات هم ــت«، انتش تربی
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حســن رحیم نیــا دبیــر اجرایــی ســی و چهارمیــن 
کنگــره ســالیانه انجمــن علمــی روانپزشــکان 
ایــران اظهــار کــرد: ایــن روزهــا بحــث آزار و 
ــی بســیار  ــودکان در شــبکه های اجتماع ــت ک اذی
مطــرح شــده و هــر چنــد ایــن موضوعــات از نظــر 
روانپزشــکان موضوعــات جدیــدی نیســتند، ولــی 
ــودک آزاری  ــث ک ــد. در بح ــز اهمیت ان ــیار حائ بس
نکتــه اولــی کــه بســیار حائــز اهمیــت اســت،  ایــن 
ــًا محــدود و  ــت کــودکان صرف ــه آزار و اذی ــوده ک ب
منحصــر بــه آزار جســمی و تنبیــه بدنــی نیســت.
وی ادامــه داد: انــواع مختلفــی از آزار و اذیــت 
کــودکان وجــود دارد کــه ممکــن اســت بــه دلیــل 
اینکــه جســمی و فیزیکــی نبــوده کمتــر به چشــم 
آیــد، امــا می توانــد ســبب آســیب رســاندن روانــی 
بــه کــودکان شــود. یکــی از مــوارد، بــه طــور مثــال، 
ــت و  ــودکان اس ــدن ک ــه ش ــده گرفت ــث نادی بح
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــه ب ــتند ک ــادی هس ــودکان زی ک
دیــده نمی شــوند و نیازهایشــان مــورد توجــه قــرار 

نمی گیــرد.

ــز از  ــودکان نی ــی ک ــت: آزار جنس ــا گف ــم نی رحی
ــه شــمار مــی رود کــه  ــواع آزار و اذیــت ب دیگــر ان
ــرد.  ــرار گی ــت ق ــورد غفل ممکــن اســت گاهــی م
ــاور غلطــی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد ایــن  ب
ــد کــودک آزاری  ــه بســیاری فکــر می کنن اســت ک
ــاظ  ــه از لح ــود دارد ک ــی وج ــا در خانواده های تنه
ــد. در  ــی دارن ــه پایین ــادی رتب ــی و اقتص اجتماع
ــن نیســت و همــه بچه هــا  ــن چنی ــه ای ــی ک حال
ــن آســیب باشــند. ــرض ای ــن اســت در مع ممک
وی افــزود: بــاور غلــط دیگــری کــه در زمینــه 
آزار جنســی کــودکان وجــود دارد ایــن اســت کــه 
ــه  ــانی ک ــد کس ــور می کنن ــراد تص ــیاری از اف بس
ــد  ــرار می دهن ــی ق ــت جنس ــورد اذی ــا را م بچه ه
غریبــه هســتند، در حالــی کــه دقیقــًا ایــن قضیــه 
برعکــس اســت و اغلــب کودکانــی کــه مــورد آزار 
ــک  ــنا و نزدی ــراد آش ــط اف ــد توس ــرار می گیرن ق

ــد. ــرار گرفته ان ــورد آزار ق م
دبیــر اجرایــی ســی و چهارمیــن کنگــره ســالیانه 
انجمــن علمــی روانپزشــکان ایــران تصریــح کــرد: 

ــودک آزاری  ــه ک ــه در زمین ــری ک ــط دیگ ــاور غل ب
وجــود دارد ایــن اســت کــه افــراد تصــور می کننــد 
همــه کودکانــی کــه مــورد آزار جنســی قــرار 
گرفته انــد، خــود در آینــده بــه نوعــی آزارگــر 
جنســی خواهنــد بــود، در حالــی کــه ایــن چنیــن 

ــت. نیس
ایــن روانپزشــک گفــت: رفتارهــای کــودکان را 
بایــد بــه صــورت جــدی مــورد توجــه قــرار دهیــم، 
مثــاً کودکانــی کــه بــه صــورت نامتناســب نســبت 
ــا  ــی ب ــم جنس ــا ت ــی ب ــود بازی های ــن خ ــه س ب
ــا را  ــد م ــد می توان ــیاء دارن ــا اش ــباب بازی ی اس
ــوس  ــی کــه دچــار کاب ــدازد، کودکان ــه شــک بین ب
یــا مشــکل خــواب هســتند، کودکانــی کــه منــزوی 
نبــوده و ناگهانــی منــزوی شــده و یــا بــه والدیــن 

ــد. ــدا می کنن ــادی پی ــتگی غیرع ــود وابس خ
ــادی  ــه غیرع ــی ک ــن کودکان ــزود: همچنی وی اف
می کننــد  احســاس  و  می شــوند  مرمــوز  یــا 
کــرده، کودکانــی کــه  تغییــر  شخصیت شــان 
یک دفعــه احســاس ناامنــی می کننــد و ایــن 
مســئله برایمــان قابــل توجیه نباشــد، یــا رفتارهای 
ــًا  ــد، مث ــان می دهن ــان نش ــر از سن ش بچگانه ت
ــه سال هاســت شــب ادراری نداشــته و  ــی ک کودک

ــود. ــکل می ش ــن مش ــار ای ــه دچ ــک دفع ی
دبیــر اجرایــی ســی و چهارمیــن کنگــره ســالیانه 
انجمــن علمــی روانپزشــکان ایــران گفــت: از دیگر 

نشــانه هایــی کــه الزم اســت بــا دیدن آن هــا توجه 
بیشــتری از نظــر احتمــال مــورد ســوء اســتفاده 
قــرار گرفتــن کــودک انجــام داد، ترس هــای 
ــراد،  ــی اف ــا و برخ ــکان ه ــی م ــول از برخ نامعق
تغییــر الگــوی غــذا خــوردن بــدون توجیــه ، نــام 
ــاالنه و  ــا واژگان بزرگس ــدن ب ــای ب ــردن از اعض ب
اشــتغال ذهنــی زیــاد پیــدا کــردن بــا دوســتی کــه 
ــد. ــت می باش ــان اس ــر از خودش ــی بزرگ ت خیل

 عالئم و انواع کودک آزاری
دبیــر اجرایــی ســی و چهارمیــن کنگــره ســالیانه 
ــد  ــا تأکی ــران ب ــکان ای ــی روانپزش ــن علم انجم
ــداری  ــا مق ــه ی ــک هدی ــدا کــردن ی ــر اینکــه پی ب
پــول در وســایل شــخصی کــودک کــه هیــچ 

ــان دهنده  ــد نش ــد می توان ــته باش ــی نداش توجیه
کــودک آزاری باشــد، گفــت: خــودآزاری و بــه 
ــدن  ــا زخــم ب ــودی ی خودصدمــه زدن کــودک، کب
مخصوصــًا اطــراف ناحیــه تناســلی و دهــان 
و  کــودک  در  مقاربتــی  بیماری هــای  کــودک، 
تــرس شــدید از تنهایــی از دیگــر نشــانه های 
احتمالــی کــودک آزاری بــوده کــه بایــد حتمــًا مورد 

ــرد. ــرار گی ــه ق توج
وی بــا اشــاره بــه اینکــه همــه ایــن نشــانه ها زنگ 
خطــر بــه شــمار مــی رود و بایــد ایــن احتمــال را 
ــودک آزاری رخ  ــی ک ــه نوع ــاید ب ــه ش ــم ک بدهی
ــتر  ــی های بیش ــد بررس ــزود:  بای ــت،  اف داده اس
در ایــن زمینــه صــورت گیــرد، همچنیــن والدیــن 
بایــد تــاش کننــد شــنونده خوبــی بــرای کــودک 
خــود باشــند تــا کــودک بــه ایــن بــاور برســد کــه 
ــا  ــد آن را ب ــاده، می توان ــش افت ــی برای ــر اتفاق اگ
اطمینــان بــرای والدینــش بازگــو کنــد نــه اینکــه 
نگــران باشــد کــه مــا او را تنبیــه خواهیــم کــرد.

یــا  معلــول  کــودکان  داد:   ادامــه  رحیم نیــا 
ــایر  ــتر از س ــر بیش ــه براب ــی س ــده ذهن عقب مان
کــودکان در معــرض کــودک آزاری قــرار دارنــد. 
کودکانــی کــه مــورد غفلــت قــرار گرفتــه و کودکانی 
کــه بیــش از حــد از اینترنــت اســتفاده می کننــد 
آزارهــای  قربانــی  راحت تــر  می تواننــد  نیــز 

ــوند. ــع ش ــی واق جنس

مهــدی رفیعــی اظهــار کــرد: بازرســی و نظــارت بهداشــتی بــه 
مناســبت ایــام محــرم و صفــر، از اول محــرم آغــاز و تــا پایــان 

مــاه صفــر ادامــه دارد.
ــای آموزشــی  ــل از محــرم دوره ه ــه قب ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
بــرای هیئت هــای مذهبــی و متولیــان مســاجد گذاشــته 
شــده اســت، ادامــه داد: در ایــن ایــام نظــارت و بازرســی روی 
ــی  ــواد غذای ــت م ــی و بهداش ــتگاه های صلوات ــاجد، ایس مس

صــورت می گیــرد.
ــا  ــان ب ــر بهداشــت محیــط مرکــز بهداشــت اســتان اصفه مدی
بیــان اینکــه در کنتــرل مــواد غذایــی بــه ویــژه برنــج، حبوبــات 
و خرمــا نظــارت ویــژه صــورت می گیــرد، اعــام کــرد: نظــارت 
ــتفاده از  ــذا و اس ــخ غ ــای طب ــط و محل ه ــت محی ــر بهداش ب
ظــروف یکبــار مصــرف و همچنیــن نظــارت بــر انــواع نوشــیدنی 

ــرد. ــورت می گی ص
وی ادامــه داد: اســتفاده از ظــروف یکبــار مصــرف PP و ظروف 
ــامت  ــه از س ــی ک ــد آلومینیوم ــذی و فول ــرف کاغ ــار مص یکب

ــم. ــه می کنی ــری برخــوردار اســت را توصی باالت
ــق  ــی از طری ــواد غذای ــع م ــه توزی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب رفیع
خــودرو تخلــف اســت و هر جــا ناظــران بهداشــتی مــا چنیــن 
ــد،  ــه طــور قطــع برخــورد می کنن ــد ب ــواردی را مشــاهده کنن م
افــزود: تهیــه کارت هــای بهداشــتی بــرای دســت اندکاران پخــت 

ــت. ــات اس ــر اقدام ــی از دیگ ــای مذهب در هیئت ه
ــان  ــط متولی ــات توس ــرف دخانی ــدم مص ــرد: ع ــه ک وی اضاف
ــی از  ــر عموم ــح دام در معاب ــدم ذب ــی و ع ــای مذهب هیئت ه
ــورت  ــر ص ــرم و صف ــد در مح ــه بای ــت ک ــی اس ــر اقدامات دیگ

ــرد. گی

سرپرســت ســازمان اورژانــس کشــور گفــت: در حال حاضــر ۴00 
دســتگاه آمبوالنــس بــه نــاوگان زمینــی اورژانــس کشــور اضافــه 

شــده و مجــوز 1000 دســتگاه دیگــر نیــز اخــذ شــده اســت. 
ــار  ــس اظه ــش روز اورژان ــد در همای ــین کلیون ــر پیرحس دکت
ــس  ــدی اورژان ــترش ج ــته گس ــال گذش ــی دو س ــت: ط داش
هوایــی را داشــته ایم کــه توانســتیم بخشــی از هموطنــان را از 

ــم. مــرگ حتمــی نجــات دهی
وی افــزود: رشــد نــاوگان زمینــی را در ســال گذشــته داشــتیم 
ــه انجــام شــده در حــال حاضــر ۴00  ــی ک ــا پیگیری های ــه ب ک
دســتگاه دیگــر اضافــه شــده و مجــوز 1000 دســتگاه دیگــر نیــز 

اخــذ شــده اســت.
ــران  ــس در ته ــور آمبوالن ــور موت ــرد: حض ــح ک ــد تصری کلیون
بســیار مثمرثمــر بــوده و توســعه آن را در شــهرهای دیگــر 

ــر  ــا و تعمی ــعه پایگاه ه ــن توس ــم، همچنی ــری می کنی پیگی
پایگاه هــای قدیمــی در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.

وی ادامــه داد: عملیــات ویــژه بــرای کــد ۷۲۴ و ۲۴۷ بــه 
خوبــی انجــام شــد. همچنیــن حضــور فعــال پرســنل اورژانــس 
در جاده هــا نشــان از عــزم جــدی آن هــا بــرای ارائــه خدمــات 

اســت.
کلیونــد افــزود: کمبــود پرســنل و نیروهــای اورژانــس را 
پیگیــری کرده ایــم و اســتفاده بهتــر از نرم افزارهــای جدیــد در 

ــاندیم. ــام رس ــه انج ــس را ب اورژان
وی گفــت: ثبــت ۹0 اختــراع جدیــد توســط نیروهــای اورژانــس 
ــوده اســت. در مراســم  کشــور جــزو شــاخصه های امســال ب
اربعیــن امســال نیــز درصددیــم بهتریــن خدمــات را بــه زائــران 

ارائــه دهیــم.

 نشانه های کودک آزاری 
که والدین باید جدی بگیرند 

،،
اذیــت  و  آزار  از  مختلفــی  انــواع 
کودکان وجود دارد که ممکن اســت 
به دلیل اینکه فیزیکی نبوده، کمتر 
بــه چشــم آیــد امــا ســبب آســیب 

می شــود.  کــودکان  در  روانــی 

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان اعالم کرد:

تشدید نظارت های بهداشتی بر هیئت های عزاداری
سرپرست اورژانس کشور خبر داد:

اخذ مجوز ۱۰۰۰ آمبوالنس برای ناوگان اورژانس کشور
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سیدجعفرمحمد)ع( یزد از ویژگی های 
ممتاز مدرسه معصومیه است

مدیــر حــوزه  علمیــه خواهــران اســتان یــزد گفــت: 
مدرســه علمیــه معصومیــه بــه جهــت همجــواری 
بــا امامــزاده ســیدجعفرمحمد)ع( یــزد در اســتان 

ممتــاز اســت. 
حجــت االســام کارگــر، مدیــر حــوزه علمیــه 
 خواهــران اســتان یــزد در مراســم افتتــاح مدرســه 
علمیه معصومیــه در امامزاده ســیدجعفرمحمد)ع( 
یــزد ضمــن تقدیــر از حمایــت هــای  اداره کل اوقاف 
و امــور خیریــه اســتان و مدیریــت آســتانه مقدســه 
ــیس  ــت تاس ــیدجعفرمحمد)ع( جه ــزاده س امام
ــه  ــرد: مدرس ــار ک ــوزه اظه ــن ح ــدازی  ای و راه ان
ــا  ــواری ب ــم ج ــت ه ــه جه ــه ب ــه معصومی علمی

ــت.  ــاز اس ــزد ممت ــتان ی ــزاده در اس امام
وی همچنیــن از مدیــر ایــن مدرســه بــه جهــت 
جــذب بســیار خــوب طــاب خواهــر بــرای 
ســال تحصیلــی جدیــد تقدیــر و تشــکر کــرد  و 
افــزود: اســتان دارالعبــاده یــزد یکــی از اســتان 
ــا  ــل مهی ــر فرصــت تحصی ــه اگ ــی اســت ک های
اســتعداد  بــاال  بــا  اســتان هــای  از   باشــد، 

است. 
ــر  ــاب خواه ــه ط ــاب ب ــن خط ــر همچنی کارگ
گفــت: بــرای یکســال آینــده خــود برنامه داشــته 
باشــید و از روی برنامــه درس  بخوانیــد، ضمــن 
اینکــه در ایــن مســیر و بــرای موفقیــت نیــاز بــه 

الگــو و نظــم در امــور هــم خواهیــد داشــت. 
ــر کل  ــین زارع زاده، مدی ــام حس ــت االس حج
اوقــاف و امــور خیریــه اســتان یــزد نیــز در ایــن 
مراســم جهــل و غفلــت را دو دشــمن  خطــر 
ــوان کــرد و افــزود:  ــاک ســعادت بشــریت عن ن
ــا  ــارزه ب رســالت اصلــی حــوزه هــای علمیــه مب
خــط جهــل و فقــر اســت کــه  متاســفانه در دوران 
ــد  ــی کنن ــت م ــه ایجــاد غفل ــی ک ــزار های ــا اب م

ــا گذشــته نیســت.  ــل مقایســه ب قاب
ــر  ــالت پیامب ــم رس ــم ه ــرآن کری ــت: ق وی گف
عظیــم الشــان اســام را تزکیــه و تعلیــم معرفــی 
ــالت  ــن  رس ــز همی ــوزه نی ــد و کار ح ــی نمای م
اســت چراکــه دو بــال انســان جهت ســعادت در 
 دنیــا و آخــرت علــم همــراه بــا تزکیــه و تهذیــب

 است. 
نرگــس عزیــزی، مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران 
ــه  ــا ارئ ــم ب ــن مراس ــز در ای ــزد نی ــه ی معصومی
گــزارش از  فعالیــت هــای آموزشــی، فرهنگــی و 
پژوهشــی گفــت: ایــن حــوزه علمیــه در اســتان 
بــا ۱۲ طلبــه و یــک کاس آموزشــی در ســال   ۹۴ 
آغــاز بــه کار کــرد کــه الحمدللــه در ســال هــای 
ــون ۱۳۹  ــم اکن ــران ه ــتقبال خواه ــا اس ــد ب بع

نفــر طلبــه مشــغول تحصیــل هســتند. 
یــادآور می شــود تجلیــل از برتریــن هــای حــوزه 
علمیــه خواهــران معصومیــه در ســال تحصیلــی 

قبــل پایــان بخــش مراســم بــود. 

گردشگری
مراسم »گِل زنی« در شهر بن

آییــن ِگل زنــی همــه ســاله در ایــام محــرم و 
بخصــوص صبــح روز عاشــورا در شــهر بــن )مرکــز 
شهرســتان بــن در اســتان چهارمحــال و بختیاری( 
برگــزار مــی شــود، بــه گونــه ای کــه خیــل عظیمــی 
از مــردم از گــرداب بــن بــه ســمت شــهر حرکــت 
مــی کننــد، مــردم کــه عــزادار ســید و ســاالر 
ــا روی شــانه هــای  شــهیدان )ع( هســتند ســر ی
ــان دادن  ــودن و نش ــزادار ب ــانه ع ــه نش ــود را ب خ
حــزن و انــدوه خــود، بــه ِگلــی کــه از خــاک رس 
ــوای  ــرده و ن ــته ک ــده آغش ــه ش ــاب تهی و گاب ن
»ای واویــا، صــد واویــا« را در دســتگاه محــزون 
ــد کــه دل هــر شــنونده  شوشــتری ســر مــی دهن

ــی آورد. ــرزه در م ــه ل ای را ب
رنــگ ایــن ِگل کــه مخلوطــی از خــاک رس و گاب 
اســت بــه دلیــل اســتفاده از نــوع خاصــی از خــاک 

رس، کمــی بــه رنــگ قرمــز متمایــل اســت.
رســم »ِگل زنــی« را اکثــر افــراد حاضــر در مراســم 
ــی  ــام م ــن انج ــهر ب ــورا در ش ــزاداری روز عاش ع
دهنــد و زنــان نیــز بــر روی چــادر و روســری خــود 
گل مــی زننــد و بــه نوحــه ســرایی مــی پردازنــد.

زنــی«  »ِگل  آییــن  اجــرای  فلســفه  پیرامــون 
از قــول منابــع محلــی گفتــه مــی شــود کــه 
ــات  ــوی آب قن ــن، ج ــهر ب ــم در ش ــان قدي در زم
مزرعــه اي بــه نــام »كريــز« كــه از داخــل شــهر و 
خيابــان ملــت بــن مــی گــذرد، دارای کانــال و آبــراه 
ســيمانی نبــوده اســت که در روز عاشــورا، شــخصي 
بــه خاطــر عــزای امــام حســين )ع( ســر از پــا نمی 
شناســد و مشــتی از گل ايــن جــوی را بــر داشــته، 
روی ســر خــود ريختــه و شــروع بــه عــزاداری مــي 
ــه  ــن صحن ــدن اي ــا دی ــد، شــخصی از جمــع، ب کن
شــروع بــه تمســخر مــی كنــد كــه چــرا ســرش را 
ــه ســرش گل  ــه ب ــوده؟ شــخصی ك ــی نم گل مال
ــوده از تمســخر ايــن شــخص ناراحــت مــی  زده ب

شــود. 
فــردی كــه عــزادار امــام حســين )ع( را مســخره 
كــرده بــود، شــب در عالــم خــواب، امــام حســين 
ــرا  ــد چ ــی فرمای ــه او م ــه ب ــد ك ــی بين )ع( را م
عــزادار مــرا ناراحــت كــردی؟ ايــن شــخص صبــح 
ــی رود  ــزادار م ــخص ع ــزل ش ــه درب من ــردا ب ف
و قضيــه را برايــش تعريــف مــی كنــد و از او 

ــد.  ــی طلب ــت م حالي
بعــد از آن جریــان، هــر ســاله عــزاداران و عاشــقان 
ــح  ــاه محــرم و بخصــوص صب حســينی )ع( در م
ــه عشــق مواليشــان امــام حســین  روز عاشــورا، ب
)ع( و در انــدوه مظلومیــت و شــهادت آن حضــرت 
ــه  ــه گل و ب )ع( ســر و صــورت خــود را آغشــته ب
ــر ســر و  ــرده و ب ــر ســر ک ــزا ب اصطــاح خــاک ع

ســينه مــی زننــد. 

K.Gharishvandi@eskimia.ir
کبری قریشوندیکیمیای وطن

نیشــابور  بــه  بــود کــه  خورشــید  طلــوع 
 . رســیدیم 

تمــام افــرادی کــه بــا مــا همســفر بودنــد مــی 
دانســتند اولیــن باریســت کــه بــه پابــوس آقــا 
ــه  ــا ب ــم ت ــم .۱8 ســاعت در راه بودی ــی روی م

مشــهد رســیدیم . 
ــم و کاغــذ  ــم قل ــان کــه حرکــت کردی از اصفه
دردســتم بــود ولــی حقیقــت ایــن اســت 
زبانــم قاصــر از وصــف مســیر ولحظــه دیــدار 

ــود .  ب
ماشــین  از  بــود  حــرم  نزدیــک  ســوئیت 
ــد  ــان ش ــا نمای ــاره ه ــدیم من ــاده ش ــه پی ک
.الســام علیــک یــا علــی بــن موســی الرضــا 
...بــه ســوییت رفتیــم وآمــاده بــرای رفتــن بــه 

ــدیم . ــرم ش ح
از بــازار طبرســی گذشــتیم وگنبــد نمایــان شــد 
.بارهــا گــزارش نوشــتم و خبــر دادم  ولــی آقــا 
ــه  ــرای وصفــت واژه کــم آوردم .چگون جــان ب
توصیفــت کنــم کــه در شــان و منزلتــت باشــد.

 لحظه لحظه دیدار بود . 
عاشــق بــه معشــوق مــی رســد و عشــق معنا 
مــی یابــد . گریــه هــای بــی امــان ، زانــو زدن 
هــای بی اختیــار. وقتی در پیشــگاه ســلطان 
هســتی همــه اعضــا و جوارحــت ســر تعظیــم 

فــرو مــی آورنــد و ایــن یعنــی عشــق.
 عشق یعنی؟ 

عشــق یعنــی آن پســر جوانــی کــه بیــرون از 
صحــن حرمــت ســر تســلیم فــرو آورده و بــه 

ــی  ــی  پیرمــردان و پیرزنان ــاده، یعن ــو افت زان
ــد  ــدارت آمدن ــرای دی کــه ایــن همــه راه را ب
روی  ســختی  بــه  کــه  هایــی  آن  هــم 
ــه  ــتی ک ــر دس ــینند ومنتظ ــی نش ــر م ویلچ
ــد. ــک کن ــو نزدی ــه ت ــد و ب ــان ده حرکتش
عشــق یعنــی پنجــره فوالدتــت و آن دخترکی 
بــدان بســته و منتظــر  را  کــه چــادرش 

ــت. ــرت هس خب
عشــق یعنــی مهنــدس صدایــت کننــد و 
ــینه  ــت روی س ــی دس ــی، یعن ــادم باش خ
گذاشــتن هــا  و ســام دادن هــا، یعنــی 
بــه  پســر بچــه ای کــه عاقــه خاصــی 
موالیــش دارد وقتــی مــی خواهــد ضریحــت 
ــه  ــدری ب ــه ق ــن ب ــرد زائری ــت گی را در دس
ــش  ــه جای ــد ک ــی دهن ــارش م ــح فش ضری
روی صورتــش مــی افتــد و زخمــی مــی 
شــود و شــروع بــه گریــه کــردن مــی کنــد و 
وقتــی ازش ســوال مــی کنــی محمــد کــدام 
ــی  ــت م ــوش گذش ــت خ ــفر به ــمت س قس
ــن مــوال  ــی کــه از فشــار زائری ــد آن جای گوی

ــت . ــوش گرف ــرا در آغ م

 عشق یعنی رضا ...
تــو همانــی کــه گفتــی یکبــار بــه مهمانــی مــن 
آیــی ســه بــار بــه تــو ســر میزنــم .مــردم بــه 
شــوق تــو بــه صحرا مــی زننــد و بــه هــوای دل 
پــاک توســت کــه بــه دریــا مــی زنند به عشــق 
توســت کــه همچــو آهــوی آواره  با صــدای نقاره 
ات  فــوج فــوج مــی آینــد بــه ســمت کســی 
کــه ضامــن آهــو شــد ، مگــر مــی شــود ضامن 
آهــو باشــی ولــی دســت رد بــه ســینه مهمانت 
بزنــی تویــی کــه اجــازه شــفاعت از پــروردگارت 

گرفتی. 

ــت  ــور از ضریح ــید ن ــل خورش ــان مث ــا ج رض
ــرور  ــدارت مس ــر از دی ــد و زائ ــی زن ــرون م بی

ــود. ــی ش م
چــه زیباســت وقتــی دســت بــه قنــوت برمــی 
داری گنبــد همچــو ماهــت دیــده شــود وروبــه 
ــر در  ــه زیبات ــوالد باشــد و چ ــت پنجــره ف روی
صحــن بــاب الجوادت نمــاز حاجت خوانــدن  و 
دســت بــه دعــا برداشــتن. هــر آنچــه زیباییــت 

همــه ازآن توســت.
الســام علیــک یــا علــی بــن موســی الرضــا 

)ع(

سفرنامه ای به مشهدالرضا

ــزن و  ــاه ح ــرم م ــاه مح م کیمیای وطن

ــام و  ــدگاری اس ــاه مان ــدوه آل هللا و م ان
تشــیع اســت عزاداری هــای ســاالنه محــرم 
بــرای مصائــب امــام حســین)ع( توانســته 
تاریــخ  رســانه  پرنفوذتریــن  به عنــوان 
ــم  ــد و علی رغ ــش کن ــای نق ــریت ایف بش
نقشــه ها و اقدامــات شــوم دشــمنان نــام و 
یــاد امــام حســین علیه الســام و یــاران بــا 
ــده و  ــخ زن ــرای همیشــه تاری ــش را ب وفای

پاینده وپویا و تأثیرگذارنگه دارد.
و  آزادی  پاکباختــه  انســان های  عشــق 
پــاک  و  خداجــو  وانســان های  حریــت 
سرشــت بــه امــام حســین )ع( مــرز 
و  دیده ایــم  چنانچــه  نمی شناســد 
نیده ایــم و می بینیــم و می شــنویم کــه 
از ادیــان مختلــف کســان زیــادی هســتند 

ــا خــاک  ــد و ی ــذر می دهن کــه در محــرم ن
ــزاداران حســین را ســورمه چشــم  ــای ع پ
می کننــد و خــود را در مســیر عــزاداران 
بهــره ای  و  حــض  تــا  می دهنــد  قــرار 
ــه  ــت ب ــه و محب ــد آری، عاق ــب کنن نصی
ــرز  ــد و م ــام ح ــین علیه الس ــام حس ام
ــی  ــرز جغرافیای ــاد و حــد و م ــن و اعتق دی
نمی شناســد امــروز در مــاه محــرم در همــه 
ــزای  ــم پرچــم ع ــار عال ــا و گوشــه و کن دنی
ــا  ــه دنی ــت و هم ــته اس ــین برافراش حس
حســین و عظمــت کارش را می شناســند 
ــد. ــرش ســر تعظیــم فــرو می آورن و در براب

1- دعوت جهانی اسالم توسط 
پیامبر اکرم )صلی هللا علیه و آله 

و سلم(
پــس از تثبیــت اســام در مدینــه و نواحــی 

اطــراف آن، پیامبــر اکــرم )صلــی هللا علیه 
ــال  ــرم س ــوم مح ــلم(در س ــه و س و آل
ــه منظــور اعــام ظهــور  هفتــم هجــری ب
ــه ایــن دیــن  اســام و دعــوت جهانــی ب
ــه پادشــاهان  ــه ب ــا ارســال نام ــن، ب مبی
و امپراتــوران کشــورهای مختلــف، رســمًا 

دعــوت بــه اســام را آغــاز کــرد. 
تاریــخ نویســان تعــداد آن هــا را بیــن ۱۲ 

تــا ۲6 نامــه شــمرده انــد.
2- نامه امام حسین )علیه السالم( 

برای اهل کوفه
در ایــن روز امــام حســین )علیه الســام( 
نامــه ای در پاســخ بــه نامــه هــای اهــل 
کوفــه نوشــتند کــه در آن ضمــن یــادآوری 
ــای مکررشــان، از  ــوت ه ــا و دع ــه ه نام
آنــان خواســتند تــا بــر بیعــت خــود ثابــت 

ــد و  ــاری نماین باشــند و آن حضــرت را ی
بــه قیــس بــن مســّهر صیــداوی دســتور 
دادنــد تــا آن هــا را بــه کوفــه برســاند، امــا 
مأمــوران در بیــن راه او را بازداشــت کــرده، 

در نهایــت بــه شــهادت رســاندند. 
3- ورود سپاه عمر بن سعد به 

سرزمین کربال
ــام  ــد، ام ــن یزی ــّر ب ــه ح ــس از آن ک پ
حســین )علیــه الســام( و یارانــش را در 
ســرزمین کربــا محاصــره کــرد و مانــع از 
ــد،  ــه گردی ــمت کوف ــه س ــان ب ــت آن حرک
عبیــدهللا بــن زیــاد فرماندهــی ســپاه یزید 
ــن ســعد گذاشــت.  ــده ی عمــر ب را برعه
عمــر بــن ســعد در روز جمعــه ســوم 
محــرم الحــرام ســال 6۱ قمــری بــه 
همــراه شــش هــزار نفــر یــا نــه هــزار نفــر 
نیــروی جنگــی وارد ســرزمین کربــا شــد. 

4- خریداری قسمتی از سرزمین 
کربال توسط امام حسین )علیه 

السالم(

در روز ســوم محــرم ســال 6۱ ه  . ق امــام 
حســین )علیــه الســام( قســمتی از 
ســرزمین کربــا را کــه مرقــد مطهرشــان 
در آن واقــع شــده اســت، از اهــل نینــوا و 
غاضریــه بــه مبلــغ شــصت هــزار درهــم 
خریــداری و بــا آن هــا شــرط کردنــد کــه 
مــردم را بــرای زیــارت قبرشــان راهنمایی 
 و زایــران او را تــا ســه روز میهمانــی 

کنند. 
ــه الســام(  ــام حســين )علي ســخن ام

ــا:  ــه كرب ــگام ورود ب هن
نيــا َوالّديــُن َلِعــٌق  »َالّنــاُس ُعبيــُد الدُّ

َعلــي َالِســَنِتِهم َيحُوُطوَنــُه مــا...؛ 
ــن  ــتند و دي ــا هس ــدگان دني ــردم، بن م

ــت.  ــان نيس ــخن زبانش ــز س ــا ج آنه
تــا آنــگاه كا زندگيشــان بچرخــد، دنبــال 

ديــن مــي رونــد. 
آزمايــش  و  امتحــان  بنــاي  هــرگاه 
 پيــش آيــد، دينــداري بســيار انــدك

 مي شود.

ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه

روز سوّم ماه محرّم الحرام

،،
و  رســد  مــی  معشــوق  بــه  عاشــق 
ــه هــای  ــا مــی یابــد . گری عشــق معن
بــی امــان ، زانــو زدن هــای بــی اختیار. 
ــی در پیشــگاه ســلطان هســتی  وقت
همــه اعضــا و جوارحــت ســر تعظیــم 
فــرو مــی آورنــد و ایــن یعنــی عشــق.

گهی روزنامه کیمیای وطن و  4-95013701جذب آ 32298058
دادنامه 

کاســه پرونــده : ۹60۳75 شــماره دادنامــه 
 ............. مــورخ   ۹60۹۹786805۲007۴۹  :
ــل  ــورای ح ــعبه 5۲ش ــیدگی : ش ــع رس مرج
اختــاف   خواهــان  مینــا باقــری ســیف 
آبــادی  بنشــانی  ملــک شــهر خ انقــاب 
اســامی جنــب اداره پســت مجتمــع  ارم 
افســانه  وکیــل   ۱ ط  دوم  زنــک  پــارک  
غالبــی ســیف آبــادی  نشــانی خ مصلــی 
مصلــی   مســجد  جدیــد  درب  روبــروی 
خوانــده   ســوم     ط  پارســا   مجتمــع 
ــته   ــکان خواس ــول الم ــی  مجه ــاد رضائ فره
مطالبــه مبلــغ ۳0000000 ریــال  وجــه  دو 
فقــره  چــک بــه شــماره ۲8۹807 مــورخ 
  ۹5/۱۲/۲5 مــورخ   ۲8۹808 و   ۹5/۱۱/۲5
انضمــام خســارات  بــه   بانــک صــادرات  
قانونــی  شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات 
پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا 
ــی  ــرح آت ــه ش ــام و ب ــیدگی را اع ــم رس خت
مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای 
ــوص  ــاف در خص ــل اخت ــورای ح ــی ش قاض
دعــوی مینــا باقــری  بــا وکالــت افســانه 
ــاد  ــت فره ــه طرفی ــادی ب ــیف آب ــی س غالب
ــال  وجــه  ــه خواســته ۳0000000 ری ــی  ب رضائ
و۲8۹807   ۲8۹807 شــماره  بــه  چــک 
ــه انضمــام مطلــق  عهــده بانــک صــادرات   ب
ــا توجــه بــه دادخواســت  خســارات قانونــی ب
تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهــی 
ــه  ــک محــال علی ــدم پرداخــت توســط بان ع
و  خوانــده  ذمــه  اشــتغال  در  ظهــور  کــه 
اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد 
و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــاغ قانونــی در 
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
محکمــه  و  مســتند  دفاعیــات  و  الیحــه 
ــه دعــوی  ــاع نســبت ب پســندی در مقــام دف
خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت 
لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه 
نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد ۳۱0و۳۱۳ 
۱۹8و5۱5و5۱۹و5۲۲  و  تجــارت  قانــون 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه 
محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 
و  اصــل خواســته  بابــت  ریــال    ۳0000000
دادرســی  هزینــه  بابــت  ریــال   ۱۴75000
و ۱۲0000 نشــر آگهــی و  خســارت تاخیــر 
ــخ ســر رســید چــک موصــوف  ــه از تاری تادی
۹5/۱۱/۲5 و ۹5/۱۲/۲5تــا تاریــخ اجــرای 
حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی 
ــت  ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ــد رای ص نمای
ــی  ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت 
ــد  ــل تجدی ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ واخواه
ــان ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک  نظ

می باشد 
ــف ۲0۴5۹ قاضــی شــعبه 5۲ شــورای  م ال

حــل اختــاف اصفهــان 

آگهی فقدان سندمالکیت
آقــای خیــام مهرانجــو فرزنــد تــراب بــه اســتناد 
ــت و  ــه هوی ــی ک ــهاد محل ــرگ استش ــک ب ی
ــی  ــده مدع ــی ش ــما گواه ــهود رس ــای ش امض
اســت کــه ســند مالکیــت تمامــت ســه دانــگ 
مشــاع یــک درب بــاغ مزروعــی در میمــه 
ــه  ــع در میم ــی واق ــی از اصل شــماره ۲۳8 فرع
جــز بخــش ثبتــی میمــه کــه در صفحــه ۳6۴ 
دفتــر ۱05 امــاک ذیــل ثبــت ۱۴۹57 بــه نــام 
اقــای خیــام مهرانجــو صــادر و تســلیم گردیــده 
اســت بــه علــت جابجایــی اثاثیــه منــزل مفقود 
گردیــده چــون درخواســت ســند مالکیــت 
المثنــی نمــوده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد 
ــن  ــاده ۱۲0 آیی ــل م ــک اصاحــی ذی تبصــره ی
ــت آگهــی مــی  ــون ثبــت در یــک نوب نامــه قان
ــه  ــی انجــام معامل شــود چنانچــه کســی مدع
ــند  ــود س ــا وج ــوم ی ــک مرق ــه مل ــبت ب نس
مالکیــت نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار 
ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود 
ــا  ــت ی ــه اصــل ســند مالکی ــًا ضمــن ارائ را کتب
ــن اداره تســلیم و رســید  ــه ای ــه ب ســند معامل
ــب صورتمجلــس و اصــل  ــا مرات ــد ت اخــذ نمای
ســند مالکیــت بــه ارائــه کننــده ســند مســترد 
گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف مــدت مقــرر 
اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض اصــل 
ــه نشــود  ــه ارائ ــا ســند معامل ســند مالکیــت ی
اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق 
مقــررات خواهــد شــد. رئیــس ثبــت میمــه – 

ــد  ــدی ذکاوتمن مه
۱۳6۴ /م الف تاریخ انتشار ۲/ 7 /۹6

دادنامه 
کاســه پرونــده : ۹60050 شــماره دادنامــه : 
ــورخ ۹6/5/۲۹ مرجع  ۹60۹۹767۹۴60055۲ م
ــاف   ــل اخت ــورای ح ــعبه ۱6ش ــیدگی : ش رس
ــان  ــانی اصفه ــتانی نش ــول اردس ــان رس خواه
ــا  ــده رض ــامی    خوان ــهید اس ــاذر  خ ش خ اب
ــت  ــا عنای ــورا ب ــکان ش ــول الم ــدی  مجه موح
بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی 
ــه  ــام و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــا ش اعض
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نماید 
رای قاضــی شــورای حــل اختــاف در خصــوص 
ــا  ــت  رض ــه طرفی ــتانی ب ــول اردس ــوی رس دع
ــون و  ــه میلی ــه خواســته ســی و ن موحــدی  ب
ــماره  ــه ش ــک ب ــه چ ــال  وج ــزار ری ــیصد ه س
 )۲۲000000(  ۹۳/۱۲/۲6 مــورخ   ۲۴۳۱77
 ۱7۳00000  (  ۹۳/۱۱/۲5 مــورخ   ۲۴۳۱76(
(  عهــده بانــک ســپه  بــه انضمــام مطلــق 
ــت  ــه دادخواس ــه ب ــا توج ــی ب ــارات قانون خس
تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهــی عــدم 
پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور 
در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان 
در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی 
رغــم ابــاغ قانونــی در جلســه رســیدگی حضــور 
نداشــته و هیچگونــه الیحــه و دفاعیات مســتند 

و محکمــه پســندی در مقــام دفــاع نســبت بــه 
ــه ننمــوده  ــراز و ارای دعــوی خواهــان از خــود اب
اســت لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابت 
بــه نظــر میرســد که بــه اســتناد مــواد ۳۱0و۳۱۳ 
ــون  ــارت و ۱۹8و5۱5و5۱۹و5۲۲ قان ــون تج قان
ــت  ــه محکومی ــی حکــم ب ــن دادرســی مدن آئی
ــال   ــغ ۳۹۳00000 ری ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان
ــت  ــال باب ــته و ۱۱0۲500 ری ــل خواس ــت اص باب
ــه از  ــر تادی ــارت تاخی ــی و  خس ــه دادرس هزین
تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف .................

تــا تاریــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان 
صــادر و اعــام مــی نمایــد رای صــادره غیابــی 
و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل 
واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام 
مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل 
تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــی باشــد . ــان م اصفه
م الــف ۲0۴50 قاضــی شــعبه ۱6 شــورای حــل 

اختــاف اصفهــان 

دادنامه 
دادنامــه  :۹60۳۳7شــماره  پرونــده  کاســه 
 ۹6/6/۲6 مــورخ   ۹60۹۹767۹۴۴0۱۳80  :
مرجــع رســیدگی : شــعبه ۱۴ ش حــل اختــاف  
خواهــان مهــدی میرزایــی   اصفهــان بهارســتان 
فــاز ۲ .... کوچــه شــهید  محمــدی پ ۴۲۳ 
هونجانــی  احتشــامی   داریــوش  خوانــده 
بــه  عنایــت  بــا  شــورا  المــکان   مجهــول 
ــورتی  ــه مش ــذ نظری ــده و اخ ــات پرون محتوی
ــه  ــام و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــا ش اعض
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  
نمایــد رای قاضــی شــورای حــل اختــاف 
در خصــوص دعــوی  مهــدی میرازیــی بــه 
طرفیــت داریــوش احتشــامی  هونجانــی   بــه 
خواســته ۱05000000 ریــال  وجــه چــک بــه 
شــماره ۲۹78۲6/5۳  عهــده بانــک ملــت  بــه 
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
ــک محــال  گواهــی عــدم پرداخــت توســط بان
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه اس
ــی در  ــاغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل و اینکــه خوان
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
در مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان از 
ــذا دعــوی  ــه ننمــوده اســت ل ــراز و ارای خــود اب
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد ۳۱0و۳۱۳ قانــون تجــارت 
ــی  ــن دادرس ــون آئی و ۱۹8و5۱5و5۱۹و5۲۲ قان
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
پرداخــت مبلــغ یکصــد و پنــج میلیــون  ریــال  
تومــان    ۲۳۹/۲50 و  خواســته  اصــل  بابــت 
ــه  نشــر آگهــی  ــه دادرســی و هزین بابــت هزین
و  خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید 
چــک موصــوف ۹6/۳/۲تــا تاریــخ اجــرای 

ــی  ــام م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــم در ح حک
نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی 
مهلــت  اتمــام  از  پــس  و  شــعبه  ایــن  در 
واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد 
ــان ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک  نظ

می باشد .
م الــف ۲0۴06قاضــی شــعبه ۱۴ شــورای حــل 

اختــاف اصفهــان 

دادنامه 
کاســه پرونــده : ۹60580 شــماره دادنامــه 
 ۹6/6/۲6 مــورخ   ۹60۹۹767۹۳70۲6۲۲   :
مرجــع رســیدگی : شــعبه ........شــورای حــل 
مســتاجران   غامرضــا  خواهــان  اختــاف  
گورتانــی فرزنــد اســدهللا  نشــانی اصفهان شــهر 
ک صنعتــی  محمــود آبــاد ۱8 خ ســنگبری 
صائــب    خوانــده علیرضــا ســیفی فرزنــد 
جــواد ۲- عطــا هللا ظاهــری عبــده ونــه فرزنــد 
عیــدی  مجهــول المــکان  شــورا بــا عنایــت بــه 
ــورتی  ــه مش ــذ نظری ــده و اخ ــات پرون محتوی
ــه  ــام و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــا ش اعض
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نماید 
رای قاضــی شــورای حــل اختــاف در خصــوص 
دعــوی  غامرضــا مســتاجران  گورتانــی  فرزنــد 
اســد هللا بــه طرفیــت ۱- علیرضــا ســیفی 
ــه  ــد جــواد ۲- عطاللــه ظاهــری عبــده ون فرزن
ــه خواســته یکصــد و پنجــاه  ــدی  ب ــد عی فرزن
و چهــار میلیــون  ریــال  وجــه چــک بــه 
شــماره ۹۹۱580 مــورخ ۹6/۲/۲7 عهــده بانــک  
ــی  ــق خســارات قانون ــه انضمــام مطل ســپه   ب
ــر  ــی تصوی ــت تقدیم ــه دادخواس ــه ب ــا توج ب
مصــدق چــک و گواهــی عــدم پرداخــت توســط 
بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در اشــتغال 
ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه 
وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــاغ 
قانونــی در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و 
هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمه 
ــوی  ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف ــندی در مق پس
ــت  ــوده اس ــه ننم ــراز و ارای ــود اب ــان از خ خواه
ــه  ــده ثابــت ب ــذا دعــوی خواهــان علیــه خوان ل
ــواد ۳۱0و۳۱۳  ــه اســتناد م ــه ب نظــر میرســد ک
ــون  ــارت و ۱۹8و5۱5و5۱۹و5۲۲ قان ــون تج قان
ــت  ــه محکومی ــی حکــم ب ــن دادرســی مدن آئی
ــاه  ــد و پنج ــغ یکص ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان
و چهــار میلیــون  ریــال  بابــت اصــل خواســته 
ــال  ــزار  ری ــج ه ــاد وپن ــون و هفت ــه میلی و س
ــر  ــارت تاخی ــی و و  خس ــه دادرس ــت هزین باب
ــوف  ــک موص ــید چ ــر رس ــخ س ــه از تاری تادی
۹6/۲/۲7تــا تاریــخ اجــرای حکــم در حــق 
خواهــان صــادر و اعــام مــی نمایــد رای صــادره 
ــس از  ــت روز پ ــت بیس ــرف مهل ــی و ظ غیاب
ــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس  ــاغ قاب اب
ــت روز  ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه ــام مهل از اتم
قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقی 

ــی باشــد . ــان م اصفه
م الــف ۲0۳80 قاضــی شــعبه 7 شــورای حــل 

اختــاف اصفهــان 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون 
و مــاده ۱۳ آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر آرای شــماره هــای 
ذیــل هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک دولــت آبــاد برخــوار بخــش 
ــمی  ــناد رس ــتناد اس ــان بااس ــت اصفه ۱6 ثب
مالکیــت مشــاعی  و اســناد عــادی تســلیمی 
ــارض  ــه و بامع ــروزی و مالکان ــات مف تصرف
اســت  گردیــده  محــرز  ذیــل  متقاضیــان 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــاده ۳ قان ــق م ــذا طب ل
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ــوم  ــاع عم ــور اط ــه منظ ــمی و ب ــند رس س
مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه ۱5 روز آگهــی 
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
متقاضیــان  مالکیــت  اســناد  صــدور  بــه 
اعتراضــی داشــته باشــند  مــی تواننــد از 
ــدت دو  ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش تاری
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
ــد  ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای خــود را ب
ــدت  ــی اســت در صــورت انقضــای  م . بدیه
طبــق  اعتــراض  وصــول  عــدم  و  مذکــور 
مقــررات اســناد مالکیــت صــادر خواهــد 
شــد. صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه 

ــت. ــه دادگاه نیس ــرر ب متض
 ۱۳۹660۳0۲0۱80005۱۱ شــماره  رای  برابــر 
 ۱۳۹۱۱۱۴۴0۲0۱800۲۱۳8 پرونــده  کاســه 
محمــدی کتایونچــه  اصغــر  علــی  آقــای 
فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه ۹ صــادره 
از اصفهــان  نســبت بــه ششــدانگ یــک 
بــاب خانــه بــه مســاحت  ۲۴7.65 متــر 
ــاک  ــمتی از پ ــر روی قس ــی ب ــع احداث مرب
ــورزوق  ــع در خ ــی واق ــی از ۴۴  اصل 6۱ فرع
ــور  ــداری بط ــان خری ــت اصفه ــش ۱6 ثب بخ
حیــدری  حیــدر  آقــای  از  الواســطه   مــع 

کتایونچه
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹6/07/0۲

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹6/07/۱7
اداره ثبــت اســناد و امــاک برخــوار   شــماره: 

6۳۳ /۳7/05/الــف/م 
به تاریخ ۹6/06/۲7

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ــون  ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده ۳ قان
و مــاده ۱۳ آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ســند رســمی
برابــر آرای شــماره هــای ذیــل هیــات موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــاد  ــت آب ــک دول ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
برخــوار بخــش ۱6 ثبــت اصفهــان بااســتناد 
ــناد  ــاعی  و اس ــت مش ــمی مالکی ــناد رس اس
عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکانــه 
و بامعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده 
اســت لــذا طبــق مــاده ۳ قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی و بــه منظــور اطــاع عمــوم 
ــی  ــه ۱5 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دونوب مرات
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
ــان اعتراضــی  ــت متقاضی صــدور اســناد مالکی
ــخ انتشــار  ــد از تاری ــی توانن داشــته باشــند  م
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ،  ظ
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای  مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات اســناد مالکیــت صــادر 
ــع از  ــت مان ــند مالکی ــدور س ــد. ص ــد ش خواه

ــت. ــه دادگاه نیس ــرر ب ــه متض مراجع
 ۱۳۹660۳0۲0۱80005۱8 شــماره  رای  ۱-برابــر 
کاســه پرونــده ۱۳۹۲۱۱۴۴0۲0۱800۱۲76 آقــای 
ــی  ــد تق ــد محم ــیون فرزن ــواد کرباس محمدج
ــان   بشــماره شناســنامه ۴6۴۴ صــادره از اصفه
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب نس
ــر  ــه مســاحت  ۱۳5.۹0 مت ــاب کارگاه ب ــک ب ی
مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از پــاک ۳۱۳  
ــاد  ــت آب ــی دول ــه صنعت ــع در منطق ــی واق اصل
بخــش ۱6 ثبــت اصفهــان در ازای مالکیــت 

ــه مشــاعی اولی
۲- برابــر رای شــماره ۱۳۹660۳0۲0۱80005۱۹ 
 ۱۳۹۱۱۱۴۴0۲0۱800۳۳00 پرونــده  کاســه 
آقــای محمــد حســین کرباســیون فرزنــد 
 ۲658 شناســنامه  بشــماره  تقــی  محمــد 
ــگ  ــه دان ــه س ــبت ب ــان  نس ــادره از اصفه ص
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب کارگاه بــه 
ــر  ــی ب ــع احداث ــر مرب ــاحت  ۱۳5.۹0 مت مس
روی قســمتی از پــاک ۳۱۳  اصلــی واقــع 
در منطقــه صنعتــی دولــت آبــاد بخــش ۱6 
مشــاعی  مالکیــت  ازای  در  اصفهــان   ثبــت 

اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹6/07/0۲
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹6/07/۱7

ــماره:  ــوار   ش ــاک برخ ــناد و ام ــت اس اداره ثب
6۳0 /۳7/05/الــف/م بــه تاریــخ ۹6/06/۲6

آگهی حصر وراثت  
انارکــی           ی  محمــد  منصــور  آقــا   / خانــم 
شــرح  بــه   ۲5 شناســنامه  شــماره  دارای 
ــه کاســه  ۱۲5/۹6 از ایــن شــورا  دادخواســت ب
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
ــا  ــادروان غامرض ــه ش ــح داده ک ــن توضی چنی
محمــدی انارکــی      به شــماره شناســنامه 65۴ 
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــخ ۹6/6/۱0 در اقامت در تاری
ــه آنمرحــوم منحصــر  ــه ورث ــدرود زندگــی گفت ب
اســت بــه : ۱- متقاضــی  منصــور محمــدی 
انارکــی  زهــرا محمــدی  پســر ۲-   انارکــی 
ــر۴-  ــی  دخت ــهنازمحمدی انارک ــر۳-  ش دخت
ــه  ــر5- صدیق ــی دخت ــدی انارک ــرف محم اش
ــدی  ــاز محم ــر6- مهن ــی دخت ــدی انارک محم
انارکــی دختــر -7- شــمس الملــوک محمــدی 
انارکــی  دختــر 8 –فاطمــه توکلــی  انارکــی  
همســر متوفــی ورثــه  دیگــری نــدارد . اینــک بــا 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبور را 
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
ــی  ــه ای از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی اعتراض
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــد ظ ــی باش ــزد او م ن
نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهی 
اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصار 

ــد .    ــد ش ــادر خواه ــت ص وراث
ــعبه  ــی ش ــمی قاض ــد قاس ــف ۲۴8  احم م ال
اختــاف  حــل  شــورای  حقوقــی  ســوم 

ناییــن شهرســتان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان پــاک شــماره ۳6/۲۱۴۹ 
در  واقــع  پــاک ۳6/۲7۱  از  مجــزی شــده 
ــوابق  ــق س ــه طب ــان  ک ــت اصفه ــش ۱۴ ثب بخ
ــریفی   ــان  ش ــام رمض ــه ن ــی   ب ــده ثبت و پرون
ولدانــی  فرزنــد فتــح الــه در جریــان ثبــت 
ــی آن   ــدود قانون ــد ح ــات تحدی ــت و عملی اس
بــه عمــل نیامــده اســت اینــک بنــا بــه دســتور 
ــق  ــت و طب ــون ثب ــاده ۱5 قان ــر م ــمت اخی قس
تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــاک مرقــوم 
در ســه شــنبه مــورخ ۹6/7/۲5 ســاعت ۹ صبــح  
در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا 
ــن  ــه مجاوری ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــه موج ب
اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در 
ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات 
 ۲0 مــاده  مطابــق  مجاوریــن  یــا  مالکیــن 
قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 
ــد.  ــد ش ــه خواه ــا ۳0 روز پذیرفت ــدی ت تحدی

م الف ۲07۲۴ تاریخ انتشار : ۹6/7/۲ 
رئیــس منطقــه  ثبــت اســناد و امــاک غــرب 

اصفهــان – حیــدری 



اطالعرسانی8
آگهی احضار 

نظــر بــه اینگــه در پرونــده کالســه 960006 شــعبه 
داد یــاری داد میــرای نائیــن ، آقــای بهمــن 
پریــش فرزنــد مــراد بــه اتهــام حمــل و نگهداری 
یــک گــرم تریــاک از طــرف ایــن دادســرا تحــت 
ــوم  ــه واســطه معل ــه ب ــالغ احضاری ــب و اب تعقی
نبــودن محــل اقامــت ایشــان ممکــن نگردیــده 
قانــون   ۱۷۴ مــاده  اجــرای  در  بدینوســیله 
ــب  ــال ۱۳9۲ مرات ــوب س ــی مص ــن دادرس آیی
بــه نامبــرده ابــالغ تــا ظــرف یــک مــاه از 
ــاری  ــعبه اول داد ی ــی در ش ــار آگه ــخ انتش تاری
دادســرای عمومــی و انقــالب نابیــن حاضــر و از 

ــد.  ــاع نماین ــابی دف ــام انتس اته
ــار شــعبه  ــان دادی ــف ۲۴9 مرتضــی کریمی م ال

ــن  ــالب نایی ــی و انق ــرای عموم اول دادس

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا فــرج الــه اشکســتانی           دارای 
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــنامه 5 ب ــماره شناس ش
ــت  ــورا درخواس ــن ش ــه  ۱۲6/96 از ای ــه کالس ب
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان فتــح الــه اشکســتانی       بــه 
شــماره شناســنامه ۷۳ در تاریــخ 95/9/۲ در 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه آنمرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱- متقاضی  
فــرج الــه اشکســتانی پســر ۲- ولــی الــه 
ــتانی  ــی اشکس ــر عل ــر۳- صف ــتانی پس اشکس
پســر۴- حمیــد اشکســتانی پســر5-کوکب  
اشکســتانی  دختر6-ایــران   اشکســتانی 
ــزم  ــر8- زم ــتانی دخت ــا  اشکس ــر ۷-صف دخت
اشکســتانی  دختــر9-  زهرا اشکســتانی همســر  
متوفــی ورثــه  دیگــری نــدارد .  اینــک بــا انجــام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در 
ــر کســی  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ی
ــی  ــه ای از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی اعتراض
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــد ظ ــی باش ــزد او م ن
نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، 
بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی 

ــد .   ــد ش ــادر خواه ــت ص ــار وراث انحص
ــعبه  ــی ش ــمی قاض ــد قاس ــف ۲5۱  احم  م ال
اختــالف  حــل  شــورای  حقوقــی  ســوم 

ناییــن  شهرســتان 

آگهی فقدان سندمالکیت
آقــای خیــام مهرانجــو فرزنــد تــراب بــه اســتناد 
یــک بــرگ استشــهاد محلــی کــه هویــت و 
ــی  ــده مدع ــی ش ــما گواه ــهود رس ــای ش امض
اســت کــه ســند مالکیــت تمامــت ســه دانــگ 
بــاغ مزروعــی در میمــه  یــک درب  مشــاع 
ــه  ــع در میم ــی واق ــی از اصل ــماره ۲۳8 فرع ش
ــه در صفحــه ۳6۴  ــه ک ــی میم جــز بخــش ثبت
ــام  ــه ن ــل ثبــت ۱۴95۷ ب ــر ۱05 امــالک ذی دفت
اقــای خیــام مهرانجــو صــادر و تســلیم گردیــده 
اســت بــه علــت جابجایــی اثاثیــه منــزل مفقــود 
مالکیــت  ســند  درخواســت  چــون  گردیــده 
ــه اســتناد  ــب ب ــذا مرات ــی نمــوده اســت ل المثن
ــن  ــاده ۱۲0 آیی ــل م ــی ذی ــک اصالح ــره ی تبص
ــی  ــی م ــت آگه ــک نوب ــت در ی ــون ثب ــه قان نام
ــه  ــام معامل ــی انج ــی مدع ــه کس ــود چنانچ ش
نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند 
ــخ انتشــار  ــزد خــود میباشــد از تاری ــت ن مالکی
ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود 
ــا  ــت ی ــند مالکی ــل س ــه اص ــن ارائ ــًا ضم را کتب
ــید  ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ــه ب ــند معامل س
ــل  ــس و اص ــب صورتمجل ــا مرات ــد ت ــذ نمای اخ
ــده ســند مســترد  ــه کنن ــه ارائ ــت ب ســند مالکی
ــرر  ــدت مق ــر ظــرف م ــی اســت اگ ــردد بدیه گ
اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض اصــل 
ــه نشــود  ــه ارائ ــا ســند معامل ــت ی ســند مالکی
اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق 

ــد.  ــد ش ــررات خواه مق
رئیــس ثبــت میمــه – مهــدی ذکاوتمنــد ۱۳6۴ 

/م الــف تاریــخ انتشــار ۲/ ۷ /96

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظــر بــه اینکــه آقــای جعفــر حبیبــی قمصــری 
فرزنــد محمــد بــه اتهــام تــرک انفــاق از طــرف 
ایــن دادســرا تحــت تعقیــب اســت و ابــالغ 
احضاریــه بواســطه معلــوم نبــودن محــل اقامــت 
نامبــرده ممکــن نگردیــده بدیــن وســیله در 
دادرســی  آییــن  قانــون  اجــرای مــاده ۱۷۴ 
ــرف  ــا ظ ــالغ ت ــرده اب ــه نامب ــب ب ــری مرات کیف
یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی در شــعبه هفتــم 
ــاری دادســرای عمومــی و انقــالب کاشــان  دادی
جهــت پاســخگویی بــه اتهــام وی حاضــر گــردد 
در غیــر اینصــورت پــس از منقضــی شــدن 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــدام قانون ــت، اق مهل
ــار شــعبه هفتــم دادســرای ع.و.ا کاشــان-  دادی

ســید عبــاس بارودکــو ۱۲0۱/ م الــف

ابالغ وقت رسیدگی به آقای ۱- 
غالمرضا خوانساری فرزند علی حسین 
۲- منصور بیات فرزند ولی ۳- صفدر 

رنجبری فرزند اکبر
 96۱0۱00۳50۴068۴۷  : ابالغنامــه  شــماره 
  9609980۳50۴00۳۷8  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   960۴۴۲ : شــعبه  بایگانــی   شــماره 
ــدوق  ــه صن ــه اینک ــر ب ــم : 96/6/۲8  نظ تنظی
مهــر کارآفریــن امیــد بــه نمایندگــی عبدالصمــد 
مهــرداد  آقــای  وکالــت  بــا  و  شــهبازی 
ــای  ــت آق ــه طرفی ــتی ب ــاورزیان دادخواس کش
۱غالمرضــا خوانســاری فرزنــد علــی حســین ۲- 
منصــور بیــات فرزنــد ولــی ۳- صفــدر رنجبــری 
ــت ...  ــه وجــه باب ــر مطالب ــر مبنــی ب ــد اکب فرزن
)  مطالبــه مبلــغ بیســت و پنــج میلیــون ریــال 
ــر در پرداخــت اقســاط وام  ــه تاخی ــت جریم باب
( بــه مبلــغ ۲5٫000٫000 ریــال مطالبــه وجــه 
بابــت ... ) محکومیــت تضامنــی خوانــدگان 

بــه پرداخــت مبلــغ پنجــاه میلیــون ریــال بابــت 
اصــل وام شــماره 89۲۳0060۴ بــه انضمــام 
ــارت و  ــم از خس ــی اع ــارات دادرس ــق خس مطل
ــه  ــل ( ب ــه وکی ــق الوکال ــی و ح ــه دادرس هزین
مبلــغ 000 / 000 / 50 ریــال مطالبــه وجــه بابــت 
... ) و مطالبــه مبلــغ پنــج میلیــون ریــال بابــت 
کارمــزد وام بــه شــماره فــوق الذکــر( بــه مبلــغ 
000 / 000 / 5 ریــال مطالبــه خســارات دادرســی 
ــه  ــوده ک ــه را نم ــر تادی ــارت تاخی ــه خس مطالب
پرونــده طــی شــماره 960۴۴۲ ح ۴ بــه ثبت این 
ــدگان را  دادگاه رســیده و خواهــان نشــانی خوان
مجهــول المــکان اعــالم نمــوده و پرونــد ه مقیــد 
بــه وقــت رســیدگی 96/8/6 ســاعت ۱۱/۳0 
ــن دادگاه در راســتای  ــذا ای ــح مــی باشــد ل صب
اجــرای مــاده ۷۳ ق . اد . م بدینوســیله مراتــب 
ــول  ــش از حل ــدگان  بی ــا خوان ــی ت ــوق را آگه ف
وقــت رســیدگی  بــا ارائــه  کارت شناســائی  بــه 
ــا  ــود ب ــانی  خ ــالم نش ــن اع ــن دادگاه  ضم ای
وصــول نســخه ثانــی دادخواســت   و ضمائــم  از 
مفــاد دادخواســت  خواهــان  مطلــع ودر جلســه  
رســیدگی  یــاد شــده فــوق  حضــور بهــم رســانند 
ایــن آگهــی  بــه منزلــه  ابــالغ وقــت رســیدگی  
بــه خواهــان  تلقــی مــی گــردد و عــدم حضــور  

ــع از رســیدگی نیســت  ــرده  مان نامب
ــعبه  ــر  ش ــر دفت ــی مدی ــف ۲0۴۴۴ جمال م ال

ــان  ــی اصفه ــی  حقوق ــارم عموم چه

آگهی فقدان سند  مالکیت 
ــی   ــور بافران ــای نعمــت هللا پ ــه آق ــه اینک نظــر ب
ــه  ــا ارائ ــن  ب ــه ش ش 8 نایی ــد حســن ب فرزن
یــک بــرگ استشــهاد محلــی کــه هویــت و امضا 
ــدان  ــی فق ــده  مدع ــی ش ــما گواه ــهود  رس ش
ســند مالگیــت شــش دانــگ یــک قطعــه رمیــن 
بــه پــالک شــماره 6۱9 درعــی از ۱96۲۷ اصلــی  
واقــع دربخــش  ناییــن  کــه بــه نامشــان صــادر 
گردیــده و معاملــه دیگــری انجــام نشــده و 
المللــی  مالکیــت  ســند  صــدور  درخواســت 
نمــوده لذاطبــق مــاده ۱۲0 اصالحــی آئیــن نامــه 
قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبتآگهــی  مــى شــود. 
ــه نســبت  ــه هــر کــس مدعــی انجــام معامل ک
ــت  ــند مالکی ــود س ــا وج ــور ی ــک، مزب ــه مل ب
ــن  ــار ای ــخ انتش ــد  از تاری ــی باش ــود م ــزد خ ن
و  اداره مراجعــه  ایــن  بــه  ۱0 روز  تــا  آگهــی 
اعتــراض خــود کتبــا بــا مــدار ک مثبــت تســلیم  
ــدم  ــور ع ــدت مذک ــد در صــورت انقضــاء م نمای
وصــول واخواهــی و یــا وصــول واخواهــی بــدون 
ــه درصــد  ــا ســند معامل ــت ی ــه ســند مالکی ارائ
ورالمثنــی ســند مالکیــت طبــق مقــررات اقــالم 

خواهــد شــد. 
م الــف ۲۳۳  ابــاذر مهیمــن  رئیــس اداره ثبــت 

اســناد و امــالک نائیــن 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــا اینکــه  تحدیــد حــدود ششــدانگ 
فرعــی   ۳9۳6 شــماره  پــالک  ســاختمان  
از۴0/۱6۲ واقــع در بخــش ۱۴ ثبــت اصفهــان کــه 
طبــق  رای هیــات بنــام علیرضــا رضائــی فرزنــد 
ــت و  ــت اس ــان ثب ــروز و در جری ــی مف ــاد  عل ن
عملیــات تحدیــد حــدود  قانونــی آن بعمــل 
ــر   ــمت اخی ــتور قس ــه دس ــا ب ــک بن ــده این نیام
مــاده ۱5 قانــون ثبــت و بــر طبــق تقاضــای 
نامبــرده متقاضــی تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم 
مــورخ96/۷/۲۳ ســاعت 9  روز یکشــنبه   در 
صبــح   در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد 
ــن  ــه مجاوری ــه کلی ــی ب ــن آگه ــذا بموجــب ای ل
ــرر در  ــاعت مق ــه در روز و س ــردد ک ــار میگ اخط
ــن و  ــات مجاوری ــد اعتراض ــور یابن ــل حض مح
صاحبــان امــالک مطابــق مــاده ۲0 قانــون ثبــت 
ــا  ــدی ت ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی از تاری

ــد..  ــد ش ــه خواه ــی روز پذیرفت س
م الــف ۲0۴90 تاریــخ انتشــار : 96/۷/۲ حیدری 

رییــس منطقــه ثبــت اســناد  غــرب اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ 
خانــه  پــالک شــماره ۲۱۲5 فرعــی ۱۴/9۱۴ 
ــق   ــه طب ــان ک ــت اصفه ــش ۱۴ ثب ــع در بخ واق
ــد  ــام شــهناز  ریاحــی  بنــی فرزن رای هیــات بن
امیــر و شــریک مفــروز و در جریــان ثبــت اســت 
ــل  ــی آن بعم ــدود  قانون ــد ح ــات تحدی و عملی
ــر   ــمت اخی ــتور قس ــه دس ــا ب ــک بن ــده این نیام
مــاده ۱5 قانــون ثبــت و بــر طبــق تقاضــای 
نامبــرده متقاضــی تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم 
مــورخ96/۷/۲۳ ســاعت 9  روز یکشــنبه   در 
صبــح   در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد 
ــن  ــه مالکی ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــذا بموج ل
ــرر در  ــاعت مق ــه در روز و س ــردد ک ــار میگ اخط
ــد اعتراضــات  ایــن آگهــی  درمحــل حضــور یابن
ــاده  ــق م ــالک مطاب ــان ام ــن و صاحب مجاوری
ــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس  ۲0 قان
تحدیــد ی تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد .. 
م الــف ۲05۲۱ تاریــخ انتشــار : 96/۷/۲ حیدری 

رییــس منطقــه ثبــت اســناد  غــرب اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه 
پــالک شــماره ۱0599 فرعــی از ۱۲/6۷6  واقــع 
در بخــش ۱۴  ثبــت اصفهــان کــه طبــق پرونــده 
ثبتــی بنــام نرگــس کیانــی زهرانــی  فرزنــد نصر 
ــه علــت عــدم  ــان ثبــت اســت وب ــه   در جری ال
ــک  ــده این ــل نیام ــت بعم ــی ثب ــور متقاض حض
بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر از مــاده ۱5 قانــون 
ــی  ــرده متقاض ــای نامب ــق تقاض ــر طب ــت و ب ثب
تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم روز یکشــنبه 
محــل  صبــح    9 ســاعت   96/۷/۲۳ مــورخ 
شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بموجــب ایــن 
ــار  ــن اخط ــن و مجاوری ــه مالکی ــه کلی ــی ب آگه
ــل  ــرر در مح ــاعت مق ــه در روز و س ــردد ک میگ

حضــور یابنــد اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان 
امــالک مطابــق مــاده ۲0 قانــون ثبــت از تاریــخ 
ــا ســی  ــد حــدود ت ــس تحدی ــم صورتمجل تنظی
روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق تبصــره ۲ 
ــده  ــف  پرون ــن تکلی ــون تعیی ــاده واحــده قان م
ــک  ــرف ی ــرض  ظ ــت معت ــی ثب ــای معترض ه
ــن اداره  ــه ای ــراض  ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری م
ــع  ــه مراج ــت  ب ــم دادخواس ــا تقدی ــتی ب بایس
ذیصــالح  قضائــی گواهــی تقدیــم دادخواســت 

ــد .  ــن اداره تســلیم نمای ــه ای را اخــذ و ب
 96/۷/۲  : انتشــار  تاریــخ   ۲05۴۷ الــف  م 
ــرب  ــناد  غ ــت اس ــه ثب ــس منطق ــدری ریی حی

اصفهــان

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظــر بــه اینکــه  ســید حمیــد افضلــی بــا تســلیم 
یــک بــرگ استشــهاد  شــهود  شــماره ۷۳9۴۷ 
اصفهــان   ۲5 خانــه  دفتــر  مــورخ96/5/۱۴ 
مدعــی مفقــود شــدن ســند مالکیــت   بــه 
میــزان نــود و نــه صــدم ســهم مشــاع از چهــل 
ســهم ششــدانگ پــالک شــماره  ۲0۷ فرعــی از 
ــان   ــت اصفه ــش ۱۴ ثب ــع در بخ ــی  واق 6 اصل
کــه در ذیــل ثبــت ۳9۳50 صفحــه  ۴9۳  دفتــر 
۳5۴ امــالک تحــت  شــماره چاپــی ۳/۱0۷۲66 
ــند  ــب س ــه بموج ــده ک ــلیم گردی ــادر و تس ص
انتقــال  شــماره 895۷ مــورخ ۱۳۳5/۱/9  دفتــر 
خانــه  اســناد رســمی شــماره ۷8 شــهر  اصفهان 
اســتان اصفهــان بــه نامبــرده انتقــال یافتــه 
ــوم   ــت  مرق ــند مالکی ــه س ــته   ک ــار داش و اظه
ــای  ــده  و تقاض ــود گردی ــی مفق ــر جابجای در اث
ــت   ــوده اس ــی نم ــت المثن ــند مالکی ــدور س ص
لــذا دفتــر چــه ســند مالکیــت  مذکــور  از درجــه 
ــه اســتناد  اعتبــار  ســاقط اســت  لــذا مراتــب ب
ــن  ــاده ۱۲0 آیی ــل م ــی ذی ــک اصالح ــره ی تبص
ــی  ــی م ــت آگه ــک نوب ــت در ی ــون ثب ــه قان نام
ــه  ــام معامل ــی انج ــی مدع ــه کس ــود چنانچ ش
نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند 
ــخ انتشــار  ــزد خــود میباشــد از تاری ــت ن مالکی
ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روزاعتــراض خــود 
ــا  ــت ی ــند مالکی ــل س ــه اص ــن ارائ ــًا ضم را کتب
ــید  ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ــه ب ــند معامل س
اخــذ نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل 
ــده ســند مســترد  ــه کنن ــه ارائ ــت ب ســند مالکی
گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف / مــدت مقــرر 
اعتــراض  صــورت  در  یــا  نرســید  اعتراضــی 
ــه نشــود  ــه ارائ ــا معامل ــت ی اصــل ســند مالکی
اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق 

ــد .  ــد ش ــررات خواه مق
م الــف ۲0۴9۳  علیرضــا حیــدر ی-رئیســں 

ــان ــرب اصفه ــالک غ ــناد و ام ــت اس ثب

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــده کالســه 960۷6۲ خواهــان  در خصــوص پرون
اکبــر براتــی بــا وکالــت مرتضی  زارعــی و مرتضی 
قانعیــان  دادخواســتی مبنــی بــر نســخه ثانــی 
پیوســت.......   بــه طرفیــت عبــاس بوچانــی ۲- 
ســید مهــدی حســینی ۳-  میتــرا صیــر فیــان 
پــور  تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز 
ــده اســت .  ــن گردی 96/8/۷ مــورخ 8/۳0 تعیی
ــده  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب باعنای
ــل از  ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای مرات
وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در کنــار 
ــرزا  ــگاه و می ــن آتش ــرازی مابی ــان خ ــذر اتوب گ
ــماره ۳   ــع ش ــری مجتم ــاختمان مطه ــر س طاه
ــعبه 5۲  ــان – ش ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 

مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد.
ــر شــعبه 5۲  ــر دفت ــف مدی شــماره: ۲0۴۷۱م ال

ــان شــورای حــل اختــالف اصفه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــده کالســه 960۷6۱ خواه ــوص پرون در خص
ــی  ــی  زارع ــت مرتض ــا وکال ــینا ب ــور س ــر پ ناص
ــر  ــی ب ــتی مبن ــان  دادخواس ــی قانعی و مرتض
ــت  ــه طرفی ــه    ب ــی پیوســت مطالب نســخه ثان
ــت  ــوده و وق ــم نم ــری   تقدی ــد باق ــی محم عل
ــن  ــورخ 9تعیی ــرای روز 96/8/۷ م ــیدگی ب رس
گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول المــکان 
ــا  ــر ت ــد منتش ــب در جرای ــده مرات ــودن خوان ب
خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه 
واقــع در کنــار گــذر اتوبــان خــرازی مابیــن 
آتشــگاه و میــرزا طاهــر ســاختمان مطهــری 
مجتمــع شــماره ۳  شــورای حــل اختــالف 
اصفهــان – شــعبه 5۲ مراجعــه و نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت 
عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  
تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 

شــد.
ــر شــعبه 5۲  ــر دفت ــف مدی شــماره: ۲0۴۷۱م ال

ــان شــورای حــل اختــالف اصفه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه ۲09/96 خواه ــده کالس ــوص پرون در خص
ــه  ــر مطالب ــی ب ــتی مبن ــه  دادخواس ــی فقی عل
ــم  ــوری تقدی ــران صب ــت کام ــه طرفی ــه   ب وج
نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز 96/8/6 
مــورخ ۱5/۳0 تعییــن  و بــا توجــه  بــه  مجهــول 
المــکان بــودن خوانده حســب تقاضــای خواهان  
ــا  ــر ت ــار  منتش ــر اال نتش ــد کثی ــب در جرای مرات
خوانــده  قبــل از وقــت رســیدگی  بــه ایــن 
شــعبه  مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور 
در وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد. تصمی
شــماره: ۲0۴۷۷م الــف مدیــر دفتــر شــعبه ۳۷ 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

اجرائیه
شماره اجرائیه: 96۱0۴۲6۷9۴۳00080

شماره پرونده: 9509986۷9۴۳00۲0۷ 
شــماره بایگانــی شــعبه : 950۲08)۲8۱-95( 
تاریــخ  تنظیــم: 96/5/9  مشــخصات محکوم 
لــه ردیــف ۱ نــام حمیــد رضــا  گنجــی فرزنــد 
حســین      نشــانی:  اصفهــان نجــف آبــاد  خ 
شــیخ بهایــی مرکــزی کــوی نیــک مهــر  پ ۲   
مشــخصات محکــوم علیــه  حســین  امیــری 
مــار بینــی  فرزنــد حمــزه     نشــانی: مجهــول 
المــکان  مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام 
قانونــی محکــوم لــه / محکــوم علیــه  مریــم  
ــی   ــد مصطف ــادی  فرزن ــف آب ــریفیانا نج ش
اصفهــان – نجــف آبــاد خ امــام خ شــیخ 
بهایــی مرکــزی کــوی نیــک مهر  پ ۲ شــمالی 
وکیــل حمیــد رضــا گنجــی  محکــوم بــه: 
بموجــب درخواســت اجــرای  حکــم مربوطــه 
ــماره  ــماره 96۱0096۷9۴۳005۷5 و ش ــه ش ب
 95099۷6۷9۴۳0۱۳68 مربوطــه  دادنامــه  
محکــوم علیــه محکــوم اســت  بــه پرداخــت  
ــت اصــل خواســته  ــال باب ــغ 55000000 ری مبل
ــی  و  ــه دادرس ــت  هزین ــال باب و 8۱5000 ری
حــق الوکالــه وکیــل  طبــق تعرفــه قانونــی  و 
ــرای  ــاب  اج ــا احتس ــی  ب ــر آگه ــه نش هزین
ــخ  ــه  ازتاری ــر تادی ــارت  تاخی ــکام و خس اح
ســر رســید چــک موصــوف 88/۳/6 لغایــت 
اجــرای حکــم در حــق محکــوم لــه همــراه بــا 
نیــم عشــر  دولتــی   .   محکــوم علیــه مکلــف 
اســت از تاریــخ ابــالغ اجرائیــه : ۱- ظــرف ده 
روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده۳۴ 
ــی  ــی( .۲- ترتیب ــکام مدن ــرای اح ــون اج قان
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . ۳- 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه 
خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه 
ندانــد بایــد 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
ــزد بانکهــا و موسســات  ــه هــر عنــوان ن کــه ب
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 در ام ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه 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 8و۳ قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی ۱۳9۴(  .۴- 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 ۳۴ قان
۲0 ق.م.ا و مــاده ۱6 قانــون نحــوه اجــرای 
ــال  ــال م ــی ۱۳9۴( 5- انتق ــت مال محکومی
ــزه فــرار از  ــا انگی ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ــن ب ادای دی
بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب 
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــردو 
قانــون   ۲۱ ) مــاده  مجــازات مــی شــود. 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳9۴(. 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 ۱ مــاده ۳ قانــون 

ــی ۱۳9۴( ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
م الــف ۲0۴6۲ مســئول دفتــر  شــعبه شــورای 
ــورای  ــی  ش ــعبه ۱۳ حقوق ــالف ش ــل اخت ح
حــل اختــالف  اصفهــان  مجتمــع شــماره یــک  

اجرائیه
شماره اجرائیه: 96۱0۴۲0۳50۱00۱9۱

شماره پرونده: 9۴09980۳50۱00۱8۴ 
شــماره بایگانــی شــعبه : 9۴0۲۱۳ تاریــخ  
ــه  ــوم ل ــخصات محک ــم: 96/5/۱9  مش تنظی
ردیــف ۱ نــام :بانــک مهــر اقتصــاد      نشــانی: 
خ توحیــد  جنــب تــاالر  فرشــچیان  ســر 
ــتی  ــد پس ــاد  ک ــر اقتص ــک مه ــتی بان پرس
محکــوم  مشــخصات      8۱۷۳6۴۴595
ــر  ــدهللا ه ــی ۳- عب ــدهللا  ۲- عل ــه ۱- ی علی
ــر  ــی ه ــد قل ــه فرزن ــر س ــی ه ــه عظیم س
ســه     نشــانی: مجهــول المــکان  مشــخصات 
نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم له / 
محکــوم علیــه  ۱-امیــر توکلــی فرزنــد حســن  
۲- بنــت الهــدا کیانــی ارثــی فرزنــد هوشــنگ 
هــر دو بنشــانی  اســتان اصفهــان شهرســتان 
اصفهــان  چهــا راه توحیــد   بهســامان  طبقــه 
دوم  واحــد ۷  کدپســتی  8۱۷۳۷9۴59۱ 
وکیــل  بانــک مهــر اقتصــاد ۳- عظیمــه 
ــاد  ــف آب ــانی نج ــا  نش ــد رض ــی فرزن صادق
ــلطانیان پ  ــی ک س ــی  جنوب ــیخ بهای خ ش
50/۱ وکیــل بانــک مهــر اقتصــاد محکــوم بــه: 
بموجــب درخواســت اجــرای حکــم  مربوطــه 
بــه شــماره 96۱0090۳50۱0۲۳65 و شــماره 
 9۴099۷0۳50۱0۱۲۴۷ مربوطــه  دادنامــه  
ــه ۱-  ــد ب ــا  محکومن ــم مضامن ــوم علیه محک
پرداخــت مبلــغ ۱5۲500000 ریــال بابــت اصــل 
ــه   ــر تادی ــارت تاخی ــام  خس ــته بانضم خواس
از تاریــخ 9۳/8/۱9 تــا زمــان وصــول بــر 
اســاس شــاخص  اعالمــی بانــک مرکــزی ۲- 
پرداخــت مبلــغ ۴۱55000 ریــال بابــت هزینــه 
دادرســی و مبلــغ ۱050000 ریــال بابــت هزینــه 
نشــر آگهــی و مبلــغ ۷9۱0000 ریــال بابــت  

حــق الوکالــه وکیــل در حــق محکــوم لــه ۳- 
ــق  ــت ح ــال باب ــغ ۷6۲5000 ری ــت مبل پرداخ
االجــرا در حــق صنــدوق دولــت  ) رای صــادره 
ــف  ــه مکل ــوم علی ــت (  .   محک ــی  اس غیاب
اســت از تاریــخ ابــالغ اجرائیــه : ۱- ظــرف ده 
روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده۳۴ 
ــی  ــی( .۲- ترتیب ــکام مدن ــرای اح ــون اج قان
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . ۳- 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه 
خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه 
ندانــد بایــد 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
ــزد بانکهــا و موسســات  ــه هــر عنــوان ن کــه ب
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 در ام ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه 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 8و۳ قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی ۱۳9۴(  .۴- 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 ۳۴ قان
۲0 ق.م.ا و مــاده ۱6 قانــون نحــوه اجــرای 
ــال  ــال م ــی ۱۳9۴( 5- انتق ــت مال محکومی
ــزه فــرار از  ــا انگی ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ــن ب ادای دی
بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب 
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــردو 
قانــون   ۲۱ ) مــاده  مجــازات مــی شــود. 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳9۴(. 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 ۱ مــاده ۳ قانــون 

ــی ۱۳9۴( ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
ــی  ــر دادگاه حقوق ــر دفت ــف ۲0۴۴6 مدی م ال
شــعبه ۱ دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان 

اصفهــان حمیــد رضــا ناظمــی 

اجرائیه
شماره اجرائیه: 96۱0۴۲6۷9۳600۱58

شماره پرونده: 9509986۷9۳60۱5۴5 
بایگانــی شــعبه : 95۱558تاریــخ   شــماره 
ــه  تنظیــم : 96/6/۲۲  مشــخصات محکــوم ل
ردیــف ۱ نــام کمــال حاجــی کریمیــان  فرزنــد 
فیــض الــه      نشــانی:  اصفهــان  خ نشــاط  
کوچــه مســجد  قصــر  منشــی کوچــه شــهید 
ســیالنی  پ ۱۱    مشــخصات محکــوم علیــه 
۱- احمــد  ترقیــان خوابجانــی ۲- جــواد 
عابــدی فرزنــد علــی  هــر دو     نشــانی: 
نماینــده  مشــخصات  المــکان   مجهــول 
 / لــه  محکــوم  قانونــی  مقــام  قائــم  یــا 
محکــوم علیــه  محکــوم بــه:  بموجــب در 
خواســت  اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره 
دادنامــه   شــماره  و   96۱0096۷9۳600905
بــه  حکــم   96099۷6۷9۳6006۱5 مربوطــه 
محکومیــت  خوانــدگان بــه نحــو تضامنــی  بــه 
ــت اصــل  ــال باب ــغ ۲6۲00000 ری پرداخــت مبل
ــماره  ــه ش ــک ب ــره  چ ــک فق ــته ) ی خواس
بــه مبلــغ  تاریــخ 9۴/5/۲۲  بــه   606۴88
ــاه کار  ــک رف ــده  بان ــه عه ــال ب ۲6۲00000 ری
ــه  ــال بابــت هزین ــغ ۱6۳5000 ری گــران  و مبل
ــه  از تاریــخ  دادرســی و خســارت تاخیــر تادی
ــا  ــوف  9۴/5/۲۲ ت ــک  موص ــید  چ ــر رس س
ــه  ــوم ل ــخ  اجــرای حکــم  در حــق محک تاری
صــادر  گردیــد بــه انضمــام نیــم عشــر دولتــی    
.   محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابالغ 
اجرائیــه : ۱- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع 
اجــرا گــذارد ) مــاده۳۴ قانــون اجــرای احــکام 
مدنــی( .۲- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم 
بــه بدهــد . ۳- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا 
ــر  ــه از آن میس ــوم ب ــتیفا محک ــم و اس حک
باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
ــی روز  ــرف س ــد ظ ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی مف
کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار 
و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول 
، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان 
وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا 
و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا 
ــق  ــخصات دقی ــراه مش ــه هم ــی دارد ب خارج
ــه  ــی کــه او ب ــه اموال حســابهای مذکــور و کلی
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ه
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
ــوع تغییــر دیگــر در  نقــل و انتقــاالت و هــر ن
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه 
ــی  ــت م ــاز داش ــه ب ــوم ل ــت محک در خواس
شــود) مــواد 8و۳ قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی ۱۳9۴(  .۴- 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 ۳۴ قان
۲0 ق.م.ا و مــاده ۱6 قانــون نحــوه اجــرای 
ــال  ــال م ــی ۱۳9۴( 5- انتق ــت مال محکومی

ــزه فــرار از  ــا انگی ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ــن ب ادای دی
بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب 
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــردو 
قانــون   ۲۱ ) مــاده  مجــازات مــی شــود. 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳9۴(. 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 ۱ مــاده ۳ قانــون 

ــی ۱۳9۴( ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
الــف ۲0۴۱۲  مســئول دفتــر شــعبه 6  م 
ــع  ــالف ) مجتم ــل اخت ــورای ح ــی ش حقوق

شــماره یــک ( 

اجرائیه
شماره اجرائیه: 96۱0۴۲6۷96۱000۱0

شماره پرونده: 9609986۷96۱00۱۱9 
تاریــخ    960۱۱9  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
ــه  ــوم ل ــخصات محک ــم: 96/6/۱9  مش تنظی
ــد  ــی  فرزن ــد  کالن ــام : عبدالحمی ــف ۱ ن ردی
ــی   ــان  خ فردوس ــانی:  اصفه ــاس      نش عب
کوچــه ش مهیــاری ســاختمان  ۳۷۲ واحــد ۲   
ــروی  ــه  آرش خس ــوم علی ــخصات محک مش
فــر     نشــانی: مجهــول المــکان  مشــخصات 
نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم لــه 
/ محکــوم علیــه  :  بموجــب در خواســت  
ــه شــماره و شــماره  اجــرای حکــم مربوطــه ب
 96099۷6۷96۱006۳8 مربوطــه  دادنامــه  
محکــوم علیــه محکــوم اســت  بــه پرداخــت 
مبلــغ ۷9۷55000 ریــال بابــت اصــل دیــن  و 
مبلــغ ۳08000 هزینــه دادرســی و هزینــه نشــر 
ــخ   ــه  از تاری ــر تادی ــار ت تاخی ــی  و خس آگه
تقدیــم دادخواســت  96/۱/۲۱ لغایــت تاریــخ 
ــرخ  ــاس ن ــر اس ــبه آن ب ــه محاس ــول  ک وص
ــوری  ــزی جمه ــک مرک ــی  از ســوی بان اعالم
اســالمی ایــران بــر عهــده  اجــرای احــکام می 
باشــد در حــق محکــوم لــه  و پرداخــت نیــم 
عشــر حــق االجــرا    .   محکــوم علیــه مکلــف 
اســت از تاریــخ ابــالغ اجرائیــه : ۱- ظــرف ده 
روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده۳۴ 
ــی  ــی( .۲- ترتیب ــکام مدن ــرای اح ــون اج قان
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . ۳- 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خود 
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد 
ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل 
تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقول 
و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بر 
میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد 
بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی 
یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیق 
ــه  ــی کــه او ب ــه اموال حســابهای مذکــور و کلی
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ه
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
ــوع تغییــر دیگــر در  نقــل و انتقــاالت و هــر ن
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمه دادخواســت 
ــد واال  ــه نمای ــی ارائ ــام قضائ ــه مق ــار ب اعس
بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت 
مــی شــود) مــواد 8و۳ قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی ۱۳9۴(  .۴- 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 ۳۴ قان
۲0 ق.م.ا و مــاده ۱6 قانــون نحــوه اجــرای 
ــال  ــال م ــی ۱۳9۴( 5- انتق ــت مال محکومی
ــزه فــرار از  ــا انگی ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ــن ب ادای دی
بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب 
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــردو 
قانــون   ۲۱ ) مــاده  مجــازات مــی شــود. 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳9۴(. 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 ۱ مــاده ۳ قانــون 

ــی ۱۳9۴( ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
م الــف ۲0۴۲5  دفتــر شــعبه ۳۱ مجتمــع 

ــان  ــتان اصفه ــهر س ــماره دو  ش ش

اجرائیه
 96۱0۴۲0۳5۱500۲۲5 اجرائیــه:  شــماره 
  9۳09980۳5۱50۱۲56 پرونــده:  شــماره 
شــماره بایگانــی شــعبه : 9۳۱۳۴9 تاریــخ  
ــه  ــوم ل ــم: 96/6/۲8  مشــخصات محک تنظی
ردیــف ۱ نــام محمــد رضــا  نوحــه ســرا  فرزنــد 
ــان     ــتان اصفه ــهر س ــانی: ش ــا      نش علیرض
مشــخصات محکــوم علیــه  ســهیال  فروزنــده  
ــانی:  ــقلی     نش ــد عباس ــی  فرزن ــه تک قلع
ــا  ــده ی ــخصات نماین ــکان  مش ــول الم مجه
ــه / محکــوم  ــوم ل ــی محک ــام قانون ــم مق قائ
ــد  ــی  فرزن ــی دهاقان ــهناز عبدالله ــه  ش علی
بهمــن نشــانی اصفهــان  ســیمین  جنــب 
پمــپ بنزیــن  ســاختمان پاســار گاد  ط 6 
ــارف  ــرا ۲- ع ــه س ــا نوح ــد رض ــل محم وکی
رســتمی  فرزنــد اســماعیل  خ نیکبخــت  
جنــب دادگســتری  ک شــهید صادقــی پ 
ــوم  ــرا  محک ــه س ــا نوح ــد رض ــل محم 9 وکی
بــه: بموجــب در خواســت  اجــرای حکــم  
محکــوم   9۴099۷0۳5۱500599 شــماره 
علیــه محکــوم اســت  بــه پرداخــت ۱- اصــل 
خواســته 95۱00000 ریــال  ۲- خســارت تاخیــر 

تادیــه  از تاریــخ ســر رســید  ) بــه شــرح متــن 
ــول ۳-  ــان وص ــا زم ــت (  ت ــه  پیوس دادنام
ــال ۴- حــق  ــی  8۲0000 ری ــه نشــر آگه هزین
ــه  ــال 5- هزین ــل ۳۴۲۳960 ری ــه  وکی الوکال
دادرســی ۳960000 ریــال در حــق محکــوم لــه  
ــی  ــادره غیاب ــی . رای ص ــر دولت ــم عش 6- نی
ــت  ــف اس ــه مکل ــوم علی ــت     .   محک اس
ــرف ده روز  ــه : ۱- ظ ــالغ اجرائی ــخ اب از تاری
ــاده۳۴  ــذارد ) م ــرا گ ــع اج ــرا بموق ــاد آن مف
ــی  ــی( .۲- ترتیب ــکام مدن ــرای اح ــون اج قان
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . ۳- 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه 
خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه 
ندانــد بایــد 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
ــزد بانکهــا و موسســات  ــه هــر عنــوان ن کــه ب
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 در ام ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه 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 8و۳ قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی ۱۳9۴(  .۴- 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 ۳۴ قان
۲0 ق.م.ا و مــاده ۱6 قانــون نحــوه اجــرای 
ــال  ــال م ــی ۱۳9۴( 5- انتق ــت مال محکومی
ــزه فــرار از  ــا انگی ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ــن ب ادای دی
بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب 
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــردو 
قانــون   ۲۱ ) مــاده  مجــازات مــی شــود. 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳9۴(. 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 ۱ مــاده ۳ قانــون 

ــی ۱۳9۴( ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
ــی  ــر دادگاه حقوق ــر دفت ــف ۲0۴۴9 مدی م ال

ــری  ــرا جعف ــان  زه شــعبه ۱5 اصفه

دادنامه 
ــه  ــماره دادنام ــده : 95۱۳6۱ ش ــه پرون کالس
: 95099۷6۷96۳0۲۷۳۳ مــورخ 96/۱۲/۲۴ 
ــل  ــورای ح ــعبه ۳۳ش ــیدگی : ش ــع رس مرج
ــی  ــد قصاب ــرداد محم ــان مه ــالف  خواه اخت
بنشــانی  اصفهــان  خ رودکــی  ک شــهید  
ــالک ۲۷   ــعدی پ ــت س ــن بس ــان ب ــاد علی ن
وکیــل هاجــر قاســمی بنشــانی اصفهــان 
ــر  خ  ــوار الغدی ــم  بل ــهر ابریش ــان  ش فالورج
امــام خمینــی  خ شــهید  بــا هنــر بــن ســوم    
ــول  ــماریان  مجه ــا مس ــد رض ــده محم خوان
المــکان  شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات 
پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا 
ــی  ــرح آت ــه ش ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس خت
مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای 
ــوص  ــالف در خص ــل اخت ــورای ح ــی ش قاض
ــت  ــا وکال ــی ب ــد قصاب ــرداد محم ــوی مه دع
ــد  ــت محم ــه طرفی ــمی ب ــر قاس ــم هاج خان
بــه خواســته ۱۱5000000  رضــا مســماریان  
ــل   ــای ذی ــماره ه ــه ش ــک ب ــه چ ــال  وج ری
ــق  ــام مطل ــه انضم ــک ............  ب ــده بان عه
ــه دادخواســت  ــا توجــه ب ــی ب خســارات قانون
تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهــی 
ــه  ــال علی ــک مح ــط بان ــت توس ــدم پرداخ ع
و  خوانــده  ذمــه  اشــتغال  در  ظهــور  کــه 
اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد 
و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــالغ قانونــی در 
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
محکمــه  و  مســتند  دفاعیــات  و  الیحــه 
ــوی  ــه دع ــاع نســبت ب ــام دف پســندی در مق
خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت 
لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه 
نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد ۳۱0و۳۱۳ 
قانــون تجــارت و ۱98و5۱5و5۱9و5۲۲ قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
ــال   ــغ ۱۱5000000 ری ــه پرداخــت مبل ــده ب خوان
بابــت اصــل خواســته و ۴۲60000 ریــال بابــت 
ــارت  ــی و  خس ــر آگه ــی و نش ــه دادرس هزین
تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک 
موصــوف ...............تــا تاریــخ اجــرای حکــم 
در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد 
رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلت بیســت روز 
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه 
و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف 
ــم  ــر در محاک ــد نظ ــل تجدی ــت روز قاب بیس
باشــد  مــی  اصفهــان  حقوقــی  عمومــی 
و۷۴۳۷۷5   9۲/۱۱/۲5 مــورخ   ۷۴۳۷55
مــورخ 9۲/۱۲/۱8 و 09۷6۳0 مــورخ 9۳/۱/۲5 
 09۷6۳۳ و   9۳/۱/۳۱ مــورخ   09۷6۳۱ و 
مــورخ 9۳/۲/۱0 و 09۷6۳۴ مــورخ 9۳/۲/۱5 
ــورخ  ــور 9۳/۲/۲0 و 09۷6۳6 م و 09۷6۳5 م
و   9۳/۲/۳۱ مــورخ   09۷6۳۷ و   9۳/۲/۲5
09۷6۴۱ مــورخ 9۳/۳/6 و 09۷6۴۳ مــورخ 
و   9۳/۳/۱۳ مــورخ   09۷6۴۲ و   9۳/۳/۲0
09۷6۴۴ مــورخ 9۳/۳/۲5 و 09۷6۴5 مــورخ 
و   9۲/۱۲/۱6 مــورخ   ۷۴۳۷68 و   9۳/۳/۳۱

.9۲/۱۲/۱۲ مــورخ   ۷۴۳۷6۷
ــورای  ــعبه ۳۳ ش ــی ش ــف ۲0۴۷9 قاض م ال

ــان  ــالف اصفه ــل اخت ح
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توپ و تور
ادعای پرویز مظلومی:

با استقالل تمام کرده ام!
ــرمربی  ــاب س ــاره انتخ ــا درب ــه زنی ه ــه گمان ــی ک در حال
ــر  ــک خب اســتقالل هــر روز بیشــتر و بیشــتر می شــود، ی
عجیــب دهــان بــه دهــان می چرخــد. ســایت نــود 
نوشــت: ایــن خبــر کــه البتــه هنــوز تأییــد نشــده نشــان 
ــه  ــه زودی ب ــی ب ــز مظلوم ــت پروی ــن اس ــد ممک می ده
عنــوان ســرمربی جدیــد اســتقالل معرفــی شــود. ظاهــرًا 
ــه  ــران ب ــاد ته ــعادت آب ــادی در س ــک قن ــی در ی مظلوم
ــتقالل  ــا اس ــه ب ــت ک ــه اس ــتقالل گفت ــدار اس ــد طرف چن
تمــام کــرده و حتــی قــرار اســت دســتیارانش را از میــان 
بازیکنــان بــزرگ اســتقالل انتخــاب کنــد. گفتــه می شــود 
باشــگاه بــه مظلومــی آمــاده بــاش داده تــا اگــر اســتقالل 
ــرمربی  ــد، او س ــق نرس ــه تواف ــی ب ــای خارج ــا گزینه ه ب
اســتقالل شــود. احتمــااًل مظلومــی بخــش اول صحبتهــای 
باشــگاه دربــاره مذاکــره بــا مربیــان خارجــی را بــه اطــالع 
ــش دوم  ــط بخ ــانده و فق ــادی نرس ــش در آن قن هواداران
ــان  ــواداران اســتقالل در می ــا ه ــا باشــگاه را ب ــرات ب مذاک
گذاشــته اســت. پیــش از علیرضــا منصوریــان پرویــز 
ــه  ــود و در حالیک ــران ب ــتقالل ته ــرمربی اس ــی س مظلوم
ــی رســیده  ــال جــام حذف ــه فین ــی ب ــا مظلوم اســتقالل ب
بــود و در لیــگ هــم ســوم شــده بــود، از کار برکنــار شــد.

ساعت بازی ایران و روسیه 
مشخص شد

فدراســیون فوتبــال روســیه ســاعت و زمــان دقیــق دیــدار 
دوســتانه تیــم ملــی ایــن کشــور بــا ایــران را اعــالم کــرد. 
تیــم ملــی فوتبــال ایــران در راه آمــاده ســازی بــرای جــام 
ــدار  ــاری دو دی ــال ج ــاه س ــیه، مهرم ــی ۲۰۱۸ روس جهان
ــان جــام جهانــی یعنــی روســیه  دوســتانه در کشــور میزب
ــر  ــاه براب ــران ۱۳ مهرم ــت ای ــازی نخس ــد. ب ــزار خواه برگ
ــم  ــازی را در تقوی ــن ب ــا ای ــت. فیف ــو اس ــی توگ ــم مل تی
ــازی  ــق ب ــکان دقی ــوز ســاعت و م ــا هن ــرار داد ام خــود ق
مشــخص نشــده اســت. بــازی دوم ایــران مقابــل روســیه 
اســت. پیــش از ایــن اعــالم شــده بــوده کــه ایــن بــازی، 
ــن  ــد شــد. ای ــزار خواه ــاه در ورزشــگاه کازان برگ ۱۸ مهرم
بــازی ســاعت ۱۹: ۳۰ بــه وقــت تهــران )۱۹ به وقــت کازان( 

برگــزار می شــود.

 شکست پتروشیمی بندرامام 
در نخستین دیدار

و  بندرامــام  پتروشــیمی  بســکتبال  تیم هــای  دیــدار 
ــابقات  ــن روز مس ــوب دومی ــتان در چارچ ــتانه قزاقس آس
باشــگاه های آســیا روز شــنبه در شــنزو چیــن محــل 
برگــزاری ایــن رقابت هــا برگــزار شــد. در ایــن دیــدار 
ــا  ــف خــود ب ــر حری ــع براب ــران شــاهین طب شــاگردان مه
نتیجــه ۶۵ بــر ۶۶ شکســت خوردنــد. ایــن دیــدار از گــروه 
ــروز  ــورمان ام ــده کش ــد. نماین ــزار ش ــابقات برگ اول مس
بــرای برگــزاری دومیــن دیــدار خــود بــه مصــاف ِســِرِیت 
رام هللا فلســطین مــی رود ســپس بــه ترتیــب بــا نماینــدگان 

تایلنــد و فیلیپیــن دیــدار می کنــد.

کوتاه اخبار 
کشتی ایران در خطر تعلیق

در چنــد هفتــه گذشــته فدراســیون کشــتی از ارســال 
اساســنامه اصالحــی و مــورد تأییــد مجمــع این فدراســیون 
بــه اتحادیــه جهانــی کشــتی خبــر داد و اعــالم کــرد منتظــر 
ــی  ــنیده ها حاک ــت. ش ــور اس ــه مذک ــی اتحادی ــد نهای تأیی
ــور  ــه اساســنامه اصالحــی مذک ــی ب ــه جهان اســت اتحادی
ــر  ــه وزی ــل اینک ــه دلی ــرده ب ــالم ک ــه و اع ــراد گرفت ــز ای نی
ــن  ــتند ای ــده هس ــو رأی دهن ــاون وی عض ــا مع ورزش ی
موضــوع بــا اصــول خودمختــاری کــه در جنبــش المپیــک 

ذکــر شــده، هــم راســتا نیســت. 
گفتــه می شــود ایــن مهم تریــن ایــرادی اســت کــه 
ــی وارد  ــنامه اصالح ــه اساس ــتی ب ــی کش ــه جهان اتحادی
کــرده و اعــالم کــرده منتظــر اصــالح این مــورد در پیشــنهاد 
ــش وزارت ورزش و  ــد واکن ــد دی ــال بای ــد اســت. ح جدی
فدراســیون کشــتی بــه ایــن موضــوع چــه خواهــد بــود و به 
ایــن ترتیــب ســایه تعلیــق همچنــان بر ســر کشــتی کشــور 
خواهــد مانــد. اتحادیــه جهانــی کشــتی چنــدی پیــش بــا 
ــیون  ــنامه فدراس ــه اساس ــرادات ب ــری ای ــمردن یکس برش
ــد کــرد  ــرادات شــد و تهدی کشــتی خواســتار رفــع ایــن ای
ــی  ــه جهان ــق نظــر اتحادی ــرادات مطاب ــن ای درصورتیکــه ای

ــران را تعلیــق خواهــد کــرد. برطــرف نشــود، کشــتی ای

 سوارکار ایران 
صاحب مدال برنز شد

رحلــه فینــال مســابقات پــرش بــا اســب بازی هــای 
داخــل ســالن آســیا روز شــنبه برگــزار شــد. داود پوررضایی 
ــن  ــی در ای ــده ایران ــی دو شــرکت کنن و امیرحســین حبیب
بخــش از رقابت هــا بودنــد. پوررضایــی بــا ثبــت ۷۰.۱۱ 
صــدم ثانیــه و بــدون خطــا و حبیبــی هــم زمــان ۸.۶۹.۲۰ 

ــت کــرد و ۴ خطــا داشــت.  را ثب
ــه بعــدی زمــان ۴۱.۸۶ ثانیــه را ثبــت  پوررضایــی در مرحل
و بــاز هــم خطایــی نداشــت و در نهایــت ســوم شــد. 
ــوریه  ــر، س ــتان، قط ــدری از عربس ــان ق ــی حریف پوررضای
ــار  ــن ب ــرای اولی ــه ب ــن اینک ــت. ضم ــتان داش و قزاقزس
ســوارکاران ایرانــی بــا اســب های خــود در مســابقات 
شــرکت کردنــد توانســتند بــرای اولیــن بــار مــدال کســب 

ــد. کن

 راهیابی تیم ملی فوتسال 
به نیمه نهایی

ــل  ــرگل مقاب ــری پ ــا برت ــران ب ــال ای ــان فوتس ملی پوش
ــر  ــم برت ــار تی ــع چه ــه جم ــی، ب ــان قهرمان ــی از مدعی یک
مســابقات راه یافــت. تیــم ایــران در حالــی کــه دو بــار در 
ابتــدای بــازی از حریــف خــود عقــب افتــاد، در نهایــت بــه 
برتــری ۱۰ بــر ۴ رســید. ملی پوشــان فوتســال ایــران امــروز 
)یک شــنبه( در مرحلــه نیمه نهایــی رقابت هــا بایــد بــه 

ــد. مصــاف ترکمنســتان برون
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ــا  ــم فیف ــا حک ــر ب ــار دیگ ــران ب ــال ای فوتب
ــال  ــکالت فوتب ــت. مش ــرو رف ــوک ف ــه ش ب
ایرانــی در ســال های اخیــر  باشــگاه های 
نظــر  بــه  اســت کــه  بــوده  حــدی  بــه 
ــال  ــرای حــل معضــل فوتب ــا ب می رســد فیف
در ایــران بــه فکــر صــدور ســنگین ترین 
باشــگاه های  بلکــه  تــا  مجازات هاســت 
از  دســت  و  بیاینــد  عقــل  ســر  ایرانــی 

بردارنــد.  شــمار  بــی  تخلف هــای 
از  شــکایت  پرونــده  صدهــا  وجــود 
باشــگاه های ایرانــی در فیفــا کــه بعضــًا 
ــان  ــل پرداخــت نشــدن حــق بازیکن ــه دلی ب
خارجــی اســت باعــث شــده فوتبــال مــا بــه 
ــل  ــی تبدی ــان خارج ــرای بازیکن ــی ب جهنم

ــود.  ش
هــر چنــد بــه دلیــل پنهــان کاری باشــگاه ها 
آمــار دقیقــی از پرونده هــای شــکایت از 
ــت  ــخص نیس ــا مش ــران در فیف ــال ای فوتب
امــا بــر اســاس شــواهد موجــود تقریبــًا بــه 
ــل ۱۰ – ۱۵  ــی حداق ــگاه ایران ــر باش ازای ه
ــه  ــرح شــده اســت ک ــا مط شــکایت در فیف
ــن شــکایت ها  ــا کمــال تأســف در همــه ای ب

ــت.  ــا شاکی هاس ــق ب ح
آخریــن دســته گل باشــگاه های ایرانمــی 
ــرار دارد هــم  ــا ق ــون در صــدر خبره ــه اکن ک
مربــوط بــه آقــای گل فوتبــال ایــران اســت.

 طارمی و ماجرای ریژه اسپور
ــزه اســپور و  ــه ری موضــوع انتقــال طارمــی ب
ســپس بازگشــت ناگهانــی او به پرســپولیس 
مهمتریــن خبــر فصــل نقــل و انتقــاالت لیگ 
ــرار  ــا اص ــه ب ــود ک ــته ب ــال گذش ــر در س برت
ــتانش  ــه و دوس ــل، مدیربرنام ــی، وکی طارم
ــوان  ــه عن ــی ب ــین هدایت ــن حس و همچنی
تأمیــن کننــده مبلــغ قــرارداد طارمــی در 
ــه یــک  ــل ب ــه پرســپولیس، تبدی برگشــت ب
ــد  ــرک ش ــگاه ت ــرای باش ــی ب ــس حقوق کی
کــه از همــان زمــان مشــخص بــود از حقــوق 
ــوان  ــه عن ــی ب ــت مبلغ ــرای دریاف ــود ب خ

ــت.  ــد گذش ــارت نخواه خس
ــزه اســپور کــه مهــدی طارمــی و  باشــگاه ری
ــود،  ــرده ب ــتخدام ک ــان را اس ــن رضایی رامی
ــاز  ــوک نی ــم ن ــوان مهاج ــه عن ــی را ب طارم

ــا  ــن و ب ــد روز تمری ــا بعــد از چن داشــت؛ ام
وجــود عقــد قــرارداد رســمی طارمــی ناگهــان 
ــه  ــردد ک ــپولیس بازگ ــه پرس ــرد ب ــوس ک ه
بــا ایــن تصمیــم اطرافیــان او بــه اســتانبول 

ــد. ــکورت کردن ــران اس ــا ته ــد و او را ت رفتن
ــن  ــو ای ــت لغ ــدارهایی باب ــان هش در آن زم
ــا  ــد؛ ام ــن داده ش ــن بازیک ــه ای ــرارداد ب ق
ــًا  ــه نهایت ــت ک ــد داش ــن تاکی ــل بازیک وکی
بــه  مبلغــی  پرداخــت  بــا  ماجــرا  ایــن 
عنــوان جریمــه حــل و فصــل خواهــد شــد. 
ــل  ــری مدیرعام ــر طاه ــی اکب ــن عل همچنی
ــل  ــرات و در محاف ــه ک ــز ب ــپولیس نی پرس
عمومــی اعــالم کــرده بــود اگــر محرومیتــی 
در پــی باشــد، تنهــا متوجــه مهــدی طارمــی 

ــود.  ــد ب خواه
بــا ایــن وصف و در شــرایطی که پرســپولیس 
خــود  باشــگاهی  دوران  در حســاس ترین 
ــوک  ــری ش ــان خب ــرد، ناگه ــر می ب ــه س ب
ــران را در شــوک فــرو  ــال ای آور فضــای فوتب
ــده  ــان پرون ــر پای ــرد، خبــری کــه داللــت ب ب
ــی  ــن ایران ــرک از بازیک ــگاه ت ــکایت باش ش

ــت. داش

 حکم فیفا
آنچــه از شــواهد ایــن حکــم پیداســت فیفــا 
ــک  ــئول تحری ــپولیس را مس ــگاه پرس باش
در  اســپور  ریــزه  تــرک  بــرای  بازیکــن 

تابســتان ســال گذشــته می دانــد.
 ترجمــه ۸ بنــدی فیفــا بــه شــرح زیــر 

اســت:
ــپور  ــزه اس ــگاه ری ــاکی، باش ــکایت ش ۱- ش

ــت. ــده اس ــه ش ــه پذیرفت ترکی
۲- متشــاکی اول، مهــدی طارمــی، بایــد 

در زمــان ۳۰ روز پــس از ابــالغ ایــن حکــم، 
ــا گذاشــتن قــرارداد، مبلــغ  ــر پ ــه دلیــل زی ب
ــده باشــگاه  ــه شــاکی پرون ــورو ب ۷۸۹۵۰۰ ی

ــردازد. ــزه اســپور بپ ری
فوتبــال  باشــگاه  دوم،  ۳-متشــاکی 
بــه  پرســپولیس  باشــگاه  پرســپولیس، 
صــورت جــدی در پرداخــت ایــن قرضــه بــه 

دارد. مســئولیت  مشــترک  صــورت 
مبلــغ  پرداخــت  در  تعلــل  صــورت  ۴-در 
اعــالم شــده در بنــد دو بــه ایــن مبلــغ یــک 
ــت و  ــد گرف ــق خواه ــدی تعل ــره ۵ درص به
ــا  ــی فیف ــه انضباط ــه کمیت ــاله ب ــن مس ای
ارجــاع خواهــد شــد تــا تصمیمــات الزم 

دربــاره آن اعمــال شــود.
ــده  ــزه اســپور، شــاکی پرون ۵ – باشــگاه ری
بایــد بالفاصلــه و بــه طــور مســتقیم، شــماره 
حســابی را بــه متشــاکی یــک و دو، مهــدی 
ــد  طارمــی و باشــگاه پرســپولیس اعــالم کن
ــه آن حســاب  ــا آنهــا وجــه مــورد نظــر را ب ت
واریــز نماینــد و کمیتــه حــل اختــالف فیفــا 
بایــد از پرداخــت ایــن جریمــه مالــی مطلــع 

شــود.
ــن  ــت ۴ ماهــه از بازی هــای بی ۶- محرومی
ــی(  ــدی طارم ــاکی ۱ )مه ــه متش ــی ب الملل
ــامل  ــت ش ــن محرومی ــود. ای ــالم می ش اع
تمــام بازی هــای ملــی و باشــگاهی اســت و 

از زمــان اعــالم حکــم، قابــل اجراســت.
و  نقــل  از  نیــز  پرســپولیس  باشــگاه   -۷
انتقــاالت بازیکــن، چــه خارجــی و چــه 
داخلــی، در دو پنجــره آتــی نقــل و انتقــاالت 
ــت. ــروم اس ــم مح ــن حک ــالغ ای ــد از اب بع

توســط  مــوارد مطــرح شــده  ۸- ســایر 
شــاکی مــورد قبــول قــرار نگرفــت.

ــه دادگاه  ــراض ب ــکان اعت ــان ام ــن می در ای
عالــی ورزش )CAS( امــری متــداول در 
باشــگاه پرســپولیس و  و  احــکام اســت 
مهــدی طارمــی نیــز می تواننــد در خصــوص 
رأی صــادره تــا ۲۱ روز بعــد از اعــالم حکــم، 

ــد. ــراض کنن اعت
ــه اعتــراض بــه دادگاه  ــا توجــه بــه اینک ب
ــن دادگاه  ــه ای ــالم نتیج ــی ورزش و اع عال
بــه طــول می انجامــد  از دو مــاه  بیــش 
بــه نظــر می رســد کــه طارمــی بســیاری 
ــش را  ــل تیم ــن فص ــم ای ــای مه از بازی ه

ــه  ــه ب ــی ک ــد داد و در فصل ــت خواه از دس
ــای  ــود آرزوه ــی می ش ــی منته ــام جهان ج
ــی  ــازی در جــام جهان ــرای ب ــن بازیکــن ب ای

ــت.  ــودی اس ــرف ناب در ش
اینکــه چــه کســانی مقصــر ایــن ماجــرا 
هســتند بــر خــالف همیشــه خیلــی شــفاف 

ــت.  اس
و  هدایتــی  حســین  طارمــی،  دوســتان 
مســئوالن پرســپولیس نقــش پــر رنگــی 
در بازگشــت ایــن بازیکــن داشــتند و مــدام 
در گــوش او می خواندنــد کــه اتفاقــی رخ 

نخواهــد داد.
از  بســیاری  زمــان  آن  در  متاســفانه 
وکالی خبــره ورزش کشــور بــه طارمــی و 
پرســپولیس هشــدار دادنــد کــه فســخ یــک 
طرفــه قــرارداد رســمی آنهــم بــه ایــن شــکل 
غیــر حرفــه ای می توانــد عواقــب جبــران 
ناپذیــری داشــته باشــد امــا بــا وجــود 
همــه ایــن هشــدارها طارمــی و باشــگاه 
تصمیــم گرفتنــد بــه حــرف کارشناســان 
 بــی اعتنــا باشــند و قوانیــن فیفــا را نادیــده

بگیرند. 
ــن و  ــن قوانی ــده گرفت ــن نادی ــاال دود ای ح
ــه حــرف کارشناســان هــم  گــوش نکــردن ب

ــم  ــم در چش ــه و ه ــی رفت ــم طارم در چش
باشــگاه پرســپولیس. 

ــد همیشــه ایــن وســط  طرفــداران هــم مانن
ســنگ زیریــن آســیاب خواهنــد بــود و 
باشــگاه کاســه  دوبــاره  اینکــه  احتمــال 
گدایــی دســت بگیــرد و از آنهــا طلــب یــاری 

ــود دارد.  ــم وج ــد ه کن
ــا  واقعــًا مشــخص نیســت ایــن هــواداران ت
ــن  ــی ای ــی کفایت ــاوان ب ــد ت ــی بای چــه زمان

ــد. ــس بدهن ــران را پ مدی
ایــن محرومیــت و عواقــب محتمل ناشــی از 
آن قطعــًا درس عبــرت خوبــی بــرای طارمــی 
ــران پرســپولیس  ــا مدی خواهــد شــد امــا آی
کــه همیــن االن هــم پرونده هــای بســیاری 
در فیفــا دارنــد از ایــن اتفــاق درس خواهنــد 

گرفــت؟
 آیــا ایــن محرومیــت ســنگین آخریــن 

محرومیــت فوتبــال مــا خواهــد بــود؟
ــدن  ــود آم ــه وج ــث ب ــاق باع ــن اتف ــا ای آی
بــه  نــا  مدیریــت  در  بنیادیــن  تغییــرات 

ســامان فوتبــال مــا خواهــد شــد؟
ــه پاســخ های آن  ــا ســواالتی اســت ک این ه
ــاره  ــیاری را درب ــای بس ــد واقعیت ه می توان

فوتبــال امــروز مــا روشــن کنــد.

بربادرفته به سبک پرسپولیس

شوک طارمی

ورزش

،،
اما بر اســاس شــواهد موجود تقریباً 
ــی حداقــل ــه ازای هــر باشــگاه ایران  ب
 10 – 15 شــکایت در فیفــا مطــرح 

شــده اســت

دادنامه 
ــه  ــماره دادنام ــده : ۹۶۰۵۸۳ ش ــه پرون کالس
 /۶/۲۶ مــورخ   ۹۶۰۹۹۷۶۷۹۳۷۰۲۶۱۵  :
ــل  ــورای ح ــعبه ۷ش ــیدگی : ش ــع رس ۹۶مرج
مســتاجران   غالمرضــا  خواهــان  اختــالف  
گورتانــی فرزنــد اســدهللا  نشــانی اصفهــان 
ــاد  ــود آب ــی محم ــران شــهرک صنعت جــاده ته
۱۸ خ ســنگبری صائــب    خوانــده مجتبــی 
ــی  ــی ۲- مصطف ــد عل ــد محم ــدری فرزن حی

ظاهــری فرزنــد علــی   مجهــول المــکان 
شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و 
اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم 
ــادرت  ــه شــرح آتــی مب رســیدگی را اعــالم و ب
قاضــی  رای  نمایــد  مــی   رای  صــدور  بــه 
ــوی   ــوص دع ــالف در خص ــل اخت ــورای ح ش
ــد اســد  ــی  فرزن غالمرضــا مســتاجران  گورتان
ــد  ــدری فرزن ــی حی ــت ۱- مجتب ــه طرفی هللا ب
ف  طاهــری  مصطفــی   -۲ علــی   محمــد 
ــون   ــاد میلی ــد و هفت ــته یکص ــه خواس ــی ب عل
ریــال  وجــه چــک بــه شــماره ۹۰۱۱۸۳ مــورخ 
۹۶/۲/۲۷ عهــده بانــک  مهــر ایــران    بــه 
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه اس
ــده علــی رغــم ابــالغ قانونــی در  و اینکــه خوان
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
محکمــه   و  مســتند  دفاعیــات  و  الیحــه 
ــوی  ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف ــندی در مق پس
ــه ننمــوده اســت  ــراز و ارای خواهــان از خــود اب
لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه 
ــه اســتناد مــواد ۳۱۰و۳۱۳  نظــر میرســد کــه ب
ــون  ــارت و ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲ قان ــون تج قان
ــه محکومیــت  ــی حکــم ب آئیــن دادرســی مدن
مبلــغ  پرداخــت  بــه  تضامنــی خوانــدگان  
ــل  ــت اص ــال  باب ــون  ری ــد وهفتادمیلی یکص
ــون و  ســیصد و شــصت  خواســته وســه میلی
ــه  ــت هزین ــال۳۳۶۵۰۰۰( باب ــزار  ری ــج ه وپن
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــی و  خس دادرس
ســر رســید چــک موصــوف ۹۶/۲/۲۷تــا تاریــخ 
اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــالم 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در 
ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
در  نظــر  قابــل تجدیــد  روز  بیســت  ظــرف 
محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد 
م الــف ۲۰۳۸۲ قاضــی شــعبه ۷ شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصــوص پرونــده کالســه ۹۶۰۴۰۳ خواهــان  
ــر دســتور  ــی ب ــی رفیعــی دادخواســتی مبن عل
تخلیــه بــه طرفیــت اعظــم شــایان فــرد 
ــیدگی  ــت رس ــت، وق ــوده اس ــم نم تقدی

بــرای روز یکشــنبه مــورخ ۹۶/۸/۷ ســاعت 
توجــه  بــا  اســت.  تعییــن گردیــده   ۱۶/۳۰
ــب  ــده حس ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه مجه ب
ــد منتشــر،  ــب در جرای ــان مرات تقاضــای خواه
ــن  ــه ای ــت رســیدگی ب ــل از وق ــده قب ــا خوان ت
ــاب-  ــان ســجاد-اول ارب شــعبه واقــع در خیاب
روبــروی مدرســه لیلــی پــور- جنب ســاختمان 
ــتی ۸۱۶۵۷۵۶۴۴۱  ــد پس ــالک۵۷ ک ــا- پ صب
اصفهان-شــعبه    اختــالف  حــل  شــورای 
شــورای حــل اختــالف اصفهــان مراجعــه و 
ــذ  ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان نس
نمایــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی 
ــالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ  اب

ــی شــود. م
م الــف/۲۰۴۰۸ مدیــر دفتــر شــعبه ۲۶ شــورای 

حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
/۹۶۰۵۶۶ کالســه  پرونــده  خصــوص  در 

اعتزازیــان  رضــا  حمیــد  خواهــان   ش۱۱ 
ــت  ــه طرفی ــه ب ــر مطالب ــی ب ــتی مبن دادخواس
اســت،  نمــوده  تقدیــم  چهرقانــی  علیرضــا 
وقــت رســیدگی بــرای روز  مــورخ ۹۶/۸/۲۱ 
ــا  ــت. ب ــده اس ــن گردی ــح تعیی ــاعت ۱۰ صب س
توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
ــاده ۷۳  ــر م ــان  براب ــای خواه ــب تقاض حس
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب در جرایــد 
منتشــر، تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه 
ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان ابتــدای خیابــان 
شــیخ صــدوق شــمالی چهــار راه وکال حــل 
اختــالف مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور 
وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم 

ــود. ــی ش ــاذ م ــی اتخ مقتض
م الــف/۲۰۴۵۵ مدیــر دفتــر شــعبه ۱۱ مجتمــع 

شــماره ۲ شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصــوص پرونــده کالســه ۹۶۰۷۸۵ خواهــان  
ــار  ــی ی ــت احمــد تق ــا وکال ــان ب ــی نبائی مجتب
پــور دادخواســتی مبنــی بــر مطالبــه بــه طرفیت 
حمیــد بکتاشــیان تقدیــم نمــوده اســت، وقــت 
 ۹۶/۸/۲۰ مــورخ   .... روز  بــرای  رســیدگی 
ــت.  ــده اس ــن گردی ــح تعیی ــاعت ۹/۳۰ صب س
ــده  ــودن خوان ــه مجهــول المــکان ب ــا توجــه ب ب
حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده ۳۷ 
قانــون آییــن دادرســی مدنــی مراتــب در جرایــد 
منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه 
ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان ابتــدای خیابــان 
ــع حــرم  ــع شــهدای مداف ــار راه وکال مجتم چه
و نســخه  اختــالف مراجعــه  شــورای حــل 
ــد.  ــذ نمایی ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان
در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ 
ــی  ــاذ م ــی اتخ ــم مقتض ــی و تصمی ــده تلق ش

شــود.

 ۳۳ شــعبه  دفتــر  مدیــر  الــف/۲۰۴۶۷  م 
مجتمــع شــماره ۲ شــورای حــل اختــالف 

اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصــوص پرونــده کالســه ۹۶۰۵۶۵/ش۱۱ 
ــتی  ــان دادخواس ــا اعتزازی ــان  حمیدرض خواه
مبنــی بــر مطالبــه بــه طرفیــت خــدا رضــا 
وقــت  اســت،  نمــوده  تقدیــم  چهرقانــی 
 ۹۶/۸/۲۱ مــورخ   .... روز  بــرای  رســیدگی 
بــا  اســت.  تعییــن گردیــده   ۹/۳۰ ســاعت 
توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده ۳۷ 
قانــون آییــن دادرســی مدنــی مراتــب در جرایــد 
ــیدگی  ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت منتش
بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان ابتــدای 
ــار راه وکال  ــماره چه ــدوق ش ــیخ ص ــان ش خیاب
و نســخه  اختــالف مراجعــه  شــورای حــل 
ــد.  ــذ نمایی ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان
رســیدگی  وقــت  حضــور  عــدم  صــورت  در 
ــالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ  اب

 می شود.
م الــف/ ۲۰۴۷۳ مدیــر دفتــر شــعبه ۱۱ مجتمع 

شــماره ۲ شــورای حــل اختــالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصــوص پرونــده کالســه ۹۶۰۷۸۴ خواهــان  
مجتبــی نبائیــان بــا وکالــت احمــد تقــی یارپــور 
ــت  ــه طرفی ــه ب ــر مطالب ــی ب ــتی مبن دادخواس
ــت،  ــوده اس ــم نم ــور تقدی ــین پ ــی افش مجتب
وقــت رســیدگی بــرای روز .... مــورخ ۹۶/۸/۲۰ 
ــت.  ــده اس ــن گردی ــح تعیی ــاعت ۸/۳۰ صب س
ــده  ــودن خوان ــه مجهــول المــکان ب ــا توجــه ب ب
حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده ۳۷ 
قانــون آییــن دادرســی مدنــی مراتــب در جرایــد 
منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه 
ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان ابتــدای خیابــان 
ــع حــرم  ــع شــهدای مداف ــار راه وکال مجتم چه
و نســخه  اختــالف مراجعــه  شــورای حــل 
ــد.  ــذ نمایی ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان
در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ 
ــی  ــاذ م ــی اتخ ــم مقتض ــی و تصمی ــده تلق ش

شــود.
م الف/۲۰۴۷۲مدیــر دفتــر شــعبه ۳۳ مجتمــع 

شــماره ۲ شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصــوص پرونــده کالســه ۹۶۰۷۸۴ خواهــان  
مجتبــی نبائیــان بــا وکالــت احمــد تقــی 
ــه  ــر مطالبــه ب ــار پــور دادخواســتی مبنــی ب ی
طرفیــت مهــدی ســهرابی زمانــی تقدیــم 
نمــوده اســت، وقــت رســیدگی بــرای روز .... 
مــورخ ۹۶/۸/۲۰ ســاعت ۹ صبــح تعییــن 
گردیــده اســت. بــا توجــه بــه مجهــول المکان 
ــان  ــای خواه ــب تقاض ــده حس ــودن خوان ب

دادرســی  آییــن  قانــون   ۳۷ مــاده  برابــر 
مدنــی مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده 
قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع 
ــار راه وکال  ــان چه ــدای خیاب ــان ابت در اصفه
مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم شــورای حــل 
اختــالف مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت 
ــدم  ــورت ع ــد. در ص ــذ نمایی ــم را اخ و ضمائ
حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و 

ــم مقتضــی اتخــاذ مــی شــود. تصمی
 م الف/۲۰۴۶۸

ــماره ۲  ــع ش ــعبه ۳۳ مجتم ــر ش ــر دفت مدی
ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 /۹۶۰۶۹۸ کالســه  پرونــده  خصــوص  در 
ش۷ خواهــان  کمــال حاجــی کریمیــان 
ــت ۱-  ــه طرفی ــر ..... ب ــی ب دادخواســتی مبن
ام البنیــن صادقــی ۲- منصــور آقاعلیــای 
تقدیــم نمــوده اســت، وقــت رســیدگی بــرای 
روز ســه شــنبه مــورخ ۹۶/۸/۱۶ ســاعت 
ــه  ــه ب ــا توج ــده اســت. ب ــن گردی ۹/۳۰ تعیی
مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب 
ــون  ــاده ۳۷ قان ــر م ــان براب ــای خواه تقاض
آییــن دادرســی مدنــی مراتــب در جرایــد 
ــل از وقــت رســیدگی  ــده قب ــا خوان منتشــر ت
ــدای  ــان ابت ــع در اصفه ــعبه واق ــن ش ــه ای ب
مجتمــع شــهدای  وکال  راه  چهــار  خیابــان 
مدافــع حــرم شــورای حــل اختــالف مراجعــه 
و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را 
اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت 
تصمیــم  و  تلقــی  ابــالغ شــده  رســیدگی 

ــود. ــی ش ــاذ م ــی اتخ مقتض
م الــف/۲۰۴۱۳ مدیــر دفتــر شــعبه ۷ مجتمع 

شــماره ۲ شــورای حــل اختــالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 ۹۶۰۷۸۷ کالســه  پرونــده  خصــوص  در 
خواهــان  بهنــام عبدلــی دادخواســتی مبنــی 
بــر مطالبــه بــه طرفیــت امیــر رشــیدی تقدیــم 
نمــوده اســت، وقــت رســیدگی بــرای روز .... 
مــورخ ۹۶/۸/۲۰ ســاعت ۱۰ صبــح تعییــن 
گردیــده اســت. بــا توجــه بــه مجهــول المکان 
ــان  ــای خواه ــب تقاض ــده حس ــودن خوان ب
دادرســی  آییــن  قانــون   ۳۷ مــاده  برابــر 
مدنــی مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده 
قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع 
ــار راه وکال  ــان چه ــدای خیاب ــان ابت در اصفه
مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم شــورای حــل 
اختــالف مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت 
ــدم  ــورت ع ــد. در ص ــذ نمایی ــم را اخ و ضمائ
حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و 

ــی شــود. ــم مقتضــی اتخــاذ م تصمی
دفتــر شــعبه ۳۳  مدیــر  الــف/۲۰۳۸۹  م 
مجتمــع شــماره ۲ شــورای حــل اختــالف 

اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصــوص پرونــده کالســه ۹۶۰۴۵۲ خواهــان  
ــی  ــا جوزدان ــت فریب ــا وکال ــوی ب ــعید موس س
دادخواســتی مبنــی بــر مطالبــه ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
بــه  خســارات  مطلــق  انضمــام  بــه  ریــال 
نمــوده  تقدیــم  موســوی  مــژگان  طرفیــت 
ــورخ  ــرای روز .... م ــیدگی ب ــت رس ــت، وق اس
۹۶/۸/۷ ســاعت ۴/۳۰ تعییــن گردیــده اســت. 
ــودن خوانــده  ــه مجهــول المــکان ب ــا توجــه ب ب
حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده ۳۷ 
قانــون آییــن دادرســی مدنــی مراتــب در جرایــد 
منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه 
ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان ابتــدای آتشــگاه 
مجتمــع شــماره ۲ شــورای حــل اختــالف 
اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت 
و ضمائــم را اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم 
ــی و  ــده تلق ــالغ ش ــیدگی اب ــت رس ــور وق حض

ــود. ــی ش ــاذ م ــی اتخ ــم مقتض تصمی
م الــف/۲۰۴۲۱ مدیــر دفتــر شــعبه ۲۵ مجتمــع 

شــماره ۲ شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ــه ۴۳۲/۹۶ ش۲۵  ــده کالس ــوص پرون در خص
ــی  ــتی مبن ــی دادخواس ــد نژادعل ــان  نوی خواه
بــر مطالبــه ۹/۶۱۰/۰۰۰ ریــال بــه انضمــام مطلــق 
خســارات بــه طرفیــت ســمیه پرویــزی مطلــق 
ــرای  ــیدگی ب ــت رس ــت، وق ــوده اس ــم نم تقدی
روز .... مــورخ ۹۶/۸/۲۳ ســاعت ۵ تعییــن 
گردیــده اســت. بــا توجــه بــه مجهــول المــکان 
بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر 
مــاده ۳۷ قانــون آییــن دادرســی مدنــی مراتب 
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
ــان  ــع در اصفه ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
ابتــدای خیابــان آتشــگاه مجتمــع شــماره 
ــخه  ــه و نس ــالف مراجع ــل اخت ــورای ح ۲ ش
ــد.  ــذ نمایی ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان
در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ 
ــی  ــاذ م ــی اتخ ــم مقتض ــی و تصمی ــده تلق ش

شــود.
م الــف/۲۰۴۱۵ مدیــر دفتــر شــعبه ۲۵ مجتمــع 

شــماره ۲ شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصــوص پرونــده کالســه ۹۶۰۵۷۱ خواهان  
نویــد نژادعلــی دادخواســتی مبنــی بــر مطالبه 
وجــه چــک بــه طرفیــت خانــم بتــول شــکری 
تقدیــم نمــوده اســت، وقــت رســیدگی بــرای 
ســاعت   ۹۶/۹/۱۲ مــورخ  یکشــنبه  روز 
۵/۵ عصــر تعییــن گردیــده اســت. بــا 
توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 
۳۷ قانــون آییــن دادرســی مدنــی مراتــب 
در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از 
ــع  ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس وق
آتشــگاه  خیابــان  ابتــدای  اصفهــان  در 

مجتمــع شــماره ۲ شــورای حــل اختــالف 
دادخواســت  ثانــی  نســخه  و  مراجعــه 
و ضمائــم را اخــذ نماییــد. در صــورت 
ابــالغ  رســیدگی  وقــت  حضــور  عــدم 
ــاذ  ــی اتخ ــم مقتض ــی و تصمی ــده تلق  ش

می شود.
ــعبه ۲۷  ــر ش ــر دفت ــف/۲۰۴۰۷ مدی م ال
مجتمــع شــماره ۲ شــورای حــل اختــالف 

ــان اصفه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 ۹۶۰۴۲۹ پرونــده کالســه  خصــوص  در 
بــاغ زرشــکی ۲-  خواهــان  ۱-بــدری 
الرعایایــی دادخواســتی  امیــن  فرهــاد 
ــادی  ــت ه ــه طرفی ــه ب ــر مطالب ــی ب مبن
وقــت  اســت،  نمــوده  تقدیــم  رجالــی 
رســیدگی بــرای روز ... مــورخ ۹۶/۸/۱۶ 
تعییــن گردیــده  عصــر   ۳/۳۰ ســاعت 
ــکان  ــول الم ــه مجه ــه ب ــا توج ــت. ب اس
بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان 
ــده  ــا خوان ــر، ت ــد منتش ــب در جرای مرات
ــن شــعبه  ــه ای ــت رســیدگی ب ــل از وق قب
واقــع در خیابــان ســجاد-اول اربــاب- 
روبــروی مدرســه لیلــی پــور- جنــب 
ــد پســتی  ــالک۵۷ ک ــا- پ ســاختمان صب
اختــالف  حــل  شــورای   ۸۱۶۵۷۵۶۴۴۱
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــعبه   ش اصفهان-ش
ثانــی  نســخه  و  مراجعــه  اصفهــان 
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. 
در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی 
ــی  ــم مقتض ــی و تصمی ــده تلق ــالغ ش اب

ــود. ــی ش ــاذ م اتخ
ــعبه ۲۸  ــر ش ــر دفت ــف/۲۰۴۲۶ مدی م ال

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی حصر وراثت
آقــای محمدرضــا شمســایی به شناســنامه 
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۱۵۱ ب ش
کالســه ۷۳۵/۹۶ از ایــن شــورا درخواســت 
ــن  ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص گواه
توضیــح داده کــه شــادروان فاطمــه خانــم 
معینــی بــه شــماره شناســنامه ۵۷ در 
دایمــی  اقامتــگاه  تاریــخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۴ 
ــن  ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب خ
ــه  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
رضــا شمســایی فرزنــد جــواد بــه ش.ش 
۷۹۶، محمدرضــا شمســایی فرزنــد جــواد 
بــه ش.ش ۱۵۱، علــی آقــا شمســایی 
ــره  ــه ش.ش ۸۰۸، طاه ــواد ب ــد ج فرزن
ش.ش  بــه  جــواد  فرزنــد  شمســایی 
ــا انجــام تشــریفات  ــک ب ۴۲۶، والغیر.این
ــک  ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس مقدمات
نوبــت، یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا 
ــه  ــا وصیتنام هرکســی اعتراضــی دارد و ی
ــر  ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــی ن از متوف

ــورا  ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ آگه
ــد  ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه  تقدی

شد.
حــل  شــورای  شــعبه ششــم  قاضــی 
ــور  ــین پ ــه حس ــان، فاطم ــالف کاش اخت

الــف م   /۱۲۰۴

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 ۹۶۰۶۹۰ پرونــده کالســه  خصــوص  در 
ــت  ــا وکال ــدری ب ــعود حی ــان  مس خواه
ــر  ــی ب ــی دادخواســتی مبن ــم صمدان خان
مطالبــه بــه طرفیــت آرام نجیمــی تقدیــم 
نمــوده اســت، وقــت رســیدگی بــرای 
روز دوشــنبه مــورخ ۹۶/۸/۱۵ ســاعت 
ــا  ــده اســت. ب ــن گردی ــح تعیی ۱۰/۳۰ صب
توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
حســب تقاضــای خواهــان مراتــب در 
جرایــد منتشــر، تــا خوانــده قبــل از وقــت 
رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در خیابان 
ــه  ــروی مدرس ــاب- روب ــجاد-اول ارب س
لیلــی پــور- جنــب ســاختمان صبــا- 
 ۸۱۶۵۷۵۶۴۴۱ پســتی  پــالک۵۷ کــد 
اصفهــان- اختــالف  حــل  شــورای 

ــان  شــعبه   شــورای حــل اختــالف اصفه
ثانــی دادخواســت  و نســخه  مراجعــه 
در صــورت  نمایــد.  اخــذ  را  و ضمائــم 
ابــالغ  رســیدگی  وقــت  عــدم حضــور 
ــاذ ــی اتخ ــم مقتض ــی و تصمی ــده تلق  ش

 می شود.
ــعبه ۳۲  ــر ش ــر دفت ــف/۲۰۴۶۶ مدی م ال

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 ۹۶۰۴۷۰ پرونــده کالســه  خصــوص  در 
خواهــان  محمدرضــا بهرامی دادخواســتی 
ــا  ــت علیرض ــه طرفی ــه ب ــر مطالب ــی ب مبن
ــت  ــت، وق ــوده اس ــم نم ــی تقدی مالرضای
رســیدگی بــرای روز... مــورخ ۹۶/۹/۴ 
ــا  ــت. ب ــده اس ــن گردی ــاعت ۱۷ تعیی س
توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
حســب تقاضــای خواهــان مراتــب در 
جرایــد منتشــر، تــا خوانــده قبــل از وقــت 
رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در خیابان 
ــه  ــروی مدرس ــاب- روب ــجاد-اول ارب س
لیلــی پــور- جنــب ســاختمان صبــا- 
 ۸۱۶۵۷۵۶۴۴۱ پســتی  پــالک۵۷ کــد 
اصفهــان- اختــالف  حــل  شــورای 

ــان  شــعبه   شــورای حــل اختــالف اصفه
ثانــی دادخواســت  و نســخه  مراجعــه 
در صــورت  نمایــد.  اخــذ  را  و ضمائــم 
ابــالغ  رســیدگی  وقــت  عــدم حضــور 
ــاذ  ــی اتخ ــم مقتض ــی و تصمی ــده تلق  ش

می شود.
ــر شــعبه ۲۶  ــر دفت ــف/۲۰۴۷۴ مدی م ال

شــورای حــل اختــالف اصفهــان



پیشهناد فیلم

سایه روشن

کارگردان: فرزاد مؤتمن
نویسنده: امیر افشار

بازیگران: شقایق فراهانی، محمدرضا فروتن
 خالصه داستان فیلم:

داســتان مــرد میانســالی بــه نــام رامیــن اســت کــه دچــار 
فراموشــی شــده و خانمــی بــه او کمــک می کنــد کــه 

ــت آورد. ــه دس ــه اش را ب حافظ
فیلــم ســینمایی »ســایه روشــن« هشــتمین ســاخته 
فــرزاد مؤتمــن اســت. ســایه روشــن شــخصی ترین 
ــم  ــن فیل ــد، ای ــاب می آی ــه حس ــن ب ــرزاد مؤتم ــم ف فیل
ــا مختصــاِت ســاختاری چــه در موضــوع و چــه در اجــرا  ب
ــباهت دارد؛ ــاز ش ــده ی فیلمس ــس گمش ــِث نف ــه حدی  ب

کارنامــه ی  در  مهــم  اســت  تجربــه ای  روشــن  ســایه 
مؤتمــن.  فــرزاد  فیلمســازی 

زمانــی کــه ســایه روشــن را می بینیــم یــا می توانیــم 
از فیلــم لــذت کامــل را ببریــم و یــا می توانیــم از آن 
متنفــر باشــیم، چــرا؟ زیــرا کــه ســایه روشــن از آن 
ــینما را  ــوب س ــده و چارچ ــه قاع ــت ک ــته از فیلم هاس دس
ــه قصــه  رعایــت کــرده اســت و قبــل از اینکــه بخواهیــم ب
برســیم می توانیــم از قاب هــا، حرکت هــای دوربیــن و 
ــم،  ــذت ببری ــدود ل ــن مح ــک لوکیش ــازی ها در ی فضاس
اساســًا ســاختار روایــی ایــن فیلــم شــاید بــرای خیلــی از 
مخاطبــان کم حوصلــه ی ســینما کــه بــرای گذرانــدن وقــت 
ــم  ــران فیل ــا اک ــد دلچســب نباشــد ام ــه ســینما می رون ب
در گــروه هنــر و تجربــه ایــن فیلــم را خــاص کــرده اســت 
و اصــواًل خاصیــت اکــران هنــر و تجربــه، کســب تجربــه در 

بســتر ســایق فیلمســاز اســت. 
ــن و  ــه لوکیش ــود ب ــن می ش ــایه روش ــم س ــکاِت مه از ن
چیدمــان آن و فیلمبــرداری درخشــاِن پیمــان شــادمان فر 
ــرد،  ــاره ک ــمگیر اش ــتاندارد و چش ــای اس ــِق قاب ه در خل
ــه  ــا را ب ــن م ــِش رامی ــن در نق ــازی محمدرضافروت ــا ب ام
ــی از  ــا خیل ــدا ی ــا شــب یل ــز ی ــل قرم ــی مث ــاد فیلم های ی
ــرا کــه فروتــن در بیشــتر  ــدازد زی فیلم هــای فروتــن می ان
فیلم هایــی کــه در آن هــا بــه ایفــای نقــش پرداختــه اســت 
در ظاهــری مغمــوم، درون گــرا و بــا فکــری آشــفته و 
ــد  ــد می توان ــن رون ــه ای ــت ادام ــده اس ــر ش ــران ظاه حی
ــه ی  ــه ورط ــینما را ب ــوش ذوق س ــا و خ ــر توان ــن بازیگ ای

ــد. ــاب کن تکــرار پرت

حرف و نقل

 برخــی از اهالــی رســانه و بــه ویــژه مدیرمســئوالن 
ــه  ــه مقایس ــد ک ــن باورن ــر ای ــی ب ــریات خصوص نش
ــی از  ــی و دولت ــش خصوص ــانه های بخ ــرد رس عملک
پایــه امــری نادرســت اســت؛ چراکــه عمــاً نشــریات 
خصوصــی تــوان رقابــت بــا نشــریات دولتــی را ندارنــد 
و در نهایــت رقابتــی ناعادالنــه و نابرابــر را در ایــن حــوزه 

ــود. ــب می ش موج
ــی  ــورایی در حال ــاس عاش ــگاه لب ــن نمایش  دومی
برگــزار شــد کــه ســطح کیفیــت و طراحــی لباس هــای 
ارائه شــده در آن، نســبت بــه نخســتین دوره ایــن 

نمایشــگاه ُافــت کــرده اســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــال تعزی ــمی فع ــن هاش  محس
مشــکات موجــود بــرای اجــرای اینگونــه ی نمایشــی 
تصریــح کــرد: نداشــتن یــک مــکان مشــخص و 
مناســب بــرای اجــرای نمایــش تعزیــه در شــهر بزرگی 
مثــل تهــران از مهمتریــن مشــکات تعزیه خوانــی 

اســت.
 فیلــم ســینمایی »کوپــال« بــه نویســندگی و 
کارگردانــی کاظــم مایــی در مــاه اکتبــر بــه نمایندگــی 
از ســینمای ایــران در بخــش مســابقه ی دو جشــنواره 

ــی رود. ــرده م ــه روی پ ــکا ب ســینمایی در آمری
 فیلــم ســینمایی »ناســور« ســاخته کیانــوش 
ــارگاد وارد  ــتر پاس ــرکت تصویرگس ــط ش ــد توس دالون
شــبکه نمایــش خانگــی شــد. »ناســور« روایتی اســت 
از حماســه عاشــورا کــه بــا محوریــت انتخــاب وقایــع 

ــد. ــر می کش ــه تصوی ــم را ب ــه عظی ــن حادث ای
 مهــرداد فریــد دبیــر شــورای عالــی تهیه کننــدگان 
معتقــد اســت اکــران فیلم هــا در جشــنواره فیلــم فجر 
ــاال می توانــد بــه نفــع فیلــم باشــد ولــی  بــه تعــداد ب

بایــد حقــوق مــادی ایــن اکران هــا پرداخــت شــود.
 عبــاس رافعــی کارگــردان ســینما دربــاره ســاخت 
فیلــم »رســم های رهایــی ریحانــه« گفــت: فیلمنامــه 
»رســم های رهایــی ریحانــه« آمــاده اســت امــا 
با توجــه بــه اینکــه هنــوز ســرمایه گذاری بــرای آن پیــدا 
نکرده ایــم فعــاً قصــد ســاخت آن را نداریــم و حتــی 

ــم. ــم نداده ای ــش ه ــه نمای ــت پروان درخواس
ــه  ــن« ب ــی م ــه در حوال ــینمایی »پرس ــم س  فیل
کارگردانــی غزالــه ســلطانی در ادامــه حضورهــای 
بین المللــی خــود ایــن بــار در بخــش مســابقه 
 »bridges international film festival« ــنواره جش
کــه در کشــور یونــان برگــزار می شــود بــه نمایــش در 
خواهــد آمــد. در ایــن فیلــم مهــراوه شــریفی نیــا، بهناز 

ــد. ــش می پردازن ــای نق ــه ایف ــری ب جعف
 بیــژن بیرنــگ دربــاره علــت ضعــف ســریال های 
تلویزیــون اظهــار کــرد: متأســفانه مدتــی اســت 
تلویزیــون دچــار رکــود شــده اســت و همــه برنامه هــا 
ــد  ــع بای ــد؛ در واق ــراری می چرخ ــات تک روی موضوع

ــرد. ــون صــورت بگی ــگاه تلویزی ــزرگ در ن ــی ب تحول
ایرانــی  موســیقی  خواننــده  ســرلک  ســینا   
ــه  ــن چ ــام »ای ــا ن ــود ب ــگ خ ــک آهن ــن ت تازه تری

حالیســت« را منتشــر کــرد.
 نســخه ای از اولیــن چــاپ »هــری پاتــر و ســنگ 

جــادو« بیــش از ۶۰ هــزار پونــد بــه فــروش رســید.

اخبارکوتاه

 جشنواره  چرخ و فلک 
به پایان رسید

نخســتین جشــنواره نمایشــی »چــرخ و فلــک« بــه دبیری 
ــودکان  ــام ک ــه تم ــز ب ــدای جوای ــا اه ــی ب ــبنم قلی خان ش

ــان رســید.  ــه پای شــرکت کننده ب
فلــک«  و  »چــرخ  نمایشــی  جشــنواره ی   نخســتین 
بــا شــرکت ۲۴۰ گــروه نمایشــی کــودک آغــاز شــده بــود و 
از ایــن میــان ۲۴ گــروه بــه مرحلــه نهایــی راه یافتــه بودند. 
ــش  ــه بخ ــکل از س ــی متش ــر رقابت ــنواره ی غی ــن جش ای
ــه  ــود ک ــو ب ــتاره کوچول ــان آرزو و س ــل، رنگین کم اتل مت
ــی، بازیگــر ســینما، تلویزیــون  ــه دبیــری شــبنم قلی خان ب

ــر برگــزار شــد.  و تئات
گــروه نمایشــی آموزشــگاه هنرهــای نمایشــی صحنه ســها 
ــان حضــور  ــی از اصفه ــه نمایندگ ــن جشــنواره ب ــه در ای ک
ــه  ــد ک ــه ببرن ــی را روی صحن ــتند نمایش ــتند توانس داش
ــت  ــک الی ــورت بل ــه ص ــال ب ــا ۷ س ــنی ۳ ت در رده ی س
ــود و ایــن نمایــش مــورد  ــد و شــبرنگ انجــام شــده ب لن
توجــه و تشــویق داوران نیــز قــرار گرفــت. گفتنــی اســت، 
در ایــن نمایــش بازیگرانــی چــون محمــد مســائلی، دنیــا 
داودی، ســنا و ســینا روســتایی، نگیــن غریــب نیا، آیســودا 
هرزنــدی، متیــن خســروی، آنالــی اژدری، محمــد پارســا 
ــن زهــرا شــاه نظــری، ســاجده روح  ســید کریمــی، نازنی
ــی  ــا رحیم ــانی و آرین ــروی فارس ــس خس ــن، پارمی االمی
همــه ی  بــه  نهایــت  در  و  می کردنــد  نقــش  ایفــای 
ــت. ــق گرف ــزی تعل ــنواره جوای ــن جش ــرکت کنندگان ای ش

 شاهد نمایشنامه خوانی 
»مرداب« باشید

ســی و هشــتمین پاتــوق یکشــنبه های تئاتــر بــه خوانــش 
و نقــد نمایشــنامه ی »مــرداب« اثــر مجیــد کیمیایــی پــور 

اختصــاص دارد. 
ــن  ــت ای ــورد کلی ــر در م ــه ی یکشــنبه های تئات ــر برنام دبی
ــی  ــت تخصص ــر، نشس ــنبه های تئات ــت: یکش ــه گف برنام
اســت کــه در ســه ســال گذشــته  نمایشــنامه خوانی 
۳۷ جلســه از آن برگــزار شــده اســت. امیــر صفایــی پــور 
ــدون  ــن نشســت نمایشــنامه نویس ب ــرد: در ای ــح ک تصری
ــا از او  ــتد و م ــود را می فرس ــن خ ــی مت ــچ محدودیت هی
ــی فــن  ــر خــود را در حضــور اهال ــم کــه اث دعــوت می کنی
ــود. وی  ــد ش ــتان بهره من ــر دوس ــد و نظ ــد و از نق بخوان
افــزود: هــر نمایشــنامه نویس فرصــت دارد در صــورت 
بازنویســی اثــر و اعمــال تغییــرات، متــن خــود را بــار دیگــر 

ــد.  در ایــن نشســت قرائــت کن
وی ادامــه داد: در جلســه ی گذشــته ی ایــن نشســت 
ــم«  ــدم بزنی ــاغ ق ــو چهارب ــم ت ــا ه ــا ب ــنامه ی »بی نمایش
اثــر محمدعلــی میانــدار خوانــده شــد و ســی و هشــتمین 
نمایشــنامه خوانی  بــه  هفتــه  ایــن  در  مــا  نشســت 
»مــرداب« اثــر مجیــد کمیایی پــور اختصــاص دارد. گفتنــی 
اســت، ایــن نشســت بــه همــت حــوزه ی هنــری اصفهــان 
ــود  ــزار می ش ــنبه برگ ــای یکش ــار روزه ــه یکب ــر دو هفت ه
و عاقمنــدان بــرای شــرکت در نشســت ایــن هفتــه 
می تواننــد، یکشــنبه ۲ مهــر مــاه، رأس ســاعت ۱۶: ۰۰ بــه 

ــد. ــه کنن ــان مراجع ــدان اصفه ــه ی هنرمن خان

V.Sadeghi@eskimia.ir
وحیدصادقیگروه فرهنگ

نمایــش »اعترافاتــی دربــاره زنــان« نوشــته 
محمدامیــر یاراحمــدی بــه کارگردانــی کیــوان 
شــهریورماه   ۳۰ تــا   ۱9 روز  از  احمدیــان 
ــر  ــاالر هن ــه ت ــو تجرب ــالن کارگاه پات در س
شــهرداری  تفریحــی  فرهنگــی  ســازمان 

ــت.  ــه رف ــه روی صحن ــان ب اصفه
 روایت تغییر روابط شخصیت مرد 

با زنان پیرامون خود
ایــن نمایــش کمــدی زندگــی مــردی را 
روایــت می کنــد کــه درگیــر روابــط شــخصی 
ــت و در  ــود اس ــون خ ــان پیرام ــا زن ــود ب خ
بخشــی از ایــن داســتان در اثــر یــک اتفــاق 
ســاده در زندگــی شــغلی خــود بــا تغییــرات 
مواجــه  شــخصیش  زندگــی  در  بزرگــی 

می شــود. 
بــه گفتــه کیــوان احمدیــان کارگــردان جــوان 
ــش  ــن نمای ــان«، ای ــاره زن ــی درب »اعترافات
داســتان تغییــر روابــط شــخصیت مــرد 

نمایــش یــا هــر مــرد دیگــری در جامعــه بــا 
زنــان پیرامون شــان اســت.

احمدیــان کارگــردان جوانــی کــه دانشــجوی 
دانشــگاه ســپهر اســت در مــورد اولیــن 
تجربــه کارگردانــی خــود عنــوان کــرد: بــرای 
ــی  ــه کارگردان ــنامه ب ــن نمایش ــاب اولی انتخ
ــه  ــادی ب ــاش کــردم وســواس زی خــودم ت
خــرج دهــم و کاری را انتخــاب کنــم کــه هــم 
از محتــوای مناســبی برخــوردار باشــد و هــم 

ــم.  ــس اجــرای آن بربیای ــم از پ بتوان
و  دانشــجویی  اجراهــای  بنــده  البتــه 
ــه  ــری در کارنام ــنامه خوانی های دیگ نمایش
کاری خــود دارم امــا در اجــرای عمومــی در 
ســطح شــهر ایــن اولیــن تجربــه مــن بــود.

 محتوایی در مورد 
تصمیم گیری های شخصی زندگی 

جوانان در جامعه
وی ادامــه داد: درون مایــه ایــن نمایــش 
ــت  ــل اهمی ــم و قاب ــیار مه ــن بس ــرای م ب
ــه  ــا توج ــز ب ــش نی ــن نمای ــه ای ــود و البت ب

ــودم  ــی خ ــی و نمایش ــت اجتماع ــه ذهنی ب
شــخصی  تصمیم گیری هــای  مــورد  در 
ــه  ــه ب ــور ک ــت همان ط ــان اس ــی جوان زندگ
ــه  ــوع دغدغ ــن موض ــوان ای ــک ج ــوان ی عن
هــر جوانــی در جامعــه مــا می توانــد باشــد.

 فضای سرماخورده تئاتر اصفهان 
قابل ترمیم و درمان است

ــان  ــر اصفه ــاد دارد تئات ــردان اعتق ــن کارگ ای
و  اســت  بیمــار  ملمــوس  شــکلی  بــه 
می تــوان گفــت بــه ســرماخوردگی دچــار 

شــده اســت.
 احمدیــان تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه 
افــرادی کــه بــه عنــوان اهالــی تئاتــر در 
تــاش  بســیار  اصفهــان  تئاتــر  فضــای 
داریــم کــه  وظیفــه  هــم  مــا  می کننــد 
کار خــود را بــه خوبــی انجــام دهیــم و 
ــول  ــل قب ــه ســطحی قاب ــان را ب ــر اصفه تئات

برســانیم. 
 داوری در مورد موفقیت این 

نمایش به عهده تماشاچیان آن 
است

نمایــش  موفقیــت  مــورد  در  احمدیــان 
ــه  ــد: ب ــان« می گوی ــاره زن ــی درب »اعترافات
ــه در ســالن  ــن ک ــش م ــن نمای ــوان اولی عن

ــر ســازمان فرهنگــی  ــاالر هن ــه ت ــوی تجرب پات
اجــرای  بــه  اصفهــان  تفریحــی شــهرداری 
عمومــی رســید و نمایشــنامه ای کــه یــک ســال 
ــم  ــر می کن ــرده، فک ــود ک ــر خ ــل را درگی عوام
ــت.  ــوده اس ــز ب ــت آمی ــش موفقی ــن نمای ای

روز   ۱۲ ایــن  طــول  در  دارم  اعتقــاد  البتــه 
کــه نمایــش بــه روی صحنــه رفــت ایــن 
و  داور  بهتریــن  کــه  هســتند  تماشــاچیان 
تصمیم گیرنــده در مــورد موفقیــت آن هســتند.

 انتخاب نمایشنامه »اعترافاتی 
درباره زنان« با وسواس زیاد

نمایــش  کارگــردان  احمدیــان  کیــوان 

»اعترافاتــی دربــاره زنــان« در مورد اســتقبال 
مخاطبــان از ایــن نمایــش افــزود: ایــن 
نمایــش بــا وســواس از طــرف مــن انتخــاب 
ــک  ــدود ی ــل در ح ــن دلی ــه همی ــد و ب ش
ــوم  ــرای عم ــرای اج ــا ب ــرد ت ــان ب ــال زم س
ــی  ــه دالیل ــفانه ب ــی متأس ــود ول ــاده ش آم
ــات  ــی و تبلیغ ــت کاف ــدم حمای ــه ع از جمل
پاتــو  مــکان کارگاه  توانســتیم  تنهــا  الزم 
تجربــه تــاالر هنــر را بــرای اجــرای عمــوم در 
دســترس داشــته باشــیم و بــا تغییراتــی کــه 
در ایــن ســالن انجــام دادیــم توانســتیم آن 

ــم.  ــاده کنی ــش آم ــن نمای ــرای ای را ب
کیــوان احمدیــان از تــاش بســیار همــه 
عوامــل نمایــش تشــکر کــرد و گفــت: از 
ــو  ــوان عض ــه عن ــوان ب ــادی می ت ــراد زی اف
تأثیرگــذار در ایــن نمایــش نــام بــرد بــه 
عنــوان مثــال حســین پرتویــی دســتیار 
کارگــردان و شــقایق قاســمی کــه مدیــر 
بودنــد  نمایــش  ایــن  و منشــی صحنــه 

زحمــات بســیاری را متحمــل شــدند. 
در ایــن نمایــش بهنــام شمســایی در نقــش 
اصلــی بــه روی صحنــه رفــت و ملیحــه 
ــاز مهــرآذر و شــادی تیمــوری  میمنــی، فرین

ــد. ــران بودن ــر بازیگ از دیگ

ــون  ــی همچ ــه در فیلم های ــوود ک ــر هالی ــاردز بازیگ ــز ریچ دنی
نقــش کــرده  ایفــای  »فرنــدز«  و ســریال  »جیمزبانــد« 
ــی  ــه کارگردان ــد« ب ــن تول ــینمایی »اولی ــم س ــت، در فیل اس
ــر از ۳۱ شــهریورماه  ــن بازیگ ــد. ای ــازی می کن علی عطشــانی ب
در اســتودیوی خبــری در مرکــز لس آنجلــس جلــوی دوربیــن 
فیلــم »اولیــن تولــد« رفتــه اســت و فیلمبــرداری فیلــم 

ــه دارد.  ــان ادام همچن
ــینمای  ــی از س ــور بازیگران ــا حض ــد« ب ــن تول ــدی »اولی کم
هالیــوود، داســتان زوجــی ایرانــی ـ آمریکایــی را روایــت 
می کنــد کــه پــدر هــر کــدام از آن هــا تنــدروی سیاســی 
ــازی  ــا ب ــتین ب ــتند. کریس ــان هس ــور مقابل ش ــف کش مخال
ــگار یکــی از شــبکه های خبــری معــروف  دنیــز ریچــاردز خبرن
ــد.  ــره می کن ــدرو، مناظ ــناتورهای تن ــا س ــه ب ــت ک ــا اس دنی
ــور  ــر، تایل ــون ول کیلم ــی همچ ــز بازیگران ــن نی ــش از ای پی

کل، رابــرت نیپــر، تــام برنجــر، ویلیــام بالدویــن، جــی عبــدو، 
رضــا  صفایــی، نینــا نایبــی، اســتیو وایلــدر، کــن دویتیــان هــم 
جلــوی دوربیــن رفته انــد. فیلمبــرداری ایــن فیلــم کــه اولیــن 
تولیــد مشــترک ایــران و هالیــوود اســت و گفتــه می شــود در 

ــد.  ــد ش ــام خواه ــی( انج ــتودیویی و میدان ــه )اس ۴۰ جلس
از: کارگــردان: علــی  ایــن فیلــم عبارتنــد  تولیــد  عوامــل 
عطشــانی/ طــراح فیلمنامــه: علی عطشــانی/ نویســنده: مهدی 
علــی میرزایــی، ســم خــوزه، تارک زهــدی/ مدیــر فیلمبــرداری: 
نعیــم صیرفــی/ صدابــردار: کیــل جاکوبســن/ طــراح صحنــه: 
تیــم گاگلیــاردو/ اول کارگــردان:  دســتیار  هنمــن/   رایــن 
چهره پــردازی:  طــراح  اشــتویزن/  جــو  صحنــه:  اجــرای 
 فرزانــه زردشــت، ریبــا ورا / طــراح هنــری: صنــم شــیروانی /
مدیــر تولیــد: مایــکا برنــدت/ محصــول مشــترک بیتــا فیلــم 

ــوود. ــت هالی ــران و آل ای ایندیپندن ته

نویســنده ســریال »هاتــف« از ویژگی هــای قصــه ایــن ســریال 
و قهرمــان آن کــه یــک خبرنــگار اســت ســخن گفــت.

ــه  ــاره ب ــا اش ــف« ب ــریال »هات ــنده س ــده نویس ــروغ فروهی ف
قصــه ایــن ســریال کــه بــه کارگردانــی داریــوش یــاری بــرای 
شــبکه یــک در مــاه محــرم ســاخته می شــود، گفــت: تــاش 
مــا ایــن بــود کــه در مضمــون بــه مفهــوم محــرم بپردازیــم کــه 
ــای  ــه المان ه ــا ب ــاره دارد و تنه ــت اش ــه عدال ــوم ب ــن مفه ای

ــم.  ــزاداری و... نمی پردازی ــأت ع ــیاه و هی ــه س پارچ
ــه  ــت ک ــن اس ــریال ای ــن س ــا در ای ــؤال م ــه داد: س وی ادام
ــا مــا در را روی آن  ــد آی ــه مــا بیای اگــر عدالــت پشــت در خان
ــر  ــی خب ــا در بســیاری جاهــا وقت ــر؟ م ــا خی ــم ی ــاز می کنی ب
ــه  ــی می شــنویم احساســاتمان برانگیخت ــاس و بی عدالت اخت
می شــود، امــا اگــر بــه طــور مثــال کســی از نزدیکانمــان 
همیــن اختــاس را داشــته باشــد بــاز هــم منتقدانــه برانگیخته 

خواهیــم شــد یــا خیــر؟ فروهیــده همچنیــن بــه شــخصیت 
اصلــی ایــن ســریال اشــاره و عنــوان کــرد: قهرمــان قصــه مــا 
ــش وی را  ــه نق ــا بروف ــه زیب ــت ک ــه اس ــام ریحان ــه ن ــی ب زن
بــازی می کنــد. او یــک خبرنــگار و نویســنده مطبوعــات اســت 
ــا  ــت. وی ب ــم اس ــی ه ــال اجتماع ــک فع ــال ی ــن ح و در عی
ــت  ــل وصی ــه دلی ــن قصــه ب ــه در ای ــه ریحان ــه این ک اشــاره ب
پــدرش وارد یــک چالــش می شــود و آن همیــن پیگیــری یک 
ــان کــرد: دغدغــه مــن همیشــه  ــت اجتماعــی اســت، بی عدال
ایــن بــوده اســت کــه ســریال های مــاه رمضــان و محــرم مــا 
ــد ســر  ــد و بع ــل می کن ــه شــخصی قت ــن اســت ک ــاره ای درب
ســفره افطــار می خواهــد توبــه کنــد و یــا تنهــا بــه المان هــای 
ــا  ــی در ســریال ها اکتف ــای دادن و ســینه زن ــل چ محــرم مث
می شــود، امــا محــرم جوهــره و روحــی دارد کــه مهمتریــن آن 
بــه دنبــال عدالــت و حقیقــت رفتــن حتــی بــه تنهایــی اســت.

فرهنگ و هنر10

،،
بــه گفتــه کیــوان احمدیــان کارگــردان 
زنــان«،  دربــاره  »اعترافاتــی  جــوان 
ایــن نمایــش داســتان تغییــر روابــط 
هــر  یــا  نمایــش  مــرد  شــخصیت 
زنــان  بــا  جامعــه  در  دیگــری  مــرد 

اســت پیرامون شــان 
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انتخابات و تصمیم گیری های مهم در نمایش »اعترافاتی درباره زنان«

فضای سرماخورده تئاتر اصفهان 
قابل ترمیم و درمان است

ایندی وایر منتشر کرد
 اسامی ۲۵ بازیگر زن برتر

 قرن ۲۱
ــر  ــد ب ــا تأکی ــر ب ــدی وای ــینمایی این ــایت س س
ــن  ــماری از بهتری ــر ش ــه اخی ــه در دو ده ــن ک ای
زن  بازیگــران  بــازی  بــا  جهــان  فیلم هــای 
ــه  ــاره دارد ک ــر اش ــن ام ــه ای ــه، ب ــکل گرفت ش
ــن  ــه ای ــنده فیلمنام ــا نویس ــردان ی ــه کارگ گرچ
ــازی  ــن ب ــا ای ــد، ام شــخصیت ها را شــکل داده ان
ــیده  ــان بخش ــا ج ــه آن ه ــه ب ــوده ک ــران ب بازیگ
اســت. در ایــن فهرســت در حالــی کــه لیــا 
حاتمــی بــرای بــازی در فیلــم »جدایــی« ســاخته 
اصغــر فرهــادی بــه عنــوان یکــی از بهتریــن 

ــده  ــناخته ش ــم ش ــت و یک ــرن بیس ــران ق بازیگ
ــرای  ــوش ب ــت بین ــال ژولی ــن ح ــت، در عی اس
بــازی در فیلــم »کپــی برابــر اصــل« عبــاس 
کیارســتمی یکــی از بهترین هــا خوانــده شــده 
در  زنــان  نقش آفرینی هــای  بهتریــن  اســت. 
قــرن بیســت و یکــم شــامل ایــن فیلم هــا بــوده 

ــت: اس
ــر  ــاخته اصغ ــی« س ــرای »جدای ــی ب ــا حاتم لی
ــم  ــازی در فیل ــرای ب ــر ب ــل هوپ ــادی، ایزاب فره
ــرای  ــل ورهوفــن، اومــا تورمــن ب »او« ســاخته پ
ــو،  ــن تارانتین ــاخته کوئنتی ــش« س ــل را بک »بی
ــاخته  ــن« س ــی اردم ــرای »تون ــر ب ــاندرا هول س
مــارن آده، پائولینــا گارســیا بــرای »گلوریــا« 
ســاخته سباســتین للیــو، جئــون دو-یئــون 

ــگ- ــی چان ــاخته ل ــی« س ــاب مخف ــرای »آفت ب
دونــگ، وایــوال دیویــس بــرای »حصارها« ســاخته 
ــک زن  ــرای »ی ــا وگا ب ــنگتن، دانی ــزل واش دن
شــگفت انگیز« ســاخته سباســتین للیــو، نائومــی 
واتــس بــرای »جــاده مالهالنــد« ســاخته دیویــد 
ــرای  ــه ای ب ــرای »فاتح ــتاین ب ــن برس ــچ، آل لین
یــک رؤیــا« ســاخته دارن آرنوفســکی، لــورا لینــی 
بــرای »می توانــی روی مــن حســاب کنــی« 
ــرای  ــوا ب ــه ری ــرگان، امانوئل ــت لون ــاخته کن س
ــون  ــه، ماری ــائیل هانک ــاخته میش ــق« س »عش
ــرخ«  ــک گل س ــون ی ــی چ ــرای »زندگ ــار ب کوتی
ــون  ــکارلت جوهانس ــا، اس ــه داه ــاخته اولیوی س
ــزر،  ــان گلی ــاخته جانات ــت« س ــر پوس ــرای »زی ب
شــارلیز تــرون بــرای »هیــوال« ســاخته پتــی 

ــا«  ــت در »مالیخولی ــتین دانس ــز، کریس جنکین
ســاخته الرس فــون تریــه، بــری الرســن در 
»۱۲ موقتــی« ســاخته دســتین دنیــل کریتــون، 
ــاخته  ــوال« س ــی هی ــرای »مهمان ــری ب ــی ب هال
ــر راه  ــرای »دخت ــن ب ــی مارس ــتر، آن ــارک فورس م
مــی رود« ســاخته جیکــوب کروپنیــک، کوونزنــی 
والیــس بــرای »جانــوران حیــات وحــش جنوب« 
ــرای  ــاودرا ب ــا س ــن، کاتالین ــن زایتلی ــاخته ب س
»پیشــخدمت« ســاخته سباســتین ســیلوا، ژولیت 
بینــوش بــرای »کپــی برابر اصــل« ســاخته عباس 
کیارســتمی، کیــم هیا-جــا بــرای »مادر« ســاخته 
بــون جون-هــو، ناتالــی پورتمــن بــرای »جکــی« 
ســاخته پابلــو الریــن، بیــورک بــرای »رقصنــده در 

ــه. ــون تری ــاخته الرس ف ــی« س تاریک

تئاتر

 روایت بزرگترین خودکشی تاریخ 
در نمایش »۱۹۷۸«

ــه  ــی را ک ــش اتفاق ــن نمای ــه ای ــه این ک ــاره ب ــا اش ــردان »۱9۷۸« ب کارگ
ــوان  ــد، عن ــت می کن ــی رخ داده روای ــه آمریکای ــک فرق ــای ی ــرای اعض ب
کــرد کــه ماجــرا از زبــان ۶ بازمانــده ایــن حادثــه بازگــو می شــود. محمــد 
شــجاعی نویســنده و کارگــردان نمایــش »۱9۷۸« کــه در برنامــه »عصــر 
ــون  ــاره مضم ــی رود درب ــه م ــه صحن ــران ب ــتقل ته ــر مس ــه« در تئات تجرب
ــگار مهــر گفــت: نمایــش »۱9۷۸« ماجــرای  ــه خبرن ــر نمایشــی ب ایــن اث
ــه در  ــد ک ــت می کن ــر را روای ــخ معاص ــی تاری ــی جمع ــن خودکش بزرگتری
ــاق  ــن اتف ــده ای ــر ۶ بازمان ــر از منظ ــتان اث ــر ۱9۷۸ رخ داد. داس ۱۸ نوامب

بازگــو می شــود. 
در تحقیقــات متوجــه شــدم کــه بیــش از 9۵ درصــد مــردم ایــران اطاعــات 
ــن  ــول ای ــه در ط ــن حادث ــی ای ــه نوع ــد و ب ــه ندارن ــن واقع ــی از ای دقیق
ســال ها در محــاق مانــده اســت بــه همیــن دلیــل و از آنجــا کــه قــرار نبــود 
تنهــا یــک اجــرای صــرف مســتند و تاریخــی از ایــن واقعــه داشــته باشــم 
ــر  ــا حــدودی از فیلت ــات و شــکل روایــت ت ــوع شــخصیت پردازی، جزئی ن

ذهنــی مــن رد شــده اســت. 
ــه ارائــه هــر آنچــه در واقعیــت اتفــاق افتــاده  در واقــع در ایــن نمایــش ب
نپرداختــم و تــاش کــردم حــرف خــودم را هــم مطــرح کنــم. نمایــش در 
ــو نمــی رود  ــه صــورت خطــی جل ــکان ســیال اســت و ب ــان و م ــاد زم ابع
ــم.  ــده ســفر می کنی ــه گذشــته و آین ــای داســتان ب ــه در ذهــن آدم ه بلک
ــر، میثــم مجــاوری، مطهــره  محمدشــجاعی، مهــدی گدازگــر، روجــا رنجب
ــی  ــی محمــودی در نمایــش »۱9۷۸« نوشــته و کارگردان ــان و عل ابراهیمی
ــا ۲۸  ــر نمایشــی ۲۳ ت ــد. ایــن اث محمــد شــجاعی ایفــای نقــش می کنن
ــه  ــران روی صحن ــر مســتقل ته ــز مجــددًا در تئات ــان نی ــا 9 آب ــر و ۷ ت مه

مــی رود.

سینما

»درباره الی« در ترکیه اکران می شود
هشــت ســال پــس از تولیــد فیلــم »دربــاره الــی« ســاخته 
ــار در ترکیــه اکــران  ــرای نخســتین ب ــم ب اصغــر فرهــادی ایــن فیل

می شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از دیلــی صبــاح، ایــن هفتــه 
۶ فیلــم جدیــد در ســینماهای ترکیــه روی پرده هــای نقــره ای 
ــی از  ــادی یک ــر فره ــاخته اصغ ــی« س ــاره ال ــه »درب ــد ک می رون

ــت. آن هاس
برنــده  الــی« نوشــته و کارگردانــی اصغــر فرهــادی  »دربــاره 
ــی  ــی جشــنواره بین الملل ــن کارگردان ــره ای بهتری ــزه خــرس نق جای
ــک ــوز ی ــدن مرم ــتان ناپدیدش ــال ۲۰۰9، داس ــن در س ــم برلی  فیل

پرستار بچه را در سفری به شمال ایران روایت می کند.
»کینگزمــن: چرخــه طایــی« ســاخته متیــو وون کــه ادامــه ای بــر 
قســمت نخســت ایــن فیلــم اســت بــا بــازی تــارون اگرتــون، پــدرو 
پاســکال، چنینــگ تیتــوم، جولیــن مــور و کالیــن فــرت از ســینمای 
بریتانیــا، »اتــاق فــرار« نوشــته و کارگردانــی پیتــر دوکــس بــا بــازی 
ــا«  ــیه، »رد پ ــینمای روس ــگ از س ــان یان ــش و ش ــکت اولری اس
ــک از ســینمای لهســتان،  ــد و کیســیا آدمی ســاخته آگنیســکا هال
ــا  ــه ب ــینمای ترکی ــو از س ــل آقاچیک اوغل ــاخته کمی ــن« س »زمی
بــازی ســرکان ارکان و ایلغــاز کوکاتــروک، »محمــد کچــل از آتچــا« 
ســاخته هــاکان شــاهین بــا بــازی گوخــان کیســر و جمــال هونــال 
ــه در  ــن هفت ــه ای ــی هســتند ک ــر فیلم های ــه دیگ از ســینمای ترکی

ــوند. ــینماها می ش ــی س ــه راه ترکی
فیلــم »دربــاره الــی« ســال ۲۰۱۵ در آمریــکا بــه نمایــش در آمــد و 
در فهرســت ۱۰ فیلــم برتــر ســال ۲۰۱۵ میــادی توســط جــک کویــل 

منتقــد ســینمایی خبرگــزاری آسوشــیتدپرس قــرار گرفــت.

عکاسی

 »دریا خندید در دورست« در موزه 
 هنرهای معاصر

نمایشــگاه عکــس »رومیــن محتشــم« بــا موضــوع دریاچــه ارومیه در 
مــوزه هنرهــای معاصــر برگــزار می شــود. نمایشــگاهی از آثــار عکاســی 
»رومیــن محتشــم« بــا موضــوع دریاچــه ارومیــه و بــا عنــوان »دریــا 
خندیــد در دورســت« در مــوزه هنرهــای معاصــر اصفهــان برپــا شــده 

اســت. رومیــن محتشــم، ســال ۱۳۴۰ در ارومیــه متولــد شــد. 
وی دانــش آموختــه عکاســی از دانشــکده هنرهــای زیبــای دانشــگاه 
ــدان کشــور  ــی هنرمن ــری از ارزیاب ــران و دارای نشــان درجــه ۲ هن ته

اســت. 
ایــران،  در  متعــددی  نمایشــگاه های  در  تاکنــون  او  عکس هــای 
ژاپــن، فرانســه، ایتالیــا، ترکیــه، عــراق، اتریــش، مجارســتان، بلژیــک، 

ــت.  ــده اس ــش درآم ــه نمای ــنگاپور ب ــرس، س قب
ــس از  ــران پ ــی ای ــر عکاس ــده هن ــناخته ش ــای ش ــی از چهره او یک
ــی از  ــی و جهان ــز متعــدد مل انقــاب اســت، کســب نشــان ها و جوای
جملــه پنجــاه و ششــمین جشــنواره بیــن المللــی آســاهی شــیمبون 
ژاپــن در ســال ۱99۵، نمایشــگاه بیــن المللــی اتریــش در ســال ۲۰۰۲، 
نمایشــگاه بیــن المللــی ســنگاپور در ســال ۲۰۰۴، کســب مقام نخســت 
ــه هایــس بلژیــک در  ــی کنون ــی فســتیوال جهان ــز طائ و دریافــت لن
ســال ۲۰۱۲، دهمیــن و یازدهمیــن دو ســاالنه عکــس ایــران، تدریــس 
ــی و  ــه ای عکاس ــی و منطق ــنواره های مل ــگاه، داوری در جش در دانش
گالــرداری بخشــی از کارنامــه رومیــن محتشــم محســوب می شــود. 
ــد در  ــا خندی ــس »دری ــگاه عک ــدد از نمایش ــرای بازی ــدان ب عاقمن
ــا ۱۳: ۳۰ و  ــا ســاعت 9 ت ــاه صبح ه ــا ۷ مهرم ــد ت دورســت« می توانن
بعــد از ظهرهــا ســاعت ۱۶ تــا ۲۰ بــه مــوزه هنرهــای معاصــر اصفهــان، 

مراجعــه کننــد.

قهرمان »هاتف«، یک خبرنگار استبازیگر »جیمز باند« در فیلم جدید عطشانی ا�ن �ن ا�ب ک�ت

کالغ ها هم بستنی می خورند
نویسنده یعسوب محسنی

قیمت 15 هزار تومان
نشر کوله پشتی

سفر شگفت انگیز مرتاضی که در جالباسی 
آیکیا گیر افتاده بود

نویسنده روَمن پوئرتوالس
قیمت 1۸ هزار تومان

نشر ققنوس

یوزپلنگ
نویسنده جوزپه تومازی دی المپه دوزا

قیمت 1۸ هزار تومان
نشر ققنوس
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وزیر بهداشت مطرح کرد:

نزاع دومین عامل مرگ درحوادث
ــت:  ــوزش پزشــکی گف ــان و آم ــر بهداشــت درم وزی
نــزاع دومیــن عامــل مــرگ و میــر ناشــی از حــوادث 

در کشــور پــس از تصادفــات رانندگــی اســت. 
ســید حســن هاشــمی در مراســم روز اورژانــس در 
ســالن همایش هــای رازی افــزود: ایــن همــه آمــار 
ــزاع در  ــاالی مــرگ و میــر ناشــی از تصادفــات و ن ب

کشــور داریــم ناشــی از مســائل فرهنگــی اســت. 
ــگ انجــام  ــادی در حــوزه فرهن ــی توجهی هــای زی ب
شــده اســت. فرهنــگ ســازی فقــط برگــزاری 
ــی ســید  ــام اصل ــد پی ــزاداری نیســت بای مراســم ع
شــهدا را کــه دروغ نگفتــن, ریــا نکــردن, ظلــم نکــردن 
بــه دیگــران و داشــتن روابــط صحیــح بــا دیگــران و 
ــه  رعایــت حقــوق مــردم اســت را آمــوزش دهیــم ب
ــم  ــز ک ــا نی ــوادث و نزاع ه ــزان ح ــب ازمی ــن ترتی ای

می شــود. 
وی گفــت: وزارت بهداشــت و اورژانــس کشــور وظیفه 
دارنــد بــا ســرعت بخشــیدن بــه نجــات مصدومــان و 
بیمــاران و افزایــش تختهــای بیمارســتانی از میــزان 
مــرگ و میــر و نقــص عضــو کــم کننــد امــا تــا کجــا 
می تــوان بــا توســعه فیزیکــی جلــو رفــت و جایــگاه 
پیشــگیری و آمــوزش همگانــی بــرای کاهــش 

حــوادث کجاســت. 
ــوادث  ــگیری از ح ــی پیش ــه داد: راه اساس وی ادام
ــه  ــدان و آمــوزش ب ــگ ســازی و تربیــت فرزن فرهن
ــز از  ــر و پرهی ــوق یکدیگ ــات حق ــرای مراع ــردم ب م
ــالم  ــه ای س ــا جامع ــت ت ــرام اس ــال ح ــل م تحصی

ــیم. ــته باش داش

وزیر آموزش و پروش:
 مدرسه از جایگاه واقعی خود 

فاصله دارد
وزیــر آمــوزش و پــروش گفــت: مدرســه بــه عنــوان 
ــته و  ــگاه بایس ــوز از جای ــت هن ــی تربی ــون اصل کان

ــه دارد.  ــود فاصل ــی خ واقع
ســید محمــد بطحایــی اظهــار کــرد: متاســفانه 
ــم و تربیــت  ــی تعلی ــون اصل ــوان کان ــه عن مدرســه ب
هنــوز از جایــگاه بایســته و واقعــی خــود فاصلــه دارد 
و نهادهــای آموزشــی همچنــان منتظــر دســتورالعمل 
از نهادهــای باالتــر هســتند؛ مدیریــت آموزشــی 
نتوانســته مســیر تصمیــم گیــری را درســت بشناســد 
و تمرکــز شــدید اداری و ســاختاری نظــام آموزشــی 
ســیطره خــود را حفــظ کــرده و بهــره وری را کاهــش 

ــت.  داده اس
وی ادامــه داد: اصــاح روشــها و مدیریــت نظــام 
ــود  ــته ش ــد برداش ــه بای ــت ک ــی اس ــی گام اول آموزش
و بــرای آن بایــد از ظرفیت هــای جدیــد و فضــای 
ــته  ــران شایس ــردی مدی ــوزش کارب ــرای آم ــازی ب مج
مــدارس اســتفاده کنیــم. تحــول در آموزش هــای 
ــده  ــریع و پیچی ــرات س ــا تغیی ــژه ب ــه وی ــه ای ب مدرس
امــروز یکــی از نیازهــای آمــوزش و پــرورش مــا اســت.

گزارش
 توصیه های پلیس 

به عزاداران حسینی
نیــروی انتظامــی اطاعیــه ای را بــه مناســبت فــرا رســیدن 
مــاه محــرم منتشــر کــرد. متــن ایــن اطاعیــه بــه شــرح 

زیــر اســت:
ــوی، ســوگواری  ــرت، شــکوفایی معن ــاه بصی »محــرم، م
ــد و  ــاه رش ــت. م ــی اس ــق اله ــاه عش ــه و م خردمندان
ــد در آن  بالندگــی و اندیشــیدن، مدرســه عشــقی کــه بای
درس چگونــه زیســتن آموخــت و عاشــورا؛ نقطــه عطــف 
ــتیزی  ــتم س ــزی و س ــت گری ــکیبایی، ذل ــجاعت، ش ش
ــن  ــت. ای ــام اس ــخ اس ــیب تاری ــراز و نش ــیر پرف در مس
ــرام و  ــرم الح ــوای مح ــال و ه ــد: ح ــه می افزای اطاعی
ــدهللا )ع( را  ــقان اباعب ــورا، دل عاش ــی عاش ــه حماس  ده
ــب  ــیفتگان مکت ــوختگان و ش ــرده و دل س ــاب ک ــی ت ب
ــر  ــن ناص ــل م ــدای »ه ــه ن ــک ب ــینی )ع( در لبی حس
ینصرنــی« بــه ســوگ و ماتــم می نشــینند ... آری! 
عــزاداری بــرای حســین )ع( و یارانــش پیــام »کل یــوم 
ــار دیگــر در گــوش فلــک  ــا« را ب عاشــورا و کل ارض کرب

ــد زد ... ــاد خواه فری
ــم  ــش عظی ــن پوی ــا ای ــگام ب ــز هم ــی نی ــروی انتظام نی
مردمــی و عــزاداری حســینی و بــا بســیج امکانــات ضمن 
گرامیداشــت حماســه عظیــم و باشــکوه و الهــی عاشــورا، 
ــت و  ــم و امنی ــن نظ ــتای تأمی ــار در راس ــال افتخ ــا کم ب
خدمتگــزاری بــه مــردم قدرشــناس و والیــی بــا مشــارکت 
و همراهــی عمــوم عــزاداران عزیــز انجــام وظیفــه خواهــد 

کــرد.
بــر ایــن اســاس نیــروی انتظامــی بــرای برگــزاری هرچــه 
ــت  ــن نظــم و امنی ــزا و تأمی ــه ع باشــکوه تر مراســم اقام
ــی الخصــوص  ــز و عل ــردم عزی ــوم م ــرای عم ــوب ب مطل
عــزاداران حســینی )ع(، توجــه شــهروندان محتــرم را بــه 
مــوارد ذیــل جلــب نمــوده و نســبت بــه رعایــت آنهــا تأکید 

می کنــد.
- مامــوران انتظامــی و راهنمایــی و رانندگــی بــا تــاش بی 
وقفــه کوشــش خواهنــد کــرد بــا برقــراری نظــم، امنیــت و 
ســهولت در تــردد خودروهــا، بــر شــکوه و عظمــت مراســم 
عــزاداری در سراســر کشــور بیافزاینــد، لــذا بــه شــهروندان 
محتــرم توصیــه می شــود بــا کارکنــان ناجــا در ایــن ایــام 

مثــل همیشــه همــکاری صمیمانه داشــته باشــند.
- مســئوالن هیأت هــای عــزاداری و تکایــا، از نصــب هــر 
ــر عمومــی کــه موجــب مســدود  ــه داربســت در معاب گون
شــدن خیابــان یــا کنــدی عبــور و مــرور می شــود، 

ــد. ــودداری کنن خ
ــزاداری و  ــته های ع ــت دس ــود در حرک ــه می ش - توصی
ــژه در ســاعات  ــه وی حیــن برگــزاری مراســم عــزاداری، ب
ــال  ــت ح ــا، رعای ــتفاده از بلندگوه ــب در اس ــی ش پایان

ــراد مســن بشــود. ــاران و اف بیم
- مراکــز 110 پلیــس در تمامــی ســاعات شــبانه روز آمــاده 
ــد  ــه مــردم خواهن ــات و خدمت رســانی ب دریافــت اطاع

بــود.

کوتاه اخبار 
 دختربچه گمشده تبریزی 

یکسال بعد پیدا شد
دختــر بچــه ســه ســاله تبریــزی کــه یــک ســال از 
ــا  گمشــدنش می گذشــت توســط مــردم شهرســتان جلف
ــت. ــی یاف ــرد رهای ــک زن و م ــت ی ــایی و از دس شناس

ــه ایــن گــزارش، جمعــه شــب شــخصی در تمــاس  ــا ب بن
تلفنــی بــا خانــواده فاطمــه خبــر از پیــدا شــدن دختــر بچــه 
ــریعًا  ــه س ــدر فاطم ــا داد. پ ــتان جلف ــده در شهرس گمش
ــاند و  ــه رس ــدن فاطم ــدا ش ــل پی ــه آدرس مح ــود را ب خ
دختــر خــود را در میــان جمعیــت مشــاهد کــرد و دختــر 

ــه آغــوش کشــید. خــود را ب
در ادامــه مشــخص شــد زن و مــردی کــه فاطمــه در اختیار 
ــات  ــرار از آن محــل شــدند. تحقیق ــه ف ــق ب داشــتند موف

پلیــس در ایــن رابطــه ادامــه دارد.

تولد سنگین وزن ترین نوزاد جهان
نــوزادی در روســیه بــه عنــوان فرزنــد چهــارم خانــواده اش 
ــنگین  ــوردار س ــه رک ــد ک ــد ش ــو وزن متول ــش کیل ــا ش ب

ــه اســت.  ــام گرفت ــان ن ــوزاد جه ــن ن وزن تری
بــه گفتــه پزشــکان، ایــن نــوزاد فرزنــد چهــارم یــک مــادر 
ــر از پیــش بینــی پزشــکان  روس اســت کــه وزنــش فرات
بــوده اســت. همچنیــن دکتــر الکســاندر شــاکلین رئیــس 
ــد  ــوزاد متول ــت: ن ــان بیمارســتان گف ــان و زایم بخــش زن
شــده در ســامت کامــل بــه ســر می بــرد، در همــان 
ابتــدای تولــد صــدای گریه هایــش بــه گــوش رســید 
ــص  ــتان مرخ ــادرش از بیمارس ــراه م ــه هم ــه زودی ب و ب

می شــود. 
وی تولــد نــوزادان بــا وزن بــاال را در صــورت داشــتن 

ســامتی کامــل بســیار نــادر دانســت. 
ــراز خوشــحالی  ــا اب ــوزاد ســنگین وزن هــم ب مــادر ایــن ن
ــی  ــت لباس های ــط ناراح ــت: فق ــش گف ــامتی کودک از س
ــن  ــا ای ــرا ب ــرده ام، زی ــداری ک ــش خری ــه برای ــتم ک هس
ــن  ــک م ــان کوچ ــایز قهرم ــر س ــا دیگ ــدازه و وزن آنه ان

ــت! نیس

۶ کشته حاصل ۲ تصادف رانندگی
رئیــس فوریت هــای پزشــکی اســتان قزویــن گفــت: در ۲ 
تصــادف رانندگــی روز جمعــه در جاده هــای اســتان 6 تــن 

کشــته و 6 تــن نیــز مجــروح شــدند. 
ــن تصادف هــا در جــاده  پیمــان نامــدار افــزود: یکــی از ای
زیــاران- آبیــک بوقــوع پیوســت و در آن ۲ دســتکاه 
وانــت پیــکان بــه یکدیگــر برخــورد کردنــد کــه در اثــر ایــن 
حادثــه متاســفانه ســه نفــر فــوت کردنــد و چهارنفــر نیــز 
مجــروح شــدند کــه مجروحــان توســط امبوالنــس راهــی 

ــک شــدند.  بیمارســتان ولیعصــر ابی
ــژو  ــک دســتگاه پ ــز ی ــرد: در ســانحه دوم نی ــار ک وی اظه
۴0۵ در بانــد جنوبــی آزادراه قزوین-کــرج دچــار واژگونــی 
شــد کــه در ایــن حادثــه ســه نفــر کشــته و ۲ نفــر مجــروح 
ــی  ــس راه ــل اورژان ــط عوام ــان توس ــه مجروح ــدند ک ش

بیمارســتان شــهید رجایــی قزویــن شــدند. 
نامــدار در پایــان گفــت: حــال عمومــی محروحــان ایــن ۲ 

حادثــه روبــه بهبــود گــزارش شــده اســت.

آخرین جزئیات قتل پاساژ حضرتی

پســر جــوان کــه به خاطــر یــک ســوءظن اثبــات نشــده دربــاره 
رابطــه پنهانــی همســر بــرادرش، نقشــه قتــل دوســتش را اجــرا 
کــرده بــود، درتازه تریــن اعتراف هایــش گفــت کــه تصمیــم بــه 
ــده  ــرف ش ــی منص ــا به دلیل ــت ام ــز داش ــوان نی ــل زن ج قت

بــود.
ــم  جنایتــکار ۲3 ســاله کــه دانشــجوی دانشــگاه تربیــت معل
ــش  ــار کف ــه انب ــا ورود ب ــته ب ــنبه گذش ــداد سه ش ــت، بام اس
بــازار حضرتــی، نگهبــان ۲1 ســاله را بــا ضربــات چاقــو مجــروح 

کــرده و متــواری شــده بــود.
ــا مــرگ پســر جــوان در بیمارســتان اشــرفی اصفهانــی و در  ب
حالــی کــه چهــره ضــارب در تصاویــر دوربین هــای مداربســته 
محــل جنایت شناســایی شــده بــود، دو ســاعت پــس ازماجرا، 
قاتــل بــه کانتــری 113 بــازار رفــت و بــه قتــل اعتــراف کــرد. 
پســر جــوان کــه ســاکن یکــی از شــهرهای غــرب کشــور اســت 
ــا  ــو ب ــده، در گفت وگ ــت آم ــه پایتخ ــل و کار ب ــرای تحصی و ب
خبرنــگار جنایــی »رکنــا« در حالــی کــه بی وقفــه اشــک 
انگیــزه اش  و  قتــل  جزئیــات  تشــریح  بــه  می ریخــت، 

ــت. پرداخ
 چه شد که تصمیم به قتل گرفتی؟

بــه همســر بــرادرم مشــکوک شــدم؛ او بــا دوســتم- مقتــول- 
ارتبــاط پنهانــی داشــت.

 چرا به آنها مشکوک شدی؟
حــدود دو هفتــه قبــل، مــن و ســیاوش-مقتول- بــه همــراه 
ــم.  ــتان رفتی ــه شهرس ــی ب ــرای عروس ــرادرم ب ــرادرم و زن ب ب
مــن و ســیاوش و زن بــرادرم روی صندلــی عقــب خــودروی 

ــرادرم نشســته بودیــم.  پرایــد ب
چــون مــن بیــن آنهــا بــودم متوجــه شــدم کــه پنهانــی بــه هــم 
پیــام می دهنــد. آن موقــع بــود کــه بــه رابطــه پنهانــی همســر 
ــا ســیاوش پــی بــردم و تصمیــم گرفتــم از  بــرادرم –ثریــا- ب

آنهــا انتقــام بگیــرم.
 چرا موضوع را به برادرت اطالع ندادی و خودت 

وارد عمل شدی؟
ــرادرم گفتــم کــه بیــن آنهــا دعــوا شــد. بعــد  ــه ب موضــوع را ب
هــم ثریــا بــه خانــه پــدرش رفــت و حتــی پــدر ثریــا بــا او ســر 
همیــن موضــوع درگیــر شــده بــود، امــا نمی توانســتم از بــرادرم 

انتظــار داشــته باشــم کــه بــرای انتقــام کاری کنــد.
 چرا؟ تو برادر شوهر او بودی و به جای همسرش 

تصمیم گرفتی؟
بــرای اینکــه مــن پــای ســیاوش را بــه آن خانــه بازکــرده بودم، 

ــود  ــا ب ــل دور م خــودم را مقصــر می دانســتم. ســیاوش فامی
امــا بــه خانــه بــرادرم رفــت و آمــد نداشــت. مــن بــه ســیاوش 
بیشــتر از چشــم هایم اعتمــاد داشــتم. پــای ســیاوش را مــن 
بــه خانــه بــرادرم بــاز کــرده بــودم و در حقیقــت عامــل اصلــی 

شــروع ایــن رابطــه مــن بــودم.
 چرا با او حرف نزدی؟

قصــدم کشــتن اش نبــود؛ رفتــم تــا بــا او صحبــت کنــم. امــا 
ــی مــی زدم و  ــی در پ ــات را پ ــودم کــه ضرب ــی ب آنقــدر عصبان
زمانــی کــه بــه خــودم آمــدم متوجــه شــدم ســیاوش خونیــن 

روی زمیــن افتــاده اســت.
 کی متوجه شدی او کشته شده است؟

ــده  ــه زن ــی زدم ک ــدس م ــردم، ح ــرک می ک ــا را ت ــی آنج وقت
ــد. نمان

 چرا با همسر برادرت صحبت نکردی؟
اول تصمیــم داشــتم او را بــه قتــل برســانم امــا نشــد. چــون 
دلــم بــرای بچــه 3 ســاله اش ســوخت. دفعــه بعــد هــم کــه 
تصمیــم بــه ایــن کار گرفتــم فهمیــدم پــدرش او را بــه خاطــر 

کاری کــه کــرده کتــک زده و خانــه بــرادرم نیســت.
 چه مدت است که تهران زندگی می کنی؟

دانشــگاه تربیــت معلــم کــرج قبــول شــده بــودم. درســم کــه 
ــای  ــام کاره ــرای انج ــتم و ب ــهرمان برگش ــه ش ــد ب ــام ش تم
ــران  ــه در ته ــاد، البت ــاق افت ــن اتف ــه ای ــودم ک مدرکــم آمــده ب
کار هــم می کــردم. روزهایــی کــه دانشــگاه نداشــتم بــه بــازار 

می رفتــم و باربــری می کــردم.
 خانواده ات از قتل خبر دارند؟

تصــور می کنــم بــرادرم تــا االن بــه آنهــا خبــر داده باشــد. البتــه 
ــچ اقدامــی  ــه هی ــد ک ــا می گفتن ــل می دانســتند ام ــا از قب آنه

. نکنم
 پشیمانی؟

ــم. از  ــی دوســت بودی ــود، باهــم خیل ــرادرم ب ــل ب ــول مث مقت
ــدارم.  ــا االن لحظــه ای آرامــش ن ــی کــه او کشــته شــد ت زمان
ــد  ــاعت بع ــه زدم و دو س ــان پرس ــم در خیاب ــل ه ــد از قت بع
بــه کانتــری رفتــم و خــودم را معرفــی کــردم. از اولــش هــم 
ــا  ــی ب ــهامت زندگ ــم، ش ــی کن ــودم را معرف ــتم خ می خواس

ــتم. ــدان را نداش ــذاب وج ع
 ورزش هم می کنی؟

مدت هاست که کشتی کار می کنم.
 به عاقبت این کار فکر نکرده بودی؟

سکوت....

وزیــر کشــور بــا تاکیــد بــر بهــره گیــری از تجربیــات ســه ســال 
گذشــته در برگــذاری مراســم اربعیــن و برنامــه ریــزی جامع تــر 
بــرای امســال افــزود: بــا کشــور عــراق مذاکراتــی داشــتیم تــا 
دو مــرز جدیــد دهلــران و خســروی در اربعیــن حســینی 
ــم  ــر موافقــت شــود امســال می توانی ــه اگ بازگشــایی شــود ک
بــا آرامــش و شــرایط بهتــری زائریــن را بــه کشــور عــراق ببریم. 
ــات وزارت کشــور در  ــاره اقدام ــی درب ــی فضل عبدالرضــا رحمان
برگــزاری مراســم اربعیــن حســینی، گفــت: ســه ســال اســت 

ــم.  ــدا کرده ای ــن کار را پی ــق انجــام ای ــه توفی ک
ــول  ــام ط ــر در تم ــزار نف ــون و 300 ه ــل دو میلی ــال قب در س
سفرشــان از درب خانه هــا تــا مقصــد نهائــی، امنیتشــان، 
حمــل و نقــل، بهداشــت و درمانشــان تأمیــن شــد و بــه داخــل 
ــه کشــور بازگشــتند و  ــه ســامت ب ــد و ب کشــور دیگــری رفتن
در ایــن مســیر هیــچ مشــکلی ایجــاد نشــد. تحقــق ایــن امــر 

ــوه  ــه ســپاه، بســیج، ق ــا همــکاری همــه دســتگاه ها از جمل ب
ــد.  ــام ش ــتگاهها انج ــایر دس ــهرداری ها و س ــه، ش قضایی

وی بــا تاکیــد بــر لطــف خداونــد در برگــزاری مراســم اربعیــن 
حســینی گفــت: مــا در ایــن مراســم نیازمنــد ۵0 هــزار اتوبــوس 
ــتگاه ها و  ــای دس ــم اتوبوس ه ــن مه ــرای ای ــه ب ــتیم ک هس

ــوند.  ــه می ش ــکار گرفت ــهرداری ها ب ش
وزیــر کشــور بــا تاکیــد بــر لــزوم رعایــت تذکراتــی کــه توســط 
ــرد:  ــان ک ــود خاطرنش ــن داده می ش ــه زائری ــن ب ــتاد اربعی س
بهتــر اســت زائریــن در قالــب کاروان بــه کشــور عــراق برونــد و 
حتمــًا بــه دســتورالعمل های امنیتــی توجــه کننــد. بــی تردیــد 
زائــران بایــد فرهنــگ کشــور مقابــل را در نظــر داشــته باشــند و 
بــرای برگشــت عجلــه نکننــد. زائریــن طــی ۲0 روز بــه کشــور 
عــراق می رونــد امــا در برگشــت همــه می خواهنــد یــک شــبه 

ــد کــه شــاهد تشــکیل ترافیک هــای عظیــم هســتیم. برگردن

»زنــگ کتابخوانــی« در مهدکودک هــای سراســر کشــور همزمــان 
بــا آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد توســط وزیــر تعــاون، کار و رفــاه 
ــد.  ــه ش ــامی نواخت ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــی و وزی اجتماع
علــی ربیعــی، وزیــر کار و رفــاه در حاشــیه ایــن مراســم اظهــار 
کــرد: از یــک ســال گذشــته بــا وزارت ارشــاد جلســاتی داشــتیم 
و برنامه ریزی هایــی انجــام شــد و در نهایــت تفاهم نامــه ای 
امضــاء کردیــم کــه بــر اســاس آن روزهــای دوشــنبه بــه عنــوان 

»روز کتابخوانــی« در مهدهــای کــودک تعییــن شــد. 
وی افــزود: بــه همــه پدرهــا و مادرهــا توصیــه می کنــم هفتــه ای 
یــک روز در منــزل کتابخوانــی داشــته باشــند. کــودکان بایــد بــا 

کتــاب آشــنا شــوند. 
ــاب موجــب ارتقــای ســطح ســواد در  ــدن و نوشــتن و کت خوان

ــود.  ــف می ش ــاد مختل ابع
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکــه کتــاب نوعــی 

ســبک زندگــی اســت اظهــار کــرد: کتــاب نوعــی شــیوه ارتبــاط 
ــه  ــا مســائل جامعــه خــود محســوب می شــود، البت کــودکان ب
قطعــًا نســلی کــه کتاب هــای داســتان راســتان و چارلــز دیکنــز 
را خوانده انــد بــا نســلی کــه مرتــب کارتــون نــگاه می کننــد و بــه 
ــد  ــازی می کنن ــراه ب ــن هم ــی های تلف ــا گوش ــرادی ب ــور انف ط

تفــاوت خواهنــد داشــت. 
ربیعــی ادامــه داد: خــوب اســت کــه پــدر و مادرهــا بــرای 
فرزنــدان خــود کتــاب بخواننــد و کتــاب را هدیــه بدهنــد. 

بچه هــا بایــد بــوی کتــاب را حــس کننــد. 
ــاب می نویســند  ــودکان کت ــرای ک ــه ب ــی از نویســندگانی ک ربیع
ــم روز  ــا مفاهی ــودکان ب ــه ک ــرای آنک ــت: ب ــرد و گف ــی ک قدردان
فرهنگــی آشــنا شــوند تدویــن و چــاپ کتاب هــای آموزشــی را 
در دســت داریــم. امیدواریــم رویــه کتابخانــی از مهدهــای کودک 

شــروع شــود و تــا پایــان دانشــگاه ادامــه داشــته باشــد.

»زنگ کتابخوانی« در مهدکودک های سراسر کشوراحتمال بازگشایی دو مرز جدید برای اربعین

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه اجتماعی

دیــروز از اول مهــر گفتیــم، از بازگشــایی مــدارس 
و دانــش آموزانــی کــه مشــتاقانه بــه کاس هــای 
درس شــتافتند، از مشــکات آمــوزش و پرورش 
و البتــه از کســانی کــه از تحصیــل بازمانده انــد. 

در گــزارش امــروز بــا نگاهــی موشــکافانه تر 
ــم  ــل خواهی ــدگان از تحصی ــوع بازمان ــه موض ب

پرداخــت.
ــش  ــزار دان ــدود 130 ه ــا ح ــاس آماره ــر اس ب
آمــوز شــرایط تحصیــل را ندارنــد. دالیــل متعــدد 
اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی موانعــی را بــه 
وجــود آورده انــد تــا ایــن دانــش آمــوزان نتواننــد 

بــه ســراغ درس و مشــق رونــد.
 دالیل اقتصادی

ــگان در مــدارس  ــل رای ــون تحصی ــا وجــود قان ب
دولتــی امــا همــواره شــاهد ایــن موضــوع 
ــف  ــای مختل ــه بهانه ه ــدارس ب ــه م ــتیم ک هس

ــتند.  ــهریه هس ــت ش ــتار پرداخ خواس
ایــن نــوع شــهریه های غیــر قانونــی کــه معمــواًل 
تحــت عنــوان کمــک بــه مدرســه از دانــش 
از مشــکات  یکــی  اخــذ می شــود  آمــوزان 
عمــده بــر ســر راه تحصیــل بســیاری از دانــش 

ــت.  ــوزان اس آم
ــرورش  ــوزش و پ ــه آم ــم اینک ــفانه علیرغ متاس
ــه  ــت وج ــه دریاف ــا هرگون ــه ب ــد ک ــا می کن ادع

غیــر قانونــی در مــدارس برخــورد می کنــد امــا در 
عمــل وقتــی ایــن ماجراهــا پیگیــری می شــود 
نتیجــه خاصــی حاصــل نمی شــود. مــدارس در 
مواجــه بــا اخــذ هزینــه کمــک بــه مدرســه ادعــا 
ــت  ــاری اس ــا اختی ــن هزینه ه ــه ای ــد ک می کنن
ــا  ــدارد ام ــود ن ــت آن وج ــاری در پرداخ و اجب
واقعیــت تلــخ آنجاســت کــه اگــر دانــش آموزی 
ایــن هزینــه در ظاهــر اختیــاری را پرداخــت 

ــود.  ــری می ش ــش جلوگی ــت نام ــد از ثب نکن

در کنــار ایــن در مناطــق کــم برخــوردار کــودکان 
مجبورنــد بــه همــراه والدیــن خــود کار کننــد بــه 
ــه  ــن هزین ــن کار و تأمی ــم بی ــل ه ــن دلی همی
خــورد و خــوراک و مدرســه رفتــن بایــد یکــی را 
انتخــاب کننــد و بســیاری راهــی جــز گزینــه اول 

پیــش رو ندارنــد.
متاســفانه هزینه هــای تحصیــل بــرای بســیاری 
اســت.  ســنگینی  هزینه هــای  مــردم  از 
هزینه هایــی همچــون ثبــت نــام، لبــاس، کتــاب 
ــه  ــت ک ــدی باالس ــه ح ــر و ... ب ــوازم اتحری و ل
خانواده هــای بســیاری تــوان پرداخــت آن را 

ــد. ندارن
 دالیل اجتماعی

ازدواج دختــران در ســنین پاییــن همچنــان 
ــران  ــق ای ــیاری از مناط ــات بس ــی از معض یک

ــت.  اس
بــر اســاس آمارهــا حــدود 17 درصــد ازدواج هــا 
مربــوط بــه دختــران زیــر 18 ســال اســت 
همچنیــن ۵ درصــد ایــن ازدواج هــا مربــوط بــه 

ــت.  ــال اس ــر 1۵ س ــران زی دخت
بــر اســاس آمــار رســمی ثبــت شــده بیشــترین 
آمــار ازدواج و طــاق کــودکان در اســتان های 
ــان  ــتان، خراس ــتان، خوزس ــتان و بلوچس سیس
ــارس،  ــی، ف ــرقی و غرب ــان ش ــوی، آذربایج رض
زنجــان، تهــران، همــدان و مازنــدران اســت. 
فراوانــی ازدواج کــودک در ایــران 3۵ درصــد 
ــان  ــان زن ــد در می ــردان و 6۵ درص ــان م در می
اســت و از نظــر میــزان ســواد نیــز 37.۵ درصــد 
آنهــا بــی ســواد، 37.۵ درصــد کمتــر از ســیکل، 
۲۲ درصــد کمتــر از دیپلــم و 3 درصــد باالتــر از 

ــم هســتند.  دیپل

مکــرر  هشــدارهای  وجــود  بــا  متاســفانه 
کارشناســان هنــوز قوانیــن ازدواج کــودکان دچــار 
تغییــر نشــده و رایزنی هــا در ایــن رابطــه راه بــه 

ــت. ــرده اس ــی نب جای
 دالیل فرهنگی

متاســفانه الزم نبــودن تحصیــل بــرای دختــران 
ــق  ــی مناط ــی بعض ــات فرهنگ ــی از معض یک

کشــور اســت. 
برخــی  میــان  و  اســتان ها  از  برخــی  در 
غیــر  امــری  دختــران  تحصیــل  قومیت هــا 
ضــروری شــمرده می شــود و خانواده هــا بــه 
ــل  ــی از تحصی ــر عقان ــی و غی ــای واه بهانه ه

می کننــد.  جلوگیــری  دخترانشــان 
بــا وجــود اینکــه در قانــون مجازات هایــی بــرای 
ــه  ــودکان در نظــر گرفت ــل ک ــری از تحصی جلوگی
شــده اســت امــا همچنــان در ایــن مناطــق 
ــل  ــه دالی ــی دارد و ب ــوع رواج فراوان ــن موض ای

بهتــر  یــا  فرهنگــی  و  قومــی  تعصب هــای 
بگوییــم غیــر فرهنگــی از تحصیــل دختــران 

می شــود. جلوگیــری 
آنچــه کــه گفتــه شــد بخشــی از مشــکات 
ــه  ــوزی اســت ک ــش آم ــزار دان ــش از 130 ه بی
از تحصیــل بازمانده انــد. بــرای حــل مشــکل 
ایــن 130 هــزار دانــش آمــوز عزمــی جــدی مــورد 
ــا مجلــس و ...  ــت و ی ــاز اســت. مــردم، دول نی
هیــچ یــک بــه تنهایــی نمی تواننــد مشــکل ایــن 
دانــش آمــوزان مانــده از تحصیــل را رفــع کننــد. 
مســئولیت های  زمینــه  ایــن  در  چنــد  هــر 
عــده ای بیشــتر و عــده ای کمتــر اســت امــا ایــن 
ــه  ــت ک ــم اس ــل به ــر وار و متص ــه ای زنجی رابط

ــند.  ــع آن بکوش ــد در رف ــه بای هم
ــاهد  ــده ش ــی آین ــال تحصیل ــم در س امیدواری
ایــن باشــیم کــه حتــی یــک دانــش آمــوز هــم 

ــد. ــل جــا نمان از تحصی

کیمیای وطن بررسی کرد:

زنگ مدرسه برای همه به صدا درنیامد

،،
متاســفانه علیرغــم اینکــه آمــوزش و 
ــه  ــا هرگون ــرورش ادعــا می کنــد کــه ب پ
دریافــت وجــه غیــر قانونــی در مــدارس 
برخــورد می کنــد امــا در عمــل وقتــی 
ایــن ماجراهــا پیگیــری می شــود نتیجه 

خاصــی حاصــل نمی شــود

کیفرخواســت پرونــده ی قتــل مــردی جــوان در منطقــه ی صیاد 
ــه  ــا ضربــه ی مســتقیم نارنجــک دست ســاز ب شــیرازی، کــه ب
ناحیــه ی ســرش در شــب چهارشــنبه ســوری کشــته شــده بود، 
پــس از گذشــت ســه ســال، صــادر شــد و، بــرای رأی نهایــی، 
بــه محاکــم کیفــری ارســال گردیــد. ایــن پرونــده ی قتــل، کــه 
دو پســرخاله در آن نقــش داشــتند، زمانــی رخ داد کــه دو 
متهــم در یکــی از خیابان هــای منطقــه ی شــهید صیاد شــیرازی 
مشــهد مشــغول ترکانــدن نارنجک هــای دســتی خــود بودنــد.

ســر و صــدای مهیــب ناشــی از انفجــار ایــن نارنجک هــا موجب 
شــد یکــی از اهالــی محــل، کــه مغــازه ی قصابــی داشــت، پــا 
بــه میــدان بگــذارد و، در اعتــراض بــه ایــن کار دو پســر جــوان، 
ــه جــای اینکــه اشــکال  ــان، ب ــی متهم مقابلشــان بایســتد ول
خــود را قبــول کننــد و دســت از شیطنت هایشــان بردارنــد، بــه 
ســراغ متوفــی می رونــد تــا بــا قدرت نمایــی ایــن مــرد جــوان 

را ســاکت کننــد.
الــف. ف. کــه نارنجک هــا را در دســت گرفتــه بــود بــا علــم بــه 
ــن  ــدک فشــاری ممک ــا ان ــن ادوات آتش زاســت و ب ــه ای اینک
اســت منفجــر شــود آن هــا را بــه ک. خ. )دیگــر متهــم پرونــده( 
ــدای  ــد. ص ــرا نکن ــی ماج ــودش را قات ــت خ داد و از او خواس
ــًا همــه ی ســاکنان و کســبه ی محــل  ــراض قصــاب تقریب اعت
را بیــرون کشــیده بــود. مــرد جــوان از در پنــد و نصیحــت وارد 
شــده بــود و بــا گفتــن جماتــی آرام بخــش قصــد داشــت بــه 
ــدارد،  ــح ن ــه ی تفری ــا جنب ــان، نه تنه ــد کارش ــان بفهمان متهم
بلکــه صــدای انفجــار موجــب ایجــاد تــرس و وحشــت میــان 

ســاکنان محــل خصوصــًا کــودکان شــده اســت.
ــا همــان لحــن داش مشــتی خــود، مشــغول  مــرد قصــاب، ب
ــود  ــه الــف. ف. ب ــه اش ب ــان آوردن دیالوگ هــای پندگون ــر زب ب
کــه ناگهــان ک. خ. بــه ســمت او حملــه کــرد و، بــا دســتی کــه 
ــه  ــم ب ــود، محک ــرده ب ــت ک ــاز را مش ــک دست س ــک نارنج ی
صــورت متوفــی زد. صــدای مهیــب انفجــار بــرای چنــد ثانیــه 
تماشــاچیان ایــن حادثــه را در شــوک فــرو بــرد. مــرد قصــاب، 
ــود،  کــه از ناحیــه ســر دچــار جراحتــی بســیار شــدید شــده ب
بی حرکــت روی زمیــن در کنــار متهــم ردیــف اول پرونــده 
افتــاد و کانــون انفجــار تــا شــعاع ۲ متــری بــه واســطه ی گوگرد 
ــه صــورت  ــود و ســرخی خــون متهــم و متوفــی ب زرد شــده ب
ــدن بی جــان  ــا ب ــی محــل ب ــاره اهال واضــح مشــهود بود.یک ب
مــرد قصــاب مواجــه شــدند و موضــوع را بــه اورژانــس گــزارش 
ــد. طولــی نکشــید کــه دو دســتگاه آمبوالنــس در محــل  کردن
حضــور یافتنــد و صــدای نعره هــای متهــم کــه از درد جراحــت 
ــی آورد،  ــه رحــم نم ــی را ب ــا دل ــد، نه تنه ــه خــودش می پیچی ب
ــدن  ــی را برمی انگیخــت. در بررســی ب ــر اهال بلکــه حــس تنف
از ســوی تکنســین های  بی جــان مــرد قصــاب، مرگــش 
اورژانــس اعــام شــد و موضــوع، بــرای ادامــه ی پیگیــری، بــه 
عوامــل انتظامــی گــزارش گردیــد. یــک شــوخی بچه گانــه حــاال 
رنــگ و بــوی مــرگ و جنایــت بــه خــود گرفتــه بــود و متهمــان 

ــیدند. ــان می رس ــزای عملش ــه س ــریع تر ب ــد هرچه س بای
 مطرح شدن فرضیه ی قتل

ــا حضــور  ــود کــه، ب شــامگاه دوازدهــم اســفندماه ســال ۹3 ب
مأمــوران کانتــری شــهرک ناجــا بــه همــراه کارآگاهــان پلیــس 
ــل  ــه ی قت ــرا، فرضی ــل دادس ــژه ی قت ــرس وی ــی و بازپ آگاه
ــرار  ــی ق ــای جنای ــیر پیگرده ــده در مس ــد و پرون ــرح ش مط

گرفــت. متهــم اصلــی پرونــده، کــه بــه دلیــل انفجــار نارنجــک 
ــت  ــه ی دس ــدید از ناحی ــت ش ــار جراح ــتش دچ ــل دس داخ
ــل  ــه بیمارســتان منتق ــظ ب ــه صــورت تحت الحف ــود، ب شــده ب
شــد و متوفــی نیــز، بــرای بررســی بیشــتر، بــه پزشــکی قانونی 

انتقــال یافــت.
ــه دســت ک. خ.  ــی ب ــل متوف ــن موجــود از قت شــواهد و قرای
حکایــت داشــت و اهالــی محــل، کــه در لحظــه ی ایــن حادثــه 
ــد  ــوان کردن در آنجــا حضــور داشــتند، در اظهاراتــی مشــابه، عن
ــک  ــه نارنج ــتی ک ــان دس ــا هم ــده ب ــی پرون ــم اصل ــه مته ک
ــت.  ــول زده اس ــورت مقت ــه ص ــوده ب ــرده ب ــت ک ــا آن مش را ب
ــم  ــص مته ــس از ترخی ــن، جلســات بازپرســی، پ ــرای همی ب
اصلــی پرونــده از بیمارســتان، آغــاز شــد و دو پســرخاله اذعــان 
داشــتند کــه قصــد کشــتن متوفــی را نداشــته اند و فقــط 

می خواســته اند خــودی نشــان دهنــد.
ــر  ــده مبنی ب ــه اظهــارات وکیــل متهــم اصلــی پرون ــا توجــه ب ب
ــن  ــه ای ــته و متوج ــی را نداش ــتن متوف ــد کش ــه او قص اینک
موضــوع کــه نارنجک هــا در دســتان وی می باشــد نبــوده 
اســت، او تصمیــم داشــت جریــان پرونــده را بــه ســمت قتــل 
ــد  ــم بتوانن ــواده ی متمــول مته ــا خان ــر دهــد ت شــبه عمد تغیی

ــد. ــداری کنن ــول خری ــا پ ــول را ب خــون مقت
زمــان می گذشــت و جلســات رســیدگی بــه ایــن پرونــده یکــی 
پــس از دیگــری برگــزار می شــد و، بــا وجــود اینکــه اولیــای دم 
درخواســت قصــاص متهــم را داده بودنــد، اتهــام متهــم اصلــی 
از ســوی بازپــرس جنایــی دادســرا قتــل شــبه عمد تشــخیص 
داده شــد و پرونــده، بــرای صــدور کیفرخواســت، بــه شــعبه ی 
ــژه ی قتــل عمــد دادســرای عمومــی و انقــاب  ــار نظــر وی اظه

مشــهد ارســال شــد و مــورد بررســی قــرار گرفــت.
ــت:  ــا گف ــگار م ــه خبرن ــاره ب ــری دراین ب ــادق صف ــی ص قاض
»ایــن پرونــده بــا نظــر قتــل شــبه عمد بــه ایــن شــعبه ارســال 
شــد کــه، براســاس بررســی های انجام گرفتــه، بازپــرس 
ــا قتــل عمــد  ــی متهــم را منطبــق ب ــژه ی قتــل عمــل ارتکاب وی
ندانســت. بــرای همیــن، قــرار منــع تعقیــب متهمــان را صــادر 
کــرد امــا، پــس از حصــول پرونــده بــه ایــن شــعبه، بــا توجــه 
بــه شــواهد و قرایــن موجــود، عمــل ارتکابــی متهــم، براســاس 
بنــد »ب« مــاده ی ۲۹0 قانــون مجــازات اســامی، قتــل عمــد 
ــر،  ــاف نظ ــن اخت ــا ای ــزود: »ب تشــخیص داده شــد.«.وی اف
ــال  ــری ارس ــم کیف ــه محاک ــاف، ب ــل اخت ــرای ح ــده، ب پرون
شــد کــه قاضــی دادگاه، پــس از بررســی مســتندات موجــود، 
ــرای  ــده، ب ــرد و ســپس پرون ــد ک ــل عمــد را تأیی ــه ی قت نظری
ــل  ــره قت ــک فق ــکاب ی ــوع ارت ــا موض ــت ب ــدور کیفرخواس ص
عمــدی مــرد مســلمان، مجــددًا بــه ایــن شــعبه ارســال شــد.«.
ــده،  ــی های به عمل آم ــبب بررس ــه س ــه داد: »ب ــری ادام صف
متهــم اصلــی پرونــده، بــه اتهــام یــک فقــره قتــل عمــدی مــرد 
ــا نارنجــک  مســلمان از طریــق ایــراد ضربــه ی نوعــًا کشــنده ب
دست ســاز بــه ســر مقتــول، بــه قصــاص و متهــم ردیــف دوم، 
بــه اتهــام معاونــت در قتــل عمــدی ارتکابــی از ناحیــه ی متهــم 
ردیــف اول از طریــق تســهیل وقــوع بــزه و مشــارکت در اخــال 
ــاز،  ــک دست س ــتفاده از نارنج ــق اس ــی از طری ــم عموم در نظ
بــه حبــس محکــوم خواهــد شــد کــه پرونــده، پــس از صــدور 
کیفرخواســت، بــرای رأی نهایــی، در اختیــار دادگاه کیفــری یِک 

خراســان رضــوی قــرار گرفــت.«.

قصاص در انتظار قاتل مرد قصاب
   #هموطن_سالم

آخه کسی نیست که جلوی این رانندگان 
اتوبوس ها را بگیره . واقعا گناه مردم چیه؟ چرا 

راهنمایی و رانندگی فکری بحال مسافرت در 
شب با این ماشین ها نمی کند؟ 

هر کس از ترس فقر ازدواج نکند نسبت  به 
لطف خداوند بدگمان شده است. چرا که 

خداوند مى  فرماید: 
اگر آنان فقیر باشند خداوند از فضل و کرم خود 

بى نیازشان مى  کند. 

شما اینهمه تبلیغ از مصرف کاالهای ایرانی در 
روزنامه می کنید که کارتان درست است، اما من 
یک تلویزیون ایرانی که تبلیغ زیاد تلویزیون هم 

دارد خریدم پس از 6 ماه سوخت کسی هم 
پاسخگو نیست فقط می گویند درست استفاده 

نکردی آخر تلویزیون که با یک دکمه خاموش و 
 روشن می شود تخصص استفاده 

می خواهد؟! الاقل به تولید کننده ها بگویید 
کاالی با کیفیت دست مردم بدهند.

تمام تاش دشمنان ایران کمرنگ کردن فرهنگ 
ایثار و شهادت و جهاد در ایران و جهان اسام 

است. این را از یک کارشناس بپذیرید.
وضع مطالعه در کشور بسیار بد است با این 

وضعیت که پیش می رود تا چند سال دیگر 
کتاب فقط در کتابخانه ها نگهداری می شود و 

کسی کتاب در منزل ندارد. راستی شما خودتان 
سالی چند بار کتاب می خوانید؟

از همین آمار مشخص می شود. لطفا به کتاب 
اهمیت بدهید.

یا لبنیات را ارزان کنید یا آنقدر از فوایدش برای 
بدن نگویید آدم می ماند چیکار کند؟! حداقل 
شیر دولتی را رایگان در اختیار مردم قرار دهید.

خشکی زاینده رود سال هاست باعث غصه مردم 
اصفهان شده و همچون بغض سنگین در گلوی 
اصفهان نشسته است حاال ساخت وسازهایی که 
درختان حاشیه رودخانه را تهدید می کند نمک 

بر زخم این خشکه رود می ریزد.

تبلیغ خرید تولید ایرانی خوب است اما نه اینکه 
وقتی خریدیم ببینیم کیفیت پایین است و با 
خارجی قابل قیاس نیست. روی تولید نظارت 

کافی نیست.

منتظر پیام های شما هستیم
3000573433

09213394736
@eskimia
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E.Shariati@eskimia.ir
سیداسماعیلشریعتینجفآباد

هنرســتان  در   96 مهرمــاه  اول  مراســمی کــه  در 
پســرانه کار و دانــش شــهدای فرهنگــی نجــف آبــاد 
)محــل تحصیــل پاســدار شــهید محســن حججــی( 
برگــزار شــد، رســول زرگــر پــور اســتاندار اصفهــان بــه 
همــراه معــاون متوســطه وزارت آمــوزش و پــرورش، 
بــا دســتان پــدر شــهید حججــی رســمًا زنــگ آغــاز 
ســال تحصیلــی جدیــد اســتان را بــه صــدا در 

ــد. آوردن
ایــن هنرســتان پســرانه پیــش از ایــن بــا نــام 
»شــهدای فرهنگــی« نامیــده می شــد کــه بــا توجــه 
بــه شــهادت پاســدار شــهید محســن حججــی، یکــی 
از فــارغ التحصیــان آن، امســال بــا نــام ایــن شــهید 

ــذاری شــده اســت. ــع حــرم نامگ مداف
 دانش آموزان، درس شجاعت 

و والیت مداری را از شهدا بیاموزند
معــاون آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و پــرورش 
ــه  ــفر ب ــود در س ــم ب ــن مراس ــژه ای ــان وی ــه مهم ک
ــدارس  ــایی م ــن بازگش ــن نمادی ــان و در آئی اصفه
ــی  ــهدای فرهنگ ــتان ش ــه در هنرس ــتان ک ــن اس ای
نجف آبــاد، محــل تحصیــل شــهید مدافــع حــرم 
شــهید محســن حججــی برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه 
اینکــه در ســند تحــول، دســتیابی بــه حیــات طیبــه 
یکــی از اهــداف اصلــی اســت، گفــت: شــهدای 
طیبــه  حیــات  ایــن  بــه  نجف آبــاد  دانش آمــوز 
ــم  ــده راه آن هــا خواهی ــز ادامه دهن ــا نی رســیدند و م

ــود. ب
همــه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  زرافشــان،  علــی 
شــجاعت،  درس  بایــد  مــا  دانش آمــوزان 
ماننــد  شــهدایی  از  را  آزادگــی  و  والیت مــداری 
ــال  ــروز، س ــزود: ام ــد اف ــی بیاموزن ــن حجج محس
ــون  ــش از ۱۴ میلی ــور بی ــا حض ــد ب ــی جدی تحصیل
دانش آمــوز در سراســر کشــور آغــاز شــده اســت 
ــن تعــداد حــدود ۸۰۰ هــزار نفــر در مقطــع  کــه از ای
پیش دبســتانی بــوده و بقیــه در دبســتان و دوره 

می کننــد. تحصیــل  متوســطه 
ــا  ــر ب ــی اول مه ــه همزمان ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــر حســینی کــرده  ــر ســال 96 را مه مــاه محــرم، مه
ــری،  ــان مه ــدوارم در چن ــار داشــت: امی اســت، اظه

ــیم. ــینی باش ــب حس ــوز مکت درس آم
معــاون آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و پــرورش 
ــوزان  ــاالی دانش آم ــداد ب ــود تع ــرد: وج ــه ک اضاف
ــار  ــا افتخ ــرای م ــاد ب ــتان نجف آب ــهید در شهرس ش

ــم. ــه آن می بالی ــت و ب اس
 پیام وزیر آموزش وپرورش 

معــاون وزیرآمــوزش و پــرورش در ادامــه متــن 
پیــام ســید محمــد بطحایــی وزیــر آمــوزش و 
پــرورش را بــه مناســبت بازگشــایی مــدارس قرائــت 
ــاه  ــت: م ــده اس ــام آم ــن پی ــی از ای ــرد. در بخش ک
ــا محــرم حســینی)ع(، پیــام  مهــر و همزمانــی آن ب

جوانمــردی، آزادگــی، عدالت طلبــی و حقیقت جویــی 
را بــرای نســل نوجــوان و جــوان ایــران اســامی بــه 

ــی آورد. ــان م ارمغ
ــاز در  ــان از دیرب ــودکان و نوجوان ــت ک ــم و تربی تعلی
ــن  ــد واالتری ــا واج ــی م ــی و مل ــی دین ــگ غن فرهن
ــوزش  ــم آم ــر ه ــان معاص ــوده و در جه ــگاه ب جای
عامــل مولــد ســرمایه های  به عنــوان  پــرورش  و 
ــی و  ــدار تلق ارزشــمند انســانی و محــور توســعه پای
ــه  ــرفت همه جانب ــد و پیش ــگرف در رش ــی ش از نقش

ــت. ــده اس ــوردار ش ــع برخ جوام
ــون  ــور را مره ــده کش ــز آین ــاب نی ــه انق ــر فرزان رهب
تــاش امــروز آمــوزش و پــرورش دانســته و همــواره 
ــا  ــکاری ب ــه هم ــازمان ها را ب ــتگاه ها و س ــه دس هم

ــد. ــوت کرده ان ــذار دع ــاد اثرگ ــن نه ای
خانــه  را  مدرســه  ریاســت جمهور،  همچنیــن 
امیــد دولــت و مــردم و آمــوزش و پــرورش را 
ــور  ــعه کش ــش توس ــن بخ ــن و مهم تری بنیادی تری
معرفــی نمــوده و دســتیابی بــه پیشــرفت و توســعه 
و ارتقــای فرهنــگ، دین مــداری و اخــاق در جامعــه 
ــد. ــان می دانن ــه معلم ــای مجدان ــو تاش ه را در پرت

وی ادامــه داد: مــا در دولــت تدبیــر و امیــد بــر آنیــم 
ــی و مشــارکت  ــای اصول ــن حمایت ه ــو ای ــا در پرت ت
آحــاد مــردم و همــکاری همــه دســتگاه ها از طریــق 
ــیوه  ــر در ش ــا« و »تغیی ــن برنامه ه ــول در مت »تح
ــی  ــه مل ــه مطالب ــرورش«، ب ــوزش و  پ ــت آم مدیری
ایجــاد تحــول بنیادیــن در دســتگاه تعلیــم و تربیــت 
پاســخ دهیــم. از معلمــان فرهیختــه و مدیــران 
دلســوز به عنــوان عزیزتریــن ســرمایه های کشــور 
صمیمانــه می خواهــم در تربیــت نســلی متعهــد بــه 

ــادی  ــر انتق ــی، دارای تفک ــی و مل ــای دین ارزش ه
و صبــور در گفت وگــو، واجــد روحیــه انقابــی و 

ــند. ــوزانه بکوش ــاط، دلس ــرزنده و بانش س
ــز  ــدر شــهید حججــی نی ــرادر و پ ــی اســت، ب گفتن
ــر  ــار دیگ ــهید در کن ــواده ش ــی از خان ــه نمایندگ ب
مراســم حضــور  ایــن  در  مســئوالن شهرســتان 

داشــتند.
 ملت ایران با تربیت شهدای مدافع حرم 

همچنان پیرو مکتب عاشوراست
ــان  ــتاندار اصفه ــای اس ــا صحبت ه ــم ب ــن مراس ای
ادامــه یافــت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه ملــت ایــران 
بــا دغدغــه حســینی صحنــه انقــاب و دفــاع 
مقــدس را از کاس درس امــام حســین)ع( بیــرون 
کشــید، افــزود: امــروز نیــز ملــت ایــران بــا تربیــت 
شــهدای مدافــع حــرم همچنــان از کاس درس 
عاشــورا درس گرفتــه و در همــه عرصه هــا پــای 

درس امــام حســین)ع( می نشــینند. 
رســول زرگرپــور امنیــت و آرامــش و پیشــرفت 
ــزود:  ــت و اف ــهدا دانس ــون ش ــون خ ــور را مدی کش
مــا همــه در خیمــه گاه عشــق عاشــورا بــرای حفــظ 
ــده مقاومــت  امنیــت کشــورمان می کوشــیم و پرون
خــود را در همــه دوران برافراشــته نــگاه می داریــم.

وی بــا اشــاره بــه تحصیــل بیــش از ۸6۰ هــزار 
بیــان  اســتان  مختلــف  مقاطــع  در  دانش آمــوز 
ــبد  ــد گل سرس ــاد را بای ــهدای نجف آب ــت: ش داش
شــهدای اســتان دانســت بــه طــوری کــه ایــن شــهر 
بــه تنهایــی در حــد ســه اســتان کشــور شــهید دارد.

 آرمان حق طلبی و عدالت خواهی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه جهــاد در راه خــدا اشــکال 

ــق  ــا منط ــق م ــت: منط ــراز داش ــی دارد، اب مختلف
ــه  ــواره ادام ــن راه را هم ــا ای ــت و م ــورایی اس عاش

ــم داد. خواهی
ــا  ــه م ــه چنانچ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
آرمــان حــق طلبــی و عدالــت خواهــی داشــته 
ــق  ــر از ح ــاع را باالت ــن و اجتم ــق دی ــیم و ح باش
خــود بدانیــم آنــگاه همــه ســرزمین ها کربــا و 
ــرد:  ــه ک ــود، اضاف ــد ب ــورا خواه ــا عاش ــه روزه هم
ملــت مــا بــا همیــن شــور و شــیدایی دفــاع مقدس 
را بــه تصویــر کشــیدند و ایــن راه را همچنــان ادامــه 

می دهنــد.
ــدن  ــور خــوب درس دادن، خــوب درس خوان زرگرپ
و شایســته تربیــت شــدن را قــدردان نعمــت الهــی 
ــن  ــه در ای ــرد: چنانچ ــح ک ــت و تصری ــودن دانس ب
زمینــه عملکــرد خوبــی داشــته باشــیم از درگاه 

ــت. ــم گرف ــی خواهی ــره قبول ــی نم اله
ــه  ــان  ب ــتاندار اصفه ــه اس ــت ک ــت اس ــز اهمی حائ
همــراه معــاون متوســطه وزارت آمــوزش و پــرورش، 
ــد اســتان  رســما زنــگ آغــاز ســال تحصیلــی جدی
ــن  ــرای دومی ــم ب ــن مراس ــدا در آوردند.ای ــه ص را ب
ــز  ــی از مراک ــر در یک ــال اخی ــد س ــی چن ــال ط س

ــزار مــی شــود. ــاد برگ آموزشــی شــهر نجــف آب
 ۵۵ مدرسه نجف آباد دونوبته است

امــام جمعــه نجــف آبــاد دیگــر ســخنران ایــن 
مراســم بــود کــه از وجــود ۵۵ مدرســه دو نوبتــه در 
شهرســتان نجــف آبــاد خبــر داد و گفــت: بهتــر اســت 
کــه زمینــه یــک نوبتــه شــدن ایــن مــدارس فراهــم 

شــود.
آئیــن  حســناتی،در  مصطفــی  حجت االســام 

بــه  اصفهــان کــه  اســتان  مــدارس  بازگشــایی 
ــی  ــهدای فرهنگ ــتان ش ــن در هنرس ــورت نمادی ص
ــرم  ــع ح ــهید مداف ــل ش ــل تحصی ــاد مح نجف آب
شــهید محســن حججــی برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه 
اینکــه انســان بــرای جهــاد آفریــده شــده و آزمــوده 
ــد در  ــاد می توان ــن جه ــار داشــت: ای می شــود، اظه
ــاد  ــادی، جه ــاد اقتص ــه جه ــا از جمل ــه عرصه ه هم
اجتماعــی، جهــاد دینــی، جهــاد اکبــر، جهــاد اصغــر 

ــد. و ... باش
 توجه به شخصیت دادن جوانان

ــب  ــده مکت ــت ش ــهدا تربی ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب
ــار  ــی در کن ــهید حجج ــزود: ش ــتند، اف ــم هس عل

ــید. ــام رس ــن مق ــه ای ــت ب ــم و تربی تعلی
ــه در  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــاد ب ــه نجــف آب ــام جمع ام
ــخصیت  ــه ش ــبت ب ــد نس ــرورش بای ــوزش و پ آم
ــح  ــد، تصری ــته باش ــه داش ــان توج ــه جوان دادن ب
کــرد: بایــد توجــه داشــت کــه جوانــان مــا در 
زیــادی  و هجمه هــای  روزهــا  ایــن  نامایمــات 
ــت  ــی مقاوم ــه خوب ــود ب ــا وارد می ش ــه آنه ــه ب ک
ــتیم. ــان هس ــرمنده جوان ــروز ش ــا ام ــد و م کرده ان

وی بــا بیــان اینکــه امــروزه مســئوالن در برابــر 
ــه  ــد، اضاف ــنگینی دارن ــئولیت های س ــان مس جوان
کــرد: همــه بایــد فعالیــت جهــادی داشــته باشــند 

ــوند. ــان نش ــرمنده جوان ــا ش ت
حجت االســام حســناتی بــا اشــاره بــه اینکــه 
برنامــه امــروز در ایــن هنرســتان تجلیــل از علــم و 
تربیــت و دیــن اســت، اظهــار داشــت: نجف آبــاد پــر 
ــه انقــاب  ــق ب ــی اســت کــه خــود را متعل از جوانان

ــتند. ــت هس ــاده خدم ــواره آم ــد و هم می دانن

نوبتــه  از وجــود ۵۵ مدرســه دو  وی هم چنیــن 
ــر  ــر داد و گفــت: بهت ــاد خب در شهرســتان نجــف آب
ــدارس  ــن م ــدن ای ــه ش ــک نوبت ــه ی ــت، زمین اس

ــود. ــم ش فراه
 رتبه اول ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 

توسط آموزش وپرورش اصفهان 
  مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اصفهــان نیــز در این 
آئیــن بــا اشــاره بــه کســب رتبــه اول ایــن مجموعــه 
ــرد:  ــار ک ــهادت اظه ــار و ش ــگ ایث ــج فرهن در تروی
ــتان  ــه و شهرس ــوز در ۴۱ منطق ــزار دانش آم ۸6۰ ه

تعلیــم و تربیــت در ســال جدیــد را آغــاز کردنــد.
یــاد شــهدای  بــه گرامیداشــت  اشــاره  بــا  وی 
دفــاع مقــدس و مدافــع حــرم، اظهــار کــرد: بــرای 
ــاز  ــگ آغ ــد زن ــر و امی ــت تدبی ــار در دول ــن ب دومی
ــه  ــاد نواخت ــتان نجف آب ــی در شهرس ــال تحصیل س
می شــود. محمــد حســن قائدی هــا، گفــت: امــروز 
ــد  زنــگ بازگشــایی مــدارس ســال تحصیلــی جدی
ــل  ــًا مح ــه قب ــی ک ــهدای فرهنگ ــتان ش در هنرس
ــدا  ــه ص ــت، ب ــوده اس ــی ب ــهید حجج ــل ش تحصی

ــد. ــد آم درخواه
وی بــا بیــان اینکــه آمــوزش و پــرورش اســتان در 
ــی داشــته اســت،  ــت خوب ــد ســال وضعی ــن چن ای
ــگ  ــج فرهن ــه اول در تروی ــب رتب ــرد: کس ــار ک اظه
ایثــار و شــهادت و پیــاده ســازی دولــت الکترونیــک 
پــرورش  و  آمــوزش  اداره کل  افتخــارات  جــزو 

ــان اســت. اســتان اصفه
قائدی هــا بــا اظهــار اینکــه امــروز شــاهد بازگشــایی 
مــدارس هســتیم، گفــت: ۸6۰ هــزار دانش آمــوز در 
ــغول  ــدارس و مش ــتان وارد م ــه و شهرس ۴۱ منطق

ــوند. ــت می ش ــم و تربی تعلی
 مسئولیت بسیار سنگینی 

در مقابل شهداء داریم
در ادامــه نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس 
شــورای اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه جریــان 
دارد  مــا  بــرای  زیــادی  هــای  عبــرت  عاشــورا 
بــه  را  شــهید  دو  رهبــری  معظــم  افزود:مقــام 
عنــوان حجــت نامیدنــد ، شــهید حججــی و شــهید 
ــئولیت  ــروز مس ــران گفت:ام ــن کام ــی. حس صدوق
ــد  ــم وبای ــهداء داری ــل ش ــنگینی در مقاب ــیار س بس
فرهنــگ شــهادت را زنــده نگــه داریــم از اینــرو 
ــار و  ــگ ایث ــدارس فرهن ــا و م ــد در دانشــگاه ه بای
ــان  ــا جوان ــم ت ــج کنی ــی تروی ــه خوب ــهادت را ب ش
ایــن نســل بــا اهــداف شــهادت و انقــاب بــه 

ــوند . ــنا ش ــی آش خوب
 7۵0 شهید دانش آموز از نجف آباد  

پــرورش  و  آمــوزش  مدیــر  ابراهیــم،  مهــدی 
ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  نجف آبــاد  شهرســتان 
ــم  شهرســتان بیــش از دو هــزار و ۵۰۰ شــهید تقدی
ــداد 7۵۰  ــن تع ــت: از ای ــت، گف ــرده اس ــاب ک انق
ــده  ــاب اسامی ش ــم انق ــوز تقدی ــهید دانش آم ش

ــت. اس
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معاون وزیر آموزش و پرورش، درمراسم زنگ مهر و مقاومت در نجف آباد عنوان کرد:

مهر امسال »مهر حسینی« و مدارسمان »مدارس حسینی« شده است 
رسیدن به حیات طیبه از اهداف اجرای سند تحول آموزش و پرورش است 
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