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لزوم سرمایه گذاری در مشاغلِ متناسب با حضور زنان در بازار کار ایران

 فرصت ها و تهدیدهای 
زنانه شدن بازار کار ایران

نذر خون، نذر زندگی 

 رئیس کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس:

کار هیئت نظارت بر  برجام   سرعت 
بعد از تذکر  رهبر انقالب افزایش یافت

این  به  پاسخ  در  گفتگویی  در  بروجردی  عالءالدین 
قبل  چندی  تذکر  و  گالیه  به  توجه  با  که  پرسش 

رهبرمعظم انقالب...

 دستیار و مشاور عالی 
فرماندهی معظم کل قوا تأکید کرد:
  »استقالل کردستان عراق« 

توطئه جدید آمریکا و  رژیم صهیونیستی
سرلشکر سید یحیی صفوی در حاشیه مراسم یادواره 
حرم  مدافع  شهید  و  خوارزمی  دانشگاه  شهدای 

محسن حججی...

اصالح امت اسالمی
از  یکی از انگیزه های امام حسین علیه السالم 
اسالمی  امت  اصالح  عاشورایی  نهضت  و  قیام 
است چنانچه خود فرمودند: »انی لم اخرج اشرا و 
ال بطرا و ال مفسدا و ال ظالما و انما خرجت لطلب 
االصالح فی امه جدی، ارید ان آمر بالمعروف و 
انهی عن المنکر و اسیر بسیره جدی و ابی« یعنی 
پیروی  یا  و طغیان  و سرکشی  روی ستیز  از  من 
این  منظورم  و  ام  نیامده  بیرون  نفس  هوای  از 
نیست که در زمین فساد کنم یا به کسی ستم 
نمایم. منظور من فقط اصالح امر امت اسالمی 
و جلوگیری از فساد است و آن که به سیره جد و 
پدرم رفتار نمایم. این سخن شخص امام حسین 
علیه السالم است که دربارۀ انگیزه قیام و نهضت 

خود فرمودند.  ..

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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نوبت اول

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
کت  آب و فاضالب استان اصفهان  �ش

)سهامی خاص(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی 
به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ تضمین )ریال( برآورد )ریال( محل تامین اعتبار موضوع مناقصه شماره مناقصه

1.664.000.000 33.264.954.739
جاری 

)از محل مجتمع 
فوالد مبارکه(

لوله گذاری فاضالب دیزیچه مبارکه )5(
)با ارزیابی کیفی( 96-3-177

488.000.000 9.752.496.770 جاری توسعه شبکه جمع آوری فاضالب محله ارزنان 
)لیست شماره 2 ( )با ارزیابی کیفی( 96-3-178

115.230.000 2.304.550.296 عمرانی )اسناد 
خزانه اسالمی(

 اصالح شبکه آب شهرهای زاینده رود، چرمهین،
باغ بهادران  96-3-179

1.063.000.000 21.245.852.824 عمرانی )اسناد 
خزانه اسالمی(

احداث ایستگاه پمپاژ شماره یک آبرسانی به شهر دهاقان 
)با ارزیابی کیفی ( 96-3-180

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/7/15 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/7/16

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
 www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 031-366۸0030-۸

)داخلی 335(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

گهی روزنامه کیمیای وطن جذب آ

3229805895013701-4

اختصاص ۱۸ میلیارد تومان اعتبار 
برای احیای میدان امام علی)ع(  
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کوتاه از سیاست
 پیام تسلیت رهبرمعظم انقالب 

 به مناسبت درگذشت 
حجت االسالم والمسلمین غروی

ــرح  ــن ش ــه ای ــامی ب ــاب اس ــر انق ــام رهب ــن پی مت
ــت: اس

بسمه تعالی
درگذشــت عالــم جلیل القــدر مرحــوم حجةاالســام 
غــروی  ســیدمحمدرضا  حــاج  آقــای  والمســلمین 
رضوان هللا علیــه را بــه بازمانــدگان معّظــم و مکــّرم ایشــان 
بخصــوص آیــت هللا آقــای خــرازی و حجةاالســام 
والمســلمین آقــای حــاج ســیدمحمد غــروی، تســلیت 
ــه در  ــوار را ک ــات آن بزرگ ــّو درج ــم و عل ــرض می کن ع
طــول عمــر بــا برکــت خــود منشــأ آثــار خیــر بوده انــد، از 

ــم. ــألت مینمای ــال مس ــد متع خداون

 اجازه جدایی 
کردستان عراق را نمی دهیم

»رجــب طیــب اردوغــان«  گفــت کــه همــه  پرســی 
ــازه آن  ــراق، نپذیرفتنی ســت و اج ــی کردســتان ع جدای
را نخواهنــد داد. وی تاکیــد کــرد هیــچ کشــوری حامــی 
جدایــی کردســتان از عــراق نیســت و فقــط رژیــم 
صهیونیســتی از تشــکیل دولــت کُــردی مســتقل در 
شــمال عــراق حمایــت می کنــد. وی همچنیــن از قطــع 
واردات نفــت از منطقــه کردســتان در آینــده نزدیــک خبر 
داد و گفــت زمانــی کــه ایــن اتفــاق بیافتــد، اقتصــاد آنهــا 

ــز فــرو خواهــد ریخــت. نی
رئیــس جمهــور ترکیــه اضافــه کــرد کــه تمــام گزینه  هــا 
ــتقل در  ــردی مس ــت کُ ــکیل دول ــت از تش ــرای ممانع ب

شــمال عــراق، روی میــز اســت.

گفت وگوی تلفنی روحانی و پوتین
 حجت االســام حســن روحانــی و والدیمیــر پوتیــن 

تلفنــی گفت و گــو کردنــد. روســیه  رئیس جمهــوری 
حمیــد ابوطالبــی معــاون سیاســی دفتــر رئیس جمهــور 
ــاع  ــی اوض ــت: بررس ــته اس ــر نوش ــن خب ــام ای ــا اع ب
منطقــه بــه ویــژه تحــوالت جــاری عــراق وســوریه، تاکیــد 
ــم،  ــا تروریس ــه ب ــه بی وقف ــرورت مقابل ــر ض ــن ب طرفی
ــه،  ــت منطق ــات و امنی ــراق و ثب ــدت ع ــر  وح ــد ب تاکی
ایــران،  ســه جانبه  اجــاس  قریب الوقــوع  تشــکیل 
روســیه، آذربایجــان در تهــران از محورهــای ایــن گفت و گــو 
بــوده اســت.ابوطالبی همچنیــن گفتــه کــه در ایــن 
گفت و گــوی تلفنــی رئیس جمهــور روســیه ســخنرانی 
ــا  ــق ب ــیار دقی ــی را بس ــع عموم ــی در مجم ــر روحان دکت
ــران در  ــده و موفقیــت ای ــی کامــا ســنجیده خوان جمات
حضــور و انجــام تعامــات وســیع را تبریــک گفتــه اســت.

 بمباران السبیل سوریه 
به دست گروه های تروریستی

ــن و  ــه در برخــی اردوگاه النازحی ــای تروریســتی ک گروه ه
درعــا البلــد ســوریه حضــور دارنــد، محلــه الســبیل را هــدف 
گلولــه قــرار دادنــد کــه بــه شــهادت یــک نفــر منجــر شــد.

ــتای  ــبیل و روس ــه الس ــه محل ــتی ب ــای تروریس گروه ه
ــه  ــد و دو نفــر را ب ــه کردن حضــر در درعــا و القنیطــره حمل

ــه شــهادت رســاندند. ــه ب ضــرب گلول
ــا و اطــراف آن را هــدف حمــات  ــن روســتای جب همچنی
ــات  ــروز تلف ــه ب ــه ب ــد ک ــرار دادن ــاره ای و موشــکی ق خمپ

ــن مناطــق منجــر شــد. مــادی در ای

افت شمار پناهجویان میانمار
 ســخنگوی ســازمان بیــن المللــی مهاجــرت تاییــد کــرده 
اســت که شــمار پناهجویــان از میانمــار در دو روز گذشــته 
ــه طــور درخــور توجهــی کاهــش پیــدا کــرده اســت. او  ب
ــوم  ــن وضــع معل ــق ای ــت دقی ــد عل ــه اســت هرچن گفت
ــن  ــت راخی ــاع در ایال ــه اوض ــد ب ــا می توان ــت؛ ام نیس
ــد .گارد  ــوط باش ــد مرب ــی گریزن ــا از آن م ــه روهینگی ک
مــرزی بنــگادش هــم روز شــنبه گفتــه بــود کــه جریــان 
پناهجویــان تقریبــا متوقــف شــده اســت. آریفــول 
ــزاری  ــه خبرگ ــگادش ب ــرزی بن ــده گارد م اســام فرمان
فرانســه گفــت: »گاردهــای مــا در چنــد روز گذشــته ورود 
ــده«!  ــام ش ــوج تم ــد؛ »م ــوده ان ــاهد نب ــا را ش روهینگی
ــان در  ــت شــمار پناهجوی ــل اف ــون بررســی عل ــم اکن ه
جریــان اســت، یــک ســخنگوی ســازمان بیــن المللــی 
ــی  ــوز نم ــرده اســت »هن ــام ک مهاجــرت )آی او ام( اع

ــان یافتــه.« ــان پای ــوان گفــت کــه ســیل پناهجوی ت

 واکنش توئیتری ظریف 
به اقدام ترامپ

ــوری  ــه جمه ــور خارج ــر ام ــف« وزی ــواد ظری ــد ج »محم
ــرات  ــه تغیی ــود ب ــر خ ــه توئیت ــران در صفح ــامی ای اس
ــد ترامــپ« رئیــس جمهــور  اعمــال شــده توســط »دونال
آمریــکا در قانــون منــع مهاجرتــی بــه ایــن کشــور، واکنش 
نشــان داد. ظریــف نوشــت: » همدلــی دروغیــن ترامــپ 
بــرای ایرانیــان، آنهــم بــا قانــون منــع مهاجرتــی جدیــد و 
ــته ای،  ــهروندان برجس ــن ش ــه چنی ــر او علی توهین آمیزت
ــه ایــران  پوچ تــر از همیشــه اســت.« در بخــش مربــوط ب
ــرت  ــافرت و مهاج ــه مس ــت ک ــده اس ــون آم ــن قان در ای
اتبــاع ایرانــی بــه آمریــکا، ممنــوع اســت مگــر آنکــه فــرد 
ــه  دانشــجوی تاییــد شــده در ایــن کشــور باشــد کــه البت
بایــد تحــت مراقب هــا و نظارت هــای شــدید قــرار بگیــرد.

بازگشت ایران به میز مذاکره 
ممکن نیست

در  اســپانیا  پیشــین  خارجــه  وزیــر  پاالســیو«  »آنــا 
یادداشــتی کــه در وبــگاه »پراجکــت ســندیکیت« منتشــر 
ــره  ــز مذاک ــه می ــران ب شــده اســت، نوشــت: بازگشــت ای
ــکا نیــز به تنهایــی  ــود. آمری ــا غیــر ممکــن خواهــد ب تقریب
ــران  ــر ای ــی ب ــی مبن ــای کاف ــل تحریم  ه ــه تحمی ــادر ب ق
بــرای اطمینــان از عاقبــت آن نیســت، در حالــی کــه 
بســیار بعیــد اســت اتحادیــه اروپــا، معمــار اصلــی برجــام،  
ــل  ــش عم ــق تعهدات ــه مطاب ــران ک ــر ای ــی را ب تحریم های

ــد. ــل کن ــرده، تحمی ک
ــر  ــت: از منظ ــده اس ــت آم ــن یادداش ــر ای ــش دیگ در بخ
منطقــه ای پایــان برجــام، آمریــکا را در خاورمیانــه بیشــتر 
ــم  ــر مه ــران عنص ــق ای ــد. تواف ــد ران ــیه خواه ــه حاش ب
تاش هــای »بــاراک اوبامــا« رئیــس جمهــور بــرای رهایــی 

ــود. ــه ب از منطق

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

اصالح امت اسالمی
ــا  ــه بنیاده ــاح هم ــام)ع( اص ــدف ام ــک ه ــی ش ب
ــن  ــه ای ــود. چنانک ــامی ب ــه اس ــاختارهای جامع و س
ــی  ــران اله ــت پیامب ــای بعث ــی از انگیزه ه ــان یک آرم
نیــز بــوده اســت. در دوران امــام علیــه الســام، بنیــاد 
و ســاختارهای جامعــه اســامی دچــار دگرگونــی و 
انحــراف شــده بــود به طوری کــه هــر روز از اهــداف بلنــد 
پیامبــر)ص( فاصلــه مــی گرفــت، لــذا اگــر ایــن قیــام 
اتفــاق نیفتــاده بــود چیــزی از اســام باقــی نمــی ماند. 
امــام خمینــی)ره( درفرازهایــی از ســخنان خــود مــی 
فرماینــد:    »تمــام انبیــا بــرای اصــاح جامعــه آمده انــد، 
همــه آنهــا ایــن مســاله را داشــتند کــه فــرد بایــد فــدای 
جامعــه بشــود، فــرد هــر چــه بــزرگ باشــد باالتریــن 
فــرد کــه ارزشــش در دنیــا از هــر چیــز بیشــتر اســت، 
وقتــی کــه بــا مصالــح جامعــه معارضــه کــرد، ایــن فــرد 
ــهدا روی  ــد:   »سیدالش ــود«.  . نیزفرمودن ــدا ش ــد ف بای
ــش را  ــار خوی ــاب و انص ــود و اصح ــزان خ ــن می همی
فــدا کــرد کــه فــرد بایــد فــدای جامعــه بشــود جامعــه 
ــد  ــط  «     بای ــاس بالقس ــود، »  لیقوم     الن ــاح ش ــد اص بای
عدالــت در بیــن مــردم و جامعــه تحقــق پیــدا کنــد«.  
ــود  ــف ب ــه  تکلی ــام هللا علی ــهدا  س ــرای سیدالش   »ب

قیــام کنــد. 
خونــش را بدهــد تــا اینکــه ایــن ملــت را اصــاح کنــد 
و همیــن طــور هــم کــرد«    .    امــام حســین)ع( در وصیت 
ــگاه  ــه، آن ــد حنفی ــرادرش محم ــه ب ــود ب ــروف خ مع
کــه مدینــه را بــه قصــد مکــه تــرک گفــت. بــر آرمــان 
ــود:  ــود و فرم ــح نم ــود تصری ــام خ ــی قی اصاح طلب
ــدی  «؛  ــة ج ــی ام ــاح ف ــب االص ــت لطل ــا خرج »  انم
ــه  ــر علی ــدم)یا ب ــارج ش ــه خ ــت از مدین ــن جه بدی
حکومــت یزیــد قیــام کــردم( کــه امــت جــدم را اصاح 
کنــم.     و نیــز در ســخنرانی بلنــد و مهیــج خــود خطــاب 
بــه عالمــان دینــی هــدف مخالفــت خــود بــا بنی امیــه 
ســرزمین های  اصــاح  و  دینــی  معــارف  اظهــار  را 
اســامی، و امنیــت بخشــیدن بــه ســتمدیدگان و 
ــر شــمرده اســت.   ــی ب اجــرای احــکام و ســخن اله

مســلم، امــام حســین)علیه الســام( بــا هــدف احیاى 
دیــن خــدا قیــام و حرکــت خویــش را آغــاز کــرد؛ در 
مرحلــه نخســت اگــر ممکــن اســت  بــا تشــکیل 
حکومــت اســامى و در غیــر ایــن صــورت، بــا شــهادت 
خــود و یارانــش بــه مقصــود بــزرگ خــود برســد. بــه 
ــن ازدســت رفته و ســّنت  ــى بایســت دی ــر حــال، م ه
فراموش شــده رســول خدا)صلــى اللهعلیــه وآلــه( 
ــد رســول  ــده کــرد و چــه کســى ســزاوارتر از فرزن را زن
خداســت کــه پیــش گام چنیــن حرکتــى شــود. امــام 
ــه: »َو  ــن جمل ــا ای ــت ب ــام( نخس ــین)علیه الس حس
ــُه ِبــراع ِمْثــَل  ــاُم اِْذ َقــْد ُبِلَیــِت ااُلمَّ َعَلــى ااِلْســاِم َالسَّ
َیِزیــَد«؛ )زمانــى کــه اّمــت اســامى گرفتــار زمامــدارى 
مثــل یزیدشــود، بایــد فاتحــه اســام را خوانــد( تصریح 
کــرد کــه بــا وجــود خلیفــه اى همچــون یزیــد، فاتحــه 
اســام خوانــده اســت و دیگــر امیــدى بــه بقــاى دیــن 
خــدا در حکومــت یزیــد نمــى رود. همچنیــن در نامــه اى 
ــه بدعت هــاى موجــود  ــزرگان بصــره ب ــه جمعــى از ب ب
در جامعــه اشــاره کــرده و هدفــش را از قیــام بــر ضــّد 
حکومــت یزیــد، احیــاى ســّنت و مبــارزه بــا بدعت هــا 
معّرفــى مــى کنــد. مــى فرمایــد: »َو َاَنــا َاْدُعوکُــْم اِلــى 
ــِانَّ  ــه( َف ِه)صلــى اللهعلیــه وآل ِه َنِبیِّ ــنَّ ــِه َو ُس ــاِب الّل ِکت
ــْت، َو اِِن  ــْد ُاْحِیَی ــَه َق ــْت َو اِنَّ اْلِبْدَع ــْد ُاِمیَت َه َق ــنَّ السُّ
اْســَتِمُعوا َقْولــی َو ُتِطیُعــوا َاْمــِری، َاْهِدکُــْم َســِبیَل 
ــّنت  ــدا و س ــاب خ ــه کت ــما را ب ــن ش ــاِد«؛ )م الرَّش
ــروه(  ــن گ ــه )ای ــرا ک ــم؛ چ ــرا مى خوان ــرش ف پیامب
ــن( را  ــت)در دی ــرده و بدع ــن ب ــر را از بی ــّنت پیامب س

احیــا کردنــد. 
ــد،  ــت کنی ــم را اطاع ــنوید و فرمان ــخنانم را بش ــر س اگ
ــه  ــم(. آن گاه ک ــت مى کن ــت هدای ــه راه راس ــما را ب ش
در مســیر کربــا بــا »فــرزدق« ماقــات مــى کنــد، بــه 
بدعت هــا و خاف کارى هــاى حاکمــان  از  روشــنى 
شــام و قیــام بــراى نصــرت دیــن خــدا ســخن 
ــَه  ــوا طاَع ــْوٌم َلزُِم ــُوالِء َق ــَرْزَدُق اِنَّ ه ــا َف ــد: »ی مى گوی
ــْیطاِن، َو َترَکـُـوا طاَعــَه الرَّْحمــاِن، َو َاْظَهــُروا اْلَفســاَد  الشَّ
ــرزدق!  ــُدوَد، َو .... «؛ )اى ف ــوا اْلُح ــی االَْرِض، َو َاْبَطُل ِف
ــد  ــیطان را پذیرفتن ــروى ش ــه پی ــد ک ــان گروهى ان این
ــن  ــد و در زمی ــا کردن ــان را ره ــداى رحم ــت خ و اطاع
ــن  ــى را از بی ــدود اله ــاختند و ح ــکار س ــاد را آش فس
بردنــد، باده هــا نوشــیدند و دارایى هــاى فقیــران و 
بیچــارگان را ویــژه خــود ســاختند و مــن از هــر کــس 
ــاد  ــش و جه ــربلندى آیین ــدا و س ــن خ ــارى دی ــه ی ب
ــر  ــروز و برت ــدا پی ــن خ ــا آیی ــزاوارترم. ت ــش س در راه
باشــد(. بنابرایــن، روشــن اســت کــه یکــى از اهــداف 
مهــم قیــام امــام حســین)علیه الســام( احیــاى 
ــا و مفاســد دســتگاه  ــا بدعت ه ــارزه ب ــدا، مب ــن خ دی
بنــى امیــه و رهایــى اســام از چنــگال منافقــان و 
ــى  ــت بزرگ ــن راه موفقی ــود و در ای ــدا ب ــمنان خ دش
نصیــب آن حضــرت شــد، هــر چنــد آن حضــرت 
و یــاران بــا وفایــش بــه شــهادت رســیدند، ولــى 
ــر  ــرزه ب ــد و ل ــه افــکار خفتــه مســلمین دادن ــى ب تکان
ــام  ــه اس ــد، در نتیج ــاران افکندن ــت جّب ــدام حکوم ان
دســتاوردهاى  اضمحــال  از  و  ســاختند  زنــده  را 
جلوگیــرى  وآلــه(  علیــه  نبوى)صلــى هللا  نهضــت 
ــات  ــى نج ــرت و گمراه ــلمانان را از حی ــد و مس  کردن

دادند.

:پنجــاه و یــک روز از آغــاز بــه کار دولــت 
دوازدهــم می گــذرد و تنهــا 12 اســتان کشــور 
ایــن در  اســتانداران خــود را شــناخته اند؛ 
حالــی اســت کــه وزیــر کشــور پیش تــر 
ــا  ــتانداران ت ــرات اس ــود تغیی ــرده ب ــام ک اع

پایــان شــهریور انجــام می شــود. 
از 12 فــردی کــه تاکنــون در دولــت دوازدهــم 
یعنــی کابینــه دوم رئیس جمهــور روحانــی 
عهــده دار ســمت اســتانداری شــده اند، 10 نفــر 
در دولــت یازدهــم نیــز اســتاندار بوده انــد. 
ــن از  ــک ت ــر(. ی ــه در اســتان هایی دیگ )البت
آنهــا نیــز در دولت هشــتم ســابقه اســتانداری 
ــت یازدهــم در  ــن دیگــر در دول دارد و یــک ت
ــرد. ــت می ک ــتاندار فعالی ــاون اس ــمت مع س

محمدباقــر نوبخــت ســخنگوی دولــت در 
جریــان نشســت خبــری روز 21 شــهریور 
خــود وقتــی بــا پرســش خبرنــگاران در 
خصــوص تغییــرات اســتانداران مواجــه شــد، 
ــد، از  ــد کن ــرات تاکی ــر تغیی ــه ب ــش از آنک بی
جابجایــی اســتانداران ســخن گفــت. فــردای 
یافــت  نمــود  جابه جایی هــا  ایــن  روز  آن 

رســید  خبــر  دولــت  هئیــت  از جلســه  و 
ــخص  ــور مش ــتان کش ــتانداران ۷ اس ــه اس ک
شــده اند؛ اســتاندارانی کــه اغلــب آن هــا میــز 
و تشــکیات مدیریتــی خــود را از اســتانی بــه 

ــرد. ــد ک ــل خواهن ــر منتق ــتان دیگ اس
در جلســه روز چهارشــنبه 22 شــهریور، هیئــت 
ــه ریاســت حســن روحانــی آقایــان  دولــت ب
»فریــدون همتــی«، »عبدالمحمــد زاهــدی«، 
»موســی خادمــی«، »محمــد مهــدی مــروج 
الشــریعه«، »اســماعیل تبــادار«، »محمــد 
احمــدی« و »محمدعلــی نجفــی« بــه ترتیــب 
بــه عنــوان اســتانداران اســتان های هرمــزگان، 
قزویــن، لرســتان، خراســان جنوبــی، فــارس، 
کهگیلویــه و بویراحمــد و البــرز از هیئــت 

ــد. ــران رأی اعتمــاد گرفتن وزی
 22 چهارشــنبه  روز  در  اســتانداری کــه   ۵
شــهریور از هیئــت دولــت بــرای تصــدی 
ــه دوازدهــم رأی اعتمــاد  اســتانداری در کابین
گرفتنــد در دولــت یازدهــم نیــز اســتاندار 
ســمت  در  نیــز  اســتاندار  یــک  و  بودنــد 
معاونــت اســتانداری بــوده اســت. همچنیــن 

ــت  ــه در دول ــز اگرچ ــر نی ــتاندار دیگ ــک اس ی
قبــل اســتاندار نبــود، امــا ســابقه اســتانداری 
در دولــت هشــتم را دارد و در دولــت یازدهــم 
نیــز نامــش بــرای اســتانداری کرمانشــاه 

ــود. ــده ب ــرح ش مط
ــتاندار  ــوان اس ــه عن ــه ب ــی ک ــدون همت فری
ــت  ــت، در دول ــده اس ــی ش ــزگان معرف هرم
ــود. ــن ب ــتانداری قزوی ــده دار اس ــم عه یازده

ــدی اســتاندار کردســتان در  ــد زاه عبدالمحم
ــت  ــت دول ــاب هیئ ــا انتخ ــم ب ــت یازده دول
در دولــت دوازدهــم اســتاندار قزویــن خواهــد 

بــود.
ــتاندار  ــوان اس ــه عن ــه ب ــی ک ــی خادم موس
لرســتان انتخــاب شــده اســت در دولــت قبــل 
اســتاندار بومــی کهگیلویــه و بویــر احمــد بــود.
محمــد مهــدی مــروج الشــریعه کــه در دولــت 
ــور اقتصــادی و  ــت هماهنگــی ام ــل معاون قب
ــع اســتانداری خراســان رضــوی  توســعه مناب
ــتاندار  ــی اس ــت فعل ــود، در دول ــده دار ب را عه

ــود. ــد ب ــی خواه خراســان جنوب
اســماعیل تبــاردار کــه در دولــت هشــتم، 
اســت در دولــت  بــوده  بوشــهر  اســتاندار 
تصــدی  گزینه هــای  از  نیــز  یازدهــم 
اســتانداری کرمانشــاه بــود؛ وی بــا نظــر 
ــدی  ــم تص ــت دوازده ــه در دول ــق کابین مواف
اســتانداری فــارس را برعهــده خواهد داشــت.
محمــد احمــدی کــه در اوایــل دولــت یازدهــم 
ــم  ــت دوازده ــود، در دول ــارس ب ــتاندار ف اس

ــد  ــه و بویراحم ــتانداری کهگیلوی ــده دار اس عه
ــود. خواهــد ب

محمــد علــی نجفــی اســتاندار گیــان در 
دولــت یازدهــم نیــز در دولــت دوازدهــم 

اســتاندار البــرز خواهــد بــود.
ــر  ــت خب ــت دول ــز از هیئ ــر نی یکشــنبه 2 مه
ــتانداران  ــم اس ــور حک ــه رئیس جمه ــید ک رس
اســتان های »آذربایجــان شــرقی«، »ایــام«، 
»تهــران«، »کرمانشــاه« و »گیــان« را صــادر 
ــد  ــان »مجی ــب آقای ــه ترتی ــرده اســت؛ و ب ک
ــتکی«  ــلیمانی دش ــم س ــش«، »قاس خدابخ
ــنگ  ــی« ، »هوش ــین مقیم ــد حس ، »محم
ــدی  ــاالری« متص ــی س ــد« و  »مصطف بازون

اســتانداری ایــن اســتان ها شــده اند.

»مجیــد خدابخــش« کــه در دولــت دوازدهــم 
ــرقی  ــان ش ــتانداری آذربایج ــمت اس ــه س ب

رســیده اســت در دولــت قبــل، اســتاندار 
ــود. ــل ب اردبی

دولــت  در  دشــتکی«  ســلیمانی  »قاســم 
یازدهــم اســتاندار چهارمحــال بختیــاری بــود؛ 
او در دولــت جدیــد متصــدی اســتانداری 

ــود. ــد ب ــام خواه ای
ــم  ــا حک ــه ب ــی« ک ــین مقیم ــد حس »محم
ــران  ــه ســمت اســتانداری ته ــور ب رئیس جمه
قبــل،  دولــت  ابتــدای  در  اســت  رســیده 
اســتاندار اســتان مرکــزی بــود. وی در ادامــه 
دولــت یازدهــم بــه ســاختمان 18 طبقــه 
ــد و در  ــل ش ــران منتق ــی ته ــان فاطم خیاب
ــده دار ســمت هایی همچــون  وزارت کشــور عه
معــاون سیاســی و قائــم مقامــی وزیــر شــد.
»هوشــنگ بازونــد« اســتاندار لرســتان در 
دولــت یازدهــم، در دولــت دوازدهــم نیــز 
اســتاندار اســتان کرمانشــاه خواهــد بــود.

دولــت  در  کــه  ســاالری«  »مصطفــی 
دوازدهــم بــا حکــم رئیس جمهــور بــه ســمت 
اســتانداری اســتان گیــان رســیده اســت، در 

ــود. ــهر ب ــتاندار بوش ــل اس ــت قب دول
همــه 12 فــردی کــه تــا کنــون در دولــت 
اســتانداری  ســمت  عهــده دار  دوازدهــم 
شــده اند، در کارنامــه خــود ســابقه اســتانداری 
دارنــد. راهبــرد دولــت دوازدهــم تا اینجــای کار 
ــا  ــی آن ه ــه جابه جای ــتانداران ک ــزل اس ــه ع ن
ــا  ــا ی ــر جابه جایی ه ــد منتظ ــت. بای ــوده اس ب

ــیم. ــدی باش ــرات بع تغیی

 جابه جایی استانداران
راهبرد دولت دوازدهم 

ادامه از صفحه اول

ــی  ــه در تماس ــران و ترکی ــامی ای ــوری اس ــای جمه رؤس
تلفنــی، ضمــن رایزنــی دربــاره مهمتریــن مســایل دوجانبــه 
و منطقــه ای و از جملــه موضــوع همه پرســی در اقلیــم 
ــی و  ــت ارض ــه تمامی ــد ک ــد کردن ــراق، تاکی ــتان ع کردس
وحــدت ملــی عــراق بــه هیــچ وجــه نباید خدشــه دار شــود .

ــران و  ــوب ای ــل خ ــندی از تعام ــراز خرس ــا اب ــی ب  روحان
ترکیــه در ایــن زمینــه اظهــار داشــت: بــرای جمهــوری 
ــی  ــدت مل ــی و وح ــت ارض ــظ تمامی ــران حف ــامی ای اس
عــراق و امنیــت منطقــه بســیار مهــم و حیاتــی اســت و باید 
ــام روشــنی  ــه پی ــت منطق ــات و امنی ــدگان ثب ــه برهم زنن ب

ــود. داده ش
همراهــی  و  هماهنگــی  تصریــح کــرد:  رئیس جمهــور 
کشــورهای منطقــه در ایــن ارتبــاط بســیار مهــم و اثرگــذار 

اجــازه  منطقــه  بی تردیــد کشــورهای  و  بــود  خواهــد 
شــکل گیری بی ثباتــی جدیــدی را در منطقــه نخواهنــد 

داد.
رئیس جمهــور ترکیــه نیــز در ایــن گفت وگــوی تلفنــی 
ــا  ــه ب ــات گســترده کشــورش در مقابل ــه اقدام ــا اشــاره ب ب
ــت  ــورای امنی ــکیل ش ــال تش ــه دنب ــراق ب ــی در ع بی ثبات
ــورش  ــس کش ــاده مجل ــت فوق الع ــه و نشس ــی ترکی مل
بــرای اتخــاذ تصمیمــات الزم در ارتبــاط بــا ایــن همه پرســی 
افــزود: در ایــن نشســت ها دربــاره اقدامــات سیاســی، 
ــام آن الزم  ــه انج ــی ک ــر حرکت ــی و ه ــادی و نظام اقتص
ــار  ــز اختی ــس نی ــد و مجل ــو ش ــث و گفت وگ ــد، بح باش
ــراق و  ــا تحــوالت ع ــاط ب ــات مــرزی را در ارتب انجــام عملی

ــت داد. ــه دول ــوریه ب س

سرلشــکر ســید یحیــی صفــوی در حاشــیه مراســم یــادواره 
شــهدای دانشــگاه خوارزمــی و شــهید مدافــع حــرم محســن 
حججــی در دانشــگاه خوارزمــی کــرج در جمــع خبرنــگاران، 
بــا اشــاره بــه برگــزاری همه پرســی در کردســتان عــراق اظهــار 
داشــت: همه پرســی کــه در شــمال عــراق در جریــان اســت 
یــک سیاســت ایجــاد تنــش و بحــران در منطقــه را به دنبــال 
ــول  ــورد قب ــد، م ــم باش ــت ه ــی مثب ــر همه پرس دارد و اگ
ــن  ــی ای ــای نظام ــان و نیروه ــراق، پارلم ــزی ع ــت مرک دول

ــد. ــود و برخــورد می کنن کشــور نخواهــد ب
ــاط  ــترین نق ــه بیش ــت ترکی ــه دول ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــراق  ــا کردســتان ع ــوب شــرقی ب ــوب و جن ــرزی را در جن م
دارد، افــزود: 20 میلیــون کــرد در ترکیــه وجــود دارد کــه 
ــد و  ــواب می ده ــت ج ــن حرک ــه ای ــه ب ــت ترکی ــًا دول قطع

مواضــع ایــران کــه راه هــای هوایــی را بســته،  مخالــف ایــن 
همه پرســی اســت.

دســتیار و مشــاور عالــی فرماندهــی معظــم کل قــوا بــا بیــان 
ــود  ــای خ ــتان مرزه ــا کردس ــرز ب ــور هم م ــار کش ــه چه اینک
ــس از  ــرد: پ ــه ک ــد، اضاف ــع می کنن ــم قط ــن اقلی ــا ای را ب
شکســت داعــش در ســوریه و عــراق همه پرســی اســتقال 
کردســتان عــراق توطئــه جدیــدی از ســمت آمریــکا و رژیــم 
ــد  ــرر خواهن ــا متض ــت و کرده ــه اس ــتی در منطق صهیونیس

شــد.
صفــوی مواضــع رئیــس جمهــور آمریــکا را غیرعقانــی 
و خــارج از ِخــرد توصیــف و اضافــه کــرد: ایــن مواضــع 
نشــان دهنده یــک روح و شــخصیت نــاآرام در رئیس جمهــور 

ــت. آمریکاس

 تمامیت ارضی و وحدت ملی عراق 
به هیچ وجه نباید خدشه دار شود

  »استقالل کردستان عراق« 
توطئه جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی

فرمانده نیروی هوافضای سپاه:
 ایران در حوزه موشکی و پدافندی 

به خودکفایی رسیده است
ــا و  ــرکت فرودگاه ه ــی زاده در ش ــی حاج ــر عل ــردار امی س
ناوبــری کشــور بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس بــا بیــان 
اینکــه امــروز در حــوزه موشــکی کامــا خودکفــا هســتیم، 
ــروع  ــای نامش ــد از انتقاده ــکی بع ــعه موش ــت: توس گف
ــه  ــرعت گرفت ــده و س ــر ش ــد براب ــی چن ــات آمریکای مقام
ــد  ــزود: طرح هــای جدی اســت.در ادامــه ســخنان خــود اف
ــه  ــت و ن ــی اس ــی و داخل ــای بوم ــز طرح ه ــکی نی موش

ــی.   کپ

ــامی  ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــای س ــده هوافض فرمان
افــزود: در حــوزه پدافنــدی نیــز خودکفــا شــده ایم و رادارهــا 
ــه هــوای مــا کامــا بومــی اســت.   و ســامانه های زمیــن ب
وی بــا بیــان اینکــه امــروزه هواپیماهــای بــدون سرنشــین 
مــا در تــراز جهانــی قــرار دارد، گفــت: در بمب هــای هوشــند 
نیــز  زمینــی  و  دریایــی  نیروهــای  فناوری هــای  در  و 

ــت.   ــده اس ــل ش ــی حاص ــرفت های خوب پیش
فرمانــده هوافضــای ســپاه بــا بیــان اینکــه فناوری هــا 
ــا و در  ــا، صده ــی بخش ه ــی در برخ ــای نظام در حوزه ه
ــر  ــه بخش هــای غی ــر نســبت ب برخــی مــوارد هــزاران براب
نظامــی پیچیدگــی بیشــتری دارد افــزود: خوشــبختانه مــا 

بــه ایــن توانمندی هــا رســیده ایم.  

وی بــا بیــان اینکــه معمــوال فناوری هــای نــو و جدیــد ابتــدا 
ــرریز آن  ــد و س ــود می آم ــه وج ــی ب ــای نظام در بخش ه
بــه بخش هــای غیــر نظامــی ســرایت می کنــد، افــزود: مــا 
بارهــا اعــام کرده ایــم کــه در جاهایــی کــه دولــت و وزارت 

خانه هــا مشــکل دارنــد آمــاده ورود هســتیم.  
ــا اشــاره بــه ســخنان  فرمانــده نیــروی هوافضــای ســپاه ب
ــاره فعالیت هــای موشــکی  ــی درب ــات آمریکای ــر مقام اخی
ــد کــه توســعه  ــد و بدانن کشــورمان گفــت: آنهــا غلــط کردن
ــر  ــد براب ــا چن ــروع آنه ــای نامش ــد از انتقاده ــکی بع موش

ــه اســت. شــده و ســرعت گرفت
ــد  ــد تهدی ــا نبای ــه تنه ــا ن ــزود: م ــی زاده  اف ــردار حاج س
ــه مــا در  شــویم بلکــه فکــر اینکــه طــرح و برنامــه ای علی

مخیلــه دشــمن نیــز بگنجــد، نبایــد باشــد و مــا بــا توســعه 
ــت  ــا امنی ــم ت ــه کنی ــور را بیم ــد کش ــا بای ــن فعالیت ه ای

ــن شــود. ــردم تضمی م
ــه شــعار موشــک جــواب موشــک مــردم  ــا اشــاره ب وی ب
در زمــان دفــاع مقــدس گفــت: در آن موقــع گاهــی اوقــات 
ــا  ــود و م ــد ب ــه فرون ــا س ــا تنه ــک م ــودی موش کل موج

ــم. ــردم بگویی ــه م ــن را ب ــتیم ای نمی توانس
ــا  ــد ی ــی بیفت ــر االن اتفاق ــت: اگ ــی زاده گف ــردار حاج س
تهدیــد بشــویم یــا طــرح حملــه آنهــا در دســتور قــرار گیــرد، 
اگــر نتوانیــم جــواب دشــمن را بدهیــم خجــل می شــویم 
ــد کار کنیــم و پیشــرفت کنیــم و ایــن کار را هــم  پــس بای

می کنیــم.

امنیت
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،،
تــا کنــون در  کــه  فــردی   همــه ۱۲ 
دوازدهــم عهــده دار ســمت  دولــت 
کارنامــه  در  شــده اند،  اســتانداری 
دارنــد.  اســتانداری  ســابقه  خــود 
راهبــرد دولــت دوازدهــم تــا اینجــای 
کار نه عزل اســتانداران که جابجایی 

بــوده اســت. آن هــا 

بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از اداره 
ــه، آیــت هللا  ــط عمومــی قــوه قضائی کل رواب
آملــی الریجانــی در جلســه مســئوالن عالــی 
ــدوه  ــزن و ان ــام ح ــلیت ای ــا تس ــی ب قضای
اهــل بیــت )ع( و شــیعیان ایشــان، بــا 
اشــاره بــه اظهــارات ســخیف دونالــد ترامــپ 
ــن  ــاد و دومی ــکا در هفت ــور آمری رئیس جمه
نشســت ســاالنه مجمــع عمومــی ســازمان 
ملــل متحــد علیــه ملــت و نظــام جمهــوری 
اســامی ایــران تصریــح کــرد: ایــن ســخنان 
بــی پایــه و غیرمنطقــی، خــارج از تمــام 
ــپ،  ــای ترام ــود و آق ــک ب ــط دیپلماتی ضواب
ایــران را بــه اتهاماتــی متهــم کــرد کــه همــه 
آنهــا دقیقــًا متوجــه خــود آمریکاســت. 
در  خــودش  قبــل  دهه هــای  از  آمریــکا 

مصــدر اکثــر جنایــات در جهــان بوده اســت.
ــه  ــرد: البت ــار ک ــه اظه ــوه قضائی ــس ق  رئی
ایــن اظهــارات از یــک سیاســتمدار تــازه کار 
ــی  ــی و اخاق ــادل روح ــه تع ــب کار ک کاس
ــدارد بعیــد نیســت، امــا بهتــر اســت  هــم ن
دولتمــردان آمریــکا و به ویــژه آقــای ترامــپ 
بــه یــاد داشــته باشــند کــه تهدیــد در مــورد 
ملــت آبدیــده ایــران نــه تنهــا تأثیــری نــدارد 
ــتادگی  ــزرگ را در ایس ــت ب ــن مل ــه ای بلک
مقابــل دولــت غیرقابــل اعتمــاد آمریــکا 

می کنــد. مصمم تــر 

ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــی الریجان ــت هللا آمل آی
امــروز حقانیــت ســخنان رهبــر معظــم 
انقــاب در طــول دوران مذاکــرات و پــس از 
آن مبنــی بــر غیرقابــل اعتمــاد بــودن آمریکا 
بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه اثبــات 
رســیده اســت، خاطرنشــان کــرد: آن زمــان 
ــی و  ــی مال ــامی توانای ــوری اس ــه جمه ک
فنــی بــرای مقابلــه بــا دشــمنان را نداشــت، 
دشــمنان  خواهی هــای  زیــاده  تســلیم 
ــه بحمــدهللا  ــروز ک ــه ام نشــد؛ چــه رســد ب
ــز  ــکا نی ــت و آمری ــه اس ــدرت اول منطق ق

می دانــد.   خوبــی  بــه  را  موضــوع  ایــن 
ــژه  ــکا و به وی ــردان آمری ــه دولتم ــن ب بنابرای
آقــای ترامــپ توصیــه می کنیــم کــه دســت 

ــد. ــا بردارن ــی مبن ــای ب ــن تهدیده از ای
ــر اینکــه  ــد ب ــا تأکی ــه ب ــوه قضائی رئیــس ق
ــران  ــدی موشــکی ای ــر توانمن مســائلی نظی
و موضوعــات دفاعــی کشــورمان کــه بــا 
ــه  ــاط دارد ب ــامی ارتب ــوری اس ــای جمه بق
هیــچ عنــوان قابــل مذاکــره نیســت، علــت 
عصبانیــت و ناراحتــی رئیس جمهــور آمریکا 
ــا  ــبات آمریکایی ه ــوردن محاس ــم خ را بره

در منطقــه و دنیــا توســط جمهوری اســامی 
دانســت و گفــت: آمریــکا از ابتــدای پیروزی 
انقــاب تــا بــه امــروز هزینه هــای گزافــی را 
ــه  ــی منطق ــای سیاس ــر جغرافی ــرای تغیی ب
و همچنیــن نفــوذ و شــبیخون فرهنگــی 
بــه ایــران صــرف کــرده اســت و امــروز 
بــا  به ویــژه  را  خــود  نقشــه های  همــه 
ــراق  ــوریه، ع ــردم س ــت م ــاهده مقاوم مش
ــن  ــد. بنابرای ــر آب می بین ــش ب ــن نق و یم
طبیعــی اســت کــه دولتمــردان ایــن کشــور 
ــند  ــت باش ــی و ناراح ــد عصبان ــن ح ــا ای ت
ــرا  ــد زی ــی بمیرن ــن ناراحت ــد از ای ــه بای البت
ــه  جمهــوری اســامی تاکنــون ایســتاده و ب
ــر  ــز در براب ــن نی ــس از ای ــی پ ــل اله فض
ــرد. ــد ک ــا مقاومــت خواه دشــمنی های آنه

رئیس قوه قضائیه:

اظهارات ترامپ از یک سیاستمدار تازه کار کاسب کار نامتعادل بعید نبود 

عاءالدیــن بروجــردی در گفتگویــی در پاســخ بــه ایــن ســوال 
کــه بــا توجــه بــه گایــه و تذکــر چنــدی قبــل رهبرمعظم انقــاب، 

آیــا اقدامــات هیــات نظــارت بــر اجــرای برجــام 
ــا  ــد ی ــی می دانی ــل نقــض برجــام کاف را در مقاب
خیــر، اظهــار داشــت: بعــد از آن زمــان، کار هیئــت 
ــر  ــای دکت ــرده و آق ــدا ک ــتری پی ــرعت بیش س
ــائل  ــه مس ــبت ب ــار نس ــن ب ــم چندی ــی ه والیت

اتفــاق افتــاده، اعــام موضــع کــرده اســت.
وی در عیــن حــال تاکیــد کــرد: بــه نظــر مــی رســد بــا توجــه بــه 
ــه طــور مســتمر در حــال مشــکل آفرینی  اینکــه آمریکایی هــا ب
هســتند، اطاع رســانی در رابطــه بــا تصمیــم  هــای هیئــت 

نظــارت بــر برجــام یــک ضــرورت جــدی اســت.
خارجــی  سیاســت  و  ملــی  امنیــت  کمیســیون  رئیــس 
مجلــس در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه صرفنظــر از موضــوع 
ــا  ــد ی ــی دانی ــی م ــات را کاف ــل تصمیم ــا اص ــانی آی اطاع رس
خیــر، تصریــح کــرد: آنهــا تصمیمــات را متناســب بــا تحــوالت 
ــد ببینیــم ایــن تصمیمــات چــه خواهــد  ــد و بای اتخــاذ می کنن

ــود. ب

بروجــردی همچنیــن دربــاره تهدیدهــای اخیــر ترامــپ و اینکــه 
گفتــه اســت در مــاه اکتبــر تصمیمــش را دربــاره برجــام اعــام 
می کنــد، گفــت: اگــر آنهــا بخواهنــد بــازی را بــه 
ــا پیامدهــای درخــور توجهــی  ــد، قطع هــم بزنن
خواهــد داشــت؛ بایــد منتظــر باشــیم تــا ببینیــم 

ــد. ــه می کنن چ
ــاه  ــاب در م ــم انق ــر معظ ــت رهب ــی اس گفتن
بــا مســئوالن  دیــدار  در  و  امســال  رمضــان 
ــام  ــرای برج ــکا در اج ــای آمری ــادآوری بدعهدی ه ــا ی ــام، ب نظ
ــر  ــارت ب ــرای نظ ــده اند ب ــن ش ــه معی ــی ک ــد: »آن جمع گفتن
برجــام - کــه رئیــس محتــرم جمهــور اســت، رئیــس محتــرم 
مجلــس اســت، وزیــر محتــرم خارجــه اســت و چنــد نفــر دیگــر 
هســتند- واقعــًا در ایــن مســاله دّقــت کننــد! یعنــی بایــد دّقــت 
کننــد، بایــد مراقبــت بکننــد ببیننــد چــه اّتفاقــی دارد می افتــد. 
باالخــره مــا یــک مــواردی را ذکــر کردیــم؛ بنــده در قبــول برجــام 
ــم  ــوب ه ــردم، مکت ــر ک ــح ذک ــور صری ــرایطی را به ط ــک ش ی
ــا  ــد اینه ــق بای ــور دقی ــود؛ به ط ــت بش ــد رعای ــا بای ــردم، اینه ک

رعایــت بشــود.

»بهــرام قاســمی« ســخنگوی وزارت امــور خارجــه کشــورمان در 
ــه  ــن گرامیداشــت هفت ــگاران، ضم ــا خبرن ــی ب نشســت هفتگ

ــاران و آزادگان  ــاد شــهدا، جانب دفــاع مقــدس، ی
را گرامــی داشــت.

قاســمی اخبــار منتشــر شــده مبنــی بــر بمبــاران 
حمــات توپخانــه ای ایــران بــه اقلیــم کردســتان 
عــراق را نادرســت و غلــط خوانــد و افــزود: چنین 
ــازی در  ــک فضاس ــت و ی ــاده اس ــی نیفت اتفاق

آســتانه همه پرســی در اقلیــم کردســتان بــود کــه اهــداف 
مشــخصی را دنبــال مــی کردنــد و عاقه منــد بودنــد ایــران را در 

برخــی مســائلی کــه مطــرح نیســت، وارد کننــد.
ــران نســبت  ــه داد: سیاســت ای ســخنگوی وزارت خارجــه ادام
ــه کــرات اعــام شــده و مواضــع مــا روشــن  ــه همه پرســی ب ب
بــوده و هســت و بــر تمامیــت ارضــی و حاکمیــت ملــی و رونــد 
ــتیم و آن را  ــر هس ــراق، مص ــک در درون ع ــوالت دموکراتی تح

ــم.« ــری می کنی پیگی
قاســمی در پاســخ بــه ســؤالی گفــت کــه آمریــکا هیــچ وقــت 
قابــل اعتمــاد نبــوده و مذاکــره بــه معنــای اعتمــاد و اطمینــان 

نیســت.
ســخنگوی وزارت خارجــه ایــران فرمــان مهاجرتــی جدیــد 
ترامــپ را اقدامــی غیرانســانی، غیــر طبیعــی و 

ــد. ــوم خوان ــرود و محک ــی مط ــط و اقدام غل
ســخنگوی وزارت در پاســخ بــه پرسشــی افــزود: 
برجــام یــا بــه همیــن شــکل خواهــد بــود و یــا 
نخواهــد بــود سیاســت های دفاعــی و بازدارنــده 
ایــران را ادامــه می دهیــم  و دیگــران حــق ورود 

و اظهارنظــر را ندارنــد.
ــر خارجــه امــارات کــه  ــارات وزی ــاره اظه قاســمی در ادامــه درب
ــرده و  ــض ک ــام را نق ــن و روح برج ــران مت ــده ای ــی ش مدع
ــر دخالــت  همچنیــن اظهــارات وزیــر خارجــه بحریــن مبنــی ب
ــه ٢٢٣١  ــاس قطعنام ــران براس ــه ای ــه و اینک ــران در منطق ای
عمــل کنــد، افــزود: بعضی هــا یــا آدم هایــی هســتند کــه قــد و 
قــواره شــان در حــد ورود بــه همــه مســائل نیســت. کســانی کــه 
خــارج از مســئولیت خودشــان دربــاره برجــام اظهارنظــر کــرده 
ــکل  ــار مش ــد، دچ ــس می دانن ــام و آژان ــی برج ــود را قاض و خ

خاصــی هســتند.

 سرعت کار هیئت نظارت بر برجام 
بعد از تذکر رهبر انقالب افزایش یافت

سخنگوی وزارت خارجه:

فرمان مهاجرتی جدید ترامپ اقدامی غلط است



فناوری
 گوشی جدید ال جی 

وارد بازار ایران شد
ال جــی Q6 بــه تازگــی وارد بــازار ایــران شــده اســت 
و در فروشــگاه های ال جــی موبایــل بــه فــروش 

می رســد.
Q6 جدیدتریــن میــان رده آل جــی اســت و برخــی 
ــر نمایشــگر  ــدار آل جــی G6 نظی ــات پرچم از امکان
ــتم  ــت. سیس ــده اس ــود گنجان FullVision را در خ
 435 Snapdragon ــده ــد 7، پردازن ــل اندروی عام
بــه همــراه 4 گیگابایــت و دوربین 13 مگاپیکســلی از 
ــات ایــن گوشــی میــان رده اســت.  مهم تریــن امکان
ــی Q6 در  ــخه 32 گیگابایت ــت نس ــون قیم ــم اکن ه
ــان و قیمــت نســخه 64  ــران 800 هــزار توم ــازار ته ب

گیگابایتــی ایــن گوشــی 970 هــزار تومــان اســت.

 هوش مصنوعی 
در مسنجر فیسبوک

ــا  ــتیاری ب ــه دس ــبوک ب ــنجر فیس ــن مس اپلیکیش
هــوش مصنوعــی موســوم بــه M مجهــز شــده اســت 
ــک  ــما کم ــه ش ــم ب ــاب فیل ــد در انتخ ــه می توان ک

کنــد. 
اگــر در یــک گفتگــوی خصوصــی، شــخصی بــه شــما 
پیشــنهاد تماشــای فیلمــی بدهــد، دســتیار M کمــک 
ــورد  ــم م ــا فیل ــد ت ــاز کنی ــۀ چــت را ب ــد افزون می کن
نظــر را بیابیــد، تریلــر یــا زمــان اکــران آن را مشــاهده 
ــای  ــه فض ــی ب ــه به راحت ــک دکم ــا زدن ی ــد و ب کنی

گفتگــو برگردیــد. 
ــتقیمًا  ــه مس ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــن ای همچنی
را  خــود  بلیــت  مســنجر،  اپلیکیشــن  داخــل  از 
ــی  ــا هــوش مصنوع ــد. دســتیار M ب ــداری کنی خری
مــوارد  ایــن  از  بیــش  بنابرایــن  می کنــد؛  کار 
می توانیــد از ویژگی هــای آن اســتفاده کنیــد تــا 
ایــن دســتیار بیــش از پیــش بــه شــما کمــک کنــد. 
ــر متحــرک خســته شــدید،  ــر از پیشــنهاد تصاوی اگ
ــر فعــال  ــن ســرویس را غی ــد به ســادگی ای می توانی

ــد. کنی

 نوکیا 8 با ۶ گیگابایت رم 
عرضه می شود

ــش  ــی پی ــال، مدت ــدی اچ ام دی گلوب ــرکت فنالن ش
ــا 8  ــام نوکی ــا ن ــود ب ــد خ ــم دار جدی ــی پرچ از گوش
رونمایــی کــرد. پرچــم دار جدیــد ایــن ســازنده، بــه 4 
گیگابایــت حافظــه رم و 64 گیگابایــت حافظه داخلی 
ــخه ای  ــا نس ــدل، تنه ــن م ــت و ای ــده اس ــز ش مجه
ــه  ــال، ب ــد. بااین ح ــی ش ــا 8 معرف ــه از نوکی ــود ک ب
ــال در نظــر دارد نســخه  نظــر می رســد اچ ام دی گلوب
قدرتمنــد گوشــی پرچــم دار جدیــد خــود را بــا حافظــه 
رم و فضــای ذخیره ســازی بیشــتر ارائــه دهــد کــه آن 
را بــه رقیــب قدرتمندتــری بــرای پرچــم داران جدیــد 
بــازار مبــدل خواهــد ســاخت. مــدل قدرتمنــد نوکیا 8 
از 6 گیگابایــت حافظــه رم و 128 گیگابایــت حافظــه 
ــی  ــه اطالعات ــا توجــه ب ــد؛ ب ــی اســتفاده می کن داخل
کــه پیش تــر در رابطــه بــا نســخه پایــه نوکیــا 8 ارائــه 
ــاالی  ــدل رده ب ــال در م شــده، شــرکت اچ ام دی گلوب
ــه  ــد خــود فضــای ذخیره ســازی را ب پرچــم دار جدی

دو برابــر افزایــش داده اســت. 
نســخه گران قیمت تــر  در  رم  فضــای  همچنیــن، 
نوکیــا 8، دو گیگابایــت بیشــتر از مــدل پایــه آن بــا 4 

ــت حافظــه رم اســت. گیگابای

اخبار اقتصادی

تابستان داغ طال
از  یکــی  شــهریور  مــاه  در  طــال  بــازار 
پرنوســان ترین ماه هــای خــود را در حــدود 
ــواع  ــت و ان ــر گذاش ــت س ــر پش ــال اخی یکس
ــه کــرد کــه  طــال افزایــش قیمت هایــی را تجرب
ــد.  ــابقه بودن ــی س ــش ب ــال قبل ــه س ــی س ط
هــر گــرم طــالی 18 عیــار در نخســتین روزهــای 
شــهریور مــاه حــدود 119 هــزار تومــان قیمــت 
داشــت امــا در روزهــای بعــد بــا رونــد صعــودی 

بــه بیــش از 121 هــزار تومــان رســید. 
رونــد گرانــی طــالی 18 عیــار همچنــان ادامه دار 
شــد تــا اینکــه نــرخ ایــن نــوع طــال در یازدهــم 
شــهریور بــه حــدود 127 هــزار تومــان رســید و 
تــا نیمــه مــاه روی همیــن مبلــغ باقــی مانــد. 
در روزهــای بعــد طــالی 18 عیــار رونــد نزولــی 
بــه خــود گرفــت و در بیســت وپنجمین روز 
ــان  ــزار توم ــی 123 ه ــه گرم ــاه ب ــهریور م از ش

رســید. 
تــا پایــان مــاه حرکــت کاهشــی ایــن نــوع طــال 
ادامــه دار شــد و در آخریــن روز از مــاه مجــددًا 
ماننــد ابتــدای مــاه بــه حــدود 119 هــزار تومــان 
بازگشــت. بررســی قیمــت هــر گــرم طــالی 18 
عیــار در شــهریور مــاه نشــان می دهــد کــه ایــن 
ــازه  ــن ب ــان در ای ــش از 8000 توم ــال بی ــوع ط ن
ــته  ــت سرگذاش ــت را پش ــان قیم ــی نوس زمان

اســت. 
هــر مثقــال طــال نیــز در مــاه پایانــی تابســتان 
ماننــد طــالی 18 عیــار بــا نوســان قیمــت 
همــراه بــود. ایــن نــوع طــال در کمتریــن مقــدار 
ــان عرضــه  ــاه 516 هــزار توم ــل م خــود در اوای
بــه 549 هــزار  شــد و در میانه هــای مــاه 
تومــان رســید کــه بیشــترین نــرخ هــر مثقــال 
ــا در مجمــوع 33  ــود ت طــال در شــهریور مــاه ب
ــه کــرده  هــزار تومــان افزایــش قیمــت را تجرب

باشــد.

ورود پرتقال و انار ۴۰۰۰ هزار 
تومانی به بازار

ــدان  ــی می ــبزی و صیف ــوه، س ــواع می ــرخ ان ن
ــان در ســومین  ــار اصفه ــره ب ــوه و ت مرکــزی می

ــد.  ــالم ش ــز اع روز پایی
ــز در  ــومین روز پایی ــوه در س ــواع می ــت ان قیم
ــد  ــالم ش ــان اع ــار اصفه ــره ب ــوه و ت ــدان می می
ــا 4000 تومــان و  کــه در بیــن میوه هــا پرتقــال ب
پســته تــازه بــا 23 هــزار تومــان بیشــترین نــرخ 

ــد. ــه خــود اختصــاص داده ان را ب
ــان،  ــزار توم ــا 110 ه ــن 80 ت ــی بی ــاس کارتن آنان
ــان،  ــا 3500 توم ــن 1500 ت ــیاه بی ــو س ــواع آل ان
ــن 11  ــه بی ــان، انب ــا 4000 توم ــن 2000 ت ــار بی ان
تــا 13 هــزار تومــان، انگــور ســیاه بیــن 2500 تــا 
4000 تومــان، انگــور عســگری بیــن 1100 تــا 2000 
تومــان، انجیــر ســیاه بیــن 1500 تــا 3000 تومــان، 
ِبــه بیــن 2000 تــا 5000 تومــان، پســته تــازه بیــن 
تامســون  تومــان، پرتقــال  تــا 23 هــزار   17
جنــوب بیــن 2500 تــا 4000 تومــان، خربــزه بیــن 
400 تــا 1500 تومــان و ســیب درختــی بیــن 2000 

تــا 3000 تومــان قیمــت گــذاری شــد. 
کیلــو  هــر  نــرخ  گــزارش  ایــن  براســاس 
صیفی جــات ازجملــه بادمجــان بیــن 600 تــا 
ــان،  ــا 1600 توم ــن 700 ت ــی بی ــان، بالل 1600 توم
ــاز  ــواع پی ــان، ان ــا 6000 توم ــن 3000 ت ــه بی بامی
از 800 تــا 1400 تومــان، خیــار بیــن 800 تــا 1500 
تومــان، ســیب زمینــی بیــن 700 تــا 1100 تومــان 

ــت. اس
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غالمحسین کریمیانکارشناس امور اقتصادی

ســال،  هــر  تابســتان  در  بیــکاری  نــرخ 
ــود  ــبه می ش ــول محاس ــایر فص ــون س همچ
و کســانی کــه اخبــار اقتصــادی را دنبــال 
بیــکاری  نــرخ  کــه  می داننــد  می کننــد 
در  ایــران  بیشــتر  و  ســاله   10 جمعیــت 
دومیــن فصــل ســال گذشــته بــه 12.7 
درصــد رســید کــه نســبت بــه بهــار 0.4 

درصــد افزایــش داشــته اســت. 
تابســتان  در  بیــکاری  نــرخ  همچنیــن 
ــل  ــه تابســتان ســال قب ســال 95 نســبت ب
پیــدا کــرده  افزایــش  درصــد   1.8 آن  از 
ــت. در  ــده اس ــتر ش ــکاری بیش ــت و بی اس
ــرخ  ــه دالیــل افزایــش ن تحلیل هــای آتــی ب
بیــکاری پرداختــه خواهــد شــد، امــا در 
ــل  ــزارش مفص ــار گ ــه انتش ــا باتوجه ب اینج
ــال های  ــتان در س ــای تابس ــکاری فصل ه بی
گذشــته توجهــی بــه حجــم بیــکاری در 
جمعیــت زنــان کشــور داشــته و بــه عبــارت 
بهتــر زنانــه شــدن بیــکاری در اقتصــاد ایــران 

می کنیــم. برررســی  را 

ــک  ــزارش بان ــج گ ــا نتای ــل م ــای تحلی مبن
در  نیــروی کار  گیــری  آمــار  از  مرکــزی 
وضعیــت  بــر  تمرکــز  و   1395 تابســتان 

اســت.  زنــان  بیــکاری  و  اشــتغال 
در ایــن گــزارش نــرخ بیــکاری در میــان 
ــان ده ســاله و بیشــتر در تابســتان 21.8  زن
درصــد اعــالم شــده اســت یعنــی بیشــتر از 2 
برابــر نــرخ بیــکاری مردهــا در همــان فصــل 
ــکاری کل  ــرخ بی ــر ن ــر از دو براب و کمــی کمت

ــال  ــتان س ــان در تابس ــکاری زن ــور. بی کش
گذشــته 10 درصــد و بیــکاری بیــن زنــان 
ــل 26.5  ــان فص ــتر در هم ــاله و بیش 10 س

ــوده اســت. درصــد ب
در مقابــل گزارش هــای آمــاری بیــکاری، 
آمــار و ارقــام مربــوط بــه اشــتغال قــرار دارد. 
ــن  ــا مهم تری ــن گزارش ه ــال در ای ــرای مث ب
ــرخ  ــود ن ــالم می ش ــه اع ــی ک ــار و ارقام آم
مشــارکت اقتصــادی جمعیــت فعــال اســت. 
ــد  ــرخ مشــارکت اقتصــادی نشــان می ده ن
کــه چنــد درصــد از جمعیت ســنی کار کشــور 
ــازار کار حضــور دارنــد. فعــال هســتند و در ب

ــازار کار و  ــتن در ب ــور داش ــن حض ــه ای البت
فعــال بــودن الزامــًا بــه معنــای داشــتن کار 
ــال  ــت فع ــن جمعی ــدی از ای ــت. درص نیس
شــاغل و درصــدی دیگــر هــم بیــکار هســتند. 
ــی 10  ــان ایران ــرخ مشــارکت اقتصــادی زن ن
ســاله و بیشــتر در فصــل تابســتان ســال 94 
بــه رقــِم تاریخــی، اندکــی کمتــر از 16 درصــد 
ــی ســابقه ای محســوب  ــم ب ــه رق رســیده ک
می شــود و بدیــن معناســت کــه از هــر 
ــور  ــازار کار حض ــر در ب ــی 16 نف 100 زن ایران
داشــته اند و تعــدادی از آنهــا کار پیــدا کــرده 
ــد  ــای کار بوده ان ــز جوی ــری نی ــداد دیگ و تع
ــا  ــرای خودشــان دســت و پ ــوز کاری ب و هن
ــت  ــن اس ــدد ای ــن ع ــت ای ــد. اهمی نکرده ان
ــاد  ــردن کار زی ــدا ک ــه پی ــا ب ــه امیدورای ه ک
ــان  ــازار کار می ــه ب ــه ب شــده اســت و مراجع
زنــان بــه 16 درصــد رســیده اســت کــه البتــه 
می توانــد علــت افزایــش آمــار بیــکاری هــم 
باشــد، چــون اگــر شــما کار نداشــته باشــید 
و امیــدی بــرای پیــدا کــردن کار نیــز نداشــته 
ــرار  ــا ق ــن آماره ــدام از ای ــید در هیچک باش

نمی گیریــد. 
ــرخ  ــش ن ــد از افزای ــه بای ــت ک ــت اس درس
در  ایرانــی  زنــان  اقتصــادی  مشــارکت 
ــر  ــر 100 نف ــود و از ه ــحال ب ــتان خوش تابس
زن ایرانــی 16 نفــر بــه بــازار کار مراجعــه 
در  تاریخــی  عــدد  ایــن  امــا  کرده انــد، 
کشــورهای  بــه  نســبت  ایــران  اقتصــاد 
توســعه یافته و پیشــرفته عــدد ناچیــزی 
محســوب می شــود چــرا کــه نــرخ مشــارکت 
ــواًل  ــورها معم ــن کش ــان در ای ــادی زن اقتص

باالتــر از 60 درصــد اســت و می تــوان تصــور 
ــادی  ــارکت اقتص ــرخ مش ــر ن ــه اگ ــرد ک ک
زنــان ایرانــی از 16 درصــد بــه 60 درصــد 
برســد نــرخ بیــکاری کل کشــور می توانــد تــا 

ــد. ــدا کن ــش پی ــزان افزای ــه می چ
ــداد  ــن اع ــوص ای ــه در خص ــه ای ک ــا نکت ام
ــت  ــن اس ــت ای ــر داش ــد در نظ ــام بای و ارق
ــادی  ــارکت اقتص ــرخ مش ــترین ن ــه بیش ک
تابســتان ســال 95  در  ایرانــی  مردهــای 
ــال  ــا 39 س ــنی 35 ت ــروه س ــه گ ــوط ب مرب
ــد  ــًا 95 درص ــل تقریب ــن فص ــه در ای ــود ک ب
آنهــا در بــازار کار حضــور داشــته اند، امــا 
ــم  ــا رق ــان ب ــادی زن ــارکت اقتص ــرخ مش ن
 29 تــا   25 زنــان  جمــع  در  درصــد   26
ــد  ــان می ده ــه نش ــت ک ــی اس ــاله ایران س
ــالت  ــب تحصی ــه اغل ــی ک ــان جــوان ایران زن
دانشــگاهی هــم دارنــد تمایــل بیشــتری بــه 
حضــور در جامعــه کاری و پیــدا کــردن شــغل 
ــد  ــک تهدی ــن ی ــت ای ــوان گف ــد و می ت دارن
ــازار  ــان ب ــرای متولی ــه یــک فرصــت ب و البت

ــت. کار اس
 افزایــش ســهم زنــان از بــازار کار و افزایــش 
بــرای  آنهــا  اقتصــادی  مشــارکت  نــرخ 
متولیــان بــازار کار بــه معنــای ایــن اســت کــه 

ــرمایه گذاری  ــب س ــای مناس ــد فض ــا بای آنه
ــای اقتصــادی  ــه بخش ه ــه بیشــتر ب و توج
متناســب بــا ایــن تغییــرات را فراهــم کننــد، 
ــد بخش هــای اقتصــادی  ــالش کنن ــی ت یعن
ــه  ــا را ب ــرمایه گذاری ه ــد و س ــال کنن را فع
ســمتی ببرنــد کــه ایــن نــرخ مشــارکت 
اقتصــادی فزاینــده زنــان بتوانــد پاســخ 
مناســبی از تقاضــای بــازار کار بگیــرد و آنهــا 

ــد. ــدا کنن ــای بیشــتری پی ــد کاره بتوانن
امــا در ایــن میــان شــاید جالــب باشــد کــه 
بدانیــد در تابســتان 95 زنــان ایرانــی شــاغل 
حضــور  اقتصــادی  بخش هــای  چــه  در 
ــان  ــزی نش ــک مرک ــزارش بان ــته اند؟ گ داش
ــترین  ــات بیش ــش خدم ــه بخ ــد ک می ده
ســهم اشــتغال زنــان را بــه خــود اختصــاص 
ــان  ــهم زن ــش س ــن بخ ــت و در ای داده اس
حتــی از مــردان نیــز بیشــتر بــوده اســت بــه 
طــوری کــه 52.5 درصــد از زنــان شــاغل در 
بخــش خدمــات کار می کرده انــد. بخــش 
صنعــت بــا ســهم 24.1 درصــد دومیــن 
بخــش اقتصــادی بــرای زنــان شــاغل بــوده 
اســت، امــا در ایــن بخــش ســهم زنــان 
ــش  ــره بخ ــت و باالخ ــر اس ــا کمت از مرده
کشــاورزی 23.4 درصــد از اشــتغال زنــان را 

در خــود جــای داده اســت کــه از ســهم 18.5 
ــردان بیشــتر اســت.  درصــدی م

ایــران  مختلــف  اســتان های  میــان  در 
ــان  ــرخ مشــارکت اقتصــادی زن بیشــترین ن
ــا حــدود 26  در اســتان خراســان شــمالی ب
ــکاری  ــرخ بی ــن اســتان ن ــود. در ای درصــد ب
زنــان فقــط 10 درصــد بــوده کــه پایین تریــن 
نــرخ بیــکاری زنــان در کل اســتان ها اســت 
و جالب تــر اینکــه نســبت اشــتغال زنــان 
ــا رقــم 23.3 درصــد  هــم در ایــن اســتان ب

ــوده اســت. در صــدر ب
پایین تریــن  ســال گذشــته  تابســتان  در 
ــان در اســتان  ــرخ مشــارکت اقتصــادی زن ن
ــان  ــر از 10 درصــد زن ــه کمت ــوده ک مرکــزی ب
ــازار  ــور در ب ــه حض ــد ب ــتان عالقمن ــن اس ای
ــکاری در  ــرخ بی ــترین ن ــد و بیش کار بوده ان
میــان زنــان نیــز بــا نــرخ بیــکاری بیشــتر از 
30 درصــد در اســتان اصفهــان اتفــاق افتــاده 
اســت.گفتنی اســت در ســه ماهــه نخســت 
ــری  ــزار و 575 نف ــش 163 ه ــال افزای امس

ــته ایم.  ــکار را داش ــت بی جمعی
همچنیــن طبــق آمــار ارائــه شــده 41 درصــد 
از کل شــاغالن کشــور، بــه طــور معمــول 
بیــش از 49 ســاعت در هفتــه کار می کننــد.

لزوم سرمایه گذاری در مشاغلِ متناسب با حضور زنان در بازار کار ایران

فرصت ها و تهدیدهای زنانه شدن بازار کار ایران

 تومان؛ نوسان قیمت دالر 25
در ماه گذشته

 درصد؛ تعرفه مؤثر 
واردات کاال

 درصد؛ افزایش تولید 
گندم در کشور

تغییــرات نــرخ دالر در شــهریور مــاه بــا نوســان ۸۷ تومانــی 
همــراه بــود.

تعرفــه مؤثــر بــرای واردات کاال در ایــران حــدود ۲۰ درصــد 
اســت.

 ۲۵ گذشــته  زراعــی  ســال  در  کشــور  گنــدم  تولیــد  میــزان 
اخیــر  ســاله  پنــج  در  برداشــت  میانگیــن  از  بیــش  درصــد 

اســت.
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عصر خودرو

،،
ــران  ــان اســتان های مختلــف ای در می
باالتریــن نــرخ مشــارکت اقتصــادی 
ــا  زنــان در اســتان خراســان شــمالی ب

حــدود ۲6 درصــد بــود

دخانیــات ســاالنه میلیون هــا نفــر را می کشــد کــه در صــورت 
ــداد  ــده تع ــا ســال های آین ــی ت ــن اپیدم ــر، ای ــه مؤث ــدم مداخل ع
ــی  ــازمان جهان ــتاد. س ــد فرس ــرگ خواه ــه کام م ــتری را ب بیش
بهداشــت و حامیانــش از تمــام کشــورها تقاضــا کــرده کــه مالیــات 
ــات انجــام  ــن تحقیق ــم چنی ــد و ه ــش ده ــات را افزای ــر دخانی ب
شــده حاکــی از آن اســت کــه مالیــات بیشــتر، تأثیــر ویــژه ای بــر 

ــات دارد.  ــرف دخانی ــش مص کاه
ــت  ــر اس ــالمتی مض ــرای س ــات ب ــتعمال دخانی ــه اس ــا ک از آنج
تحمیــل  دولت هــا  بــه  را  زیــادی  اجتماعــی  هزینه هــای  و 
ــای  ــش هزینه ه ــه کاه ــرل و در نتیج ــرای کنت ــت ب ــد، دول می کن
اجتماعــی ناشــی از مصــرف دخانیــات در کشــور اقــدام بــه اتخــاذ 
سیاســت هایی ماننــد تدویــن قانــون جامــع کنتــرل مصــرف 
دخانیــات کــرده کــه بــه موجــب آن دولــت می توانــد بــرای کنتــرل 
مصــرف ســیگار و محصــوالت دخانــی در کشــور از ابزارهــای 
مالیاتــی از جملــه قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده اســتفاده کنــد. 
براســاس مصوبــه مجلــس، 100 درصــد درآمــد حاصــل از مالیــات 
ــرف  ــش مص ــت کاه ــو، جه ــپ و تنباک ــون پی ــیگار، توت ــواع س ان
ــر  ــات ه ــد و مالی ــاص می یاب ــعه ورزش اختص ــات و توس دخانی
ــه میــزان 10 درصــد، تولیــد  ــواع ســیگار تولیــد داخلــی ب پاکــت ان
ــه  ــی ب ــد( 25 درصــد و واردات ــی )برن ــا نشــان بین الملل ــی ب داخل
ــدر  ــا بن ــل ت ــه حم ــه و کرای ــت کاال و بیم ــد قیم ــزان 40 درص می

ــردد.  ــن می گ ــد تعیی مقص
ــد  ــرف تولی ــاده مص ــوی آم ــپ و تنباک ــون پی ــواع توت ــات ان مالی
داخلــی بــه میــزان 10 درصــد و وارداتــی به میــزان 40 درصــد قیمت 

ــدر مقصــد تعییــن می گــردد.  ــا بن ــه حمــل ت کاال و بیمــه و کرای
ــه، وزارت صنعــت، معــدن و  وکالی ملــت در بنــد )ب( ایــن مصوب

تجــارت را از ابتــدای ســال 1396 موظــف کردنــد کــه قیمــت خــرده 
ــبه  ــذ محاس ــی مأخ ــوالت دخان ــیگار و محص ــواع س ــی ان فروش
مالیــات، موضــوع ایــن بنــد را بــه مراجــع ذیربــط و بــرای درج بــر 
روی پاکــت محصــول اعــالم نمایــد و همچنیــن امــکان دسترســی 
ــی  ــتم اطالعات ــه سیس ــور ب ــی کش ــور مالیات ــازمان ام ــط س برخ
ــی را  ــوالت دخان ــواع محص ــیگار و ان ــع س ــد و توزی واردات، تولی

ــد.  فرآهــم نمای
براســاس مصوبــه مجلــس شــورای اســالمی، ســازمان امــور 
ــاده را  ــن م ــوع ای ــات موض ــت مالی ــف اس ــور مکل ــی کش مالیات
وصــول و آن را بــه ردیــف درآمــدی نــزد خزانــه داری کل کشــور واریز 
نمایــد. افزایــش مالیــات را می تــوان یکــی از راهکارهــای مؤثــر در 
مدیریــت مصــرف دخانیــات دانســت، زیرا متاســفانه قیمــت پایین 
ــات  ــت عمــده افزایــش مصــرف دخانی و دسترســی آســان، از عل
ــه شــمار مــی رود. ایــن در حالــی اســت کــه افزایــش  در کشــور ب
ــن  ــال دارد در ای ــه دنب ــرف را ب ــش مص ــات کاه ــات دخانی مالی
رابطــه بهتــر اســت از ســیگارهای وارداتــی نســبت بــه ســیگارهای 
ــع  ــور قط ــه ط ــود و ب ــذ ش ــتری اخ ــات بیش ــل، مالی ــد داخ تولی
اجــرای قوانیــن مربــوط بــه دخانیــات منجر بــه کاهــش و مدیریت 

ــود. ــور می ش ــی در کش ــواد دخان ــرف م مص
یکــی از راه هــای اساســی بــرای کاهــش مصــرف ســیگار و حفــظ 
ســالمت مــردم افزایــش مالیــات بــر خرده فروشــی ســیگار 
ــه آن را  ــعه یافت ــورهای توس ــه کش ــت ک ــی اس ــن راه ــت و ای اس
ــود کــه پیــش از ایــن وزارت  ــر همیــن اســاس ب ــد. ب طــی کرده ان
بهداشــت خواســتار افزایــش مالیــات بــر خــرده فروشــی ســیگار 
شــد و از مجلــس خواســت تــا نــگاه ویــژه ای بــه ایــن موضــوع در 

برنامــه ششــم توســعه داشــته باشــد.

کــه  ازدواج  وام  ســامانه 
در  اخیــر  روزهــای  طــی 
گزینــه ای  مــوارد  اغلــب 
بــرای انتخــاب بانــک عامــل 
ــه  ــده تســهیالت ب ــه کنن ارائ
ــرد،  ــالم نمی ک ــی اع متقاض
ــادی  ــت ع ــه حال ــددًا ب مج
زوجیــن  و  برگشــته 
می تواننــد مراجعــه کــرده 
و ثبــت نــام خــود را انجــام 

دهنــد. 
پیــش  روز  چنــد  از 

متقاضیــان وام ازدواج در هنــگام مراجعــه بــه ســامانه آن 
در بانــک مرکــزی، طــی مراحــل ثبــت نــام در تعییــن بانــک 
عامــل بــا مشــکل مواجــه می شــدند، چــرا کــه نــام بانکــی در 
ــام  ــه عبارتــی ادامــه ثبــت ن ایــن مرحلــه وجــود نداشــته و ب

غیرممکــن بــود.
 ایــن در حالــی اســت کــه از اول مــرداد مــاه تــا پایــان 
ــه  ــی وام ازدواج را ب ــزی طــرح ضربت ــک مرک شــهریورماه بان
ــزار  ــل 500 ه ــف حداق ــد ص ــه بتوان ــرا در آورد ک ــه اج مرحل

ــد.  ــش ده ــن کاه ــد ممک ــا ح ــان را ت ــری متقاضی نف
در نتیجــه اجــرای ایــن طــرح تــا اواخــر شــهریورماه بیــش از 
ــای  ــارکت بانک ه ــا مش ــهیالت ازدواج ب ــره تس ــزار فق 400 ه
 11 ســوی  از  پرداختی هــا  تشــدید  و  ســامانه  در  حاضــر 
ــی پرداخــت  ــرای طــرح ضربت ــن شــده ب ــل تعیی ــک عام  بان

شد. 

ــان  ــه پای ــن ک ــود ای ــا وج ب
اتمــام  زمــان  شــهریورماه 
بانــک  ضربتــی  طــرح 
ــد،  ــالم ش ــود اع ــزی ب مرک
تعلــل زوجیــن در تکمیــل 
روال  انجــام  و  پرونــده 
موجــب  تســهیالت  ارائــه 
 15 طــرح  ایــن  تــا  شــد 
شــود،  تمدیــد  دیگــر  روز 
ــای  ــال در روزه ــن ح ــا ای ب
اخیــر متقاضیــان در هنــگام 
مراجعــه بــرای ثبــت نــام 
ــود  ــه می ش ــه گفت ــد ک ــر چن ــدند، ه ــه ش ــکل مواج ــا مش ب
گاهــی در ســاعات اولیــه روز تعــدادی از بانک هــا در ســامانه 
ــر صــورت از روز دوشــنبه  ــه ه ــام داشــتند. ب ــت ن ــکان ثب ام
ســامانه مجــددًا بــه حالــت عــادی بازگشــت و طــرح ضربتــی 
وام ازدواج تــا پانزدهــم مهرمــاه ادامــه خواهــد داشــت.
امــا ایــن کــه چــرا ســامانه بــرای مدتــی هــر چنــد کوتــاه در 
ــی  ــرای معرف ــه بانک هــای عامــل ب ــرار گرفــت ک شــرایطی ق
بــه متقاضیــان وجــود نداشــتند، بایــد یــادآور شــد کــه در مدت 
ــه ثبــت نام هــا و پرداختی هــای در دســتور  ــا توجــه ب اخیــر ب
کار، ســقف بانک هــا نیــز تــا حــدی پــر شــده بــود و بــر ایــن 
ــرش مجــددی صــورت می گرفــت صف هــا  اســاس اگــر پذی
ــم  ــام ه ــت ن ــر ثب ــی اگ ــان حت ــده و متقاضی ــر ش طوالنی ت
ــی  ــدت زمان ــا در م ــرای آنه ــت ب ــت پرداخ ــد قابلی می کردن

ــود. ــر نب ــکان پذی ــاه ام کوت

سامانه وام ازدواج به حالت عادی بازگشتتأثیر مالیات بر ارزش افزوده در کاهش مصرف دخانیات

شوکوپارس
ــا بیــش از نیــم قــرن ســابقه در صنعــت شــیرینی و شــکالت،  شــرکت شــوکوپارس )ســهامی عــام( ب
یکــی از معروف تریــن تولیــد کننــدگان در کشــور می باشــد. نــام شــوکوپارس تعهــدی اســت بــه 
مشــتریان عزیــز، کــه محصولــی ســالم و مطابــق بــا اســتانداردهای کیفــی تولیــد و بــه آنــان ارائــه نمایــد. 
شــوکو پــارس بــه لحــاظ کیفیــت و مرغوبیــت محصــوالت خــود و بــا توجــه بــه خدمــات گســترده بــه 
مشــتریان و بــا عنایــت بــه سیاســت مســتمر رشــد و توســعه، از اعتبــار و شــهرت خاصــی برخوردار اســت. 
از محصــوالت ایــن شــرکت می تــوان بــه انــواع شــربت، انــواع شــکالت، انــواع بیســکوییت دایجســتیو، 
محصــوالت رژیمــی، دســر، پــودر کیــک و پــودر ژلــه در طعم هــای مختلــف و شــکالت صبحانــه اشــاره 
ــا آزمایشــگاه های  ــا برخــورداری از مجوزهــای معتبــر وزارت بهداشــت و ب نمــود. شــرکت شــوکوپارس، ب
مجهــز، همــه مــواد اولیــه و محصــوالت تولیــدی را تحــت نظــر وزارت بهداشــت و مؤسســه اســتاندارد 
ــه  ــه ب ــا توج ــارس ب ــوکو پ ــعه ش ــق و توس ــد تحقی ــد. واح ــرل می نماین ــاخت کنت ــل س ــام مراح در تم
ســلیقه مشــتریان، همــواره در صــدد ارائــه محصــوالت جدیــد بــا کیفیــت مطلــوب، بــه مخاطبیــن محتــرم 
می باشــد. شــرکت شــوکوپارس بــا بهــره گیــری از تخصــص نیروهــای مجــرب، ضمــن اســتفاده از تجارب 
گذشــته، افــق و چشــم انــداز روشــنی را بــرای آینــده متصــور اســت. ودر راه حفــظ وصیانــت از اعتمــاد و 

شــهرتی کــه بــه واســطۀ رضایــت مشــتریان بدســت آورده اســت، همــواره ســاعی خواهــد بــود.

تولید ملی

درحالــی کــه بــه گفتــه مســئوالن جهــاد 
ــال  ــه س ــبت ب ــج نس ــد برن ــاورزی تولی کش
ــت، واردات آن  ــته اس ــورد شکس ــته رک گذش
نزدیــک بــه 80 درصــد بیشــتر شــده و جالــب 
ــی 16  ــول واردات ــن محص ــت ای ــه قیم اینک
ــه  ــود آن ب ــه س ــده ک ــران ش ــم گ ــد ه درص
ــه  ــتانی رفت ــدی و پاکس ــران هن ــب تاج جی
ــج  ــازار برن ــه حــدود 90 درصــد در ب اســت ک

ــد. ــهم دارن ــران س ــی ای واردات
وزارت جهــاد کشــاورزی طــی ســال های 
گذشــته بــا وجــود ایجــاد محدودیــت بــرای 
اســتان های  در  برنــج  تولیــد  و  کشــت 

ــن  ــد ای ــت تولی غیرشــمالی توانســت وضعی
محصــول را در حالــت متعادلــی )حــدود 
ــه دارد  ــن( نگ ــزار ت ــون و 200 ه ــک میلی ی
و واردات آن را نیــز از رونــد بــی حســاب 
ــال  ــا امس ــد، ام ــات ده ــل نج ــاب قب و کت
ــر  ــاون وزی ــه مع ــه گفت ــه ب ــن ک ــم ای علی رغ
جهــاد کشــاورزی، تولیــد برنــج، رکوردشــکنی 
بی نظیــری داشــته و بــه حــدود دو میلیــون 
و 300 هــزار تــن رســیده اســت، شــاهد 
ــج  ــی برن ــون تن ــک میلی ــش از ی واردات بی

ــتیم. هس
ــال  ــت: امس ــنا گف ــه ایس ــاورز ب ــاس کش عب
ــت جــوی بســیار مناســب  ــل وضعی ــه دلی ب
بــرای شــالیزارهای اســتان های شــمالی، 
مناســب  بســیار  برنــج  تولیــد  وضعیــت 
ــطح  ــالیکاران در س ــه ش ــدی ک ــه ح ــود ب ب
گســترده ای حــدود 140 هــزار هکتــار کشــت 
ــدران  ــمالی مازن ــتان ش ــون در اس دوم و رات
ــن  ــش از ای ــه پی ــد ک ــام دادن ــالن انج و گی

ــت. ــابقه نداش س

زراعــت  معــاون  اینکــه  وجــود  بــا  امــا 
ــه  ــرده ک ــد ک ــاورزی تاکی ــاد کش ــر جه وزی
ــال  ــج در س ــب برن ــد مناس ــه تولی »باتوجه ب
ــای  ــده در ماه ه ــام ش ــاری و واردات انج ج
ــاز  ــد نی ــر می رس ــه نظ ــال، ب ــی امس ابتدای
چندانــی بــه واردات برنــج نداریــم کــه بایــد 
ــرل  ــی کنت ــاز داخل ــد و نی ــب تولی ــه تناس ب
ــی  ــب و غریب شــود«، شــاهد افزایــش عجی
واردات ایــن محصــول و رشــد بیــش از 
ــت  ــه قیم ــه البت ــتیم ک ــری آن هس دو براب

ــدی از  ــدود 11 درص ــش ح ــا افزای ــز ب آن نی
ــدی  ــدود 16 درص ــش ح ــر دالری و افزای نظ
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــی نس ــر ریال از نظ
روبــرو شــده اســت. چــرا کــه براســاس 
آمــار موجــود یــک میلیــون و 8062 تــن 
برنــج بــه ارزش بالــغ بــر 963 میلیــون 
دالر برنــج بــه کشــور وارد شــد کــه افزایــش 
رشــد  و  وزنــی  نظــر  از  درصــدی   78.97
ــه  ــر ارزشــی نســبت ب 102.4 درصــدی از نظ
پنــج ماهــه ســال گذشــته داشــته اســت کــه 
ایــن اعــداد و ارقــام افزایــش قیمــت برنــج 

وارداتــی را نیــز نشــان می دهــد.

واردات بی حساب وکتاب »برنج«
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هشت بهشت
 ابالغ حکم ۶۵ شهردار 

استان اصفهان
اصفهــان گفــت:  اســتانداری  عمرانــی  معــاون 
تاکنــون حکــم ۶۵ شــهردار شــهرهای اســتان صادر 

ــت. ــده اس ــاغ ش و اب
ــداد  ــود تع ــادگان، از وج ــه، در چ ــی طرف محمدعل
اظهــار  ۱۰۷ شــهردار در کل اســتان خبــر داد و 
ــر  ــط وزی ــتان توس ــهردار اس ــم ۴ ش ــت: حک داش
کشــور و مابقــی توســط اســتاندار اصفهــان صــادر 

ــود. ــی ش م
وی عنــوان کــرد:  تاکنــون حکــم ۶۵ شــهردار صــادر 
و ابــاغ شــده اســت و مابقــی نیــز تــا ۱۵ روز دیگــر 

صــادر خواهــد شــد.
طرفــه بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای شهرســتان 
ــه  ــزود:  گردشــگرانی ک چــادگان در گردشــگری اف
وارد اصفهــان می شــوند از ۴۵ درصــد از مناطــق 
ــتفاده  ــادگان اس ــه چ ــتان از جمل ــگری اس گردش

می کننــد.
ــرای  ــتان ب ــای اس ــزی و تصمیم ه وی از برنامه ری
ــادگان  ــتان چ ــگری شهرس ــش گردش ــت بخ تقوی
خبــر داد و گفــت: معتقدیــم بــا توســعه گردشــگری 
ایــن  در  را  تولیــد  و  اشــتغال  زمینــه  می تــوان 

ــود. ــم نم ــتان فراه شهرس

کتابخانه مرکزی میزبان نمایشگاه 
کتاب هفته دفاع مقدس

ــا  ــان ب ــت: همزم ــزی گف ــه مرک ــس کتابخان رئی
ــه  ــه در کتابخان ــی ک ــدس منابع ــاع مق ــه دف هفت
ــاب  ــامل کت ــدس ش ــاع مق ــوزه دف ــزی در ح مرک
ــش  ــه نمای ــود دارد ب ــا و ... وج ــرات، رمان ه خاط

ــت. ــده اس ــته ش گذاش

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــا ب ــا میرپوی ــید حمیدرض س
ــگاهی  ــه نمایش ــب غرف ــاب در قال ــوان کت 2۰۰ عن
در کتابخانــه مرکــزی بــه نمایــش درآمــده اســت 
ــارات  ــدات انتش ــاب از تولی ــوان کت ــزود: ۱۰ عن اف
ــان  ــهرداری اصفه ــی ش ــی تفریح ــازمان فرهنگ س
ــاب  ــه ۱۰، مهت ــهدای منطق ــنامه ش ــامل شناس ش
خّیــن، خــروش الجــوردی، معجــزه آســمانی، 
ــه  ســتاره هــا )معرفــی شــهدای شــاخص از جمل
شــهیدان خــرازی، کاظمــی، غــازی، قوچانــی، 
همــت و ...( بــرای  شــهروندان بــه نمایــش 

ــت. ــده اس درآم

جیب بر اتوبوس های BRT اصفهان 
دستگیر شد 

ــایی و  ــتان از شناس ــی اس ــس آگاه ــس پلی   رئی
ــًا  ــه صــورت کام ــه ب دســتگیری ســارق خانمــی ک
و  کیف زنــی  بــه  اقــدام  ماهرانــه  و  حرفــه ای 
 BRT ــم در اتوبوس هــای ــر از مســافران خان جیب ب

می کــرد خبــر داد. 
ســرهنگ کارآگاه »ســتار خســروی » افــزود: در پــی 
شــکایت تعــدادی از شــهروندان مبنــی بــر ســرقت 
ــای  ــا در اتوبوس ه ــراه آنه ــن هم ــول و تلف ــف پ کی
بــه موضــوع در دســتور کار  شــهری، رســیدگی 
کارآگاهــان پلیــس آگاهــی اصفهــان قــرار گرفــت و 
ــتگیر  ــه دس ــن رابط ــارقی را در ای ــم س ــس خان پلی

کــرد.
ــس  ــای پلی ــم در بازجویی ه ــن خان ــزود: ای وی اف
بــه ســرقت ۱۴۰ میلیــون ریــال وجــوه نقــد از کیــف 
ــدادی  ــرقت تع ــای BRT و س ــافران اتوبوس ه مس
گوشــی تلفــن همــراه، مــدارک شناســایی و دیگــر 

لــوازم اعتــراف کــرد. 
ــن  ــه در ای ــه اینک ــا اشــاره ب ســرهنگ خســروی، ب
ــوال  ــوند و ام ــایی می ش ــگان شناس ــه مالبخت رابط
آنهــا پــس از طــی مراحــل قانونــی بــه آنــان تحویــل 
داده می شــود تصریــح کــرد: در۵ ماهــه امســال بــا 
کاهــش ۱۴ درصــدی وقــوع جیب بــری  در اســتان 

ــم.  ــه رو بوده ای روب

هیئت رئیسه شورای اسالمی 
شهرستان اصفهان انتخاب شد

  فرمانــدار اصفهــان در جلســه انتخــاب هیئــت 
اصفهــان  شهرســتان  اســامی  شــورای  رئیســه 
زمینه هــای  در  الزم  پیشــنهادهای  ارائــه  گفــت: 
توســعه شهرســتان در ابعــاد اقتصــادی، اجتماعــی، 
فرهنگــی، عمرانــی بــه دســتگاه های ذی ربــط، 
ــاح  ــب، اص ــورا، تصوی ــای ش ــر تصمیم ه ــارت ب نظ
ــه وظایــف  ــه شــورا ازجمل و تفریــق بودجــه دبیرخان

ــت. ــتان اس ــامی شهرس ــورای اس ش
ــت  ــه خدم ــوراها در عرص ــزود: ش ــی، اف احمدرضوان
بــه مــردم بایــد پیگیــری سیاســت های دولــت 
ــه نگــرش حزبــی و  ــوده و از هرگون تدبیــر و امیــد ب

ــد. ــاب کنن ــی اجتن جناح
ــن جلســه، پــس از شــمارش  ــی اســت در ای  گفتن
ــس  ــوان رئی ــه عن ــی ب ــاس جال ــوذه، عب آراء مأخ
ــه عنــوان نایــب رئیــس  و مجتبــی محســنی نیــز ب
شــورای اســامی شهرســتان و حســن علــی مبینــی 
ــامی  ــورای اس ــده ش ــوان نماین ــه عن ــز ب ــژاد نی ن
ــاب  ــتان، انتخ ــامی اس ــورای اس ــتان در ش شهرس

ــدند. ش

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریگروه اصفهان

و  آتش نشــانی  ســازمان  مدیرعامــل 
ــه  ــان ک ــهرداری اصفه ــی ش ــات ایمن خدم
بــه مناســبت فرارســیدن ســالروز تاســیس 
ــد  ــی مانن ــانی و ایمن ــش نش ــازمان آت س
روال هــر ســاله بــه جمــع خبرنــگاران 
ــاء  ــود از ضعــف سیســتم های اطف ــده ب آم
حریــق در ســاختمان بلندمرتبــه ســخن بــه 
ــرد  ــاره ک ــه اش ــن نکت ــه ای ــان آورد و ب می
ــه متاســفانه بســیاری از ســاختمان های  ک
داشــتن  علی رغــم  اصفهــان  در  بلنــد 
توســط  حریــق،  اطفــاء  سیســتم های 
ــده اند  ــه روز نش ــرویس دهی ب ــکان  س مال
و ایــن مســئله باعــث شــد کــه ســاختمانی 
ــران علی رغــم دارا  ــه در دروازه ته ــد مرتب بلن
بــودن سیســتم اطفــاء دچــار آتــش ســوزی 

ــود. ش
بهــزاد بزرگــزاد، از جــدی گرفتــه شــدن 
مســائل ایمنــی در ســاختمان ها گفــت و 
بــه ایــن نکتــه گریــزی زد کــه صنعــت مــا 
ــد  ــک بای ــه کم ــه ب ــن زمین ــد در ای ــز بای نی

ــد  ــا برنامه هــای پیشــگیرانه و البتــه جدی ت
ســاختمان های  ســاخت  بــرای  ایمنــی 

بلنــد مرتبــه طرح ریــزی شــود .
بســته های  و  دوره هــا  برگــزاری  از  وی 
و  آمــوزش  بــه  آتش نشــانی   آموزشــی 
ــا اردیبشــت  ــزود: ت ــر داد و اف ــرورش خب پ
ــط  ــا توس ــن برنامه ه ــده ای ــال آین ــاه س م
آتــش نشــانی در مــدارس اجــرا مــی شــود.

 از تاسیس آزمایشگاه علت یابی 
حریق تا نردبان 40متری

اولیــن  تاســیس  از  همچنیــن  وی 
ــتگاه  ــق در ایس ــی حری ــگاه علت یاب آزمایش
شــماره ۱2 اصفهــان خبــر داد و گفــت: 
فــاز اول ایــن طــرح بــه اتمــام رســیده 
نیــز در حــال اجــرا  اســت و فــاز 2و3 
ــگاه  ــن آزمایش ــه ای ــرای اینک ــد، ب می باش
از آخریــن امکانــات روز بهره منــد باشــد 
۷ نفــر از پرســنل بــا تجربــه در ایــن زمینــه 
ــا  ــوند ت ــزام می ش ــه اع ــور فرانس ــه کش ب
ــای  ــن دوره ه ــه روزتری ــدن ب ــاوه برگذران ع
ــت  ــاز اس ــه نی ــتگاه هایی ک ــی، دس آموزش
ــود را  ــری ش ــه کارگی ــگاه ب ــن آزمایش در ای

بــه مــا اعــام کننــد. خوشــبختانه ســازمان 
ــن  ــرای ای ــا اج ــان ب ــانی اصفه ــش نش آت
ــکار  ــه هم ــرای موسس ــه ای ب ــرح فاصل ط

ــدارد. ــتاندارد ن ــا اداره اس ــدن ب ش
آزمایشــگاه  ایــن  لــوازم  افــزود:  بزرگــزاد 
می توانــد ترکیبــات باقــی مانــده آتش ســوزی 
را  مشــخص نمایــد و مــا بدیــن وســیله قــادر 
خواهیــم بود آتش ســوزی عمــد از غیــر 
ــم. وی  ــخیص دهی ــی تش ــه خوب ــد را ب عم
همچنیــن از طــرح یکسان ســازی حقــوق 
پرســنل آتش نشــانی بــا کارمندان شــهرداری 
ــش  ــزود: کار آت ــان آورد و اف ــه می ــخن ب س
ــان  ــت و ج ــرگ اس ــا م ــازی ب ــانان ب نش
ــی  ــت، ول ــی اوس ــن دارای ــس باالتری هرک
بــاز هــم بایــد بــرای ایــن پرســنل افزایــش 

ــود . ــه ش ــر گرفت ــوق در نظ حق
 توجه به ساختمان های قدیمی در 

مرکز شهر  
ــق  ــش حری ــئول، از افزای ــام مس ــن مق  ای
ــر داد و  ــان خب ضایعــات و خــودرو در اصفه
ــاز اســت  ــه اشــاره داشــت: نی ــن نکت ــه ای ب
اســتراتژی مدیریتــی در ایــن رابطــه انجــام 

شــود. البتــه ســاختمان های قدیمــی در 
مرکــز شــهر و چهاربــاغ یــک خطر محســوب 
ــا  ــکان ب ــت مال ــاز اس ــه نی ــوند ک ــی ش م
ــه خــط  ــن ســاختمان ها ب ــردن ای ــز ک مجه
ــه  ــق کار امــداد رســانی  ب ــه اطفــاء حری لول

ــد. ــر کنن ــاختمان ها را هموارت ــن س ای
ــری آتش نشــان  ــه کارگی ــا ب ــه ب وی در رابط
ــه در  ــرد: البت ــح ک ــان تصری ــم در اصفه خان
ــت  کادر اداری و  واحــد پیشــگیری از ظرفی
ــدد  ــا درص ــود، ام ــی ش ــتفاده م ــوان اس بان
هســتیم کــه از بانوانــان نیــز در بخــش 
عملیــات آتــش نشــانی اصفهــان اســتفاده 
ــه  کنیــم، چــرا کــه در برخــی ماموریت هــا ب

ــاز اســت . ــان نی کمــک آن
 عملکرد سریع آتش نشانی

 در امداد رسانی
مدیرعامــل ســازمان آتش نشــانی شــهرداری 
ــان  ــتگاه نردب ــک دس ــد ی ــان از خری اصفه
۴۰متــری از آلمــان خبــر داد و افــزود: ایــن 
ــود  ــث می ش ــوده و باع ــی ب ــان مفصل نردب
ــوان از آن  ــه صــورت عمــودی هــم بت ــه ب ک
ــر  ــا اواخ ــتگاه ت ــن دس ــرد، ای ــتفاده ک اس
آبــان مــاه بــه نــاوگان آتــش نشــانی اضافــه 

خواهــد شــد. 
ــرد آتش نشــانی در  ــه عملک ــا اشــاره ب وی ب
ــان  ــار متوفی ــرد: آم ــوان ک ســال گذشــته عن

ســال 9۵ نســبت بــه ســال قبــل 2۵ درصــد 
کاهــش یافتــه اســت، همچنیــن تعــداد کل 
ــه ســال قبــل ۱9  نجــات یافتــگان نســبت ب

ــد. ــان می ده ــش را نش ــد افزای درص
بزرگــزاد بــا اشــاره بــه اهمیــت رســیدن 
ــط  ــد، متوس ــادآور ش ــه ی ــل حادث ــه مح ب
رســیدن بــه محــل حادثــه در محــدوده شــهر 
ــرای  ــه 23 ب ــوده و ۱۰ دقیق ــه و ۱۱ ب ۴ دقیق
خــارج از محــدوده شــهر اندازه گیــری شــده 

اســت.

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

ــئوالن  ــت: مس ــران گف ــد در ای ــفیر تایلن س
ایجــاد  پیگیــر حــل مشــکات  تایلنــد 
شــده در میانمــار هســتند تــا بتواننــد ایــن 
ــد. ــل کنن ــریع تر ح ــه س ــئله را هرچ مس

  کاالیانــا ویپاتــی پومــی پراتــس در دیــدار 
بــا اســتاندار اصفهــان، بــا اشــاره بــه اینکــه 
ایــن کشــور مشــتاق بــه همکاری هــای 
ــدی  ــجویان تایلن ــل دانش ــی و تحصی علم
اســت  اصفهــان  دانشــگاه های  در 
در  تایلنــدی  تجــار  حضــور  از  گفــت: 
اصفهــان و همــکاری در امــور تجــاری و 
ســرمایه گذاری اســتقبال می کنیــم و در 

ایــن ارتبــاط پیگیری هــای الزم صــورت 
ــت. ــد گرف خواه

وی بــا بیــان اینکــه از ســال ۱9۸۰ تاکنــون 
طــول  در  میانمــار  پناهنــده  هــزار   ۱۶۰
شــده اند،  پناهنــده  مشــترک  مرزهــای 
منطقــه  در  زیــادی  افــزود: کشــورهای 
از جملــه اندونــزی و مالــزی و مجامــع 
مشــکات  حــل  پیگیــر  بین المللــی 
مشــکل  بتواننــد  تــا  هســتند  میانمــار 
ــن  ــلمانان ای ــۀ مس ــر از جامع ــزاران نف ه
آرام کــردن  و  برطــرف کننــد  را  منطقــه 

وضــع فعلــی را بــر عهــده بگیرنــد.
ــه  ــان اینک ــا بی ــران ب ــد در ای ــفیر تایلن س
یــک کشــور نبایــد بیــن مــردم خــود 

مذهبــی  و  دینــی  مســائل  براســاس 
ــی  ــزود: موضوع ــود، اف ــل ش ــاوت قائ تف
کــه بایــد کشــورها بــه آن دقــت کننــد ایــن 
ــائل  ــه مس ــه ب ــا توج ــد ب ــه نبای ــت ک اس
ــا عکس العملــی بیــن  مذهبــی کنــش و ی
ایجــاد  اقلیت هــای مختلــف  در  مــردم 

ــود. ش
بــا  پراتــس  پومــی  ویپاتــی  کاالیانــا 
اســتقبال از ســخنان اســتاندار اصفهــان 
در رابطــه بــا کشــور میانمــار، اظهارداشــت: 
ایــن نظــرات را بــه مســئولین کشــور انتقال 
خواهــم داد و مســئوالن کشــور تایلنــد نیــز 
پیگیــر هســتند کــه بتواننــد ایــن مســئله را 

ــد. ــل کنن ــریع تر ح ــه س هرچ

 توسعه گردشگری تایلند و اصفهان 
دیــدار  درایــن  نیــز  اصفهــان  اســتاندار 
ــت و  ــتی اس ــهر توریس ــان ش ــزود: اصفه اف
تورگردان هــای کشــور تایلنــد می تواننــد در 
ــتردۀ  ــای گس ــان همکاری ه ــه اصفه ــفر ب س
ــت  ــرای هدای ــود ب ــکاران خ ــا هم ــود را ب خ
گردشــگران از کشــور تایلنــد بــه اصفهــان 

ــد. ــاز نماین آغ
خواهرخواندگــی  پشــنهاد  ارائــه  بــا  وی 
ــراز در  ــهرهای همت ــی از ش ــا یک ــان ب اصفه
کشــور تایلنــد، اظهارداشــت: ایــن شــهر 
هم اکنــون بــا ۱۴ شــهر دنیــا خواهــر خوانــده 
ــش  ــد در افزای ــی توان ــر م ــن ام ــت و ای اس
ــد. ــر باش ــت مؤث ــی دو مل ــادالت فرهنگ مب
زرگرپــور در ادامــه بــه فجایــع میانمــار اشــاره 
افــزود: وضعیــت میانمــار بــرای  کــرد و 
جنــوب شــرق آســیا مناســب نیســت و جــدا 
از اینکــه افــراد مســلمان و یــا غیــر مســلمان 

ــوق  ــد حق ــد از بع ــرار گرفته ان ــم ق ــورد ظل م
ــد  ــان نمی ده ــی را نش ــر خوب ــری تصوی بش
ــک  ــا کم ــر ب ــه زودت ــه هرچ ــم ک و امیدواری
ــلمان  ــورهای مس ــه و کش ــورهای منطق کش

ــن موضــوع حــل شــود. ای
وی افــزود: پذیرفتنــی نیســت کــه جمعیــت 
کثیــری بــه خاطــر مذهــب خــود مــورد 
بی مهــری و ظلــم قــرار بگیرنــد کــه بــا هیــچ 
یــک از شــعارهای حقــوق بشــری دنیــا 
ــور  ــه کش ــم ک ــدارد و امیدواری ــی ن همخوان
تایلنــد نیــز کمــک نماینــد کــه ایــن مشــکل 

هرچــه ســریع تر برطــرف شــود.
ــه ســفیر  ــوارد ب ــن م ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ایــران در بانکــوک منتقــل خواهــد شــد، 
ــوان ســفیر بانکــوک در  ــه عن افــزود: شــما ب
ایــران بــا همتــای خــود در بانکــوک همــکاری 
 داشــته باشــید تــا ایــن مــوارد اجرایــی

 گردد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان خواستار شد:

افزایش حریق ضایعات و خودرو در اصفهان علت یابی شود

سفیر تایلند در دیدار با استاندار اصفهان:

مسئوالن تایلند پیگیر حل مشکالت ایجاد شده در میانمار هستند

اختصاص ۱۸ میلیارد تومان 
اعتبار برای احیای میدان 

امام علی)ع(  
مدیــر پــروژه میــدان امــام علــی )ع( گفــت: در 
ــرای  ــار ب ــارد تومــان اعتب ســال جــاری ۱۸ میلی
طــرح احیــای میــدان امــام علــی )ع( در نظــر 

گرفتــه شــد.
ــا  ــه احی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی، ب ــدی رضای  مه
میــدان امــام علــی )ع( در 3 فــاز طراحــی 
ــروژه  شــده اســت، افــزود: فازســوم دارای ۱2 پ
ــهرداری و  ــوی ش ــروژه آن از س ــه ۱۱ پ ــت ک اس
یــک پــروژه دیگــر آن نیــز بــا همــکاری بخــش 
خصوصــی اجــرا مــی شــود. بــرای اجــرای ایــن  
پــروژه 2۰ میلیــارد تومــان از ســوی شــهرداری و 
۴۰ میلیــارد تومــان از ســوی بخــش خصوصــی 

هزینــه می شــود.
ــامل  ــز ش ــوم نی ــاز س ــه ف ــان اینک ــا بی وی ب

احــداث میــدان جلوخــان مســجدجامع در 
ضلــع شــمالی میــدان امــام علــی )ع( اســت، 
میــدان  شــرقی  ضلــع  بدنه ســازی  افــزود: 
جلوخــان در ســال گذشــته تکمیــل شــده و 
اکنــون نیــز آزادســازی ضلــع غربــی ایــن پــروژه 
در دســت اجراســت و تــا پایــان مهرمــاه تکمیــل 

می شــود.
و  اجرایــی  عملیــات  اضافــه کــرد:  رضایــی 
ــام  ــدان ام ــروژه می ــی پ ــع جنوب آزادســازی ضل
علــی )ع( نیــز در دســت اجراســت و تاکنــون 9۰ 

ــت. ــته اس ــرفت داش پیش
ــی  ــام عل ــدان ام ــوزه می ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
ــر  ــن اب ــوم ای ــاز س ــای ف ــر پروژه ه )ع( از دیگ
پــروژه اســت، گفــت: عملیــات ســفت کاری 
مــوزه میــدان امــام علــی )ع( در ســال گذشــته 
ــز  ــدای ســال جــاری نی ــل شــده و در ابت تکمی
عملیــات نــازک کاری آن در 2 قســمت مرمــت و 
نوســازی آغــاز شــد کــه اکنــون نیــز ۴2 درصــد 

پیشــرفت داشــته و تــا پایــان ســال جــاری بــه 
ــد. ــان می رس پای

ــه  ــان ب ــهرداری اصفه ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب
منظــور رفــاه بیشــتر شــهروندان و جبــران کمبود 
پارکینگ هــای میــدان امــام علــی )ع( احــداث 
پارکینگ هــای کمرزریــن، ولیعصــر و قیصریــه را 
در دســتور کار خــود قــرار داد، افــزود: عملیــات 
اجرایــی پــروژه پارکینــگ  تجــاری کمرزریــن  از 
ســال گذشــته آغــاز شــده و تاکنــون 3۴ درصــد 

پیشــرفت داشــته اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اکنــون پــروژه احــداث 
ــت  ــی اس ــت طراح ــر در دس ــگ ولیعص پارکین
ــدان  ــای می ــی ورودی ه ــات اجرای ــت: عملی گف
امــام علــی )ع( در خیابــان هاتــف و عبدالــرزاق 
و  داشــته  پیشــرفت  درصــد   ۱۵ تاکنــون 
ــز  ــی )ع( نی ــام عل ــدان ام اصــاح درزهــای می
 تاکنــون ۵۵ درصــد بــا پیشــرفت روبــه رو بــوده 

است.

#خبر_گردی

اصفهان4
درحاشیه

 آخرین جزئیات تشییع پیکر 
شهید حججی در نجف آباد

 مســئول کمیتــه اطــاع رســانی مراســم تشــییع پاســدار 
شــهید مدافــع حــرم محســن حججــی گفــت: پیکــر ایــن 
ــه در حــرم  ــرای مراســمی ک شــهید عصــر ســه شــنبه ب
رضــوی پیــش بینــی شــده اســت بــه ایــن شــهر انتقــال 
داده شــده و صبــح چهــار شــنبه در تهــران تشــییع و 
ــح مراســم تشــییع و  ــز از ســاعت ۸ صب ــج شــنبه نی پن
خاکســپاری از میــدان بســیج نجــف آبــاد شــروع خواهــد 

شــد.

ــم  ــان مراس ــا پای ــت: ب ــان داش ــید زاده بی ــدی رش مه
ــه  ــروازی ب ــن شــهید طــی پ ــران، پیکــر ای تشــییع در ته
اصفهــان انتقــال داده شــده اســت و در فــرودگاه شــهید 
بهشــتی و بخشــی از مســیر منتهــی بــه نجــف آبــاد نیــز 

ــت. ــرار خواهــد گرف ــورد اســتقبال ق ــردم م توســط م
ــا  ــمی ب ــز مراس ــب نی ــنبه ش ــرد: چهارش ــه ک وی اضاف
عنــوان وداع بــا شــهید در محــل حســنیه فاطمــه الزهرای 
ــر  ــهر در نظ ــن ش ــمالی ای ــدی ش ــاد در کمربن ــف آب نج

ــه شــده اســت. گرفت
گفتنــی اســت ،.البتــه مســئوالن اعــام کــرده انــد 
ــنبه و  ــی چهارش ــاد ط ــف آب ــران و نج ــییع در ته ــه تش ک
ــوده و تغییــری در آن  ــه جــاری قطعــی ب پنج شــنبه هفت

ــد. ــد ش داده نخواه

خودرویی با بیش از یک میلیارد 
ریال کاالی قاچاق درسمیرم 

ــده انتظامــی شهرســتان ســمیرم از کشــف یــک    فرمان
محمولــه لــوازم چــرخ خیاطــی خارجــی بــه ارزش 
ــک  ــتگیری ی ــال و دس ــون ری ــارد و ۱۰۰ میلی ــک میلی ی

ــر داد.  ــی خب قاچاقچ
ســرهنگ »غامرضــا براتــی« گفــت : مامــوران ایســتگاه 
ــن  ــمیرم حی ــتان س ــیان شهرس ــهید رئیس ــی ش بازرس
ــه یــک دســتگاه کامیــون  کنتــرل خودروهــای عبــوری ب
ــه آن  ــت بازرســی محمول ــوو مشــکوک و جه کشــنده ه

ــد.  ــف کردن را متوق
ــوب کشــور  ــن خــودرو از جن ــه اینکــه ای ــا اشــاره ب وی ب
بــه مقصــد تهــران در حرکــت بــود ادامــه داد: در بازرســی 
بــه  عمــل آمــده تعــداد 9۵۰ کارتــن لــوازم چــرخ خیاطــی 
ــه  ــدارک مربوط ــده آن م ــه رانن ــد ک ــف ش ــی کش خارج

ــداد.  ــه ن گمرکــی را ارائ
ایــن مقــام انتظامــی از دســتگیری راننــده خــودرو در ایــن 
زمینــه خبــر داد و بیــان داشــت : محمولــه کشــف شــده 
توســط کارشناســان مربوطــه یــک میلیــارد و ۱۰۰ میلیــون 

ریــال ارزش گــذاری شــده اســت . 

عدم رعایت حریم در روستاها عامل 
برق گرفتی در تیران و کرون است

ــت:  ــرون گف ــران و ک ــتان تی ــرق شهرس ــور ب ــر ام مدی
ــروز  ــه ب ــر ب ــتاها منج ــم در روس ــردن حری ــت نک رعای
حــوادث بــرق گرفتگــی و خســارت در شهرســتان تیــران 

ــت. ــرون اس و ک
محمدرضــا معینــی افــزود: عــدم نظــارت کامــل توســط 
ساخت وســازهای  در  مســکن  بنیــاد  و  دهیاری هــا 
ــاختمان  ــا س ــاخت ی ــه س ــه اضاف ــر ب ــتایی منج روس
ســازی در حریــم شــبکه بــرق مــی شــود کــه منجــر بــه 
بــروز حادثــه و یــا تهدیــد بــه بــروز حادثــه مــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه جهــاد کشــاورزی بــرای 
کشــاورزی  اراضــی  از  برخــی  در  ساخت وســاز 
مجــوز صــادر می کنــد، تصریــح کــرد: عــاوه بــر 
و  تیــران  شهرســتان  روســتاییان  ساختمان ســازی 
کــرون در حریــم شــبکه بــرق، ســاخت ســاز در اراضــی 
کشــاورزی نیــز یکــی دیگــر از چالش هــای شهرســتان 
اســت کــه مــورد بــی توجهــی مالــکان قــرار می گیــرد.

وی بــا بیــان اینکــه آمــوزش دهیــاران بــرای همــکاری 
ــهرداری ها در  ــزود: ش ــت  اف ــرق الزم اس ــرکت ب ــا ش ب
ــرق  ــد و از اداره ب ــکاری دارن ــرق هم ــم ب ــت حری رعای
ــا  ــد، ام ــی کنن ــب م ــوص کس ــن خص ــتعام در ای اس
ــی از  ــاخت برخ ــه س ــل اضاف ــه دلی ــع ب ــی مواق برخ
ــه  ــود ک ــت نمی ش ــرق رعای ــبکه ب ــم ش ــکان، حری مال

ــت ــاز اس ــی نی ــام مهندس ــارت نظ نظ

 ۶ واحد آموزشی 
در فریدونشهر احداث می شود

فرمانــدار فریدونشــهر گفــت: تعــداد ۶ واحــد آموزشــی 
در آینــده ای نزدیــک در ایــن شهرســتان بــا مشــارکت 

خیــران و بنیــاد برکــت احــداث خواهــد شــد.
ــن  ــم تری ــه مه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی، ب ــر اس ناص
پــرورش  و  آمــوزش  در  کشــور  کان  سیاســت 
مهــارت آمــوزی و حرفــه آمــوزی دانــش آمــوزان 
آموزش هــا  افــزود:  اســت  آمــوزش   کنــار  در 
ــود،  ــرا ش ــردی اج ــی و کارب ــورت عمل ــه ص ــد ب بای
بــا ایــن رویکــرد در آینــده شــاهد شــکوفایی و 
 رشــد فکــری و عملــی  دانــش آمــوزان خواهیــم 

بود.
اســدی، خانــواده آمــوزش و پــرورش را بــا ۱3 میلیون 
نفــر دانــش آمــوز بزرگ تریــن نهــاد کشــور دانســت و 
از معلمــان و مســئوالن آمــوزش و پــرورش شهرســتان 
را  وزارتخانــه  ایــن  کان  سیاســت های  خواســت 
ــف  ــائل مختل ــهر و مس ــای فریدونش ــه نیازه باتوجه ب
اقتصــادی، اجتماعــی و غیــره آن بومــی ســازی 
نماینــد. فرمانــدار فریدونشــهر ، از احــداث تعــداد 
ایــن  نزدیــک در  آینــده ای  ۶ واحــد آموزشــی در 
ــت:   ــر داد و گف ــران خب ــارکت خی ــا مش ــتان ب شهرس
ــاد  ــط بنی ــگاه ها توس ــن آموزش ــد از ای ــداد ۴ واح تع

برکــت ســاخته می شــود .
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ــی  ــم رئیس ــید ابراهی ــام س  حجت االس
تولیــت آســتان قــدس رضــوی کــه بــرای  
ــا نماینــده ولــی فقیــه در اســتان  دیــدار ب
ــون،  ــا، روحانی ــا علم ــان، نشســت ب اصفه
ــوزه  و  ــاتید ح ــجویان و اس ــاب، دانش ط
دانشــگاه و همچنیــن دیــدار بــا جانبــازان، 
ــام،  ــدگان اس ــت رزمن ــخنرانی در هئی س
بــه   … و  شــهدا  ازخانــواده  سرکشــی 
اصفهــان ســفر یکــروزه داشــت. او پــس از 
وارد شــدن بــه اصفهــان ابتــدا بــه  دیــدار 
دولــت  ناصــری  محمدعلــی  آیــت هللا 
آبــادی اســتاد برجســته اخــاق حــوزه 

ــت. ــان رف ــه اصفه علمی
در  رضــوی  قــدس  آســتان  تولیــت 
از  ارائــه گزارشــی  دیــدار ضمــن  ایــن 
فعالیت هــای آســتان قــدس رضــوی و 

ــگاه  ــل از جای ــا تجلی ــر شــهر رضــوی ب زائ
رفیــع علمــی و معنــوی آیــت هللا ناصــری، 
اظهــار کــرد: نصایــح نافــذ شــما بــه عنــوان 
اســتاد برجســته اخــاق بســیار در تربیــت 
ــت. ــذار اس ــوان تأثیرگ ــل ج ــی نس اخاق

ــز از  ــری نی ــت هللا ناص ــدار آی ــن دی در ای
رضــوی  قــدس  آســتان  تاش هــای 

تقدیــر کــرد.
ــه  ــت آســتان قــدس رضــوی در ادام تولی
ــری،  ــین مظاه ــت هللا حس ــدار آی ــه دی ب
ــان  ــتان اصفه ــه اس ــوزه علمی ــس ح رئی

ــت . رف
مظاهــری  آیــت هللا  نشســت  ایــن  در 
ــت  ــژه و اهمی ــت وی ــر قداس ــد ب ــا تأکی ب
ــدس  ــتان مق ــه آس ــت ب ــاده خدم فوق الع
حضــرت ثامن الحجــج)ع( اظهــار کــرد: 
مســئولیت تولیــت آســتان قــدس رضــوی، 
از حیــث ابعــاد معنــوی، حســاس ترین 

و بــا عظمت تریــن مســئولیت در نظــام 
جمهــوری اســامی اســت و توجــه عالمانه 
و اهتمــام خــاص بــه ایــن وظیفــه خطیــر 
و معنــوی، امــری الزم و ضــروری اســت و 

ــد. ــد ش ــار خواه ــب افتخ موج
ــدس،  ــتان ق ــه آس ــت مجموع وی ظرفی
بــرای انجــام وظیفــه خدمــت بــه اســام، 
مســلمین و اهل بیــت)ع( را یــک ظرفیــت 
عنــوان  تمام ناشــدنی  و  عظیــم  بســیار 
ــدگان  ــان و اداره کنن ــرد و رســالت خادم ک
ایــن آســتان عظیم الشــأن را  رســالتی 
بســیار بــزرگ و بــا اهمیــت و البتــه خطیر 

و ســنگین برشــمرد.
 اعزام 400هزار نفر مشهد اولی 

به زیارت امام رضا)ع(
ســومین شــخصیتی کــه  تولیــت آســتان 
ــرد،  ــدار ک ــان دی ــا ایش ــوی ب ــدس رض ق
ــام  ــتان و ام ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین

ــود. ــان ب ــه اصفه جمع
ــا  حجــت االســام رئیســی در نشســت ب
ــژاد  ــی ن ــف طباطبای ــید یوس ــت هللا س آی
گفــت: طبــق حکــم اخیــر رهبــری، حیطــه 
وظایــف و رســالت آســتان قــدس فراتــر از 
اداره موقوفــات تعییــن شــد کــه خدمــت 
بــه زوار امــام رضــا در حــد اعــا از آن 
جملــه اســت و تاکنــون براســاس همتــی 
ــر از  ــزار نف ــه ۴۰۰ه ــب ب ــده قری ــه ش ک
کســانی کــه تــا کنــون بــه مشــهد نیامــده 
بودنــد، تحــت عنــوان مشــهد اولی هــا بــه 

ــل شــدند. ــارت نائ زی
ــا بیــان اینکــه مــا در گذشــته فقــط  وی ب
قــدس  آســتان  کــه  اســتان هایی  در 
موقوفــات داشــت، نمایندگــی داشــتیم 
گفــت: در گذشــته  قریــب بــه ۱۵ اســتان 

درکشــور بــود ولــی امــروز رویکــرد دفاتــر و 
نمایندگــی هــای آســتان قــدس خدمــت 

محــور شــده اســت.
ــد:  ــر ش ــی متذک ــام رئیس ــت االس حج
حیطــه  رهبــری،  اخیــر  حکــم  طبــق 
وظایــف و رســالت آســتان قــدس فراتــر از 
اداره موقوفــات تعییــن شــد کــه خدمــت 
بــه زوار امــام رضــا در حــد اعــا از آن 
جملــه اســت و تاکنــون براســاس همتــی 
کــه شــده اســت قریــب بــه ۴۰۰هــزار نفــر 
از کســانی کــه تــا کنــون بــه مشــهد نیامده 
بودنــد، تحــت عنــوان مشــهد اولی هــا بــه 

ــل شــدند. ــارت نائ زی

 کمک به طالب 
تاکیــد کــرد:  قــدس  آســتان  تولیــت 
دریافتــی  پایین تریــن  طــاب  امــروز 
ــکات  ــا مش ــد و ب ــار دارن ــن اقش را در بی
زیــادی روبــرو هســتند، مــا ســعی کردیــم 
ــر  ــق دفت ــی را  از طری ــته های حمایت بس
ــه  خدمــات حــوزه علمیــه کمــک کنیــم، ب
نوعــی کــه تــا کنــون 3هــزار نفــر از فضــا و 
روحانیــون و طــاب را بــا همــکاری دفاتــر 

خدمــات حــوزه، بــرای زیــارت بــه آســتان 
ــم. ــاری کردی ــدس ی ق

افــزود: در حــال حاضــر دفاتــری  وی 
را در اســتان از ســوی آســتان قــدس 
فعــال کردیــم کــه درصددیــم شــورای 
بــه  اســتان  هــر  در  سیاســت گذاری 
اســتان  مرکــز  جمعــه  امــام  ریاســت 
تشــکیل دهیــم، آســتان قــدس می توانــد 
خدمتــی ارائــه دهــد کــه متمایــز از دیگــر 
ــه  نهادهــا اســت،  مــا درصــدد هســتیم ب

ــم. ــت دهی ــردم خدم م
 در هر استان خدمات جدید 

نیاز است 
در پایــان ایــن دیــدار آیــت هللا طباطبایــی 
نــژاد بــا بیــان اینکــه شایســته اســت  بــه 
فکــر ایجــاد خدمــات جدیــد از ســوی 
آســتان قــدس رضــوی در هــر اســتان 
عنــوان  بــه  کــرد:  تصریــح  باشــیم، 
ــی از  ــر اســتان ردیف ــرای ه ــر ب ــه اگ نمون
کمک هــای مــردم بــه آســتان قــدس 
ــر  ــأ خی ــد منش ــی توان ــود، م ــن ش تعیی
درعرصه هــای  زیــادی  برکت هــای  و 
رضــا)ع( حضــرت  نــام  بــه   مختلــف 

باشد.
امــام جمعــه اصفهــان افــزود: امیدواریــم 
هــر  قــدس  آســتان  اســتانی  دفاتــر 
بــا  و  شــود  تشــکیل  ســریع تر  چــه 
خدمــت  بــرای  دقیــق  برنامه ریــزی 
ــتان  ــوال آس ــم. ام ــدام کنی ــردم اق ــه م ب
رضــا)ع(  حضــرت  ســوی  از  قــدس 
متعلــق بــه فقــرا اســت و بایــد بــه ســمت 
توســعه و درآمدزایــی از  موقوفــات فعلــی 
ــاه  ــرای رف در راســتای اقدامــات بیشــتر ب

ــم. ــرا بروی ــال فق ح

 تولیت آستان قدس رضوی در سفر به اصفهان خبرداد:

اعزام 400هزار مشهد اولی به زیارت امام رضا)ع(

،،
تاکنــون براســاس همتــی کــه شــده 
از  نفــر  بــه 400هــزار  اســت قریــب 
بــه مشــهد  تــا کنــون  کســانی کــه 
نیامــده بودنــد، تحــت عنوان مشــهد 

اولی هــا بــه زیــارت نائــل شــدند.
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کوتاه اخبار 
اجرای کامل طرح کمربند سبز یزد 

با تخصیص اعتبار 
مدیــرکل منابــع طبیعــی اســتان یــزد محمدرضــا 
آخونــدی بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح کمربنــد ســبز یــزد 
از دهــه 70 شروع شــده اســت، گفــت: ایــن پــروژه 
ــه حــدود  ــوده و در ســال های اولی ــزد ب خــاص شــهر ی

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــت ص ــاز 1 کش ــار در ف 100 هکت
وی هــدف از ایــن طــرح را ایجــاد فضــای ســبز دانســت 
ــوده  ــی ب ــات دارای طــرح مطالعات و افــزود: ایــن عملی
کــه در ابتــدای ایــن طــرح حــدود ســه هــزار هکتــار در 
ــزار و 200  ــک ه ــری ی ــا بازنگ ــه ب ــه  شــده ک نظــر گرفت
هکتــار قابلیــت کشــت نهــال دارد کــه در قالــب 19 پلــی 

ــت. ــده اس ــن مشخص ش گ

اقدامات فرهنگی، راهی برای 
مقابله با ناهنجاری ها 

ــرای  ــت: ب ــان گف ــتان کرم ــتری اس ــس کل دادگس رئی
ــا ناهنجاری هــای فرهنگــی، راهــکار فرهنگــی  ــه ب مقابل

ــت.  الزم اس
ــدهللا موحــد رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان  ی
در شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان کرمــان کــه 
و  فرهنگــی  تهدیدهــای  و  آســیب ها  موضــوع  بــا 
ــر امــام جمعــه  اجتماعــی شــهر کرمــان در محــل دفت
ــا  ــک بخــش برخــورد ب ــت: ی ــزار شــد، گف ــان برگ کرم
ــی و  ــی، انتظام ــورد قضای ــی برخ ــیب های اجتماع آس
نظارتــی دســتگاه متولــی اســت امــا زیــر ســاخت ایــن 

ــت. ــی اس ــات فرهنگ کار، اقدام

 پسر بچه 6 ساله گمشده 
در شهرکرد پیدا شد

فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــهركرد گفــت: تالش 
6 ســاعته پليــس شــهركرد بــرای پيــدا کــردن پســر 

بچــه 6 ســاله در شــهركرد بــه ثمــر رســيد. 
ســید روح هللا موســوی اظهــار کــرد: در پــی دریافــت 
ــاله در  ــربچه 6 س ــدن پس ــم ش ــر گ ــری مبنی ب خب
شــهرکرد، موضــوع در دســتور کار مأمــوران کالنتــری 

16 منظریــه شــهرکرد قــرار گرفــت.
ــپ  ــد اکی ــزام چن ــا اع ــتا ب ــن راس ــزود: در ای وی اف
گشــتی و تــالش مضاعــف مأمــوران پــس از 6 
ــل  ــواده اش تحوی ــه خان ــدا و ب ســاعت پســربچه پی

داده شــد.

توزیع 3682 اصله نهال 
کشت بافت خرما در کرمان

ــوب  ــاورزی جن ــاد کش ــازمان جه ــی س ــر باغبان مدی
کرمــان، منصــور شــریف  در جمــع خبرنــگاران ایــن 
ــات  ــرای عملی ــرای اج ــت: ب ــار داش ــتان اظه شهرس
ــد  اصــالح، بازســازی و احــداث نهالســتان های جدی
و توســعه ارقــام خشــک و نیمه خشــک خرمــا نیــاز 
بــه اســتفاده از ارقــام مرغــوب و تجــاری و نهال هــای 

ــم. ــت داری ســالم و دارای اصال
ــر  ــه منظــور تکثی ــه اینکــه امــروزه ب ــا اشــاره ب وی ب
ــوژی  ــوش از تکنول ــتفاده از پاج ــر اس ــا عالوه ب خرم
بــرای تکثیــر اســتفاده  نویــن کشــت بافت نیــز 
ــه عارضــه  ــودن ب ــاوم ب ــان داشــت: مق می شــود، بی
خشــکیدگی خوشــه خرمــا و همچنیــن وجــود 
بازارهــای هــدف در خــارج از کشــور از مزایــای ارقــام 

ــتند. ــک هس خش
شــریف تصریــح کــرد: در راســتای دســتیابی بــه ایــن 
اهــداف مدیریــت باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ــه  ــدام ب ــاری اق ــدای ســال ج ــان از ابت ــوب کرم جن
ــت بافت از  ــال کش ــه نه ــزار و 682 اصل ــع 3 ه توزی
ارقــام پیــارم و زاهــدی بــه کشــاورزان کــرده اســت.

فرهنگ نماز در مدارس  
چهارمحال و بختیاری احیا شود 

نماینــده ولی فقیــه  در چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
نبایــد تنهــا بــه برگــزاری نمــاز جماعــت در مــدارس 

اکتفــا کــرد، بلکــه بایــد فرهنــگ نمــاز احیــا شــود . 
ــام  در  ــی نکون ــلمین  محمدعل ــالم  و المس حجت االس
ســومین  نشســت  ســتاد اقامــه  نمــاز اظهــار داشــت: 
ــاز  ــز نم ــای عطر آمی ــتان  فض ــدارس اس ــد در م بای
جلــوه  کنــد و هــر کســی وارد مــدارس می شــود 
ــوزان  ــان دانش آم ــوی می ــاط ق ــه ارتب ــد ک حــس کن

ــود دارد . ــاز وج و نم
وی بــا بیــان  اینکــه نمــاز جماعــت در مــدارس بایــد 
ــه و  ــاز جمع ــه  نم ــتاد اقام ــزود: س ــود، اف ــا  ش احی
ــرار  ــی برق ــد ارتباط ــدارس بای ــاز م ــه  نم ــتاد اقام س
ــری  در  ــر رنگ ت ــور پ ــوزان  حض ــا دانش آم ــد ت کنن
نمــاز جمعــه داشــته  باشــند و بــرای هــر دانش آمــوز 
یــک  کارت  شناســایی طراحــی  کننــد و در پایــان  
ــویق  ــترین  کارت  را دارد تش ــه  بیش ــوزی ک دانش آم

ــود . ــل ش و تجلی

 کودکان کار استان یزد 
راهی مدرسه شدند 

120 کــودک بازمانــده از تحصیــل یــزد بــا وجــود 
محرومیــت از حداقل هــای امکانــات آموزشــی ســال 
تحصیلــی جدیــد را در مدرســه مهربانــی پــاس یــزد 

ــد.  آغــاز کردن
ــی  ــه مهربان ــر مدرس ــینی مدی ــی حس ــم حاج  مری
پــاس یــزد در حاشــیه آغــاز ســال تحصیلــی مدرســه 
مهربانــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مدرســه دومیــن 
ــت:  ــت گف ــرده اس ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــال فعالی س
ایــن مدرســه اقــدام بــه ارائــه خدمــات آموزشــی بــه 

ــد. ــزد می کن ــل ی ــده از تحصی ــودکان بازمان ک
بــا شــروع  افــزود: امســال   حاجــی حســینی 
مدرســه، ، 120 کــودک بازمانــده از تحصیــل یــزد 
ــت از حداقل هــای  ــا وجــود محرومی ــروز ب ــح ام صب
امکانــات آموزشــی ســال تحصیلــی جدیــد را در 

ــد. ــاز کردن ــزد آغ ــاس ی ــی پ ــه مهربان مدرس

Kh.Hoseeinzadeh@eskimia.ir
خاطره حسین زادهشهرکرد

اقدمــات دولــت یازدهــم در چهارمحــال و بختیاری 
نتوانســت غــول بیــکاری کــه روز بــه روز فربه تــر از 
ــد  ــد و بایــد منتظــر مان قبــل می شــود را مهــار کن
ــد شــاخ  ــت دوازدهــم می توان ــا دول ــه آی ــد ک و دی

ایــن غــول را بشــکند یــا خیــر.
بیــکاری مقولــه ای اســت کــه کــم و بیــش جوامــع 
ــرای  ــا ب ــرده و دولت ه ــود ک ــر خ ــف را درگی مختل
ــه  ــا اینک ــد، ام ــالش بوده ان ــرخ آن در ت کاهــش ن
بــرای مهــار  یــا کاهــش نــرخ بیــکاری بایــد چــه 
راهکارهایــی اتخــاذ کــرد موضوعــی اســت کــه بــه 

ــردد. ــاز می گ ــا ب ــمندی دولت ه ــر و هوش تدبی
هرچنــد بیــکاری در کشــورهای مختلــف تعاریــف 
خــاص خــود را دارد، امــا مرکــز آمــار ایــران در نظام 
آمارگیــری خــود بیــکار را ایــن گونــه تعریــف کــرده 
ــه تمــام افــراد 10 ســاله و بیشــتر  اســت: بیــکار ب
ــتغال  ــند )اش ــد کار باش ــه فاق ــود ک ــالق می ش اط
ــاده  ــند(، آم ــتغالی نباش ــا خوداش ــری ی مزدبگی
ــا  ــری ی ــرای اشــتغال مزدبگی ــرای کار باشــند )ب ب
خوداشــتغالی آمــاده باشــند( و جویــای کار باشــند 
ــتجوی  ــور جس ــه منظ ــخصی را ب ــای ش )اقدام ه
اشــتغال مزدبگیــری و یــا خوداشــتغالی بــه عمــل 

آورده باشــند(.
ــه کار در  ــل آغــاز ب ــه دلی ــرادی کــه ب همچنیــن اف
ــی،  ــغل قبل ــه ش ــت ب ــار بازگش ــا انتظ ــده و ی آین

جویــای کار نبــوده ولــی فاقــد کار و آماده بــرای کار 
ــوند. ــوب می ش ــکار محس ــد، بی بودن

ــز  ــوی مرک ــده از س ــه ش ــای ارائ ــاس آماره براس
آمــار ایــران، نــرخ بیــکاری در اســتان چهارمحــال 
و بختیــاری در بهــار 96، 20.3 درصــد اعــالم شــده 
کــه پــس از اســتان البــرز بیشــترین نــرخ بیکاری 
را در بیــن اســتان های کشــور بــه خــود اختصــاص 

داده اســت. 

ــار  ــکاری به ــرخ بی ــا ن ــه ب ــار در مقایس ــن آم ای
ــد  ــت، 3.5 درص ــوده اس ــد ب ــه 17.8 درص 95 ک
ــیر  ــانگر س ــر نش ــن ام ــه ای ــته ک ــش داش افزای
ــد  ــرخ بیــکاری در اســتان اســت و بای صعــودی ن
ــد صعــودی در  ــد کــه ایــن رون ــد و دی منتظــر مان
تابســتان 96 همچنــان ادامــه می یابــد یــا دولــت 

توانســته در مهــار ایــن وضعیــت اســفناک اقدامــی 
ــد. انجــام ده

آخریــن  در  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
اظهــارات خــود مدعــی ایجــاد 41 هزار و 900 شــغل 
در ایــن اســتان طــی چهــار ســال فعالیــت دولــت 
یازدهــم شــده اســت امــا نــه تنهــا نــرخ بیــکاری 
گویــای ایــن اســت کــه ایجــاد ایــن تعــداد شــغل 
عمــاًل تأثیــری در مهــار بیــکاری نداشــته بلکــه بــه 
ــغل در  ــزار ش ــدود 42 ه ــاد ح ــردم، ایج ــه م گفت
ــوس  ــوس و محس ــا ملم ــی آنه ــتان در زندگ اس
نبــوده و هریــک از بیــکاری فرزنــدان خــود گالیــه 
دارنــد و ایــن موضــوع را در جلســات مختلــف بــه 

ــد. ــالم می کنن ــئوالن اع مس
بــه طــور نمونــه در همایــش بزرگداشــت روز 
ــا  ــه ب ــتان ک ــتگان اس ــم بازنشس ــواده و تکری خان
حضــور معــاون امــور هماهنگــی اســتاندار روز 
ــیاری  ــد بس ــزار ش ــهریورماه( برگ ــنبه )25 ش ش
از بازنشســتگان از بیــکاری فرزنــدان خــود گالیــه 
داشــتند و اعتــراض خــود را به ســیامک ســلیمانی 
اعــالم کردنــد کــه وی در پاســخ گفــت: ایــن 
موضــوع مربــوط بــه کشــور و همــه مــردم اســتان 

ــود. ــما نمی ش ــال ش ــامل ح ــا ش ــت و تنه اس
ایــن جــواب اگرچــه منطقــی بــه نظــر نمی رســید 
و حاضــران از شــنیدن آن قانــع نشــدند امــا تاکیــد 
ایــن موضــوع بــود کــه آمــار بلنــد بــاالی مســئوالن 
در امــر اشــتغالزایی نتوانســته تأثیــر عینــی و 

ملمــوس خــود را در زندگــی مــردم داشــته باشــد.
مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی چهارمحــال 
ــرخ مشــارکت اقتصــادی  ــاری، افزایــش ن و بختی
را عامــل افزایــش بیــکاری در اســتان عنــوان 
می کنــد و می گویــد: جمعیــت فعــال و آمــاده 
بــه کار اســتان 314 هــزار و 500 نفــر اســت و 
ایــن موضــوع ســبب شــده تــا تعــداد شــغل های 
ــه  ــان و ب ــوی حجــم متقاضی ایجــاد شــده جوابگ
ویــژه فــارغ التحصیــالن دانشــگاهی بیــکار نباشــد.

ســید عبــاس جزایــری می افزایــد: هــم اکنــون 16 
هــزار فــارغ التحصیــل دانشــگاهی بیکار در اســتان 
وجــود دارد و از آنجــا کــه فرصت هــای شــغلی 
مناســبی بــرای ایــن افــراد وجــود نــدارد، هر ســال 

بــه جمعیــت بیــکار اســتان اضافــه می شــوند.
وی، رکــود صنعــت ســاختمان ســازی را از دیگــر 
علــل افزایــش نــرخ بیــکاری در ایــن اســتان 
ــهم  ــد از س ــد: 26 درص ــح می کن ــوان و تصری عن
اشــتغال در اســتان مــا وابســته بــه صنعــت 
ســاختمان و فعالیت هــای پیرامونــی آن اســت از 

ــادی از  ــن حــوزه جمعیــت زی ــود ای ــن رو رک همی
ــت. ــرده اس ــکار ک ــاغل را بی ــراد ش اف

ایــن در حالــی اســت کــه چهارمحــال و بختیــاری 
دارای ظرفیت هــای بســیاری به ویــژه در حــوزه 
گردشــگری اســت کــه اگــر بتــوان از ایــن فرصــت 
ــوان شــاهد  ــت می ت ــره گرف ــی به ــه نحــو مطلوب ب

کاهــش نــرخ بیــکاری اســتان بــود.
مختلــف  بخش هــای  در  مســئوالن  اگــر 
ــاالی ایــن اســتان  می توانســتند از ظرفیت هــای ب
بــه ویــژه گردشــگری طبیعــی بهــره جوینــد امــروز 
دیــروز  از  فربه تــر  اســتان  در  بیــکاری  غــول 

. نمی شــد
کــردن  بالفعــل  در  مدیــران  ناتوانــی  ایــن 
ظرفیت هــای غنــی اســتان، چالــش بزرگــی را فــرا 
ــر  ــه اگ ــرار داده ک ــاری ق ــال و بختی روی چهارمح
ــرای آن نیندیشــد بــی  دولــت دوازدهــم فکــری ب
شــک شــاهد مهاجــرت بســیاری از مــردم اســتان 
بــه اســتان های بــزرگ همجــوار و آســیب های 

ــود. ــم ب ــی از آن خواهی ــی ناش اجتماع

نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری نگران کننده است

نبرد سخت دولت با غول بیکاری

ــه  ــی حاتمــی زاده توجــه جــدی ب محمدعل
محدودیــت منابــع آب و صرفه جویــی در 
آب مصرفــی کشــاورزی، افزایــش بهره وری 
در تولیــد محصــوالت و همــکاری بــا وزارت 
نیــرو در مقابــل بخــش ســفره های آب 
ــه اقدامــات در دســتور  ــی را ازجمل زیرزمین
کار معاونــت بهبــود تولیــدات گیاهــی جهــاد 

کشــاورزی اســتان یــزد برشــمرد.
کشــت  ترکیــب  در  الگــو  اصــالح  وی 
از  را  باغــی  و  زراعــی  محصــوالت 
ــتان در  ــاورزی اس ــاد کش ــای جه اولویت ه
ســال زارعــی جدیــد عنــوان کــرد و افــزود: 
در ایــن راســتا در طــی برنامــه ای 10 ســاله 

ــر  ــطح زی ــار از س ــزار و 100 هکت ــت ه هف
کشــت محصوالتــی چــون گنــدم، جــو، 
ــه ای، یونجــه و ســایر محصــوالت  ذرت دان
ــر  ــطح زی ــل س ــش و در مقاب ــی کاه زراع
کشــت محصوالتــی چــون پســته، گیاهــان 
دارویــی، زعفــران، زیتــون، خرمــا افزایــش 
یافتــه و ســطحی از محصــوالت زراعــی 
اســتان بــه محیط هــای گلخانــه ای انتقــال 

بــد. می یا
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــت جه ــر زراع مدی
بخــش  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  یــزد 
آموزشــی بااطــالع رســانی، فرهنگ ســازی، 
ترویــج و توانمندســازی کشــاورزان تــالش 

ــرف  ــی مص ــره وری و کارای ــا به ــود ت می ش
آب در اســتان افزایــش یابــد، تصریــح 
کــرد: بــا اجــرای برنامــه ارتقــای آبیــاری و 
صرفه جویــی در مصــرف آب پیش بینــی 
آب  مترمکعــب  میلیــون   180 می شــود 
ــون  ــی و 180 میلی ــدات باغ ــاز تولی موردنی
ــی  ــدات زراع ــاز تولی مترمکعــب آب موردنی

ــد. ــش یاب کاه
پیش بینــی  عنــوان کــرد:  زاده  حاتمــی 
میلیــون   27 مصــرف  بــا  می شــود 
تولیــدات گلخانــه ای  در  آب  مترمکعــب 
ــزار  ــاهد 300 ه ــاله ش ــه 10 س ــی برنام ط
تــن افزایــش تولیــد در بخــش گلخانــه ای 

ــن در بخــش دامــی اســتان  و 150 هــزار ت
باشــیم و عمــاًل بهــره وری فیزیکــی از یــک 
و نیــم کیلوگــرم محصــول بــه ازای هــر 
مترمکعــب آب بــه دو و چهــار کیلوگــرم 
محصــول بــه ازای یــک مترمکعــب آب 
برســد و همچنیــن راندمــان آبیــاری از 44 

ــد. ــد برس ــه 57 درص ــد ب درص
ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد: 
آب  مصــرف  در  صرفه جویــی  به منظــور 
حــال  در  آبیــاری  راندمــان  افزایــش  و 
اجــرای  هکتــار  هــر  ازای  بــه  حاضــر 
ریــال  میلیــون   70 تحت فشــار  آبیــاری 
کمــک بالعــوض در نظــر گرفته شــده و 
درصورتی کــه کشــاورزان خــورده مالــک 
ــاری  ــرده و آبی ــع ک ــود را تجمی ــی خ اراض
را اجــرا کننــد 85 درصــد هزینــه اجــرا 
ــود و  ــت می ش ــوض پرداخ ــورت بالع به ص

ــدارد. ــی وجــود ن ــه محدودیت ــن زمین در ای
وی کشــت محصــول نشــاء در ســطح پنــج 
بــذر  به جــای کشــت مســتقیم  هکتــار 
را از دیگــر اقدامــات بــزرگ در راســتای 
کاهــش مصــرف آب برشــمرد و اذعــان 
کــرد: حــذف برگــردان خــاک، اجــرای 
خــاک ورزی حفاظتــی، مصــرف کــود آلــی 
و حیوانــی، بهبــود روش تغذیــه بــا عناصــر 
اصلــی، اســتفاده از ارقــام اصالح شــده، 
عــدم توســعه ســطح زیــر کشــت، حداقــل 
ــویق  ــرژی، تش ــرف ان ــد مص ــاندن رش رس
ــتن  ــک، کاس ــوالت ارگانی ــد محص ــه تولی ب
شــیمیایی  ســموم  و  کــود  مصــرف  از 
و  عمومــی  ســالمت  ارتقــای  به منظــور 
ــت و  ــده بهداش ــای فزاین ــتن هزینه ه کاس
ــه  ــن زمین ــا در ای ــر برنامه ه ــان از دیگ درم

ــت. اس

ــا حکــم  ــا حضــور مســئولین ســازمان جهــاد کشــاورزی و ب ب
مراجــع قضایــی، تخریــب بناهــای غیرمجــاز احداث شــده در 
زمین هــای کشــاورزی شهرســتان اردکان انجــام شــد و بیــش 
از پنــج هکتــار از اراضــی کشــاورزی تغییــر کاربــری داده شــده 

آزادســازی شــد.
ــزد در  ــتان ی ــاورزی اس ــاد کش ــت جه ــگان حفاظ ــئول ی مس
ــزاری  ــا خبرگ ــو ب ــکام در گفت وگ ــن اح ــرای ای ــیه اج حاش
ــب  ــم تخری ــروز حک ــه ام ــواردی ک ــت: م ــار داش ــارس اظه ف
ــورت  ــه به ص ــت ک ــاورزی اس ــی کش ــد اراض ــرا ش ــا اج آن ه
غیرمجــاز و بــدون دریافــت مجــوز از کمیســیون تبصــره یــک 
ــری اراضــی کشــاورزی اقــدام  ــون حفــظ کارب مــاده یــک قان
ــل از تکمیــل  ــد کــه قب ــا و دیوارکشــی نموده ان ــه ســاخت بن ب
عملیــات ساخت وســاز و در حیــن کار بــه مالــکان ایــن 

ــه  ــورد توج ــا م ــت؛ ام ــده اس ــای الزم داده ش ــی اخطاره اراض
ــای  ــرف هزینه ه ــم ص ــت و علیرغ ــه اس ــرار نگرفت ــکان ق مال
زیــاد ساخت وســاز، طبــق قانــون احــکام تخریــب ایــن 
بناهــا صادرشــده اســت و امــروز شــاهد اجــرای ایــن احــکام 

ــتیم. هس
ــر  ــه ه ــه ب ــانی ک ــم کس ــزود: امیدواری ــور اف ــد رحیم پ محم
ــل از  ــد قب ــاورزی را دارن ــی کش ــل اراض ــد تبدی ــوی قص نح
هرگونــه اقــدام بــا ســازمان جهــاد کشــاورزی هماهنگی هــای 

ــد. ــام دهن الزم را انج
ناظــر گشــت های ویــژه جهــاد کشــاورزی اســتان یــزد گفــت: 
شــماره تلفــن 131 ســازمان جهــاد کشــاورزی آمــاده دریافــت 
ــب و  ــوارد تخری ــات همشــهریان در م ــار و اطالع ــه اخب هرگون

تغییــر کاربــری اراضــی کشــاورزی اســت

ــال  ــل شــرکت گاز چهارمح ــدری مدیرعام ســیامک حی
ــن خــط  ــی شــدن ســخت گذرتری ــاری از اجرای و بختی
انتقــال گاز روســتایی کشــور در چهارمحــال و بختیــاری 

ــر داد. خب
ــول  ــه ط ــال ب ــِط انتق ــن خ ــرای ای ــا اج ــزود: ب وی اف
ــی  ــش دو آب صمصام ــتا در بخ ــر، 10 روس 15 کیلومت
ــل  ــال گاز متص ــری انتق ــبکه سراس ــه ش ــگ ب کوهرن

می شــود.
ــودن  ــتانی ب ــت کوهس ــه عل ــرد: ب ــه ک ــدری اضاف حی
ــن  ــی، ای ــدد فصل ــای متع ــود رودخانه ه ــه و وج منطق
ــال  ــای انتق ــاخص در مجموعه ه ــوان ش ــه عن ــرح ب ط

خطــوط گاز روســتایی شــناخته می شــود.
ــال گاز  ــرح انتق ــرای ط ــرای اج ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب

بــه  روســتاهای بخــش دو آب صمصامــی 170 میلیــارد 
ریــال اعتبــار از بودجــه متمرکــز خدمــات رســانی 
روســتایی هزینــه می شــود ادامــه داد: بــا بهــره بــرداری 
از ایــن طــرح یکهــزار خانــوار از نعمــت گاز طبیعــی بهــره 

ــوند. ــد می ش من
هــم اکنــون بــه طــور میانگیــن  99 و نیــم درصــد 
جمعیــت شــهری و 87 درصــد جمعیــت روســتایی 
چهارمحــال و بختیــاری از نعمــت گاز طبیعــی برخــوردار 

ــتند. هس
و  چهارمحــال  9 گانــه  شهرســتان های  از  کوهرنــگ 
ــه  ــد ک ــت می باش ــر جمعی ــزار نف ــا 35 ه ــاری ب بختی
ــری  ــه 85 کیلومت ــرد( در فاصل ــهر چلگ ــز آن )ش مرک

ــرار دارد. ــتان ق ــز اس ــهرکرد مرک ش

استانها

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان یزد:

کاهش بیش از هفت هزار هکتار از اراضی زراعی پرآب خواه یزد

 آزادسازی بیش از 50 هزار متر مربع 
از اراضی کشاورزی اردکان

اجرای سخت گذرترین خط انتقال گاز روستایی کشور 
در چهارمحال و بختیاری 

تجمع بزرگ هیئت های مذهبی 
استان یزد با یک نام در میدان 

امیرچقماق یزد 
سیدمحمدشــریف حســینی کوهســتانی مدیــر کل تبلیغــات 
اســالمی اســتان یزدگفــت: تجمــع بــزرگ هیئت هــای 
مذهبــی اســتان روز 13 محــرم بــا حضــور تمــام هیئت هــا و 
ــام در میــدان امیرچقمــاق یــزد برگــزار می شــود. ــا یــک ن ب

حجت االســالم شــریف حســینی کوهســتانی مدیــرکل 
تبلیغــات اســالمی اســتان یــزد در ایــن مراســم بــا تســلیت 
ــزود:  ــدس اف ــاع مق ــه دف ــت هفت ــام و گرامیداش ــن ای ای
اجتمــاع عــزاداران حســینی در روز 13 محــرم در تکیــه 
امیرچقمــاق نمــاد اتحــاد و وحــدت هیئــت مذهبــی و 

ــت. ــت)ع( اس ــل بی ــروان اه پی
ــی  ــور مردم ــت پرش ــن حرک ــتمرار ای ــرورت اس ــر ض وی ب
تأکیــد کــرد و خواســتار همراهــی و همــکاری همــه هیئــت 
مذهبــی اســتان بــرای هرچــه باشــکوه تر برگــزار شــدن ایــن 

مراســم شــد.

مدیــر کل تبلیغــات اســالمی اســتان یــزد بــر لــزوم مردمــی 
ــزود:  ــرد و اف ــد ک ــم تأکی ــع عظی ــن تجم ــدن ای ــزار ش برگ
دســتگاه های مرتبــط بــا برگــزاری ایــن مراســم کمــال 
همــکاری را بــا دســت انــدرکاران و برگزارکننــدگان آن داشــته 

ــند. باش
ــتان  ــدگان اس ــت رزمن ــس هیئ ــینی رئی ــیدمحمود حس س
ــم  ــن مراس ــکوه ای ــزاری باش ــر برگ ــه ب ــن جلس ــزد در ای ی
تأکیــد کــرد و اظهــار داشــت: ایــن مراســم بایــد بــا حمایــت 
ــزار شــود. ــه صــورت مردمــی برگ ــی و ب دســتگاه های نظارت

ــای اســتان در  ــکاری خــوب هیئت ه ــه هم ــا اشــاره ب وی ب
برگــزاری تجمــع هیئت هــای مذهبــی در ســال گذشــته 
ــد  ــم نیازمن ــن مراس ــکوه ای ــزاری باش ــت: برگ ــار داش اظه
ــژه صــدا و  ــه وی اطالع رســانی مناســب از طریــق رســانه ها ب

ســیمای اســتان اســت.
ــی  ــای مذهب ــورای هیئت ه ــس ش ــه زاده رئی ــیدعلی فقی س
تجمــع  داشــت:  اظهــار  مراســم  ایــن  در  اســتان هــم 
ــه ای کامــل  هیئت هــای مذهبــی اســتان در 13 محــرم نمون
ــتان  ــی اس ــای مذهب ــن هیئت ه ــی بی ــدت و همدل از وح

ــت. اس
حضــور  را  مراســم  ایــن  پرشــور  برگــزاری  الزمــه  وی 
ــا  ــوان ب ــزود: می ت ــت و اف ــم دانس ــن مراس ــا در ای هیئت ه
ــن مراســم را از شــبکه های سراســری  پیگیری هــای الزم ای

ــرد. ــش ک پخ
ــینیه  ــزد حس ــه ی ــئول دبیرخان ــینی مس ــن حس ــید حس س
ایــران هــم در ایــن نشســت اظهــار داشــت: ســال گذشــته بــا 
ــزار شــد  ــی برگ ــای اســتان مراســم خوب ــکاری هیئت ه هم
ــزاری  ــا در برگ ــلیقه ها و گرایش ه ــه س ــد از هم ــعی ش و س

باشــکوه ایــن مراســم اســتفاده شــود.
وی بــا تقدیــر از هیئت هــای اســتان در برگــزاری ایــن 
مراســم در ســال گذشــته افــزود: بــه دنبــال آن هســتیم تــا 
در کنــار ایــن تجمــع بــزرگ رویدادهــای فرهنگــی مختلفــی 

ــم. ــرا کنی ــزی و اج را برنامه ری
محمدرضــا محبــی رئیــس ســازمان بســیج مداحــان اســتان 
نیــز در ایــن جلســه گفــت: اجتمــاع 13 محــرم مــردم یــزد که 
از شــور عظیمــی برخــوردار اســت پیامــی بــه همــراه دارد کــه 
در قالــب عنــوان یــزد، حســینیه ایــران نمــود پیــدا می کنــد.

#خبر_ویژه

کوتاه از استان ها
 قاسم سلیمانی دشتکی 

استاندار ایالم شد
ــلیمانی  ــم س ــت: قاس ــور گف ــخنگوی وزارت کش س
ــن شــد. ــالم تعیی ــوان اســتاندار ای ــه عن دشــتکی ب

ســید ســلمان ســامانی اظهــار کــرد: در جلســه 
هیــأت دولــت کــه بــه ریاســت دکتــر روحانــی برگزار 
ــرای  ــور ب ــنهادی وزارت کش ــای پیش ــد، گزینه ه ش
تصــدی مســئولیت اســتانداری های؛ آذربایجــان 
شــرقی، ایــالم، تهــران، کرمانشــاه و گیــالن معرفــی 
و بــا تصویــب هیــأت وزیــران، بــرای ایــن مســئولیت 

انتخــاب شــدند.
ــن اســاس،  ــر ای ــزود: ب ســخنگوی وزارت کشــور اف
مجیــد خدابخــش؛ بــه عنــوان اســتاندار آذربایجــان 
شــرقی، قاســم ســلیمانی دشــتکی بــه عنــوان 
اســتاندار ایــالم، محمــد حســین مقیمــی بــه عنــوان 
اســتاندار تهــران، هوشــنگ بازونــد بــه عنــوان 
اســتاندار کرمانشــاه و مصطفــی ســاالری بــه عنــوان 

ــدند. ــن ش ــالن تعیی ــتاندار گی اس

کاهش جعل و کالهبرداری با ارائه 
خدمات ثبتی به صورت الکترونیکی 
ــان  ــتان کرم ــالک اس ــناد و ام ــت اس ــرکل ثب مدی
گفــت: 85 درصــد خدمــات ثبتــی الکترونیکــی 

ــت.  اس
ــت اســناد و امــالک  ــرکل ثب ــی زاده مدی رضــا طالب
درصــدی   44 کاهــش  گفــت:  کرمــان  اســتان 
ــامانه های  ــرای س ــتاوردهای اج ــی از دس ــل یک جع
الکترونیــک در حــوزه ثبــت امــالک و اســناد اســت.

حدنــگار  قانــون  اجــرای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
)کاداســتر( از ســال 94 افــزود: در ایــن طــرح 
ســازمان ثبــت اســناد موظــف شــده تمــام امــالک 
افــراد را حدنــگاری کنــد و در کنــار آن، تبدیــل اســناد 
دفترچــه ای بــه اســناد تــک بــرگ نیــز دنبــال شــده 

ــت. اس

 آغاز به  کار اولین مدرسه اوتیسم 
در استان یزد 

ــزد  ــرورش اســتثنایی اســتان ی ــوزش و پ ــر آم مدی
ــتان  ــم دراس ــه اوتیس ــن مدرس ــه کار اولی ــاز ب از آغ

ــرداد.  خب
ــدار افــزود: در ایــن مدرســه همــه آموزش هــای  پای
الزم از پیــش دبســتانی تــا ششــم ابتدایــی بــه 
ــه صــورت  ــه اختــالالت اوتیســم ب کــودکان مبتــال ب

ــود. ــه می ش ــی ارائ ــاًل تخصص کام
پایــدار افــزود: هــم اکنــون از مجمــوع دو هــزارو 500 
ــر  ــدارس اســتثنایی اســتان 25 نف ــوز م ــش آم دان

آنــان مبتالیــان بــه اوتیســم هســتند.

کمک یک میلیارد تومانی زن 
روستایی به مجمع خیرین سالمت 

ــتان  ــالمت شهرس ــن س ــع خیری ــل مجم مدیرعام
ــا  ــت: گلنس ــار داش ــی اظه ــیرجان یــدهللا قربان س
بــا  ســیرجان  هماشــهر  ســاکن  زارعی دهنــوی 
حضــور در دفتــر مجمــع خیریــن ســالمت بــه همــراه 
ــادی، بخــش  ــی محمودآب دو پســرش حســن و عل
اعظــم دارایــی خــود را بــه مجمــع خیریــن ســالمت 
ــا صــرف هزینــه ســاخت مرکــز درمانــی ایــن  داد ت

شــهر شــود.
ــا نیــت  وی بیــان داشــت: ایــن زن 70 ســاله کــه ب
خیــر دارایــی خــود را بــرای احــداث مرکــز درمانــی 
بیمــاران هزینــه می کنــد، 200 میلیــون تومــان دیــه 
ــت  ــه اس ــان باخت ــادف ج ــه در تص ــرش را ک دخت
ــا  ــن و امــالک خــود در ســیرجان ب ــه همــراه زمی ب
ــان و در  ــون توم ــش از 700 میلی ــت بی ــرآورد قیم ب
ــع  ــار مجم ــان در اختی ــارد توم ــک میلی ــوع ی مجم
خیریــن ســالمت گذاشــت تــا در زادگاه و محــل 

ــود. ــاخته ش ــهر س ــش هماش زندگی

 آغاز آبرسانی چشمه کوهرنگ 
به غرب شهرکرد 

عملیــات اجرایــی طــرح آبرســانی آب چشــمه 
کوهرنــگ بــه غــرب شــهرکرد در اســتان چهارمحــال 

ــد.  ــاز ش ــاری آغ و بختی
ــی  ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ ــری مع ــودرز امی گ
ــات  ــاز عملی ــاری از آغ اســتاندار چهارمحــال و بختی
ــه  اجرایــی طــرح آبرســانی آب چشــمه کوهرنــگ ب

ــر داد. ــرب شــهرکرد خب غ
وی، هــدف از اجــرای ایــن طــرح را ارتقــای کیفیــت 
آب شــرب شــهروندان مناطــق مهدیــه، اشــکفتک و 

چالشــتر بیــان کــرد.
بــه گفتــه امیــری؛ ایــن پــروژه بــا اعتبــاری بالــغ بــر 
ــی  ــا دب ــر ب ــه طــول 8 کیلومت ــال و ب ــارد ری 21 میلی

ــه انجــام می شــود. ــر ثانی ــر ب آب 30 لیت

بهره برداری از 2 انبار 2۱ هزارتنی 
ذخیره گندم در رودبار جنوب 

ــتایی  ــاون روس ــازمان تع ــر س ــاالری مدی ــرود س ف
ــتان  ــدار شهرس ــا فرمان ــدار ب ــان در دی ــوب کرم جن
رودبــار جنــوب و بازدیــد از پــروژه انبــار مکانیــزه 12 
ــوب و شــبکه  ــار جن ــدم رودب ــره گن ــی ذخی هــزار تن
ــن  ــج ، ضم ــه گن ــاون روســتایی شهرســتان قلع تع
ــتایی  ــکل های روس ــت تش ــی از وضعی ــه گزارش ارائ
از  روســتایی  منطقــه گفت:تعــاون  و کشــاورزی 
ــت  ــوردار اس ــی برخ ــای خوب ــیل و ظرفیت ه پتانس
اقتصــاد  راســتای  در  کــه  برنامه ریزی هایــی  و 

ــت. ــام اس ــال انج ــی در ح مقاومت
وی افــزود : باتوجه بــه اینکــه بــرای اولیــن بــار 
ــوب در  ــار جن ــتان رودب ــدم در شهرس ــد گن کار خری
ســال 94 توســط ایــن مجموعــه آغــاز شــد اقــدام 
بــه احــداث دو انبــار مکانیــزه در شهرســتان رودبــار 
ــم  ــن کردی ــزار ت ــدود 21 ه ــت ح ــا ظرفی ــوب ب جن
ــره  ــزه ذخی ــار مکانی ــن 2 انب ــدازی ای ــا راه ان ــه ب ک
 16 بــرای  جنــوب  رودبــار  در شهرســتان  گنــدم 
ــتقیم  ــر غیرمس ــتقیم و 20 نف ــورت مس ــه ص ــر ب نف

ــود. ــی ش ــتغالزایی م اش
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ــه در  ــی فقی ــده ول ــور نماین ــا حض ــته ب روز گذش
غیب پــرور  غالمحســین  ســردار  یــزد،  اســتان 
ــی  ــتضعفین و جمع ــیج مس ــازمان بس ــس س رئی
از مســئولین نظامــی، انتظامــی و اجرایــی اســتان 
ــه فرماندهــی ســپاه  ــم و معارف ــزد مراســم تکری ی
الغدیــر اســتان یــزد در محــل فرهنگســرای غدیــر 

ــزار شــد. ــزد برگ ی
ــده  ــی فرمان ــر فتوح ــردار اکب ــم س ــن مراس در ای
ســابق ســپاه الغدیــر اســتان یــزد تودیــع و ســردار 
ــام  ــپاه ام ــابق س ــده س ــری فرمان ــح هللا جمی فت
ــکر  ــم سرلش ــا حک ــهر ب ــتان بوش ــادق )ع( اس ص

محمدعلــی جعفــری فرمانــده کل ســپاه پاســداران، 
ــتان  ــر اس ــپاه الغدی ــد س ــده جدی ــوان فرمان به عن

ــه شــد. ــزد معارف ی
 شهدا دلیل والیتمداری مردم ایران 

هستند
رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین ســردار 
ــا اشــاره  غالمحســین غیب پــرور در ایــن مراســم ب
بــه تقــارن ایــن مراســم بــا ایــام عــزاداری اباعبدهللا 
ــه  ــک جبه ــالب از ی ــرد: اســالم و انق ــار ک )ع( اظه
مــورد تهدیــد نیســتند، چراکــه جنــگ احــزاب مدرن 
نســبت بــه انقــالب اســالمی طراحــی  شــده اســت.

وی ادامــه داد: دشــمنان آنچــه را می توانســتند 
انجــام دادنــد، اینجاســت کــه آرمــان حســین بــن 

ــد. ــه کار می آی ــی )ع( ب عل
رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین افــزود: 
دنیاپرســتان و عالقه منــدان بــه کانون هــای قــدرت 
و ثــروت در مقابــل امــام حســین )ع( صــف 
کشــیدند، البتــه غافــالن جاهــل از ســر غفلــت در 

ــدند. ــر ش ــال حاض کرب
ــت در  ــد پس ــرد: یزی ــد ک ــرور تأکی ــردار غیب پ س
ــاد  ــد، ابن زی ــم بزن ــورا را رق ــه عاش ــود ک ــدی نب ح
هــم حقیرتــر از آن بــود کــه ایــن صحنــه را صــورت 
ــه  ــه اســت ک ــا تعجــب از خــواص جامع ــد، ام ده
بخشــی از آنهــا امــام حســین )ع( را نصیحــت 
کردنــد، ازجملــه عبــدهللا بــن عبــاس و عبــدهللا بــن 
عمــر کــه ایشــان را نصیحــت کردنــد کــه اگــر بــروی 

چنیــن شــود و چنــان شــود و همیــن قصــور باعــث 
ــه شــد. رقــم خــوردن ایــن حادث

وی تصریــح کــرد: عبــدهللا بــن عمــر، امــام حســین 
)ع( را نصیحــت بــه بیعــت بــا یزیــد می کــرد، 
ــد،  ــا مقصرن ــخ همــه آنه ــن در پیشــگاه تاری بنابرای
ــدهللا  ــه دل اباعب ــون ب ــه خ ــش از هم ــا بی این ه
)ع( کردنــد. این هــا دلســوزی هایی بــود کــه امــت 
ــن  ــا ای ــز ب ــروز نی ــاند و ام ــه نمی رس ــه نتیج را ب

ــم. ــواص مواجهی ــن خ ــرات و ای تفک
جانشــین فرمانــده کل ســپاه در امــور بســیج بیــان 
کــرد: مــردم ایــران به پــای امــام خــود ایســتادند و 
در دارالعبــاده یــزد 3 هــزار و 850 نفــر در راه دفــاع از 

امــام خــود شــهید شــدند.
وی ادامــه داد: شــهدای مــا دلیلــی بــر ایــن مدعــا 
ــد و  ــا نکردن ــود را ره ــام خ ــردم ام ــه م ــتند ک هس

ایســتادند.

در مراسم تکریم و معارفه فرماندهی سپاه الغدیر استان یزد مطرح شد؛

واقعه عاشورا را خواص بی بصیرت رقم زدند

،،
در  یازدهــم  دولــت  اقدمــات 
نتوانســت  بختیــاری  و  چهارمحــال 
غــول بیــکاری کــه روز بــه روز فربه تــر 
از قبــل می شــود را مهــار کنــد و بایــد 
منتظــر مانــد و دیــد کــه آیــا دولــت 
دوازدهــم می توانــد شــاخ ایــن غــول را 

بشــکند یــا خیــر.



ــن  ــت و هفتمی ــزاری بیس ــتانه برگ ــوی در آس ــه رج ــر ژال دکت
کنگــره چشــم پزشــکی ایــران، اظهارداشــت: در کنگــره امســال، 
 Paris دکتــر Belgium رئیــس بخــش استرابیســم دانشــگاه
 Boston و رئیــس بخــش پالســتیک و استرابیســم دانشــگاه
دکتــر Christiansen از آمریــکا شــرکت دارنــد و هــر کــدام ۵ 

ــد داد. ــه خواهن ــف ارائ ســخنرانی در قســمت های مختل
وی همچنیــن از برپایــی کارگاه و پانــل بــا موضــوع استرابیســم 
و نوروفتالمولــوژی در زمــان برگــزاری کنگــره خبــر داد و افــزود: 
در ایــن کارگاه هــا و پنل هــا، جلســه پرســش و پاســخ خواهیــم 
داشــت و بــه همــراه آن، بیمــاران چشــمی کــه از نظــر علمــی 

جالــب هســتند، معرفــی مــی شــوند.
اســتاد چشــم پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید 
بهشــتی در ادامــه بــه عارضــه انحرافــات چشــمی اشــاره کــرد 

ــابی  ــا اکتس ــادرزادی و ی ــات، م ــن انحراف ــده ای ــت: عم و گف
ــتند. هس

ــمی  ــات چش ــوارد انحراف ــد م ــه ۹۰ درص ــالم اینک ــا اع وی ب
ــار جراحــی درمــان مــی شــود  ــا ســه ب ــا یــک ت مــادرزادی، ب
و بهتریــن زمــان درمــان تــا دو ســالگی اســت، در مــورد 
ــد  ــا ۸۰ درص ــزود: در ۷۰ ت ــابی، اف ــمی اکتس ــات چش انحراف
مــوارد، ایــن انحرافــات بــا اســتفاده از عینــک خــوب مــی شــود 
ــل انحــراف  ــه جراحــی دارد و گاهــی عل ــاز ب ــوارد نی ــه م و بقی
ــدا و درمــان  ــه را پی ــت اولی ــد عل ــد کــه بای ــر چشــمی دارن غی

کــرد.
ــم  ــی استرابیس ــوق تخصص ــروه ف ــره گ ــت مدی ــس هیئ رئی
افــزود، ضربــه بــه ســر و صــورت می توانــد منجــر بــه 

انحرافــات چشــمی شــود

مهــدی شــادنوش متخصــص تغذیــه و رژیــم درمانــی با اشــاره 
ــر از 1۰۰ و  ــد خــون ناشــتا کمت ــه ایــن کــه در فــرد نرمــال قن ب
قنــد دوســاعت پــس از غــذا کمتــر از 14۰ اســت؛ بیــان کــرد: 
دیابــت در صــورت درمــان نشــدن باعــث بیماری هــای قلبــی، 
بیماری هــای کلیــوی، ســکته، نابینایــی و صدمــه بــه سیســتم 

ــود. ــا( می ش ــوص در پاه ــی )به خص عصب
وی بــا تأکیــد بــر ایــن کــه افــراد بایــد دیابــت را جــدی بگیرنــد 
ــا  ــی ب ــواد غذای ــرف م ــد از مص ــی بای ــاران دیابت ــزود: بیم اف
ســدیم بــاال، ماننــد غذا هــای شــور، کالبــاس، سوســیس، پنیــر 
پیتــزا، چیپــس، پفــک و غذا هــای کنســروی و همچنیــن مــواد 
ــید های  ــا اس ــاال و ی ــترول ب ــاوی کلس ــرب ح ــر چ ــی پ غذای
چــرب ترانــس، ماننــد لبنیــات پرچــرب، کــره، خامــه، غذا هــای 
ــد  ــن جام ــرب و روغ ــز پرچ ــت های قرم ــده، گوش ــرخ ش س

خــودداری کننــد.
بــه گفتــه ایــن متخصــص تغذیــه و رژیــم درمانــی مــواد غذایی 
ــا،  ــل، مرب ــکر، عس ــد و ش ــر قن ــاده، نظی ــای س ــاوی قند ه ح
انــواع شــیرینی، نوشــابه های گازدار، انــواع بســتنی و آب 
ــه دیابــت مضــر  ــرای افــراد مبتــال ب ــز ب میوه هــای تجــاری نی

اســت.
شــادنوش در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه افــراد دیابتــی بایــد 
ــد،  ــی خــود بیشــتر مصــرف کنن ــم غذای ــواد را در رژی کــدام م
ــبزیجات  ــوص س ــه خص ــبزیجات ب ــی س ــرد: تمام ــار ک اظه
ــات،  تیــره رنــگ و بــرگ دار، مصــرف متعــادل میوه هــا، حبوب
نان هــای ســبوس دار ماننــد نــان ســنگک و شــیر و ماســت کم 
چربــی، روغــن زیتــون و گــردو، ماهــی و غذا هــای دریایــی بــه 

ــود. ــه می ش ــی توصی ــراد دیابت اف

یک استاد چشم پزشکی؛

۹۰ درصد انحرافات چشمی مادرزادی درمان پذیر است
بهترین رژیم برای افراد دیابتی

دیابتی ها، این رژیم غذایی را دریابید! 

روغن هایی که برای سردرد مناسب است
آرموتراپــی یکــی از روش هــای جایگزیــن در کنــار طبابــت متعــارف اســت کــه از 
عصــاره مایــع گیاهــان اســتفاده مــی کنــد. هرکــدام از روغــن هــای گیاهــی فوایــد 

خــاص خــود را دارنــد کــه در اینجــا بــه پنــج مــورد از آنهــا مــی پردازیــم:
1- روغن اسطوخودوس: 

معمــواًل از ایــن گیــاه بــرای بهبــود کیفیــت خــواب و کاهــش اســترس، تشــویش 
ــردرد و  ــد س ــطوخودوس بتوان ــا اس ــه بس ــود. چ ــتفاده می ش ــردگی اس ــا افس ی
میگــرن ناشــی از اســترس را نیــز آرام کنــد. چنانکــه محققــان توصیــه می کننــد 
بــرای درمــان امــن و مؤثــر ســردردهای میگرنــی حتمــًا ایــن روغــن را تنفــس 

کنیــد.
2- روغن رزماری: 

ــردش خــون ریشــه  ــود گ ــان ســر درد و بهب ــرای درم ــن ب ــن روغ اســتفاده از ای
در ســنت های کهــن دارد. محققــان می گوینــد روغــن ایــن گیــاه خاصیــت ضــد 
ــی کمــک مــی  ــی خواب ــه کاهــش درد و ب ــن ب ــی و مســکن دارد. همچنی التهاب

کنــد.
3- روغن نعناع: 

هــزاران ســال اســت کــه نعنــاع در طب هــای جایگزیــن مــورد اســتفاده می شــود 

ــت.  ــردرد اس ــان س ــرای درم ــی ب ــانس های روغن ــن اس ــی از محبوب تری و یک
مطالعه هــای اخیــر نشــان داده اســت کــه اســتفاده از روغــن نعنــاع روی گیجــگاه 
و پیشــانی ســردردهای آزاردهنــده را آرام مــی کنــد. مــاده فعــال ایــن گیــاه منتول 
نــام دارد کــه اگــر ماننــد ژل بــه ســر مالیــده شــود در درمــان میگــرن مؤثر اســت.

4- روغن بابونه: 
ــرای آرامــش و رهایــی از تنــش می نوشــند. از قضــا  ــه را ب معمــواًل چــای بابون
می تــوان روی روغــن ایــن گیــاه هــم همیــن حســاب را بــاز کــرد زیــرا بخــش 
اعظــم ســردردها بــه خاطــر اضطــراب و تشــویش اســت. در واقــع ایــن گیــاه 
ــه کاهــش ســردرد کمــک  ــد ب ــی اســت کــه می توان دارای خــواص ضــد التهاب

کنــد.
5- روغن اکالیپتوس: 

ــینوس ها و  ــردن س ــاک ک ــرای پ ــوس ب ــرگ اکالیپت ــته های دور از ب از گذش
ــودن  ــدود ب ــر مس ــه خاط ــه ب ــرادی ک ــد. اف ــتفاده می ش ــاب اس ــش الته کاه
ســینوس ها دچــار ســردرد می شــوند می تواننــد روی ایــن گیــاه حســاب 
کنند.بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده تنفــس کــردن روغــن اکالیپتــوس نیز 

ــر اســت. ــن آوردن فشــار خــون مؤث ــردن درد و پایی در آرام ک
البتــه الزم اســت در اســتفاده از ایــن روغن هــا احتیــاط کنیــد و مســائلی ماننــد 

آلرژی هــای پوســتی را رعایــت کنیــد.

F.Ahmadi@eskimia.ir
فاطمه احمدیگروه سالمت

ــی از شــایع ترین  ــا شــروع فصــل ســرما، یک ب
ــئله  ــد مس ــراد می افت ــرای اف ــه ب ــی ک اتفاقات
ــا ســردتر  خشــکی پوســت اســت و مســلمًا ب
آن  عــوارض  و  ناراحتــی  ایــن  شــدن هــوا، 
شــدیدتر خواهــد شــد. امــا چــه خــوب اســت 
ــر  ــتتان در براب ــد از پوس ــور بای ــد چط ــه بدانی ک
ــت  ــظ رطوب ــا حف ــد و ب ــداری کنی ــرما نگه س
ــته  ــالم داش ــاداب و س ــتی ش ــب، پوس مناس

ــید. باش
دکتــر محمــد توکلــی متخصــص پوســت و مــو 
ــا فصــل  ــگار مــا در رابطــه ب ــا خبرن در گفتگــو ب

بــا  پوســتی گفــت:  مراقبت هــای  و  پاییــز 
ــد محافظــت  ــز و ســرما بای شــروع فصــل پایی
ویــژه ای از پوســت و مو داشــته باشــیم. ســردی 
و خشــکی هــوا از یک ســو و وســایل گرمایشــی 
مثــل شــوفاژ و بخــاری از ســوی دیگــر باعــث 
ــش  ــت کاه ــی پوس ــت طبیع ــود رطوب ــی ش م

ــرود. ــن ب ــه مــرور از بی ــدا کــرده و ب پی
ایــن متخصــص پوســت ادامــه داد: بــه دنبــال 
خشــکی بیــش از انــدازه پوســت ممکــن اســت 
حتــی خــارش و یــا تشــدید بیماری هــای 
ــد  ــت چن ــا رعای ــا ب ــد، ام ــاق بیفت ــتی اتف پوس
نکتــۀ ســاده افــراد می تواننــد ســالمت پوســت 
ــد  ــازه ندهن ــد و اج ــظ کنن ــود را حف ــوی خ و م

مشــکالت پوســتی بــه وجــود آیــد. اول از همــه 
ــده  ــوب کنن ــای مرط ــتفاده از کرم ه ــه اس اینک
در فصــل ســرما بســیار مهــم اســت. در فصــل 
ــرب  ــرای چ ــر روز ب ــد ه ــن بای ــرما از وازلی س

ــرد. ــردن پوســت اســتفاده ک ک
وی افــزود: یکــی از شــایع ترین مشــکالتی کــه 
بیمــاران در فصــل پاییــز و بــا آمــدن ســرما بــا 
ــد  ــش  از ح ــکی بی ــوند، خش ــه می ش آن مواج
پوســت اســت کــه در نهایــت به اگزمای پوســتی 
منتهــی می شــود. بــا بــروز ســرما و اســتفاده از 
وســایل گرمــازا، رطوبــت پوســت کاهــش پیــدا 
می کنــد و نهایتــًا بــه خشــکی،  خــارش و تــرک 

خــوردن پوســت منجــر می شــود.
دکتــر توکلــی بــا بیــان اینکــه رســاندن رطوبــت 
بــه پوســت در فصــل پاییــز بســیار مهــم اســت؛ 
تصریــح کــرد: یکــی دیگــر از نکاتــی کــه بایــد در 

فصــل پاییــز رعایــت شــود، کاهــش اســتحمام 
اســت؛ وقتــی فــرد حمــام مــی رود مایــل 
ــا  ــن گرم ــت و ای ــرم اس ــتفاده از آب گ ــه اس ب
ــن  ــت پوســت را کاهــش می دهــد. بنابرای رطوب
فرامــوش نکنیــم کــه اســتفاده از آب ولــرم 

مناســب اســت.
ایــن متتخصــص پوســت و مــو اذعــان داشــت: 
نــوع موهــا بــا هــم متفــاوت هســتند، موهــای 
چــرب بــه صــورت طبیعــی هــر روز بایــد 
ــود  ــرل ش ــر کنت ــی س ــا چرب ــوند ت ــته ش شس
ــت  ــی پوس ــوا چرب ــردی ه ــروع س ــا ش ــا ب ام
ــه صــورت معمــول کنتــرل مــی شــود و  ســر ب
حــس خوشــایندی بــه آنهــا دســت مــی دهــد. 
ــود  ــته ش ــاد شس ــد زی ــک نبای ــای خش موه
چــون رطوبــت آن کاهــش پیــدا می کنــد، بعــد 
ــتفاده  ــد اس ــا بای ــرم کننده ه ــتحمام از ن از اس

شــود.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت اســتفاده از کرم هــای 
ــز کرم هــای  ــاب گفــت: در فصــل پایی ضــد آفت
ضــد آفتــاب را کنــار نگذاریــد، بــاور غلطــی کــه 
ــت  ــن اس ــه ای ــه رواج یافت ــراد جامع ــن اف بی
ــوص  ــط مخص ــاب فق ــد آفت ــای ض ــه کرم ه ک
ــا در  ــن کرم ه ــه ای ــت، درحالی ک ــتان اس تابس
روزهــای برفــی و ابــری هــم قابــل اســتفاده و 
ــل از خــروج  ــم ســاعت قب کارســاز اســت و نی
ــد ضــد آفتاب هــا اســتفاده شــود. ــزل بای از من

ــراد  ــت اف ــرد: الزم اس ــان ک ــر نش ــی خاط توکل
ــود را  ــت خ ــه پوس ــد مرتب ــه چن ــول هفت در ط
ــراد دارای پوســت خشــک  ــه اف بشــویند و البت
ــد،  ــتفاده کنن ــم اس ــوینده های مالی ــد از ش بای
ــدن حــاوی کــرم اســتفاده  ــد شــامپوهای ب بای

ــد. ــتفاده نکنن ــون اس ــرده و از صاب ک
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یک متخصص پوست و مو عنوان کرد:

مراقبت های پاییزی از پوست

تازههایپزشکی
دانشمندان می گویند:

 مراقب ضربه های سر 
در نوزادان باشید

عالئــم ضربــه مغــزی شــدید شــامل بیهوشــی، 
ــا،  ــت ه ــار و حال ــر رفت ــرگیجه، تغیی ــاس س احس
ــن، از  ــا راه رفت ــگام ایســتادن ی ــوازن هن نداشــتن ت
دســت دادن حافظــه و ... اســت. عالئــم بعــد از 
ضربــۀ مغــزی شــدید، کمــی افزایــش مــی یابنــد و 

ــاز دارد. ــان نی ــد روز زم ــه چن ــار ب ــودی بیم بهب
ــد از  ــواًل بع ــدید معم ــزی ش ــه مغ ــه ضرب درحالی ک
ــد. پژوهش هــا در ســال های  ــود مــی یاب ــی بهب مدت
اخیــر نشــان داده اســت پیامدهــای ضربــه مغــزی 

شــدید بــرای ســالمت مغــز طوالنــی اســت. 
رســانی  اطــالع  پایــگاه  مطالعــۀ  نمونــه،  بــرای 
ــان  ــوز در ســال ۲۰1۵ نشــان داد، بازیکن ــکال نی مدی
حرفــه ای فوتبــال کــه ضربــه مغــزی را تجربــه 
مشــکل  بــا  بیشــتر  میان ســالی  در  می کننــد، 
کمرنــگ شــدن حافظــه روبــرو خواهنــد شــد. 

دانشــگاه  در  محققــان  از  گروهــی  مطالعــۀ 
بــه  ســوئد   Oerebro University/اوئربــرو
 Scott/سرپرســتی پروفســور اســکات مونتگومــری
Montgomer در مقالــه ای بــه نــام بررســی ارتبــاط 
ــی  ــریه عصب شناس ــزی و ام اس  در نش ــه مغ ضرب
ــراد در بزرگســالی بیشــتر  ــن اف ــد، ای نشــان می ده

بــه ام اس مبتــال می شــوند.
واکنــش غیرعــادی سیســتم  بــرآورد می شــود، 
ــز  ــن در مغ ــه غــالف میلی ــه اشــتباه ب ــه ب ــی ک ایمن
حملــه می کنــد موجــب افزایــش احتمــال ابتــال بــه 

ــت.  ــراد اس ــن اف ــالی ای ام اس در بزرگس
ایــن  در  همکارانــش  و  مونتگومــری  پروفســور 
ــه ام اس  ــال ب ــار مبت ــزار و ۲۹۲ بیم ــه از ۷ ه مطالع
ــوئد  ــاران س ــت بیم ــه در اداره ثب ــد ک ــک گرفتن کم
بــه عنــوان افــراد مبتــال بــه ام اس نام نویســی 
ســال  از  بعــد  بیمــاران  همــۀ  بودنــد.  شــده 
 1۹۶4 متولــد شــده بودنــد و بیمــاری آنهــا بیــن 
ــده  ــخیص داده ش ــا۲۰1۲، تش ــای 1۹۶4ت ــال ه س

ــود. ب
ــس،  ــرد هم جن ــا 1۰ ف ــه ام اس ب ــال ب ــار مبت ــر بیم ه
همســال و هــم محــِل ســالم دوبــه دو در نظــر گرفتــه 
شــد و در مجمــوع ۸۰ هــزار و ۲1۲ نفــر در ایــن مطالعــه 

شــرکت کردنــد. 
آمــار  از  اســتفاده  بــا  تحقیقاتــی  گــروه  ایــن 
تشــخیص  توانســتند  ســوئد  بیمــاران  ثبت نــام 
ــز تعییــن  ــه مغــزی را بیــن شــرکت کنندگان نی  ضرب

کنند. 
بــا آنکــه گــروه نتوانســت ارتباطــی بیــن ضربــۀ 
ــه ام اس در بزرگســالی  مغــزی در کودکــی و ابتــال ب
ــه  ــار ضرب ــه یکب ــرادی ک ــدند اف ــه ش ــد، متوج بیاب
مغــزی را در نوجوانــی تجربــه کــرده بودنــد، ۲۲ 
ــه ام اس  ــراد ســالم ب ــه اف درصــد بیشــتر نســبت ب
ــه ام اس  ــال ب ــه خطــر ابت ــال می شــوند درحالی ک مبت
در افــرادی کــه بیــش از یــک ضربــۀ مغــزی داشــتند 

ــر مــی شــد. دوبراب

تغذیه

 درمان سریع رفالکس معده 
با خوراکی های خوشمزه 

عضلــه اســفنکتر بیــن مــری و معــده بســته مــی 
ــا اســید معــده در همــان قســمت باقــی  شــود ت
بمانــد وقتــی دچــار رفالکــس اســید مــی شــویم، 
عضلــه اســفنکتر شــل و اســید معــده وارد مــری 
ــی  ــوزش و درد م ــاس س ــاد احس ــث ایج و باع

شــود.
ــان رفالکــس  ــه درم ــی ک ــه شــما موادغذای ــا ب م
ــم. ــد اســت معرفــی مــی کنی معــده بســیار مفی
ــروز  ــگام ب ــد هن ــی کنن ــه م ــان توصی متخصص
رفالکــس معــده غذاهایــی بــا میــزان اســید کــم 
ــان  ــه اسیدش ــی ک ــرا غذاهای ــد زی ــرف کنی مص
کمتــر اســت بــه انــدازه غذاهــای اســیدی موجــب 

ــی شــوند. ــده نم ــد اســید مع ــک تولی تحری
ــه  ــر ب ــتند اگ ــیدی هس ــوال اس ــا معم ــوه ه می
ــت از  ــر اس ــتید بهت ــال هس ــده مبت ــس مع رفالک
مصــرف مرکبــات و گوجــه فرنگــی اجتنــاب کنیــد 

ــد. ــی دارن ــید باالی ــون اس چ
مــوز مقــدار اســید کمــی دارد  بنابرایــن  مصــرف  
ایــن میــوه بــرای مبتالیــان بــه رفالکــس معــده 

توصیــه مــی شــود.
ــس اســید  ــد رفالک ــی توانن ــای پرچــرب م غذاه
دلیــل  همیــن  بــه  تشــدید کننــد  را  معــده 
مبتالیــان بــه ایــن بیمــاری بهتــر اســت  غذاهــای 
ــد، اضافــه کــردن غــالت  کــم چــرب بمصــرف کن
کاملــی کــه بــه صــورت طبیعــی چربــی  پایینــی 
دارنــد ماننــد بلغــور جــو دو ســر، برنــج قهــوه ای 
و نــان هــای ســبوس دار  مــی توانــد یــک رژیــم 
ــده محســوب شــود. ــی ضــد رفالکــس مع غذای

غــالت کامــل بــه صــورت طبیعــی سرشــار از 
ــتند  ــی هس ــواد معدن ــا و م ــن ه ــر، ویتامی فیب
امــا  غــالت فــرآوری شــده و بســته بنــدی شــده 
ــم  ــز ک ــان نی ــوده و فیبرش ــی  ب ــار از چرب سرش
ــه ایــن افــراد توصیــه  ــه همیــن دلیــل ب اســت ب

ــود. ــی ش نم
در تحقیقــات انجــام شــده روی مــوش هــا تاثیــر 
مصــرف زنجبیــل در کاهــش زخــم معــده نشــان 
داده شــده اســت، زخــم معــده زمانــی کــه اســید 
موجــب  التهــاب معــده می شــود بســیار دردنــاک 
ــده و  ــل اســید مع ــا مصــرف زنجبی ــا ب اســت ام

رفالکــس کاهــش پیــدا مــی کنــد.
شــما مــی توانیــد در رژیــم غذایــی خــود زنجبیــل 
را بــه ســبزیجات پختــه و ســس ها اضافــه کنیــد، 
چــای زنجبیــل درســت کنیــد و یــا زنجبیــل تــازه 

یــا خشــک شــده را بــه ماســت اضافــه کنیــد.
پروتئیــن هــای کــم چــرب ماننــد ســینه مــرغ و 
بوقلمــون و غذاهــای دریایــی بــرای مبتالیــان بــه 
ــن  ــود، همچنی ــی ش ــه م ــده توصی ــس مع رفالک
ــی  ــدون چرب ــن ب ــرغ  پروتئی ــم م ــفیده تخ س
اســت و زرده تخــم مــرغ نیــز مــواد مغــذی 
فراوانــی دارد امــا ممکــن اســت در برخــی افــراد 
ــود. ــده ش ــید مع ــس اس ــث رفالک ــاس باع حس

زیبایی

 ماسک فوق العاده برای 
صورت های پف کرده

ــن  ــه پایی ــد ب ــورت می توان ــک های ص ــی ماس برخ
ــاری  ــما ی ــت ش ــردن پوس ــفت ک ــورم و س آوردن ت

ــد. کن
تعــادل  نداشــتن  و  اســترس  و  خــواب  کمبــود 
ــدار  ــواب بی ــی از خ ــوند وقت ــث می ش ــی باع هورمون
می شــویم بــا چهــره ای پف کــرده مواجــه شــویم 
ــا  ــا کج ــۀ م ــتخوان های گون ــه اس ــم ک ــب کنی و تعج
رفتــه اســت. ورم را کــه بــه خاطــر احتبــاس آب 
اســت می تــوان بــا مصــرف زیــاد آب و کاهــش 
مصــرف کافئیــن و نمــک کاهــش داد. اگــر هــر 

ــد،  ــزی نتوان چی
ــن  ــه پایی ــد ب ــورت می توان ــک های ص ــی ماس برخ
ــک  ــما کم ــت ش ــردن پوس ــفت ک ــورم و س آوردن ت

ــد. کن
 ماسک جادویی

ســازندۀ ماســک زیبایــی کــه شــامل عســل، کاکائــو، 
شــیر و قهــوۀ تــازه دم شــده اســت ادعــا می کنــد کــه 
ــد و  ــر می کن ــره را جذاب ت ــی چه ــن ماســک زیبای ای
ــود. ــورت می ش ــت ص ــه پوس ــانی ب ــث انرژی رس باع

 قدرت پردازش
ــه  ــرًا ب ــت و اخی ــی اس ــواص زیبای ــن دارای خ کافئی
مــادۀ محبوبــی در محصــوالت زیبایــی مبــدل شــده 
ــا تنــگ کــردن  اســت. کافئیــن ســه عملکــرد دارد: ب
ــد،  ــک می کن ــت کم ــدن پوس ــفت ش ــه س ــروق ب ع
خاصیــت آنتــی اکســیدانی دارد و بــه ســم زدایی 
ــه ســلول های  ــک اســت و ب ــد، دیورتی کمــک می کن
چربــی آبرســانی می کنــد و باعــث می شــود پوســت 
ــت  ــب نیس ــای تعج ــس ج ــد. پ ــاف باش ــرم و ص ن
کــه از آن در کرم هــای ســلولیت اســتفاده می کننــد.

 شیر و عسل
ایــن مــواد کــه در ماســک گیری اســتفاده می شــوند 
ــک  ــت کم ــی پوس ــه زیبای ــتند و ب ــرژی هس ــر ان پ
می کننــد. شــیر مرطــوب کننــده اســت و بــرای نــرم 
کــردن و صــاف کــردن پوســت مفیــد اســت و عســل 
ــه را از  ــه آکن ــت ک ــروب اس ــد میک ــواد ض ــاوی م ح
بیــن می بــرد. عســل و کاکائــو هــر دو شــامل آنتــی 
اکســیدان هســتند کــه کار را بــرای رادیکال هــای آزاد 

ــد. ــخت می کن س
 خوب بسازید

دو قاشــق غذاخــوری قهــوۀ تــازه و پــودر کاکائــو، یک 
قاشــق غذاخــوری عســل و ســه قاشــق غذاخــوری 
ــد و  ــوط کنی ــا هــم مخل ــا را ب ــا ماســت. اینه شــیر ی
ــوده شــد اشــکال  ــه بپوشــید کــه اگــر آل ــاس کهن لب
نداشــته باشــد و بعــد ماســک را روی صــورت بمالیــد 
و بگذاریــد 1۵ تــا ۲۰ دقیقــه بمانــد. بعــد شست وشــو 

دهیــد و پوســت را مرطــوب کنیــد.
 نکات حرفه ای

چنــد چیــز را بــه خاطــر داشــته باشــید: چــون ایــن 
ــک  ــتفاده ی ــل اس ــت قب ــف اس ــیار کثی ــک بس ماس
لبــاس گشــاد و کهنــه بپوشــید تــا اگــر هنــگام 

ــد. ــم نباش ــد مه ــف ش ــو کثی ــت و ش شس

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل سى و هفت:  تشويق و تنبيه)5(
امــا اگــر رفــق و مــدارا و عفــو و گذشــت و اغمــاض و 
نرمــى نتوانســت كــودك را اصــالح كنــد، می تــوان از 
تنبيــه بــه عنــوان وســيله اى احتياطــى و اســتثنايى 

و اضطــرارى اســتفاده كــرد.
ــارى  ــه خوش رفت ــد: »كســى ك ــى)ع( مى فرماين عل
او را اصــالح نكنــد، مجــازات درســت و بــه جــا او را 

اصــالح خواهــد كــرد.«
در مســئله تنبيــه بايــد از ضــرب و جــرح و زدن بچــه 
ــى كارى بــس  ــه بدن ــه شــدت پرهيــز كنيــم، تنبي ب
ــت. در  ــر اس ــی و بى تأثي ــت و نپذیرفتن ــح، زش قبي
ــد: »ال  ــوم فرمودن ــه معص ــت ك ــده اس ــث آم حدي
َتْضــر ْبــه َو اْهُجــْرُه َو ال ُتِطــْل.«)4۹( بــراى ادب 
ــى  ــن ول ــر ك ــا او قه ــه ب ــزن بلك ــه را ن ــردن، بچ ك
ــه  ــر چ ــد و ه ــول نكش ــرت ط ــاش قه ــب ب مواظ
زودتــر آشــتى كــن. خيلــى نكتــه مهــم اســت، زدن 
ــر  ــردن قه ــم؟ راه ادب ك ــه كني ــس چ ــوع، پ ممن
اســت امــا نــه طوالنــى، زيــرا كــودكان طاقــت ندارنــد 
ــع  ــان قط ــن ارتباطش ــا والدي ــى ب ــدت طوالن ــه م ب
ــای  ــر چــه بســا لطمه ه ــى شــدن قه شــود و طوالن

ــد. ــا وارد كن ــه آنه ــى ب شــديد روحــى و روان
و مــوال فرمودنــد: اِنَّ العاِقــَل َيَتِعــظَّ بــاالدِب َو 

) بالَضــرب.)۵۰  اِالّ  اليتعــظُّ  البهاِئــَم 
پندپذيــرى انســان عاقــل بــه وســيله ادب و تربيــت 
ــا زدن  ــا ب ــه تنه ــد ك ــان و حيواناتن ــت، چهارپاي اس

تربيــت مى شــوند.
تنبيــه بدنــى خــاص حيوانــات اســت، بچــه را نبايــد 
بــا تنبيــه بدنــى مواجــه و ادب كــرد. مراقــب باشــيم 
كــه بــا تنبيــه بدنــى، تربيــت فرزندمــان را در مســير 
بــد قــرار مى دهيــم زيــرا او احســاس حقــارت 
مى كنــد و ايــن احســاس او را از شــرافت انســانى 
ــم  ــرع ه ــالف ش ــى، خ ــرد و از طرف ــد ك دور خواه
انجــام داده ايــم و بايــد ديــه بپردازيــم. اگــر تنبيــه 
ــاير  ــورت و س ــر ص ــاى آن ب ــدن ج ــث مان ــا باع م
ــر  ــه ب ــه ازاء آن ضرب ــد ب ــود باي ــودك ش ــدام ك ان

ــم. ــه بدهي ــه دي ــاله هاى عملي ــاس  رس اس
ــود  ــه نمى ش ــز توصي ــه ني ــر تنبي ــاى ديگ صورت ه
ــرا  ــان و ... زي ــت و ســرزنش، زخــم زب ــل مالم مث
ــت  ــد اس ــى مترص ــه ضررهاي ــواع تنبي ــۀ ان ــر هم ب
ضررهايــى  شــود،  خــوددارى  آن  از  بايــد  كــه 
ــو  ــودك، ترس ــخصيت ك ــدن ش ــم كوبي ــد در ه مانن
ــى،  ــاب، انزواطلب ــف اعص ــروز ضع ــدن او، ب ــار آم ب
بــه  نســبت  بى اعتمــادى  شــخصيت،  فســاد 
ــراى خشــونت، پيدايــش  ــه ب ــن، ايجــاد زمين والدي
ــر حــق و  ــه تســليم در براب ــن روحي ــراب، يافت اضط
 باطــل، مخفــى كارى، الابالى گــرى و تبهــكارى و 

بدآموزى .
کتاب »اصول تربیت«، انتشارات همای رحمت از 
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مــاه محــرم همزمــان  در  اینکــه  باتوجه بــه 
ــزاداری در  ــی و ع ــم مذهب ــزاری مراس ــا برگ ب
مســاجد و تکایــا، توزیــع نــذورات و غــذا توســط 
هموطنــان بویــژه هیئــت هــای عــزاداری صورت 
مــی گیــرد و از طرفــی بــروز بیماری هــای 
ــی در  ــمومیت های غذای ــذا و مس ــا غ ــط ب مرتب
مکان هایــی کــه بــه صــورت جمعــی غــذا تهیــه 
ــت  ــه جه ــت. ب ــتر اس ــوند بیش ــع می ش و توزی
حفــظ  به منظــور  و  موضــوع  ایــن  اهمیــت 
ســالمت عمــوم جامعــه انتظــار مــی رود مدیران 
ــئولین  ــزاداری و مس ــای ع ــت ه ــرم هیئ محت
ــاده،  ــکات س ــه ن ــذا باتوجه ب ــه غ ــخ و تهی طب
ــالمت  ــن س ــتی در تأمی ــت بهداش ــا پراهمی ام

ــند. ــاعی باش ــا و س ــی کوش عموم
ــا حســین فارســی  ــی ب ــن راســتا گفتگوی در ای
ــت  ــز بهداش ــط مرک ــت محی ــناس بهداش کارش
ادامــه  در  کــه  دادیــم  انجــام  اصفهــان 

. نیــد ا می خو
توصیه هــای  در  بهداشــت  ایــن کارشــناس 
بــه  بهداشــتی ویــژه مــاه محــرم و صفــر 
مســئولین تکایــا و هیئــت هــای عــزاداری گفت: 
ــا شــرایط  ــی ب ــد در مکان ــز بای ــه پخت وپ هرگون
بهداشــتی صــورت گیــرد. شایســته اســت مدیــر 
ــت  ــز بهداش ــه مرک ــر را  ب ــل مدنظ ــت مح هیئ

معرفــی کــرده و درخواســت بازدیــد و اخــذ 
ــد. ــتی کن ــه بهداش ــاوره و تائیدی مش

وی افــزود: ورود و خــروج بــه محــل طبــخ غــذا 
و دخالــت افــراد متفرقــه در امــر تهیــه و توزیــع 
غــذا و چــای و غیــره ممنــوع اســت. همــۀ افــراد 
ــه  ــت کارت معاین ــه دریاف ــد ب ــز بای ــط نی مرتب

پزشــکی اقــدام کننــد.
ــه  ــردی ب ــت ف ــول بهداش ــت اص ــی رعای فارس
ویــژه کوتــاه نگــه داشــتن ناخن هــا، شستشــوی 
مرتــب دســت ها و اســتفاده از روپــوش کار 
مناســب را برای دســت انــدرکاران طبــخ و توزیع 

ــرد. ــوان ک ــذا ضــروری عن غ
ــه  ــئولین تهی ــرد: مس ــد ک ــن تاکی وی همچنی
ــودن  ــد از ســالم و بهداشــتی ب ــه بای ــواد اولی م
مــواد اولیــه مصرفــی اطمینــان داشــته باشــند 
ــداری کــرده  ــر خری ــا را از محل هــای معتب و آنه
یــا از افــراد معتبــر و شــناخته شــده بــه عنــوان 
ــد در  ــا بای ــن آنه ــد. همچنی ــول کنن ــذورات قب ن
ــریعًا  ــکوک س ــوارد مش ــا م ــورد ب ــورت برخ ص
ــرار  ــان ق ــز بهداشــت شهرســتان را در جری مرک

ــد.  ــاس بگیرن ــا شــماره 1۹۰ تم ــا ب ــد ی دهن
ایــن کارشــناس بهداشــت از مدیــران هیئت هــا 
ــت  ــا خواس ــاجد و تکای ــای مس ــت امن و هیئ
ــه  ــذورات ب ــول ن ــند در قب ــته باش ــه داش توج

صــورت غــذای آمــاده دقــت مضاعــف کــرده و 
ضمــن خــودداری از قبــول غــذای آمــاده از افراد 
ناشــناس از ســالمت غــذای ارائــه شــده قبــل از 

توزیــع اطمینــان حاصــل کننــد.
بــه گفتــۀ وی آب آشــامیدنی بایــد بهداشــتی و 

ترجیحــًا از شــبکه توزیــع عمومــی باشــد.
ــرد:  ــح ک ــط تصری ــت محی ــناس بهداش کارش
تهیــه فرآورده هــای دامــی دقــت کــرده  در 
و از گوشــت دام و طیــور کشــتار شــده در 
کشــتارگاه های دام تحــت نظــر اداره دامپزشــکی 

ــد. ــتفاده کنن اس
وی همچنیــن افــزود: از ذخیره ســازی مــواد 
غذایــی خــام و پختــه در مجــاورت هــم موکــدًا 
خــودداری کننــد و در ذخیره ســازی گوشــت  
ــز و  ــژه تمی ــه وی ــتی ب ــی و بهداش ــکات ایمن ن
قطعــه نمــودن گوشــت و منجمــد کــردن فــوری 
گوشــت های مــازاد در قطعه هــای کوچــک را 

ــد. رعایــت کنن
مــواد  ســرخ کــردن  در خصــوص  فارســی 
ــوان کــرد: از روغن هــای مخصــوص  ــی عن غذای
ســرخ کردنــی اســتفاده شــود. ســرخ کــردن بــا 
حــرارت مالیــم انجــام شــده و بیــش از یــک بار 
از روغــن اســتفاده نشــود. همچنیــن اســتفاده 
ــه  از ســنگ نمــک و نمک هــای غیــر تصفیــه ب

دلیــل وجــود ناخالصــی ممنــوع بــوده و از نمــک 
تصفیــه شــده یــد دار اســتفاده شــود.

از  شــیر  توزیــع  صــورت  در  داد:  ادامــه  وی 
ــه  شــیر پاســتوریزه اســتفاده شــود و نســبت ب
ــه  ــدت ۵ دقیق ــه م ــل ب جوشــاندن شــیر حداق

ــود. ــدام ش اق
وی تاکیــد کــرد: ســبزیجات تــازه مســلمًا آلــوده  
ــودن،  ــز نم ــن تمی ــتند، بنابرای ــاری زا هس و بیم
شستشــو و ضدعفونــی آنهــا ضــرورت دارد و 
سالم ســازی  چهارگانــه  مراحــل  اســت  الزم 
ــود. ــام ش ــتورالعمل انج ــق دس ــبزیجات طب س

ــز و بهداشــتی  ــزار کار مناســب و تمی داشــتن اب
ــد  ــه وی بای ــه گفت ــه ب ــت ک ــری اس ــۀ دیگ نکت
رعایــت شــود؛ زیــرا در ســالم بــودن غــذای تهیــه 
ــت اســت.  ــا اهمی شــده در آشــپزخانه بســیار ب
بنابرایــن ظــروف و ابــزار کار را قبــل از اســتفاده، 
شستشــو داده و در صــورت نیــاز ضدعفونــی 
کننــد. توصیــه مــی  شــود از ظــروف و ابــزار کار 
اســتیل اســتفاده شــود و در صــورت اســتفاده از 
دیگ هــای مســی، حتمــا ســفید شــده باشــند.

وی در خصــوص نگهــداری غــذای پختــه و آماده 
گفــت: در دمــای محیــط یــا روی شــعله مالیــم 
ــه جــد خــودداری کنیــد.  بیــش از دو ســاعت ب
در صــورت لــزوم بایــد غــذای آمــاده را در دمــای 
ــداری  ــه نگه ــاالی ۶3 درج ــا ب ــه ی ــر 4 درج زی

کنیــد.
یکــی از نکته هــای مهــم در توزیــع غــذا بــه 
ــن  ــط ای ــن کارشــناس بهداشــت محی ــه ای گفت
اســت کــه از ظــرف بــه ظــرف کــردن بــی مــورد 
آن خــودداری و در صــورت امــکان در کوتاه تریــن 
ــرم  ــورت گ ــه ص ــده ب ــه ش ــذای تهی ــه غ فاصل
توزیــع شــود. عــالوه بــر اینکــه اســتفاده از ظــروف 
یــک بــار مصــرف بهداشــتی در توزیــع غــذا توصیه 
ــرف  ــار مص ــروف چندب ــورد ظ ــود. در م ــی ش م
پیش بینــی مکانــی بــرای شستشــو و ضدعفونــی 
آنهــا، بــرای هــر نوبــت اســتفاده ضــروری اســت و 
ترجیحــًا از ســفره هــای یــک بــار مصــرف بــرای 
صــرف غــذا اســتفاده و از راه رفتــن روی ســفره در 

حیــن پذیرایــی خــودداری شــود.
ــه  ــبت ب ــی نس ــس از پذیرای ــد: پ ــادآور ش وی ی
جمــع آوری و دفــع مناســب زبالــه هــای تولیــد 
شــده اقــدام و از مــردم خواســته شــود از پراکنــده 
کــردن ظــروف یــک بــار مصــرف در معابــر و 
ــن منظــور ســطل  ــد. بدی ــان خــودداری کنن خیاب

ــه تعــداد و حجــم کافــی در محــل قــرار  ــه ب زبال
ــود. داده ش

بررســی ایمنــی مکان هــای تهیــه و توزیــع غــذا و 
ــۀ دیگــری  ــزاداران نکت ــز محل هــای تجمــع ع نی
ــت اســت.  ــز اهمی ــه وی حائ ــه گفت ــه ب اســت ک
پله هــا و نرده هــا و سیســتم های برق کشــی، 
روشــنایی و گاز بــه خصــوص اتصــاالت آنهــا 
ــه الزم  ــت ک ــز اس ــه خی ــاط حادث ــن نق مهم تری
ــن  ــی و از ایم ــتمر بازرس ــورت مس ــه ص ــت ب اس
بــودن آنهــا اطمینــان حاصــل شــود. بدیــن 
منظــور می تــوان از مشــاوره کارشناســان ســازمان 
شــهرداری  ایمنــی  خدمــات  و  آتش نشــانی 
ــاء  ــزات اطف ــه و نصــب تجهی اســتفاده کــرد. تهی
حریــق بــه منظــور کنتــرل و جلوگیــری از آتــش 

ــت. ــی اس ــی الزام ــوزی احتمال س
ــد کــرد: در مکان هــای تجمــع عــزاداران  وی تاکی
به ویــژه اماکــن سربســته از اســتعمال دخانیــات 
جلوگیــری شــود. مکان هــای سربســته بایــد  
تهویــه مناســب بــرای گــردش هــوا داشــته باشــد 
ــای  ــاری از بوه ــازه و ع ــن ت ــن اماک ــوای ای و ه

نامطبــوع باشــد. 

فارســی افــزود: ضمــن رعایــت نظافت، شستشــو 
ــتی،  ــرویس های بهداش ــتمر س ــی مس و گندزدای
نصــب سیســتم لوله کشــی صابــون مایــع در آنهــا 

صــورت گیــرد.
ایــن کارشــناس بهداشــت محیــط در نهایــت 
عنــوان کــرد: از ذبــح و قربانــی احشــام در جلــوی 
ــاجد و  ــا و مس ــا تکای ــزاداری و ی ــای ع هیئت ه
ــکان  ــورت ام ــده و در ص ــودداری ش ــر خ در معاب
ــه  ــرد، ب ــورت گی ــده ص ــن ش ــای تعیی در محل ه
گونــه ای کــه از پراکنــده شــدن خونابــه و فضــوالت 
حیوانــات در ایــن مکان هــا جلوگیــری بــه عمــل 

آیــد.

،،
کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت 
اصفهــان با توجه به فرارســیدن ایام محــرم، 
در توصیــه هــای بهداشــتی برای مســئولین 
تکایــا و هیئــت هــای عــزاداری گفــت: توزیــع 
غذاها در ظروف یک بار مصرف بهداشتی 

صورت گیــرد.

کارشناس بهداشت محیط مطرح کرد:

ذبح احشام جلوی هیئت های عزاداری ممنوع  
توزیع غذای نذری تنها در ظروف یک بار مصرف بهداشتی
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 مجلس روضه و اشک بر 
حضرت امام حسین علیه السالم

 آیت الله قاضی )رحمة هللا علیه(
علیه الســام  سیدالشهدا  حضرت  زیارت  و  عزاداری  در 
باشد،  نفر  سه  دو  ولو  هفتگی  روضه  ننمایید،  مسامحه 
اگر هفتگی هم نشد دهه  و  امور است  اسباب گشایش 

نشود. ترک  محرم  اول 
 آیت اله بهجت  )رحمة هللا علیه( 

گریه بر سید الشهدا   علیه السام از نماز شب باالتر است .
 آیت الله عالمه طباطبایی   )رحمة هللا علیه(

بــرای رســیدن بــه عرفــان کامــل دو راه و دو مــکان 
بیشــتر وجــود نــدارد؛ یــا در حــرم اباعبــدهللا یــا در 

مجلــس ابــا عبــدهللا…
 شیخ جعفر شوشتری )رحمة هللا علیه( 

ــر  ــنوند و تغیی ــوار را می ش ــن بزرگ ــام ای ــه ن ــانی ک کس
ــود  ــان خ ــران ایم ــدًا نگ ــد، ج ــود نمی بینن ــی در خ حال
ــک  ــام مح ــین  علیه الس ــام حس ــا ام ــام آق ــند! ن باش

ــان اســت. ایم
 آیت هللا عالمه امینی  )رحمة هللا علیه( 

بــه هنــگام شــنیدن مدایــح و مراثــی آل محمــد چنــان 
ــا انــدوه، زمــان  ــر اثــر شــادی ی بــی قــرار می شــد کــه ب
ــرواز  ــه پ ــان ب ــرد و روحــش چن ــاد می ب ــکان را از ی و م
ــه ای  ــون در همــان صحن در می آمــد کــه گویــی هــم اکن
اســت کــه اشــعار و مدایــح و مراثــی از آن ســخن 

می گویــد.
 آیت هللا آشیخ عبدالکریم حائری

)رحمة هللا علیه(
ــام  ــهدا علیه الس ــر سیدالش ــه ب ــی و گری ــه خوان روض
عمــل مســتحبی اســت کــه هــزار واجــب در آن اســت.

 حاج میرزا اسماعیل دوالبی  
)رحمة هللا علیه(

ــام  ــین علیه الس ــام حس ــرای ام ــزاداری ب ــت و ع محب
انســان را زود بــه مقصــد می رســاند. کلنــا ســفن النجــاه 
ــت کشــتی  ــا اهل بی ــۀ م و ســفینه الحســین اســرع. هم
نجاتیــم ولــی کشــتی امــام حســین علیــه الســام 
ســریع تر اســت. هنــگام عــزاداری انســان در دلــش 
ــل  ــام داخ ــه الس ــین علی ــام حس ــد و ام ــاز می کن  را ب

می شوند.
 آیت الله عالمه طباطبایی   )رحمة هللا علیه(

از معنویت نرسید، مگر در  به هیچ مرحله ای  هیچ کس 
حرم مطهر امام حسین علیه الســام   و یا در توسل به آن 
ــوار حســینیه  ــر در و دی ــه ب ــای ســیاه ک ــن کتیبه  ه ، »ای
و محــل عــزاداری نصــب کرده  انــد، مــا را شــفاعت 

می کننــد
 آیت الله گلپایگانی   )رحمة هللا علیه(

روضه خوان هایحضرت  جزء  هم  مرا  نام  می خواهد  دلم 
سید الشهداء علیــه الســام ثبتنمایند 

 آیت هللا بهاءالدینی  )رحمة هللا علیه(
دســتگاه امــام حســین علیــه الســام فــوق فقــه 
اســت… نبایــد بــه دســتگاه امــام حســین علیــه الســام 
ــاز و  ــده نم ــا کنن ــا احی ــزاداری ه ــن ع ــود، ای ــت ش اهان

ــت. ــاجد اس مس

گردشگری
 ارزآوری هر گردشگر 

معادل 30 بشکه نفت
ــرد: »هــر توریســت  ــح ک ــاون گردشــگری تصری مع
کــه وارد یــک کشــور می شــود 1200 دالر درآمــد 
بــا خــود بــه همــراه مــی آورد، ارزآوری صنعــت 
از  یکــی  ایــن  و  اســت  عادالنــه  گردشــگری 
ــی  ــن در حال ــت، ای ــت اس ــن صنع ــای ای مزیت ه
اســت کــه اگــر درآمــد هــر بشــکه نفــت را 40 دالر 
درنظــر بگیریــم، ارزآوری هــر گردشــگر معــادل 30 

ــت.« ــت اس ــکه نف بش
محب خدایــی اضافــه کــرد: »حــدود 40 برنامــه 
به عنــوان  کشــور  گردشــگری  توســعه  بــرای 
و  اســت  شــده  تدویــن  دوره گــذار  اســتراتژی 
اجرایــی می شــود، ذخائــر مــا در حــوزه گردشــگری، 
ــی  ــر نفت ــم ذخائ ــا در حک ــتند، اینه ــتان ها هس اس
هســتند کــه بایــد از آنهــا بهره بــرداری شــود، در 
ــنجی  ــرای ظرفیت س ــان ب ــن زم ــا بهتری ــور م کش
می توانیــم  زمــان  ایــن  در  اســت،  نــوروز  عیــد 
و  کنیــم  بررســی  و  ارزیابــی  را  زیرســاخت ها 
برنامه هــای خــود را بــرای جــذب گردشــگر خارجــی 

ــم.« ــن کنی تدوی
ــور  ــوروز به ط ــد ن ــی عی ــع زمان ــزود: »در مقط او اف
تقریبــی بســیاری از ادارات تعطیــل اســت، اگــر 
از  توســط 30 درصــد  ارائــه می شــود  خدماتــی 
ظرفیــت کشــور اســت، در توزیــع گردشــگری در 
کشــور توزیــع متوازنــی شــکل نگرفتــه اســت و 
ــده  ــی مان ــناختانه باق ــا ناش ــیاری از ظرفیت ه بس
ــوزه  ــر ح ــهری ب ــت ش ــتان ها و مدیری ــت و اس اس

نداشــته اند.« تمرکــز  گردشــگری 
معــاون گردشــگری ادامــه داد: »موضــوع شــهر 
گردشــگر دو وجــه را بــا هــم متمایــز می کنــد، 
ــه نیازهــا  ــر پاســخگویی ب خیلــی از شــهرهای مــا ب
ــت  ــا محوری ــا ب ــد و برنامه ه ــز دارن ــا تمرک و کاره
ــود،  ــام می ش ــهری انج ــای ش ــا و ضرورت ه نیازه
صنعــت گردشــگری یــک صنعــت مولــد و کاتالیــزور 
در ســایر حوزه هاســت و مدیریــت شــهری بایــد 
گردشــگر  جامعــه  دو  بــه  برنامه ریزی هــا  در 
از  6/16درصــد  توجــه کنــد.  ســاکن  جامعــه  و 
ــر اســتانی  ــان گردشــگر هســتند و اگ جمعیــت جه
کــه شــهرش 2میلیــون جمعیــت دارد بخواهــد 
ــارد و  ــرای یک میلی ــد ب ــد، بای ــگر باش ــهر گردش ش
200 میلیــون گردشــگر بــه اضافــه جمعیــت خــودش 

برنامه ریــزی داشــته باشــد.«
محــب خدایــی اضافــه کــرد: »صنعــت گردشــگری 
صــادرات بــدون انتقــال دارایــی  ارزآوری را به دنبــال 
ــه  ــت ک ــن اس ــگری ای ــت گردش ــت صنع دارد، مزی
به عنــوان کاتالیــزور بــرای صــادرات کاالیــی کــه 
ــه  ــم، زمین ــادر کنی ــم ص ــم می توانی ــر نمی کردی فک

ــد.« ــم می کن ــادرات فراه ص

ــه  ــان اینک ــا بی ــک اســتاد دانشــگاه ب : ی
جهــل و نادانــی می  توانــد بــه غلــو منجــر 
شــود گفــت: اگــر افــراد تمــام اعتقــادات، 
بــا  را  خــود  گرایش هــای  و  باورهــا 
ــچ گاه  ــد، هی ــی کنن ــل بررس ــنی عق چاش
ــد  ــط نخواهن ــراط و تفری ــو و اف ــار غل دچ

شــد.
عضــو  حســن آبادی،  صادقــی  مجیــد 
و کام  فلســفه  علمــی گــروه  هیئــت 
اســامی دانشــگاه اصفهــان در گفت و گــو 
ــو  ــرد: غل ــار ک ــان اظه ــا از اصفه ــا ایکن ب
ــد  ــاده روی، از ح ــای زی ــه معن ــت ب در لغ
گذشــتن و مبالغــه اســت و معمــوال اگــر 
ــت اشــخاص و  ــدر و منزل ــا ق ــه ب در رابط
نیــز محبــت ورزی یــا عــداوت نســبت بــه 
آنهــا زیــاده روی صــورت گیــرد، در اصطاح 

ــود. ــه می ش ــو گفت ــن کار غل ــه ای ب
وی بــا بیــان اینکــه متأســفانه غلــو یکــی 
دینــی  جوامــع  دامنگیــر  آفت هــای  از 
اســت افــزود: گهــگاه در محبــت ورزی یــا 
کینــه  ورزی بــه یکســری از افــراد از حالت 
ــه  ــه از آن ب ــویم ک ــارج می ش ــدال خ اعت

ــود. ــر می ش ــو تعبی غل
صادقــی ادامــه داد: گاهــی افــراد مؤمــن 
ــه علمــا  ــی را ب و معتقــد القــاب و عناوین
و بــزرگان دیــن نســبت می دهنــد کــه در 
عالــم واقــع وجــود نــدارد و مقــام آنهــا را 
فراتــر از آنچــه کــه هســت، بــاال می برنــد. 
در قــرآن آمــده کــه حتــی قبــل از اســام 

ــو وجــود داشــته اســت، چنانکــه  ــز غل نی
حضــرت  مســیحیان،  و  عزیــر  یهــود، 
می دانســتند؛  خــدا  پســر  را  عیســی 
خداونــد ایــن کار را نکوهــش کــرده و 
ــوا  ــاِب الَ َتْغُل ــَل اْلِكَت ــا َأْه ــد: »َی می فرمای
ــِه ِإالَّ  ِفــی ِدیِنُكــْم َوالَ َتُقوُلــوا َعَلــى اللَّ

......«، )نســاء، 1۷1(. اْلَحــقَّ

وی بیــان کــرد: اگــر در حوزه هــای دینــی، 
افــراد  بــه  واقعــی  غیــر  نســبت های 
بدهیــم، ایــن کار غلو محســوب می شــود؛ 
مثــل اینکــه کســی بــرای پیامبــر)ص( یا 
ائمــه اطهــار)ع( مقــام الوهیــت و خدایــی 
ــد  ــته باش ــاد داش ــا اعتق ــود، ی ــل ش قائ
ــول  ــراد حل ــی از اف ــد در بعض ــه خداون ک
کــرده اســت، یــا کســانی از غیــب آگاهــی 
دارنــد و یــا اینکــه برخــی از افــراد آنقــدر 
ــد  ــی پیشــرفت کرده ان در مباحــث معرفت

ــا  ــاز و روزه از آنه ــون نم ــی چ ــه تکالیف ک
ســاقط شــده اســت.

ایــن اســتاد دانشــگاه اضافــه کــرد: اگــر 
بــه ســیره ائمــه معصومیــن)ع( مراجعــه 
ــه شــدت از  ــا ب ــم کــه آنه ــم، می بینی کنی
ــد؛ چنانکــه گروهــی  ایــن کار نهــی کرده ان
ســجاد)ع(  امــام  نــزد  شــیعیان  از 
ــه  ــان ب ــاره ایش ــی را درب ــده و تعبیرات آم
را  تعبیــرات  آن  امــام  بردنــد کــه  کار 
نپذیرفتــه و فرمودنــد کســانی کــه در 
ــان  ــر زب ــخنانی را ب ــن س ــا چنی ــورد م م
ــه  ــا هســتند و ن ــا از م ــه آنه ــد، ن می آورن
ــز در  ــام صــادق)ع( نی ــم. ام ــا از آنهایی م
پاســخ برخــی از یــاران خــود کــه بــه 
ربوبیــت ایشــان معتقــد بودنــد، فرمودنــد 
بــه خــدا ســوگند مــا بنــده خــدا هســتیم 
ــادت  ــر او را عب ــه اگ ــم ک ــی داری و خدای
نکنیــم، مــا را عــذاب خواهــد کــرد و خــدا 
 لعنــت کنــد کســی را کــه مــا را از بندگــی 

خارج کند.
وی بــا اشــاره بــه آثــار و پیامدهــای غلــو 
در ذهنیــت و اندیشــه جامعــه گفــت: 
ریشــه بســیاری از اختافــات در جوامــع، 
ــدر  ــراد آنق ــی اف ــت. گاه ــردن اس ــو ک غل
مریــد کســی شــده و در مقــام و منزلــت 
او ســخن می گوینــد کــه گویــی خــدا بــه 
زمیــن آمــده اســت؛ یــا از طــرف دیگــر در 
ــام  ــه ام ــده ک ــی آم ــات جعل برخــی روای
ــد  ــتور می دهن ــور دس ــگام ظه ــان هن زم

کــه جنــازه فــان شــخص را از قبــر خــارج 
کــرده و آتــش بزننــد. ایــن مســائل جــز 
اینکــه خرافه گرایی و کینه و دشــمنی را در 
جامعــه رواج داده و اختافــات را افزایش 
دهــد و بــه جهــل و نادانــی دامــن بزنــد، 
نتیجــه دیگــری دربــر نخواهــد داشــت و 
ــه  ــرای دســتیابی انســان ب ــی ب ــه مانع ب
ــرا  ــود؛ چ ــل می ش ــی تبدی ــت واقع معرف
کــه حــب و بغض هــای افراطــی مانــع از 
ــا را  ــان واقعیت ه ــا انس ــود ت ــن می ش ای
ببینــد و بــه معرفــت دســت یابــد؛ چنانکه 
در روایــت آمــده اســت: »حــب الشــی ء 

یعمــی و یصــم«.
صادقــی بــا اشــاره بــه عواملــی کــه افــراد 
را بــه ســمت غلــو کــردن ســوق می دهــد، 
ــی  ــل و نادان ــات جه ــی اوق ــزود: گاه اف
افــراد باعــث غلــو می شــود و اگــر آگاهــی 
آنهــا افزایــش یابــد، طبعــا غلــو نخواهنــد 
کــرد. محبــت ورزی و ارادت ورزی هــای 
افراطــی نیــز گهــگاه غلــو ایجــاد می کنــد 
ــط  ــیر غل ــود. تفاس ــل ش ــد تعدی ــه بای ک
ــی از  ــودجویی برخ ــی و س ــون دین از مت

ــه ســوی  ــرای جلب نظــر مــردم ب افــراد ب
خــود نیــز می توانــد بــه غلــو منجــر شــود.

وی ادامــه داد: بــرای مبــارزه بــا غلــو بایــد 
ایــن عوامــل را در نظــر گرفــت و متولیــان 
امــور دیــن بــه ایــن مســائل دقــت کننــد؛ 
بــه عبــارت دیگــر تفاســیر صحیــح از 
متــون دینــی ارائــه داده و ایــن نکتــه را به 
مــردم گوشــزد کننــد کــه در برداشــت های 
دینــی خــود، عقــل را دخالــت دهنــد. اگــر 
ــم  ــان حاک ــود انس ــور وج ــر کش ــل ب عق
شــود و آدمــی تمــام اعتقادهــا، باورهــا و 
ــل  ــا چاشــنی عق ــای خــود را ب گرایش ه
بررســی کنــد، هیــچ گاه دچــار غلــو و افراط 
و تفریــط نخواهــد شــد. اســتاد فلســفه و 
کام اســامی دانشــگاه اصفهــان اضافــه 
کــرد: راهــکار بعــدی، اعتــدال اســت. اگــر 
ــاب  ــود را انتخ ــن خ ــه دی ــی عاقان کس
ــد، آن وقــت  ــه زندگــی کن ــرده و عاقان ک
اســت کــه اعتــدال نیــز خواهــد آمــد. اگــر 
در محبــت ورزی و دشــمنی ها، اعتــدال را 
رعایــت کنیــم، دچــار مســائلی چــون غلــو 

نمی شــویم.

 عقالنیت؛ سالح مبارزه 
با غلو، افراط و تفریط

مــاه محــرم مــاه حــزن و  کیمیای وطن

انــدوه آل هللا و مــاه مانــدگاری اســام و تشــیع 
است. 

عزاداری هــای ســاالنه محــرم بــر مصائــب 
به عنــواِن  توانســته  حســین)ع(  امــام 
ایفــای  بشــر  تاریــخ  رســانه  پرنفوذتریــن 
ــات  ــه ها و اقدام ــم نقش ــد و علی رغ ــش کن نق
ــین  ــام حس ــاد ام ــام و ی ــمنان، ن ــوم دش ش

بــرای  را  باوفایــش  یــاران  و  علیه الســام 
همیشــه تاریــخ، زنــده و پاینــده و پویــا و 

دارد. نگــه  تأثیرگــذار 
ــه آزادی و حریــت  عشــق انســان های پاکباخت
پاک سرشــت  و  خداجــو  انســان های  و 
نمی شناســد؛  مــرز  امــام حســین)ع(  بــه 
ــم  ــنیده ایم و می بینی ــم و ش ــه دیده ای چنان ک
و می شــنویم کــه از ادیــان مختلــف، افــراد 

ــد  ــذر می دهن ــادی هســتند کــه در محــرم ن زی
ــرمه  ــین را س ــزاداران حس ــای ع ــاک پ ــا خ ی
چشــم می کننــد و خــود را در مســیر عــزاداران 
ــب  ــره ای نصی ــظ و به ــا ح ــد ت ــرار می دهن ق
ــام  ــه ام ــت ب ــه و محب ــد. آری، عاق ــود کنن خ
حســین علیه الســام حــد و مــرز دیــن و 
اعتقــاد و حــد و مــرز جغرافیایــی نمی شناســد. 
امــروز در مــاه محــرم، در همــه دنیــا و گوشــه 

و کنــار عالــم، پرچــم عــزای حســین برافراشــته 
اســت و همــه دنیــا حســین و عظمــت کارش را 
ــرو  ــم ف ــرش، ســر تعظی می شناســند و در براب

می آورنــد.
نیروهــای پراكنــده در ســطح شــهر كوفــه كــم 
كــم جمــع شــده و بــه لشــكر عمــر بــن ســعد 

مــی پیوندنــد.
عبیــدهللا عــده ای را مأموریت داد تا در مســیر به 
ســوی كربــا بایســتند و از حركــت كســانی كــه 
بــه قصــد یــاری امام حســین)علیه الســام( از 
كوفــه خــارج می شــوند، جلوگیریــی می كننــد. 
چــون گروهــی از مــردم می دانســتند جنــگ بــا 

امــام حســین)علیه الســام( در حكــم جنــگ 
بــا خــدا و پیامبــر اســت در اثنــای راه از لشــكر 

دشــمن جــدا شــده و فــرار می كردنــد. 
 از سخنان امام حسین)علیه السالم( 

با لشكر دشمن
نخواهیــم  تــن  ذلــت  بــه  مــا  هیهــات 
ــه(. خــدا و رســول او و  ــن الذل ــات م داد)هیه
مؤمنــان هرگــز بــرای مــا ذلــت را نپســندیدند، 
را پروریــده، و  دامن هایــی پاكــی كــه مــا 
ــز  ــد هرگ ــردان غیرتمن ــور و م ــر ش ــرهای پ س
طاعــت فرومایــگان را بــر كشــته شــدن مردانــه 

ــد. ــح ندهن ترجی

آگهی فقدان ســند مالکیت
مــورخ   6366۷ وارده  تقاضــای  طبــق 
ــهادیه  ــرگ استش ــتناد 4 ب ــه اس 96/06/16  ب
ــما  ــهود رس ــای ش ــه امض ــت ک ــدق پیوس مص
گواهــی گردیــده ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ــده  ــع باقیمان ــاحت 245/60 مترمرب ــه مس ب
ــروز و مجــزی شــده  ــی مف شــماره 1140 فرع
از قطعــه زمیــن مزروعــی مشــهور بــه یکصــد 
ــنگ23-  ــی از س ــماره 235 فرع ــی ش جریب
اصلــی واقــع در دشــت کنــاره درب فیــن 
ذیــل  کاشــان  ثبتــی  حــوزه   2 بخــش 
ثبــت31692 صفحــه 559 دفتــر 228 و ثبــت 
23549 صفحــه 3۷0 دفتــر 160 بــه نــام آقای 
علــی صابــری و خانــم مریــم شــفایی آرانــی 
بالمناصفــه ثبــت و اســناد مالکیــت 24۷13 و 
623034 صــادر و تســلیم گردیــد و برابر ســند 
ــه  رهنــی ۷281 مــورخ 1386/08/13 دفترخان
ــعبه 22  ــپه ش ــک س ــن بان ــان در ره 20 کاش
ــی  ــت جابجای ــه عل ــه ب ــد ک ــی باش ــن م بهم
مفقــود شــده اســت چــون درخواســت صــدور 
ســند مالکیــت المثنــی نمــوده و طبــق تبصــره 
ــون  یــک مــاده 120 اصاحــی آییــن نامــه قان
ثبــت آگهــی مــی شــود کــه هرکــس مدعــی 
انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مزبــور 
ــی  ــود م ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س ــا وج ی
ــا ده  ــی ت ــن آگه ــار ای ــخ انتش ــد از تاری باش
ــود  ــراض خ ــه و اعت ــن اداره مراجع ــه ای روز ب
ــت  ــند مالکی ــل س ــه اص ــن ارای ــا ضم را کتب
ــب  ــا مرات ــد ت ــلیم نمای ــه تس ــند معامل و س
ــده  ــه کنن ــه ارای صورتمجلــس و اصــل ســند ب
ــرر  ــت مق ــرف مهل ــر ظ ــردد و اگ ــترد گ مس
اعتراضــی نرســد یــا در صــورت اعتــراض اصــل 
ــت  ــند مالکی ــی س ــود المثن ــه نش ــند ارای س
 مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد

 شد.
تاریخ انتشار))96/0۷/04((

رییــس اداره ثبــت و امــاک اســناد کاشــان، 
ــف محمــد ســلمانی 1206/ م ال

آگهی فقدان ســند مالکیت
آقــای ســعید قاســم زاده برابــر وکالتنامــه 
وارده  مــورخ 96/05/29   441153  -129193
 6 دفترخانــه   93/05/23 تقاضــای  طبــق 
ــل  ــای ابوالفض ــت آق ــض وکال ــان و تفوی کاش
دفترخانــه   95/09/18  -5458 پورقاســمی 
ــری  ــوم کب ــرف وراث مرح ــان از ط 36۷ کاش
نیکخــواه قهــی و علــی قاســم زاده ده آبــادی 
ــدق  ــهادیه مص ــرگ استش ــتناد چهارب ــه اس ب
پیوســت کــه امضــا شــهود رســما گواهــی 
ــت  ــناد مالکی ــه اس ــت ک ــی اس ــده مدع گردی
ششــداگ قطعــه زمیــن باقیمانــده بمســاحت 
26۷/10 مترمربــع بشــماره 1221 فرعــی مفروز 
و مجــزی شــده از قطعــه زمیــن شــماره 
مذکــور قطعــه 96 تفکیکــی از 23 اصلــی 
ــات ۷9 و  ــر 155 صفح ــت دفت ــل ثب ذی

ــت و اســناد  ــه نامشــان ثب ــه( ب 82)بالمناصف
ــده اســت کــه  مالکیــت صــادر و تســلیم گردی
بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده. تقاضــای 
صــدور ســند المثنــی را نمــوده لــذا طبــق 
تبصــره 1 مــاده 120 اصاحــی آییــن نامــه 
ــه هرکــس  ــی شــود ک ــی م ــت آگه ــون ثب قان
مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک 
ــود  ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س ــا وج ــور ی مزب
ــا  ــی ت ــن آگه ــخ انتشــار ای ــی باشــد از تاری م
10 روز بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود 
ــت  ــند مالکی ــل س ــه اص ــن ارای ــا ضم را کتب
ــب  ــا مرات ــد ت ــلیم نمای ــه تس ــند معامل و س
ــده  ــه کنن ــه ارای ــس و اصــل ســند ب صورتمجل
مســترد گــردد واگــر ظــرف مهلــت مقــرر 
اعتراضــی نرســد یــا در صــورت اعتــراض اصــل 
ــت  ــند مالکی ــی س ــود المثن ــه نش ــند ارای س
مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد 

شــد. 
تاریخ انتشار)96/۷/4(

ــت و امــاک اســناد کاشــان،  رییــس اداره ثب
ــف ــلمانی 1169/ م ال ــد س محم

آگهی فقدان ســند مالکیت
مــورخ   40۷349 وارده  تقاضــای  طبــق 
ورشــویی  غامحســین  آقــای   1396/05/02
ــه  ــه 290۷2- 92/11/1 دفترخان ــر وکالتنام براب
21 کاشــان از طــرف احــد ورثــه ی علــی محمد 
ــای  ــویی و آق ــاس ورش ــام عب ــه ن ــویی ب ورش
ــم نامــه 940084-  ــق قی ســعید ورشــویی طب
94/5/6 دادیــار شــعبه سرپرســتی دادســرای 
علــی  ی  ورثــه  از  احــد  طــرف  از  کاشــان 
ــویی  ــدی ورش ــام مه ــه ن ــویی ب ــد ورش محم
ــد  ــد علیمحم ــویی فرزن ــود ورش و وراث محم
ــهادیه  ــرگ استش ــتناد دو ب ــه اس ــویی ب ورش
ــما  ــهود رس ــاء ش ــه امض ــت ک ــدق پیوس مص
گواهــی گردیــده مدعــی اســت کــه ســند 
مالکیــت هفتــاد و پنــج صــدم دانــگ مشــاع 
از ششــدانگ یــک بــاب اطــاق و ســرداب 
و  اطــاق  انبــار جنــب  و  راهــرو  تحتانــی و 
صحــن و شــارع و باغچــه و یــک بــاب مطبــخ 
ــا  ــه ب ــک و باغچ ــی کوچ ــت تحتان ــک باب و ی
حــق عبــور از شــارع و حــق اســتفاده از حــوض 
شــماره 2 فرعــی از 1000 اصلــی بشــماره 3 
ــک  ــش ی ــع در بخ ــی واق ــی از 1000 اصل فرع
ــر 39 صفحــه  ــل ثبــت 362۷ دفت کاشــان ذی
ــت و  ــویی ثب ــد ورش ــی محم ــام عل ــه ن 93 ب
ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت 
کــه بــه علــت جابجایــی مفقــود شــده اســت 
مالکیــت  ســند  صــدور  درخواســت  چــون 
ــاده  ــره 1 م ــق تبص ــذا طب ــوده ل ــی را نم المثن
120 اصاحــی آییــن نامــه قانــون ثبــت آگهــی 
مــی شــود کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه 
ــند  ــود س ــا وج ــور ی ــک مزب ــه مل ــبت ب نس
مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ 
ــن اداره  ــه ای ــا 10 روز ب ــی ت ــن آگه ــار ای انتش

مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن ارایــه 
اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم 
نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند 
ــرف  ــر ظ ــردد واگ ــترد گ ــده مس ــه کنن ــه ارای ب
ــا در صــورت  ــرر اعتراضــی نرســد ی ــت مق مهل
ــی  ــود المثن ــه نش ــند ارای ــل س ــراض اص اعت
ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی 

ــد. ــد ش ــلیم خواه تس
تاریخ انتشار)96/0۷/04(

ــت و امــاک اســناد کاشــان،  رییــس اداره ثب
ــف ــلمانی 1161/ م ال ــد س محم

آگهــی احضار متهم
نظــر بــه اینکــه آقایــان ابراهیــم و میثــم 
حســینی بــه اتهــام ورود بــه عنــف و تخریــب 
و قــدرت نمایــی بــا چاقــو  از طــرف ایــن 
ابــاغ  و  اســت  تعقیــب  تحــت  دادســرا 
نبــودن محــل  بواســطه معلــوم  احضاریــه 
در  بدینوســیله  نگردیــده  اوممکــن  اقامــت 
اجــرای مــاده 1۷4 قانــون آییــن دادرســی 
کیفــری مراتــب بــه نامبــرده ابــاغ تــا در 
ــوار  ــی برخ ــعبه 102 جزای ــوق در ش ــخ ف تاری
جهــت دفــاع از خــود حاضــر گــردد در صــورت 
عــدم حضــور اقــدام قانونــی معمــول خواهــد 

ــد. ش
شــعبه اول دادیــاری دادســرای عمومــی و 

ــوار ــاب برخ انق
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

ــه تاریــخ 96/0۷/02 5/3۷/649/م الــف ب

دادنامه
نســب  معینــی  مهــرداد  آقــای  خواهــان: 
فرزنــد حســن بــا وکالــت خانــم پریســا 
آبــاد  دولــت  نشــانی  بــه  غفــوری مقــدم 
ــاک 1  ــتری پ ــب دادگس ــازان جن ــوار جانب بل
ــواه  ــر نیکخ ــد باق ــای محم ــدگان: 1- آق خوان
ــه  ــی ب ــی همگ ــین قربان ــای امیرحس 2- آق
ــر  ــای اصغ ــکان 3- آق ــول الم ــانی مجه نش
نــور بخــش بــه نشــانی حبیــب آبــاد خ ســید 
ــر پ  ــا پی ــادی ک باب ــد آب ــن اس ــال الدی جم
ــت ...  ــه باب ــه وج ــا: 1- مطالب ــته ه ۷ خواس
2- مطالبــه خســارت  رای دادگاه در خصــوص 
دادخواســت آقــای مهــرداد معینــی نســب 
بــا وکالــت خانــم پریســا غفــوری مقــدم 
ــر  ــش ، امی ــور بخ ــر ن ــان اصغ ــت آقای بطرفی
باقــر نیکخــواه  حســین قربانــی ، محمــد 
ریــال   320000000 مبلــغ  مطالبــه  بخواســته 
ــماره  ــه ش ــک ب ــره چ ــک فق ــه ی ــت وج باب
ــه  ــه ب ــا توج ــه 95/06/23  ب ۷۷۷943 مورخ
ــک و  ــدق چ ــر مص ــت تصوی ــرح دادخواس ش
ــه توســط خواهــان  ــدم پرداخــت ک گواهــی ع
ــدگان در  ــور خوان ــدم حض ــده و ع ــه گردی ارائ
ــه و  ــاغ اخطاری ــم اب ــی علیرغ ــه دادرس جلس
ــذا  ــه علیه ــال الیح ــدم ارس ــی  و ع ــر آگه نش
دعــوی خواهــان وارد تشــخیص و بــه اســتناد 

مــواد 310 و 312 و 313 قانــون تجــارت و 
ــوادو 198و  ــک و م ــدور چ ــون ص ــاده 2 قان م
515 و 522 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
الذکــر  فــوق  مبلــغ  پرداخــت  بــه  حکــم 
بانضمــام هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر 
تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک لغایــت 
ــق شــاخص ســاالنه  ــم طب ــان اجــرای حک زم
بهــای کاال هــا و خدمــات مصرفــی توســط 
دادگاه و ســپس ظــرف بیســت روز پــس از آن 
قابــل تجدیــد نظــر خواهــی درمحاکــم تجدیــد 

ــت.  ــتان اس ــر اس نظ
دفتــر شــعبه دوم دادگاه عمومــی حقوقــی 

ــوار برخ

آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم
آقــای مهــرداد نــوروزی  دادخواســتی بــه 
معصومــه  طرفیــت  بــه  مطالبــه  خواســته 
ــه  ــه ب ــلیم ک ــورا تس ــن ش ــه ای ــژاد ب ــی ن زمان
کاســه 96/2۷5  ثبــت و بــرای 96/0۷/1۷ 
تعییــن  رســیدگی  وقــت    04:00 ســاعت 
شــده اســت نظــر بــه اینکــه خوانــده مجهــول 
المــکان میباشــد لــذا حســب مــاده ۷3 قانون 
آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در 
ــع  ــار طب ــر االنتش ــای کثی ــه ه ــی از روزنام یک
ــوت  ــور دع ــده مذک ــود و از خوان ــر میش و نش
ــخه  ــت نس ــت دریاف ــد جه ــی آی ــل م ــه عم ب
ــر شــورا  ــه دفت ــم ب ــی دادخواســت و ضمائ ثان
ــت  ــز جه ــوق نی ــرر ف ــت مق ــه و در وق مراجع
رســیدگی حاضــر شــود. در صــورت عــدم 
ــاغ شــده محســوب و  حضــور دادخواســت اب
ــم مقتضــی اتخــاذ نمود.چنانچــه  شــورا تصمی
ــک  ــط ی ــد فق ــی باش ــه آگه ــازی ب ــدا نی بع

نوبــت درج و مــدت آن ده روز اســت.
ــک  ــماره ی ــع ش ــارم مجتم ــعبه چه ــر ش دفت

شهرســتان  برخــوار

آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم
بــرات  فرزنــد  ادیــن  بهــاء  آقــای مســلم 
حســب محتویــات پرونــده کاســه 951191 
ب 1 موضــوع شــکایت محســن کاظمــی علیــه 
شــما دایــر بــر کاهبــرداری و عــدم شناســایی 
ــیدگی  ــت رس ــه وق ــه ب ــا توج ــما ب آدرس ش
مــورخ 96/08/01 ســاعت 10 صبــح اخطــار مــی 
گــردد جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر 
ــد الزم  ــد ش ــدام خواه ــررات اق ــق مق و اال وف
ــه  ــه منزل ــه ب ــی مربوط ــت آگه ــر اس ــه ذک ب

ــی باشــد. ــاغ م اب
شــعبه اول بازپرســی دادســرای عمومــی و 

ــوار ــاب برخ انق
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

ــه تاریــخ 96/0۷/01 5/3۷/64۷/م الــف ب

آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم
از دفتــر شــعبه دوم دادگاه عمومــی و حقوقــی 
مطروحــه  پرونــده  در  برخــوار  شهرســتان 

ــاس  ــان عب ــدگان آقای ــه 960341 خوان کاس
ــین  ــجادی و نوش ــن س ــجادی و امیرحس س
ــوم  ــدان مرح ــی وراث و فرزن ــجادی همگ س
علــی اکبــر  کــه  در پرونــده فــوق الذکــر 
ــام شــده اســت و  ــکان اع ــول الم ــه مجه ک
خواهــان هــا امیــر حســین ســجادی فرزنــد 
علــی اکبــر و خانــم منیــژه شــیروانی فرزنــد 
ــمی   در  ــند رس ــراز س ــته اف ــه خواس ــا ب رض
ــی  ــار م ــد اخط ــی باش ــیدگی م ــان رس جری
نمایــد کــه بــرای روز مــورخ 1396/09/12 
ســاعت 10:30 صبــح در دادگاه شــعبه دوم 
محاکــم عمومــی و حقوقــی برخــوار مراجعــه 
نمایــد و یــا چنانچــه جهــات ردی داریــد 
ــه  ــرر ب ــد مق ــل از موع ــی قب ــه صــورت کتب ب
ــد و اال  ــال داری ــام و ارس ــوط اع ــر مرب دفت
ــا رای  ــاذ و دادگاه غیب ــم مقتضــی اتخ تصمی
صــادر خواهــد نمــود جهــت دریافــت نســخه 
ــه  ثانــی و بــرگ دادخواســت و ضمائــم آن ب
ــد ایــن  ــوط ه مراجعــه نمای ــر دادگاه مرب دفت
آگهــی وفــق مــاده ۷3 قانــون  ا د م  دادگاه 
هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی یــک 
نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار 

ــود.  درج ش
ــی  ــی حقوق ــعبه دوم دادگاه عموم ــر ش دفت

ــوار برخ
 شــماره نامــه اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی 

5/3۷/648/م الــف بــه تاریخ 96/0۷/02

دادنامه
ــه  ــماره دادنام ــه : 96/149 ش ــده کاس پرون
شــورای  پنجــم  شــعبه   96/033/08-99
حــل اختــاف دســتگرد خواهــان : مصطفــی 
ــانی  ــه نش ــر ب ــد اکب ــتجردی فرزن کاوه دس
دســتگرد خ مطهــری روبــروی دبیرســان 
محمــد  خوانــده:   3 مســکونی  ملکیــان 
المــکان  مجهــول  نشــانی  بــه  بیرامــی   
خواســته تنفیــذ و فســخ معاملــه و اســترداد 
خصــوص  در  شــورا  رای  پرداختــی  ثمــن 
ــر  ــد اکب ــی کاوه فرزن ــای مصطف ــوی آق دع
بــه طرفیــت آقــای محمــد بیرامــی  بــه 
خواســته صــدور حکــم بــه اعــام فســخ 
معاملــه 10 عــدد صفحــه کاچ بــه لحــاظ 
ــه  ــن معامل ــه ثم ــودن و مطالب دســت دوم ب
ــال  ــزار ری ــد ه ــون و نهص ــغ ده میلی ــه مبل ب
دادرســی  مطلــق خســارات  انضمــام  بــه 
ــت  ــی اس ــان مدع ــه خواه ــرح ک ــن ش بدی
تعــداد ده عــدد صفحــه کاچ پــژو بــه مبلــغ 
ــده  ــال از خوان ــزار ری ــد ه ــون و نهص ده میلی
خریــداری نمــوده ولــی بعــدا مشــخص 
شــده کــه صفحــه کاچ هــا دســت دوم 
ــات  ــی محتوی ــا بررس ــورا ب ــت ش ــوده اس ب
پرونــده از جملــه متــن دادخواســت تقدیمــی 
خواهــان اظهــارات ایشــان و ماحظــه نظریــه 
کارشــناس آقــای فیــروز عســگری و خوانــده 
نیــز علیرغــم ابــاغ از طریــق نشــر آگهــی در 

ــه  ــری ارائ ــاع موث شــورا حاضــر نشــده و دف
ــان را وارد  ــوی خواه ــذا دع ــت ل ــداده اس ن
تشــخیص بــا امعــان نظــر بــه اینکــه خوانــده 
ــروش قطعــات اســتوک و دســت دوم  ــا ف ب
ــس  ــه تدلی ــان در معامل ــه خواه ــری ب تعمی
ــت  ــب دادخواس ــه موج ــان ب ــوده و خواه نم
تنظیمــی معاملــه را فســخ نمــوده علــی 
هــذا دعــوی خواهــان را محمــول بــر صحــت 
تلقــی و بــا اســتناد بــه مــواد 438 الــی 440 
قانــون مدنــی و مــواد 198 و 519 و 522 
قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی 
و انقــاب در امــور مدنــی فســخ معاملــه 
ــه  ــده را ب ــام و خوان ــورخ 1395/02 را اع م
ــژو  ــه کاچ پ ــدد صفح ــه ده ع ــترداد وج اس
بــه مبلــغ ده میلیــون و نهصــد هــزار ریــال کــه 
ــغ  ــرده و مبل ــت ک ــه دریاف ــن معامل بعنوانثم
بابــت هزینــه دادرســی در  ریــال   650000
حــق خواهــان محکــوم نمــوده و اعــام مــی 
دارد رای صــادره غیابــی و ظــرف بیســت روز 
پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــورا 
و بیســت روز پــس از آن قابــل تجدیــد نظــر 
ــوار  ــتان برخ ــتری شهرس ــی در دادگس  خواه

می باشد. 
ــک   ــماره ی ــع ش ــم مجتم ــعبه پنج ــر ش دفت

ــوار  ــتان برخ شهرس
 

اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان 
اصفهان

اداره ثبت اســناد و امالک حوزه ثبت 
ملــک دولت آباد برخوار

تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
ســاختمانهای  و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت 
ــاده  ــوع م ــی موض ــمی آگه ــند رس ــد س فاق
3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون 
ــی و اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
برابــر آرای شــماره هــای ذیــل هیــات موضوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی 
ــد ســند رســمی  اراضــی و ســاختمانهای فاق
ــک  ــت مل ــی حــوزه ثب مســتقر در واحــد ثبت
دولــت آبــاد برخــوار بخــش 16 ثبــت اصفهــان 
بااســتناد اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی  و 
اســناد عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی 
و مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان ذیــل 
ــاده 3  ــق م ــذا طب ــت ل ــده اس ــرز گردی مح
ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و 
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک صورت
اســناد مالکیــت متقاضیــان اعتراضی داشــته 
باشــند  مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــراض خــود را  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
ــخ تســلیم  ــاه از تاری ــک م ،  ظــرف مــدت ی

بــه  را  خــود  دادخواســت  اعتــراض 
ــی  ــد . بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای مراج
اســت در صــورت انقضــای  مــدت مذکــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات اســناد 
ــت صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند  مالکی
 مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه 

نیست.
1-برابــر رای شــماره 139660302018000489 
 1396114402018000010 پرونــده  کاســه 
اکبــر  الــه جمالــی فرزنــد  آقــای فتــح 
از  صــادره   98۷5 شناســنامه  بشــماره 
ــاع  ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــان  نس فاورج
از ششــدانگ یــک بــاب کارگاه بــه مســاحت  
ــر روی قســمتی  ــی ب ــع احداث ــر مرب 364مت
ــع  ــی واق ــی از 316  اصل ــاک 3۷ فرع از پ
ــاد بخــش 16  ــت آب ــی دول ــه صنعت در منطق
ثبــت اصفهــان در ازای مالکیــت مشــاعی 

ــه اولی
2-برابــر رای شــماره 139660302018000490 
 1396114402018000009 پرونــده  کاســه 
آقــای مهــدی ســلیمانی فرزنــد رمضــان 
ــان   ــادره از اصفه ــنامه 109 ص ــماره شناس بش
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــر  ــاحت  364مت ــه مس ــاب کارگاه ب ــک ب ی
ــاک  ــمتی از پ ــر روی قس ــی ب ــع احداث مرب
ــه  ــع در منطق ــی واق ــی از 316  اصل 3۷ فرع
ثبــت   16 بخــش  آبــاد  دولــت  صنعتــی 
ــه ــاعی اولی ــت مش ــان در ازای مالکی اصفه

3-برابر رای شــماره 13966030201800048۷ 
 1396114402018000008 پرونــده  کاســه 
آقــای مهــدی ســلیمانی فرزنــد رمضــان 
ــان   ــادره از اصفه ــنامه 109 ص ــماره شناس بش
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــر  ــاحت  364مت ــه مس ــاب کارگاه ب ــک ب ی
ــاک  ــمتی از پ ــر روی قس ــی ب ــع احداث مرب
ــه  ــع در منطق ــی واق ــی از 316  اصل 3۷ فرع
صنعتــی دولــت آبــاد بخش 16 ثبــت اصفهان 
 خریــداری از مالــک رســمی آقــای امیــر

 عابدی
4-برابر رای شــماره 139660302018000488 
 139611440201800000۷ پرونــده  کاســه 
اکبــر  الــه جمالــی فرزنــد  آقــای فتــح 
از  صــادره   98۷5 شناســنامه  بشــماره 
ــاع  ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــان  نس فاورج
از ششــدانگ یــک بــاب کارگاه بــه مســاحت  
ــر روی قســمتی  ــی ب ــع احداث ــر مرب 364مت
ــع  ــی واق ــی از 316  اصل ــاک 3۷ فرع از پ
ــاد بخــش 16  ــت آب ــی دول ــه صنعت در منطق
ــک رســمی  ــداری از مال ــان خری ــت اصفه ثب

ــدی ــر عاب ــای امی آق
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/0۷/04

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/0۷/19
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   

ــخ  ــه تاری ــف/م ب شــماره: 636 /3۷/05/ال
96/06/2۷

،،
گاهــی اوقــات جهــل و نادانــی افــراد 
باعــث غلــو می شــود و اگــر آگاهــی 
غلــو  طبعــا  یابــد،  افزایــش  آنهــا 

کــرد. نخواهنــد 

إن الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة

روز پنجم ماه محرّم الحرام



اطالعرسانی8
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی اداره ثبت اسناد کاشان

رابــر آراء صــادره هیــأت موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 

فاقــد ســند رســمی 
ــان  ــاک کاش ــناد و ام ــت اس ــتقردر اداره ثب مس
تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان 
مشــخصات  لــذا    . اســت  گردیــده  محــرز 
ــرح  ــه ش ــا ب ــورد تقاض ــاک م ــان و ام متقاضی
ــه  ــت ب ــه منظــور اطــاع عمــوم در2  نوب ــر ب زی
فاصلــه 15 روز آکهــی میشــود 0 در صورتیکــه 
ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس اش
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند . مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
ــه اداره ثبــت اســناد  2 مــاه اعتــراض خــود را ب
ــرف  ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــان تس کاش
ــراض .  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم 

ــد. نماین
شــماره139660302034010875هیأت  1(رای 
دوم.زهــرا علــی بلنــدی فرزندرضــا بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  1024صــادره  شناســنامه 
یکبابخانــه  ملی1262253810-ششــدانگ 
بمســاحت94/20 مترمربــع بشــماره6 فرعــی 
ــوی پشــت  ــع درک ــی واق ــاک 7555- اصل ازپ
مشــهد بخــش1 کاشــان)خریداری ازرضــا علــی 

ــدی( بلن
شــماره139660302034003623هیأت  2(رای   
اکبــر  علــی  فرزنــد  زاده   علــی  .زهــرا  اول 
از کاشــان  بشــماره شناســنامه 946 صــادره 
دانــگ  ســه  ملــی1261699033-  بشــماره 
بمســاحت119/28  یکبابخانــه   ششــدانگ  از 
مترمربــع بشــماره13 فرعــی مجــزی از4فرعــی 
از پــاک 7656- اصلــی واقــع در اراضــی شــهر 

رســمی(  بخش1کاشــان)مالک 
شــماره139660302034003622هیأت  3(رای 
فرزنــد  آبــادی  نــوش  بنائــی  .حســین  اول 
ــی  بشــماره شناســنامه 39294 صــادره  غامعل
ملــی1260382982-  بشــماره  کاشــان  از 
یکبابخانــه   ششــدانگ  از  دانــگ  ســه 
ــی  ــع بشــماره13 فرع بمســاحت119/28 مترمرب
مجــزی از4فرعــی از پــاک 7656- اصلــی 
واقــع در اراضــی شــهر بخش1کاشــان)مالک 

رســمی(
شــماره139660302034010537هیأت  4(رای 
حســام  فرزنــد  علــوی  دوم.امیرحســین 
بشــماره شناســنامه 22213 صــادره از تهــران 
ملی0058335129-ششــدانگ  بشــماره 
بمســاحت48/46  براطــاق   محصورمشــتمل 
از  فرعــی مجــزی  بشــماره11488  مترمربــع 
شــماره232فرعی از پــاک 2- اصلــی واقــع در 
صالــح ابــاد بخش2کاشــان)مالک رســمی(
شــماره139660302034003472هیأت  5(رای 
ــن  ــد حس ــرادی فرزن ــرزاده م ــرف اکب اول.اش
بشــماره شناســنامه60صادره از کاشــان بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1262254671-ششــدانگ 
بشــماره653  مترمربــع  بمســاحت89/75 
ــاث  ــع درغی ــی واق ــاک3و18- اصل ــی از پ فرع
عبــاس  از  بخش2کاشــان)خریداری  ابــاد 

زاده( حســین 
شــماره139660302034005161هیأت  6(رای 
دوم.معصومــه امینــی معیــن فرزندزمــان علــی 
بشــماره شناســنامه708صادره ازکاشــان بشــماره 
ــگ ازششــدانگ  ــی3991231239- ســه دان مل
بمســاحت107/25مترمربع  یکبابخانــه 
بشــماره657 فرعــی از پــاک 3و18- اصلــی 
واقــع درغیــاث ابــاد بخش2کاشــان)خریداری از 

ــاد( ــاث آب ــاعی غی ــن مش مالکی
شــماره139660302034005163هیأت  7(رای 
فرزنــد  قهرمــان  رمضانــی  دوم.مهرابعلــی 
شناســنامه1109صادره  بشــماره  احمدعلــی 
ملــی3991235315-  بشــماره  رزن  از 
یکبابخانــه  ازششــدانگ  دانــگ  ســه 
بمســاحت107/25مترمربع بشــماره657 فرعــی 
ــاد  ــاث اب ــع درغی ــی واق ــاک 3و18-  اصل ازپ
ــاعی  ــن مش ــان)خریداری از مالکی بخش2کاش

غیــاث آبــاد(
شــماره139660302034007349هیأت  8(رای 
ــد  اول.سیدحســین موســوی حســنارودی فرزن
صــادره   11 شناســنامه  بشــماره  ســیدمحمد 
ملــی1262959470- بشــماره  کاشــان  از 

یکبابخانــه  ازششــدانگ  دانــگ  ســه 
بمســاحت119/51 مترمربــع بشــماره659 فرعــی 
ــاد  ــاث اب ــع در غی ــی واق ــاک 3و18- اصل از پ
ــاعی  ــن مش ــان)خریداری از مالکی بخش2کاش

ــاد( ــاث آب غی
شــماره139660302034007350هیأت  9(رای 
ــادی  ــوش اب ــیدزاده ن ــادات س ــه س اول.صدیق
ــنامه 5224  ــماره شناس ــیدمحمد بش ــد س فرزن
-6199330196 بشــماره  کاشــان  از  صــادره 

یکبابخانــه  ازششــدانگ  دانــگ  ســه 
بمســاحت119/51 مترمربــع بشــماره659 فرعــی 
ــاد  ــاث اب ــع در غی ــی واق ــاک 3و18- اصل از پ
ــاعی  ــن مش ــان)خریداری از مالکی بخش2کاش

ــاد( ــاث آب غی
شــماره139660302034005590هیأت  10(رای 
دوم.فضــه رحیمیــان بیدگلــی فرزنــد رحیــم 
ــماره  ــان بش ــنامه0صادره از کاش ــماره شناس بش
ششــدانگ  از  ملی1250029643-دودانــگ 
مترمربــع  بمســاحت124/90  یکبابخانــه 
بشــماره661فرعی از پــاک 3و18-اصلــی واقــع 
از  بخش2کاشــان)خریداری  آبــاد  غیــاث  در 

مالکیــن مشــاعی غیــاث آبــاد(
شــماره139660302034005589هیأت  11(رای 
فرزنــد  نصرابــادی  شــهبازی  دوم.مهــدی 
از  شناســنامه313صادره  بشــماره  رجبعلــی 

کاشــان بشــماره ملی1261990854-چهاردانــگ 
بمســاحت124/90  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
ازپــاک  فرعــی   661 بشــماره  مترمربــع 
آبــاد  غیــاث  در  واقــع  اصلــی  3و18- 
ــاعی  ــن مش ــان)خریداری از مالکی بخش2کاش

غیــاث آبــاد(
شــماره139660302034010877هیأت  12(رای 
حســین  فرزنــد  زارع  عباســی  دوم.مریــم 
بشــماره شناســنامه0صادره ازکاشــان بشــماره 
ملی1250327504-ســه دانــگ از ششــدانگ 
مترمربــع  بمســاحت121/79  یکبابخانــه 
بشــماره662 فرعــی از پــاک 3و18- اصلــی 
ــاد بخش2کاشــان)خریداری  واقــع در غیــاث آب

از مالکیــن مشــاعی غیــاث آبــاد(
شــماره139660302034010878هیأت  13(رای 
حبیــب  فرزنــد  رحیمــی  دوم.امیرحســین 
بشــماره شناســنامه179صادره ازکاشــان بشــماره 
ملی0579976203-ســه دانــگ از ششــدانگ 
مترمربــع  بمســاحت121/79  یکبابخانــه 
بشــماره662 فرعــی از پــاک 3و18-اصلــی 
ــاد بخش2کاشــان)خریداری  واقــع در غیــاث آب

ــاد( ــاث آب ــاعی غی ــن مش از مالکی
شــماره139660302034010690هیأت  14(رای 
کاشــان  واحــد  اســامی  آزاد  دوم.دانشــگاه 
ششــدانگ   -  10100190358 ملــی  بشناســه 
ــع  ــاحت2500 مترمرب ــگاه بمس ــاختمان دانش س
بشــماره1820 فرعــی مجــزی از135فرعــی از 
پــاک 10- اصلــی واقــع دراقبالیــه بخــش2 

کاشــان)خریداری از احمــد کیهــان(
شــماره139660302034003401هیأت  15(رای 
ســادیانی  اســماعیلی  اول.محمــود 
شناســنامه340صادره  فرزندجوادبشــماره 
ازکاشــان بشــماره ملی1260970371-ششــدانگ 
مترمربــع  بمســاحت155/55  ســاختمان 
بشــماره9432 فرعــی مجــزی از شــماره 196 
فرعــی از پــاک 11- اصلــی واقــع در زیــدی 
بخش2کاشــان)خریداری از علــی اصغرنجفــی(

 16(رای شــماره139660302034005682هیأت 
الــه  قــدرت  فرزنــد  دوم.محمدســرنجی 
ازکاشــان  شناســنامه1770صادره  بشــماره 
ــاب  بشــماره ملی1261164288-ششــدانگ یکب
مترمربــع  بمســاحت78/74  ســاختمان 
بشــماره9455 فرعــی مجــزی از شــماره419

فرعــی از پــاک 11- اصلــی واقــع در زیــدی 
محمــود  ورثــه  از  بخش2کاشــان)خریداری 

گندمــی وغیــره(
ــماره139560302034028394هیأت  17(رای ش
ــب  ــد حبی ــس فرزن ــک نف ــین نی اول.امیرحس
ازکاشــان  شناســنامه759صادره  بشــماره 
بشــماره ملی1262251168-ششــدانگ قســمتی 
مترمربــع  بمســاحت24/32  ازیکبابخانــه 
بشــماره4168 فرعــی مجــزی از شــماره 38 
فرعــی از پــاک 12- اصلــی واقــع درجمــال 
حســین  از  بخش2کاشــان)خریداری  ابــاد 

محمدســعیدی(
شــماره139660302034006751هیأت  18(رای 
بشــماره  حســین  فرزنــد  اول.محمودقدمــی 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه938صادره 
ــازه  ــاب مغ ــدانگ یکب ملی1262252954-شش
بشــماره4189  مترمربــع  بمســاحت13/4 
از  فرعــی  شــماره1948  از  مجــزی  فرعــی 
ابــاد  درجمــال  واقــع  اصلــی   -12 پــاک 
الــه  رحمــت  از  بخش2کاشــان)خریداری 

اقــازاده(
شــماره139660302034005042هیأت  19(رای 
اول.زهــرا کانتــرزاده گرمســیر فرزنــد محمدرضــا 
بشــماره شناســنامه177صادره از تفــت بشــماره 
یکبابخانــه  ملی4459685221-ششــدانگ 
بشــماره5639  مترمربــع  بمســاحت94/5 
از  فرعــی  شــماره3674  از  مجــزی  فرعــی 
پــاک 13- اصلــی واقــع در دشــت حکیــم 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034026219هیأت  20(رای 
فرزنــد  مازندرانیــان  دوم.محمدرضــا 
شناســنامه10224صادره  بشــماره  مهــدی 
ملــی1260608581-  بشــماره  کاشــان  از 
بمســاحت100مترمربع  یکبابخانــه  ششــدانگ 
بشــماره22134فرعی مجــزی از شــماره5507 
فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی 

رســمی( ابادبخش2کاشــان)مالک 
21(رای شــماره139560302034030356هیأت 
ــد غامرضــا بشــماره  ــی فرزن ــاس نعمت دوم.عب
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه3390صادره 
ششــدانگ  از  دانــگ  ملی1260930300-ســه 
یکبــاب  ســاختمان بمســاحت145/77مترمربع 
بشــماره22281فرعی از پــاک 15- اصلــی واقــع 

ــمی( ــان)مالک رس ــی ابادبخش2کاش درناج
ــماره139560302034030355هیأت  22(رای ش
دوم.الهــام بنائــی علــی ابــادی فرزنــد فضــل اله 
بشــماره شناســنامه15صادره از کاشــان بشــماره 
ششــدانگ  از  دانــگ  ملی1263018009-ســه 
ــاحت145/77مترمربع  ــاختمان بمس ــاب س یکب
بشــماره 22281 فرعــی از پــاک 15- اصلــی 
ابادبخش2کاشــان)مالک  درناجــی  واقــع 

ــمی( رس
ــماره139660302034003684هیأت  23(رای ش
اول.ســهیا صفــاری قمصــری فرزنــد هوشــنگ 
کاشــان  از  شناســنامه3540صادره  بشــماره 
دانــگ  ملی1263347924-ســه  بشــماره 
بمســاحت116/45  یکبابخانــه  ششــدانگ  از 
از  فرعــی  بشــماره22372  مترمربــع 
ابــاد  ناجــی  در  واقــع  اصلــی   -15 پــاک 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
24(رای شــماره139660302034003685هیأت 
اول.علیرضــا محمدیــه فرزنــد اکبــر بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه3382صادره 
ملی1262021537-ســه دانــگ از ششــدانگ 
مترمربــع  بمســاحت116/45  یکبابخانــه 

بشــماره22372 فرعــی از پــاک 15- اصلــی 
ابــاد بخش2کاشــان)مالک  ناجــی  واقــع در 

رســمی(
شــماره139660302034003505هیأت  25(رای 
اکبــری فرزنــد علــی بشــماره  اول.محبوبــه 
بشــماره  تهــران  از  شناســنامه2088صادره 
یکبابخانــه  ملی0053908740-ششــدانگ 
بشــماره22384  مترمربــع  بمســاحت127/8 
از  شــماره2745فرعی  از  مجــزی  فرعــی 
ابــاد  ناجــی  در  واقــع  اصلــی   -15 پــاک 
ازســلطانعلی  بخش2کاشــان)خریداری 

ابراهیمــی(
26(رای شــماره139660302034007444هیأت 
تقوایــی یزدلــی فرزنــد حســین  اول.میثــم 
کاشــان  از  شناســنامه2960صادره  بشــماره 
ملی1262101247-ششــدانگ  بشــماره 
مترمربــع  بمســاحت188/54  یکبابخانــه 
بشــماره22414فرعی از پــاک 15- اصلــی واقــع 
ــمی( ــان)مالک رس ــاد بخش2کاش ــی اب در ناج

27(رای شــماره139660302034005953هیأت 
ــا  ــال اق ــد جم ــی فرزن ــی یزدل ــرم ایقان اول.اک
بشــماره شناســنامه22صادره از آران و بیــدگل 
ملی6199840437-ششــدانگ  بشــماره 
مترمربــع  بمســاحت112/50  یکبابخانــه 
و1862  از4000  مجــزی  بشــماره22417فرعی 
ــی  ــع در ناج ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ فرع

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  ابــاد 
28(رای شــماره139660302034005855هیأت 
اول.مســعود نظــری نــژاد فرزنــد عباس بشــماره 
بشــماره  تهــران  از  شناســنامه35304صادره 
یکبابخانــه  ملی0082247498-ششــدانگ 
بمســاحت 75مترمربــع بشــماره22418فرعی 
مجــزی از7940فرعــی از پــاک 15- اصلــی 
ابــاد بخش2کاشــان)مالک  ناجــی  واقــع در 

ــمی( رس
شــماره139660302034005851هیأت  29(رای 
علــی  فرزنــد  شــقایقی  اول.حمیدرضــا 
محمــد بشــماره شناســنامه0صادره از کاشــان 
ملی1250036038-ششــدانگ  بشــماره 
مترمربــع  بمســاحت143/6  یکبابخانــه 
اصلــی   -15 پــاک  از  بشــماره22423فرعی 
ــاد بخش2کاشــان)خریداری  ــع در ناجــی اب واق

ابتکاریــاوران کویــر( شــرکت  از 
30(رای شــماره139660302034005854هیأت 
اول.مســعود نظــری نــژاد فرزنــد عباس بشــماره 
بشــماره  تهــران  از  شناســنامه35304صادره 
یکبابخانــه  ملی0082247498-ششــدانگ 
بمســاحت69/3 مترمربــع بشــماره22431فرعی 
مجــزی از7890فرعــی از پــاک 15- اصلــی 
ابــاد بخش2کاشــان)مالک  ناجــی  واقــع در 

ــمی( رس
31(رای شــماره139660302034007354هیأت 
احمــد  فرزنــد  رحمانــی  اول.ابراهیــم 
کامیــاران  از  شناســنامه3412صادره  بشــماره 
دانــگ  ملی3838345045-ســه  بشــماره 
ــع  ــه بمســاحت99 مترمرب ازششــدانگ یکبابخان
بشــماره22435فرعی مجــزی از6069 فرعــی 
از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
ــماره139660302034007355هیأت  32(رای ش
فرزنــد  ده  ســه  محســنی  اول.معصومــه 
از  شناســنامه641صادره  بشــماره  عزیزالــه 
کاشــان بشــماره ملی1261123662-ســه دانــگ 
ــع  ــه بمســاحت99 مترمرب ازششــدانگ یکبابخان
بشــماره22435فرعی مجــزی از 6069 فرعــی 
از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
ــماره139660302034005894هیأت  33(رای ش
عبــاس  فرزنــد  غزنــوی  دوم.علــی 
کاشــان  از  شناســنامه0صادره  بشــماره 
ملی1250109221-ششــدانگ  بشــماره 
مترمربــع  بمســاحت126/75  یکبابخانــه 
اصلــی   -15 پــاک  از  بشــماره22437فرعی 
ابــاد بخش2کاشــان)مالک  ناجــی  واقــع در 

) رســمی
شــماره139660302034010715هیأت  34(رای 
ــماره  ــا بش ــد غامرض ــی فرزن ــیه میرزائ اول.آس
بشــماره  کاشــان  از  صــادره   58 شناســنامه 
یکبابخانــه  ملی1261918762-ششــدانگ 
بشــماره22489  بمســاحت100مترمربع 
از  شــماره7744فرعی  از  مجــزی  فرعــی 
ابــاد  ناجــی  در  واقــع  اصلــی   -15 پــاک 
الــه  حجــت  از  بخش2کاشــان)خریداری 

بهامیــن(
 35(رای شــماره139660302034010718هیأت 
محمــود  فرزنــد  پــور  امینــی  اول.مرتضــی 
بشــماره شناســنامه 2108 صــادره از کاشــان

ملی1262092752-ششــدانگ  بشــماره 
براطــاق  محصورمشــتمل  زمیــن  قطعــه 
بشــماره22490  بمســاحت223/20مترمربع 
ــی  ــع در ناج ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ فرع
ابــاد بخش2کاشــان)خریداری از ورثــه علــی 

نقــی فضــل(
شــماره139660302034010627هیأت  36(رای 
صــادق  فرزنــد  جعفرابــادی  اقــا  دوم.علــی 
ــان  ــادره از کاش ــنامه37903 ص ــماره شناس بش
ملی1260369056-ششــدانگ  بشــماره 
بمســاحت133/10مترمربع  یکبابخانــه 
بشــماره22492فرعی از پــاک 15- اصلــی واقــع 
ــمی( ــان)مالک رس ــاد بخش2کاش ــی اب در ناج

37(رای شــماره139660302034010533هیأت 
ــر بشــماره  ــد قمب ــا شــعبان زاده فرزن دوم.مهلق
بشــماره  دلیجــان  از  10صــادره  شناســنامه 
یکبابخانــه  ملی0579872270-ششــدانگ 
بشــماره22495  مترمربــع  بمســاحت219/40 
ــی  ــع در ناج ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ فرع

ابــاد بخش2کاشــان)مالک رســمی(
شــماره139660302034010712هیأت  38(رای 

اول.حســین خاکــی دیزچــه فرزنــد علــی محمد 
بشــماره شناســنامه 9صــادره از کاشــان بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1262970504-ششــدانگ 
بمســاحت160 مترمربــع بشــماره22497 فرعــی 
از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 
ــاح زاده( ــدی ف بخش2کاشــان)خریداری ازمه
شــماره139660302034010711هیأت  39(رای 
ــد حســین  اول.محســن عامــری شــهرابی فرزن
از کاشــان  بشــماره شناســنامه 679 صــادره 
ملی1262035163-ششــدانگ  بشــماره 
بمســاحت123/23مترمربع  ســاختمان 
اصلــی   -15 پــاک  از  بشــماره22498فرعی 
ــاد بخش2کاشــان)خریداری  ــع در ناجــی اب واق

از نعمــت الــه دشــت حکیمــی(
شــماره139660302034010709هیأت  40(رای 
ــم  ــد ابراهی ــه فرزن ــی کل ــین امین اول.امیرحس
بشــماره شناســنامه 3721 صــادره از کاشــان 
از  ملی0492768862-2/46دانــگ  بشــماره 
بمســاحت100مترمربع  یکبابخانــه  ششــدانگ 
از7403فرعــی  مجــزی  بشــماره22499فرعی 
از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034010710هیأت  41(رای 
بشــماره  علــی  فرزنــد  دانشــمند  اول.داود 
تهــران  از  صــادره   4300 شناســنامه 
از  ملی0068269250-3/54دانــگ  بشــماره 
بمســاحت100مترمربع  یکبابخانــه  ششــدانگ 
از7403فرعــی  مجــزی  بشــماره22499فرعی 
از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034011035هیأت  42(رای 
ــین  ــد حس ــی فرزن ــی پورکاش ــه حاج اول.رباب
ــان  ــادره از کاش ــنامه 42625 ص ــماره شناس بش
ششــدانگ  ملــی1260416313-  بشــماره 
باغچــه وســاختمان بمســاحت345/92مترمربع 
بشــماره22500فرعی از پــاک 15- اصلــی واقــع 
در ناجــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری از ورثــه 

رضــا بخشــی(
شــماره139660302034010381هیأت  43(رای 
بشــماره  محمدآقــا  فرزنــد  دوم.منیــرزواری 
بشــماره  کاشــان  از  506 صــادره  شناســنامه 
یکبــاب  ملی1261660765-ششــدانگ 
بشــماره22501  بمســاحت180مترمربع  کارگاه 
از  شــماره20613فرعی  از  مجــزی  فرعــی 
ابــاد  ناجــی  در  واقــع  اصلــی   -15 پــاک 
ــی( ــا رزاق ــان)خریداری از غامرض بخش2کاش

شــماره139660302034010631هیأت  44(رای 
ــش  ــد خدابخ ــیان فرزن ــان خدابخش دوم.احس
کاشــان  از  صــادره   951 شناســنامه  بشــماره 
ملی1261623215-ششــدانگ  بشــماره 
بمســاحت129/52مترمربع  خانــه  یکبــاب 
بشــماره22507 فرعــی از پــاک 15- اصلــی 
ابــاد بخش2کاشــان)مالک  ناجــی  واقــع در 

رســمی(
شــماره139660302034010724هیأت  45(رای 
ــیدمحمود  ــد س ــدری فرزن ــیدمجتبی ص دوم.س
از  صــادره   285 شناســنامه  بشــماره 
ملــی1262361486- بشــماره  کاشــان 

خانــه  یکبــاب  ازششــدانگ  دانــگ  ســه 
بشــماره22523  بمســاحت76/20مترمربع 
پــاک  از  از7981فرعــی  مجــزی  فرعــی 
ابــاد  ناجــی  در  واقــع  اصلــی   -15

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034010725هیأت  46(رای 
دوم.ابتصــام باریــک انــدام فرزند صالح بشــماره 
ــماره  ــان بش ــادره از کاش ــنامه 1338 ص شناس
ملی1262387663-ســه دانــگ ازششــدانگ 
بمســاحت76/20مترمربع  خانــه  یکبــاب 
ــی  ــزی از7981فرع ــی مج ــماره22523 فرع بش
از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 
مجتبــی  ســید  از  بخش2کاشــان)خریداری 

ــدری ( ص
شــماره139660302034011124هیأت  47(رای 
فرزندمجتبــی  فاتــح  کــوروش  دوم.حامــد 
ازهمــدان  شناســنامه2163صادره  بشــماره 
ملی3991235854-ششــدانگ  بشــماره 
مترمربــع  بمســاحت141/85  یکبابخانــه 
اصلــی   -15 ازپــاک  بشــماره22525فرعی 
ــاد بخش2کاشــان)خریداری  واقــع در ناجــی آب
ناجــی اراضــی  مشــاعی  مالکیــن   از 

 آباد(
ــماره139560302034005954هیأت  48(رای ش
اول.آســیه کربائــی فرزنــد حمیــد بشــماره 
بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه678صادره 
یکبابخانــه  ششــدانگ  ملــی1262035155- 
بمســاحت115 مترمربــع بشــماره22526فرعی 
ــی  ــاک 15- اصل ــی از پ ــزی از 9445 فرع مج
واقــع در ناجــی آبــاد بخش2کاشــان)مالک 

ــمی( رس
شــماره139660302034010714هیأت  49(رای 
محمــد  فرزنــد  جــزه  زراعتــی  اول.امیــد 
کاشــان  از  شناســنامه2020صادره  بشــماره 
ملی1263332730-ششــدانگ  بشــماره 
چهاردیــواری مشــتمل براعیــان بمســاحت101/8 
از  مجــزی  بشــماره1432فرعی  مترمربــع 
اصلــی   -24 پــاک  از  شــماره147فرعی 
بخش2کاشــان)مالک  دیزچــه  در   واقــع 

رسمی(
شــماره139660302034007450هیأت  50(رای 
اول.مریــم آقاقدیــری کاشــی فرزنــد خلیــل 
کاشــان  از  شناســنامه1074صادره  بشــماره 
ملی1262082412-ششــدانگ  بشــماره 
مترمربــع  بمســاحت209/90  یکبابخانــه 
شــماره694  از  مجــزی  بشــماره10920فرعی 
ــن  ــع در فی ــی واق ــاک 33- اصل ــی از پ فرع
ــه  ــرج ال ــان)خریداری ازف ــک بخش2کاش کوچ

نیــک بخــت(
شــماره139660302034005678هیأت  51(رای 

دوم.ناصرصــدری مقــدم فرزنــد علــی اکبــر 
ــماره  ــان بش ــنامه1صادره از کاش ــماره شناس بش
ملــی1262928850 -چهاردانــگ ازششــدانگ 
بمســاحت187/19مترمربع  یکبابخانــه 
 1598 ازشــماره  مجــزی  بشــماره10925فرعی 
وباقیمانــده201 فرعــی از پــاک 33- اصلــی 
واقــع در فین کوچــک بخش2کاشــان)خریداری 

ــی( ــور فین ــین پ ــا حس از رض
شــماره139660302034005679هیأت  52(رای 
دوم.آســیه اخبــاری نــژاد فرزنــد احمــد بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه4861صادره 
ششــدانگ  از  دانــگ  ملــی1261024974-دو 
مترمربــع  بمســاحت187/19  یکبابخانــه 
بشــماره10925فرعی مجــزی از شــماره 1598 
وباقیمانــده201 فرعــی از پــاک 33- اصلــی 
واقــع در فین کوچــک بخش2کاشــان)خریداری 

ــی( ــور فین ــین پ ــا حس از رض
شــماره139660302034011027هیأت  53(رای 
احمــد  فرزنــد  فینــی  محمدیــان  اول.رضــا 
ازکاشــان  صــادره  شناســنامه51  بشــماره 
ملی1262987423-ششــدانگ  بشــماره 
یکبابخانــه وباغچــه بمســاحت1390/4 مترمربــع 
 1113 ازشــماره  مجــزی  بشــماره11045فرعی 
ــن  ــع در فی ــی واق ــاک 33- اصل ــی از پ فرع

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  کوچــک 
 54(رای شــماره139660302034000329هیأت 
بشــماره  الــه  روح  فرزنــد  اول.وحیدبهــرام 

بشــماره کاشــان  از  شناســنامه1134صادره 
یکبابخانــه  ملی1261724798-ششــدانگ 
ــماره6781فرعی  ــع بش ــاحت109/3 مترمرب بمس
ازپــاک  شــماره479فرعی  از  مجــزی 
بــزرگ  فیــن  در  واقــع  اصلــی   -34

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034001187هیأت  55(رای 
دوم.رضــا ســیفای فینــی فرزندحســین بشــماره 
بشــماره  ازکاشــان  صــادره  شناســنامه27 
چهاردیــواری  ملی1262949165-ششــدانگ 
بمســاحت90/80  براطــاق  محصورمشــتمل 
از  مجــزی  فرعــی  بشــماره6885  مترمربــع 
اصلــی   -34 پــاک  از  1154فرعــی  شــماره 
واقــع در فیــن بــزرگ بخش2کاشــان)خریداری 

ازورثــه حشــمت خانــم نجیبــی (
شــماره139660302034011926هیأت  56(رای 
محمــد  نگهدارفرزنــد  دوم.حمیدرضــا 
کاشــان  از  شناســنامه932صادره  بشــماره 
ســه  ملــی1262252891-  بشــماره 
یکبابخانــه  ازششــدانگ  دانگمشــاع 
بمســاحت1446/26مترمربع  بــاغ 
 284 شــماره  از  مجــزی  بشــماره6927فرعی 
فرعــی ازپــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن 
رســمی( بخش2کاشــان)مالک  بــزرگ 

شــماره139660302034011928هیأت  57(رای 
میرســاجدی  الســادات  دوم.الدن 
ــنامه51صادره  ــماره شناس ــیدمحمد بش فرزندس
ملــی1262323134-  بشــماره  کاشــان  از 
یکبابخانــه  ازششــدانگ  دانگمشــاع  ســه 
بمســاحت1446/26مترمربع  بــاغ 
 284 شــماره  از  مجــزی  بشــماره6927فرعی 
فرعــی ازپــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  بــزرگ 
58(رای شــماره139460302034031851هیأت 
رمضانعلــی  فرزنــد  طحــان  اول.عباســعلی 
کاشــان  از  صــادره  شناســنامه14  بشــماره 
ملی1262853076-ششــدانگ  بشــماره 
ــان  ــتمل براعی ــن محصورمش ــه زمی ــک قطع ی
بمســاحت110/28 مترمربــع بشــماره1440 فرعی 
مجــزی ازشــماره903فرعی از پــاک 40- اصلــی 
ــاد بخش2کاشــان)خریداری  واقــع درحســن آب

ــی( ــوب پائ ــر چ ــی اکب ازعل
شــماره139660302034011028هیأت  59(رای 
ــی  ــد عل ــادی فرزن ــی حســن اب ــدی ازان اول.مه
بشــماره شناســنامه12 صــادره از کاشــان بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1262959101-ششــدانگ 
بشــماره1491فرعی  بمســاحت146مترمربع 
مجــزی از شــماره 98فرعــی از پــاک 40- اصلی 
ــاد بخش2کاشــان)خریداری  واقــع درحســن آب

ــیان( ــلطان مهندس ــم س از خان
شــماره139660302034007366هیأت  60(رای 
اول.جعفرجســاس فرزنــد محمــود بشــماره 
کاشــان  از  صــادره  شناســنامه43669 
از  دانــگ  ملی1260426777-ســه  بشــماره 
ششــدانگ اعیانــی یکبابخانــه بمســاحت116 
مجــزی  فرعــی  بشــماره6919  مترمربــع 
اصلــی   -45 پــاک  از  فرعــی    3660 از 
نامــه  بخش2کاشــان)اجاره  لتحــر  در   واقــع 

اوقاف(
شــماره139660302034007367هیأت  61(رای 
اصغــر  فرزنــد  لتحــری  آرانــی  اول.مرضیــه 
تهــران  از  صــادره  شناســنامه1296  بشــماره 
دانــگ  ملی0067150845-ســه  بشــماره 
ــاحت116  ــه بمس ــی یکبابخان ــدانگ اعیان ازشش
مجــزی  فرعــی  بشــماره6919  مترمربــع 
اصلــی   -45 پــاک  از  فرعــی     3660 از 
نامــه بخش2کاشــان)اجاره  لتحــر  در   واقــع 

 اوقاف(
شــماره139660302034004994هیأت  62(رای 
بشــماره  اکبــر  فرزنــد  اختــر  دوم.مریــم 
از دزفــول بشــماره  شناســنامه1874 صــادره 
ملــی5269593955- ششــدانگ یکبابخانــه 
بشــماره6923  مترمربــع  بمســاحت151/45 
فرعــی  شــماره1418  از  مجــزی  فرعــی 
لتحــر  در  واقــع  اصلــی   -45 پــاک   از 
ــواه  ــین وطنخ ــان)خریداری ازحس بخش2کاش

کاشــی(
63(رای شــماره139660302034003422هیأت 
ــین  ــد غامحس ــی فرزن ــه علیرضائ دوم.روح ال
کاشــان  از  صــادره  شناســنامه38  بشــماره 
ملی1262680662-ششــدانگ  بشــماره 

مترمربــع  بمســاحت124/60  یکبابخانــه 
ــی  ــزی از1465فرع ــی مج ــماره14399 فرع بش
ابــاد  واقــع درصفــی  اصلــی  پــاک 49-  از 
الواســطه  مــع  بخش2کاشــان)خریداری 

فتحــی( ازمحمداقــا 
شــماره139660302034004028هیأت  64(رای 
فرزنــد  خارکــن  زاده  اســدهللا  اول.مهــدی 
ــادره  ــنامه3455 ص ــماره شناس ــی بش محمدتق
ملــی1262106184- بشــماره  کاشــان  از 

ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت119/5 مترمربع 
شــماره  از  مجــزی  فرعــی  بشــماره14406 
7045فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع در 
صفــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری ازمحســن 

توســلی(
شــماره139660302034005065هیأت  65(رای 
ــی بشــماره  ــد نادعل ــی فرزن اول.مرتضــی صادق
شناســنامه386 صــادره از باختــران بشــماره 
یکبابخانــه  ملی3253307263-ششــدانگ 
بشــماره14417  مترمربــع  بمســاحت110/12 
از  شــماره1246فرعی  از  مجــزی  فرعــی 
ابــاد  صفــی  در  واقــع  اصلــی   -49 پــاک 
حاجــی  نازنیــن  از  بخش2کاشــان)خریداری 

بیگــی(
66(رای شــماره139660302034007382هیأت 
ــماره  ــی بش ــد اقاتق ــا اژدری فرزن اول.محمدرض
بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه648صادره 
ازششــدانگ  دانــگ  ملی1261882946-ســه 
مترمربــع  بمســاحت89/75  یکبابخانــه 
شــماره  از  مجــزی  فرعــی  بشــماره14431 
ــع در  ــی واق ــاک 49- اصل ــی از پ 12043فرع
ابــاد بخش2کاشــان)مالک رســمی( صفــی 
ــماره139660302034007384هیأت  67(رای ش
ــد محمــد بشــماره  ــی فرزن اول.معصومــه رعایائ
بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه9442صادره 
ازششــدانگ  دانــگ  ملی1260600769-ســه 
مترمربــع  بمســاحت89/75  یکبابخانــه 
شــماره  از  مجــزی  فرعــی  بشــماره14431 
ــع در  ــی واق ــاک 49- اصل ــی از پ 12043فرع
ابــاد بخش2کاشــان)مالک رســمی( صفــی 
شــماره139660302034007361هیأت  68(رای 
عبدالعلــی  فرزنــد  تمتاجــی  اول.جــواد 
ازکاشــان  شناســنامه32صادره  بشــماره 
دانــگ  ملی1263027598-ســه  بشــماره 
بمســاحت105/65  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
از  مجــزی  بشــماره14442فرعی  مترمربــع 
اصلــی   -49 پــاک  از  1465فرعــی  شــماره 
ــاد بخش2کاشــان)خریداری  ــع در صفــی اب واق

فتحــی( ازمحمدوغامعلــی 
69(رای شــماره139660302034007363هیأت 
اول.محدثــه ســادات محقــی فرزنــد ســیدمحمد 
کاشــان  از  شناســنامه43صادره  بشــماره 
دانــگ  ملی1263543677-ســه  بشــماره 
بمســاحت105/65  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
از  مجــزی  بشــماره14442فرعی  مترمربــع 
اصلــی   -49 پــاک  از  شــماره1465فرعی 
ــاد بخش2کاشــان)خریداری  ــع در صفــی اب واق

فتحــی( ازمحمدوغامعلــی 
شــماره139660302034010663هیأت  70(رای 
ــا محمدقاســم فرزندحســین بشــماره  اول.فریب
ــماره  ــان بش ــادره از کاش ــنامه15568 ص شناس
ملــی0084579242-دو دانــگ از ششــدانگ 
بمســاحت79/85مترمربع  یکبابخانــه 
شــماره  از  مجــزی  فرعــی  بشــماره14456 
1331فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع در 
ــه  ــان)خریداری از ورث ــاد بخش2کاش ــی اب صف

فاطمــی(
شــماره139660302034010664هیأت  71(رای 
اول.پرویــن شــتردار ابوزیدآبــادی فرزندعلــی 
بشــماره شناســنامه2481 صــادره از کاشــان 
از  دانــگ  ملــی1260636984-دو  بشــماره 
ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت79/85مترمربع 
شــماره  از  مجــزی  فرعــی  بشــماره14456 
1331فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع در 
ــه  ــان)خریداری از ورث ــاد بخش2کاش ــی اب صف

فاطمــی(
شــماره139660302034010665هیأت  72(رای 
فرزندرضــا  قهــرودی  غفــاری  اول.مرتضــی 
کاشــان  از  شناســنامه5951صادره  بشــماره 
از  دانــگ  ملــی0056600704-دو  بشــماره 
ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت79/85مترمربع 
شــماره  از  مجــزی  فرعــی  بشــماره14456 
1331فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع در 
ــه  ــان)خریداری از ورث ــاد بخش2کاش ــی اب صف

فاطمــی(
 73(رای شــماره139660302034010844هیأت 
فرزندحســن  کاشــان  ناظمــی  دوم.مهــدی 
بشــماره شناســنامه396صادره از کاشــان بشماره 
یکبابخانــه  ملی1261792661-ششــدانگ 
بشــماره14460  بمســاحت102/50مترمربع 

فرعــی مجــزی از شــماره 9010فرعــی از
ابــاد  صفــی  در  واقــع  اصلــی   -49 پــاک 
نماینــده  میثــم  از  بخش2کاشــان)خریداری 

نیاســر(
شــماره139660302034010653هیأت  74(رای 
دوم.معصومــه جالــی فرزندعباســعلی بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه6603صادره 
یکبابخانــه  ملی1263378544-ششــدانگ 
بشــماره14463  بمســاحت173مترمربع 
از  380فرعــی  شــماره  از  مجــزی  فرعــی 
ابــاد  صفــی  در  واقــع  اصلــی   -49 پــاک 
بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه از علــی 

پــرورده(
شــماره139660302034009702هیأت  75(رای 
فرزندجــواد  حســکوئی  بابائــی  اول.فرزانــه 
ــماره  ــان بش ــنامه0صادره از کاش ــماره شناس بش
یکبابخانــه  ملی1250032271-ششــدانگ 
بشــماره14464  بمســاحت90/95مترمربع 
از  5758فرعــی  شــماره  از  مجــزی  فرعــی 

ابــاد  صفــی  در  واقــع  اصلــی   -49 پــاک 
طیبیــان(  زهــرا  از  بخش2کاشــان)خریداری 
76(رای شــماره139660302034007376هیأت 
بشــماره  جــواد  فرزنــد  اول.محمودموبــد 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه236صادره 
از ششــدانگ  ملی1262315743-چهاردانــگ 
مترمربــع  بمســاحت74/46  یکبابخانــه 
ــی  ــاک 49- اصل ــی از پ ــماره14483 فرع بش
ــان)خریداری  ــاد بخش2کاش ــی آب ــع درصف واق

ازمحمدفتحــی(
ــماره139660302034007377هیأت  77(رای ش
بشــماره  رضــا  فرزنــد  بهزادنیــا  اول.مریــم 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه776صادره 
از ششــدانگ  دانــگ  ملــی1261829425-دو 
مترمربــع  بمســاحت74/46  یکبابخانــه 
بشــماره14483 فرعــی ازپــاک 49- اصلــی  
ــان)خریداری  ــاد بخش2کاش ــی آب ــع درصف واق

ازمحمدفتحــی(
شــماره139660302034010998هیأت  78(رای 
دوم.اکــرم پیــران کاشــانی فرزنــد ماشــااله 
بشــماره شناســنامه623صادره از کاشــان بشماره 
یکبابخانــه  ملی1261719670-ششــدانگ 
ــع بشــماره360 فرعــی  بمســاحت99/50 مترمرب
از پــاک 52- اصلــی واقــع در اراضــی مشــاعی 
از  بخش2کاشــان)خریداری  ابــاد  صفــی 

ــاد( ــی آب ــاعی صف ــن مش مالکی
شــماره139660302034010716هیأت  79(رای 
اول.فرزانــه مــرادی فرزنــد عیســی بشــماره 
بشــماره  تهــران  از  شناســنامه15001صادره 
یکبابخانــه  ملی0078931355-ششــدانگ 
بمســاحت75مترمربع بشــماره365 فرعــی از 
پــاک 52-اصلــی واقــع دراراضــی مشــاعی 
بخش2کاشــان)خریداری  ابــاد  صفــی 

ازجعفررســتمی(
شــماره139660302034010915هیأت  80(رای 
فرزنــد  آبــادی   نــوش  اول.زهراعجمــی 
61صــادره  شناســنامه  بشــماره  الــه  نعمــت 
ملــی1263275699- بشــماره  کاشــان  از 

یکبابخانــه  ازششــدانگ  دانــگ  ســه 
بمســاحت192/37مترمربع بشــماره5112 فرعــی 
ــی  ــاک 1- اصل مجــزی از شــماره74فرعی از پ
از  بخش4کاشــان)خریداری  راونــد  در  واقــع 

عجمــی( غامرضــا 
شــماره139660302034031871هیأت  81(رای 
فرزنــد  راونــدی  زاده  ســلیمان  دوم.کریــم 
از  محمــد بشــماره شناســنامه 1446صــادره 
کاشــان بشــماره ملی1261203569-ششــدانگ 
ــاب ســاختمان بمســاحت173/75مترمربع  یکب
ازشــماره  مجــزی  بشــماره5209فرعی 
1830فرعــی از پــاک 1- اصلــی واقــع در راونــد 
از  الواســطه  مــع  بخش4کاشــان)خریداری 

ماشــااله منصــوری راونــدی(
شــماره139660302034007419هیأت  82(رای 
اول.مجتبــی قربانــی راونــد فرزنــد ماشــااله 
کاشــان  از  93صــادره  شناســنامه  بشــماره 
دانــگ  ملی1263195091-ســه  بشــماره 
ــاحت350مترمربع  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ازشش
 1 شــماره  از  مجــزی  فرعــی  بشــماره5363 
فرعــی از پــاک 1- اصلــی واقــع در راونــد 

رســمی( بخش4کاشــان)مالک 
شــماره139660302034011038هیأت  83(رای 
ــد  ــد محم ــی فرزن ــی آران ــی هیزم اول.جعفرعل
کاشــان  از  9صــادره  شناســنامه  بشــماره 
بشــماره ملی1263166431-ششــدانگ یکبــاب 
مترمربــع  بمســاحت509/27  ســاختمان 
بشــماره5380 فرعــی مجــزی از شــماره 15 
فرعــی از پــاک 1- اصلــی واقــع در راونــد 

رســمی( بخش4کاشــان)مالک 
ــماره139660302034007359هیأت  84(رای ش
اول.ســیدعلی ســیدی خزاقــی فرزنــد ســیدرضا 
بشــماره شناســنامه 15صادره از کاشــان بشــماره 
ازششــدانگ  دانــگ  ملی1263231551-ســه 
بمســاحت246/75مترمربع  یکبابخانــه 
از  مجــزی  فرعــی  بشــماره1758 
ــع در  ــی واق ــاک 4- اصل شــماره194فرعی از پ
خــزاق بخش4کاشــان)خریداری ازمحمدحســن 

ــز( ــون ری صاب
شــماره139660302034007360هیأت  85(رای 
فرزنــد  خزاقــی  احمــدی  گل  اول.زهــرا 
457صــادره  شناســنامه  بشــماره  ماشــاءاله 
ملــی1261188659- بشــماره  کاشــان  از 

یکبابخانــه  ازششــدانگ  دانــگ  ســه 
بشــماره1758  بمســاحت246/75مترمربع 
فرعــی مجــزی از شــماره194فرعی از پــاک 4- 
اصلــی واقع در خــزاق بخش4کاشــان)خریداری 

ریــز( صابــون  ازمحمدحســن 
ــماره139660302034005844هیأت  86(رای ش
فرزنــد حســن  اول.احســان کــوزه گرآرانــی 
آران  از  صــادره   9605 شناســنامه  بشــماره 
ملــی6199136012- بشــماره  وبیــدگل 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت262مترمربع 
ــی مجــزی از شــماره 784  بشــماره3888 فرع
ــر  ــع در نیاس ــی واق ــاک 35- اصل ــی از پ فرع
یعقوبــی( ازعــذرا  بخش6کاشــان)خریداری 

شــماره139660302034010871هیأت  87(رای 
فرزندمحمــد  عمورمضانــزاده  دوم.احســان 
بشــماره شناســنامه 4 صــادره از کاشــان بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1262905206-ششــدانگ 
بشــماره206  مترمربــع  بمســاحت754/18 
فرعــی مجــزی از شــماره8 فرعــی از پــاک 
ابــاد  دولــت  مزرعــه  در  واقــع  اصلــی   -45
نیاسربخش6کاشــان)خریداری مــع الواســطه از 

عمورمضانــزاده( یوســف 
مــدت  انقضــای  درصــورت  اســت  بدیهــی 
طبــق  اعتــراض  وصــول  وعــدم  مذکــور 
صادرخواهــد مالکیــت  ســند   مقــررات  
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ورزشاستانها

جراحی موفقیت آمیز کیمیا علیزاده
نخســتین بانــوی مــدال آور ورزش ایــران در المپیــک، 
مــچ پــای راســت خــود را بــه تیــغ جراحــی ســپرد. 
کیمیــا علیــزاده کــه بــه عنــوان نخســتین بانــوی مــدال آور 
ایــران نــام خــود را در تاریــخ ورزشــی کشــورمان بــه ثبــت 
رســانده اســت، روز یکشــنبه مــچ پــای راســت خــود را در 

ــغ جراحــی ســپرد.  ــه تی ــر ب بیمارســتان ایرانمه
علیــزاده کــه پیــش از ایــن دچــار مصدومیــت شــده بــود، 
ــتان  ــکی بیمارس ــژه پزش ــم وی ــوی تی ــان از س ــرای درم ب
ــد(  ــراح ارتوپ ــه )ج ــدی یگان ــر موح ــط دکت ــر توس ایرانمه
تحــت عمــل جراحــی قرارگرفــت تــا بتوانــد بــا پشــت ســر 
گذاشــتن دوران نقاهــت بــرای حضــور در رقابت هــا پیــش 

رو خــود را آمــاده کنــد. 
گفتنــی اســت، ایــن عمــل بــا موفقیــت بــه پایــان رســید 
ــنبه از  ــح روز دوش ــورمان صب ــاز کش ــخ س ــوی تاری و بان

ــد. ــص ش ــتان مرخ بیمارس

افشاگری حسن روشن درباره 
بازیکن جوان استقالل

از  اعــام کــرد یکــی  پیشکســوت باشــگاه اســتقال 
ــا شناســنامه پســرعمویش  ــم ب ــن تی ــد ای ــان جدی بازیکن
قــرارداد امضــا کــرده اســت! حســن روشــن کــه در جلســه 
ــود، در  ــرده ب ــرکت ک ــتقال ش ــگاه اس ــی باش ــه فن کمیت
ــه  ــون تشــکیل کمیت ــی را پیرام ــان جلســه صحبت های پای
و ســرمربیگری ایــن تیــم انجــام داد. او در البــه الی 
صحبت هایــش بــه یــک نکتــه مهــم اشــاره کــرد کــه قصــد 

ــد.  ــری کن دارد آن را پیگی
ــی  ــرده چیزهای ــت: »در پشــت پ ــاره گف ــن ب روشــن در ای
ــنیده ام  ــا ش ــدارم؛ ام ــی ن ــاع دقیق ــن اط ــود دارد. م وج
یکــی از ایــن بازیکنــان جوانــی کــه قــرارداد 7 ســاله هــم 
ــش  ــر عموی ــنامه پس ــرده، از شناس ــا ک ــگاه امض ــا باش ب

ــت.  ــرده اس ــتفاده ک اس
چــون مــن ایــن را شــنیده ام، دیگــر ادامــه نمی دهــم. در 
ــه  ــًا اگــر در کمیت ــم و قطع ــق می کن ــن خصــوص تحقی ای
فنــی ســمتی بگیریــم، ایــن موضوعــات را پیگیــری 

می کنیــم.

محرومیت عجیب منصوریان
فدراســیون فوتبــال نــام منصوریــان را در لیســت محرومان 
ــال  ــیون فوتب ــرار داد. فدراس ــر ق ــگ برت ــتم لی ــه هش هفت
ــا انتشــار اســامی محرومــان هفتــه هشــتم لیــگ برتــر  ب
، نــام علیرضــا منصوریــان را در لیســت محرومــان باشــگاه 

اســتقال بــرای ایــن دیــدار، قــرار داد. 
ــد از  ــان بع ــه منصوری ــرایطی رخ داد ک ــاق در ش ــن اتف ای
ــا ذوب آهــن از هدایــت آبی هــا کنــار رفتــه بــود و  دیــدار ب

ــن باشــگاه نداشــت .  دیگــر ســمتی در ای
ــمًا  ــان رس ــا منصوری ــت علیرض ــت محرومی ــد عل ــر چن ه
اعــام نشــده؛ امــا بــه نظــر می رســد ایــن محرومیــت بــه 
ــت  ــاکت در نشس ــا س ــه محمدرض ــارات او علی ــل اظه دلی
خبــری بعــد از دیــدار بــا ذوب آهــن باشــد و ایــن مربــی 
جــوان بایــد بــا حضــور در کمیتــه اخــاق پرونــده اتهامــات 

خــود بــه محمدرضــا ســاکت را تعییــن تکلیــف کنــد.

کوتاه اخبار
 انتقاد هواداران سپاهان 
از رویکرد روزنامه باشگاه

حملــه عجیــب روزنامــه صــدای ســپاهان بــه شــماره یــک 
تیــم ملــی بــه مــذاق هــواداران اصفهانــی خــوش نیامــد. 
ــود  ــنبه خ ــماره روز دوش ــپاهان در ش ــدای س ــه ص روزنام
ــه ور  ــان پرســپولیس حمل ــه دروازه ب ــی ب ــه شــکل عجیب ب
شــده اســت. روزنامــه الکترونیــک یــاران ســپاهانی ، همــه 
تاشــش را کــرده اســت تــا اثبــات کنــد علیرضــا بیرانونــد 
در حــد حراســت از دروازه تیــم ملــی نیســت و آمــار 
خــوب یــک ســال گذشــته اش هــم بیشــتر مرهــون دفــاع 

ــوده اســت.  مســتحکم پیــش رویــش ب
رویکــرد ایــن روزنامــه در قبــال دروازه بــان ملی پــوش 
پرســپولیس امــا بــه مــذاق اکثــر هــواداران ســپاهان 
خــوش نیامــده اســت. آن هــا از ایــن متعجــب هســتند کــه 
چــرا ارگان هــواداری باشــگاه بــا ســپری شــدن چنــد روز 
هنــوز تــا ایــن انــدازه درگیــر اشــتباهات ســنگربان حریــف 

اســت. 
برخــی هــواداران ذوق زدگــی بیــش از حــد از تســاوی 
خانگــی برابــر پرســپولیس را در شــأن ســپاهان نمی داننــد 
و بــه ایــن اعتــراض دارنــد کــه چــرا بــا وجــود قــرار داشــتن 
ــه باشــگاه  طایی پوشــان در رده دوازدهــم جــدول، روزنام
ــودی  ــم خ ــمار تی ــای ُپرش ــه ضعف ه ــه ب ــای آنک ــه ج ب
بپــردازد چهــار روز پــس از مســابقه بــا پرســپولیس و تنهــا 
ــغول  ــان مش ــت همچن ــا نف ــدار ب ــه دی ــده ب ــک روز مان ی

ــد اســت. تخریــب بیرانون

 مهران درخشان 
همچنان روی نیمکت

مدافــع جوانــی کــه اولیــن بــار در جــام حذفــی بــه ترکیــب 
اصلــی ذوب آهــن رســیده بــود ، پــس از خداحافظــی 
زودهنــگام نماینــده اصفهــان از دوره جدیــد ایــن رقابت هــا 
نیمکت نشــین شــد. در دیــدار برابــر ماشین ســازی از 
ــی فصــل گذشــته  ــی جــام حذف ــه یک هشــتم نهای مرحل
ــام مهــران  ــار ن بــود کــه مجتبــی حســینی بــرای اولیــن ب
قــرار  ذوب آهــن  اصلــی  ترکیــب  در  را  درخشــان مهر 
ــود را در  ــگاه خ ــس از آن جای ــوان پ ــع ج ــن مداف داد. ای
ســمت چــپ خــط دفاعــی ذوب آهــن چنــان تثبیــت کــرد 
کــه بــرای رقیــب هم ُپســتش یعنــی مهــرداد قنبــری 
چــاره ای باقــی نمانــد جــز اینکــه در پایــان فصــل از جمــع 

ــود.  ــدا ش ــی ج ــان اصفهان سبزپوش
درخشــان مهر طبــق انتظــار بــا وجــود تغییــرات در نیمکــت 
ــان  ــان از بازیکن ــم همچن ــد ه ــل جدی ــن در فص ذوب آه
ــر و  ــگ برت ــر لی ــدار اخی ــود. در ۲ دی ــم ب ــن تی ــی ای اصل
ــی  ــات پنالت ــه باخــت در ضرب ــی ب پــس از مســابقه منته
برابــر فجــر سپاســی از مرحلــه یک شــانزدهم نهایــی 
ــا  ــت ت ــح داده اس ــی ترجی ــر قلعه نوی ــی ، امی ــام حذف ج
ســیدمحمد ســتاری را بــه عنــوان مدافــع چــپ در ترکیــب 

ــرار دهــد. تیمــش ق

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه ورزش

ــد  ــای چن ــاس ترین دیداره ــی از حس ــروز یک ام
ســال فوتبــال ایــران در رده باشــگاهی رقــم خواهد 

خــورد. 
الهــال عربســتان در ابوظبــی میزبــان پرســپولیس 
ــه  ــود ، دیــداری کــه فیفــا از آن ب ایــران خواهــد ب
ــرده اســت.  ــام ب ــدار کاســیک آســیا ن ــوان دی عن
رابطــه مــا و عربســتان نــه در ســطح سیاســی و نه 
در ســطح ورزشــی هیچــگاه خــوب نبــوده اســت. 
بــه همیــن دلیــل هــم دیــدار امــروز رقابتــی فراتــر 
از فوتبــال خواهــد بــود، رقابتــی کــه در آن مســائل 
درون زمیــن و بیــرون زمیــن بــه یــک انــدازه مهــم 

خواهــد بــود.
 الهالل

البتــه  و  قدرتمندتریــن  از  یکــی  الهــال 
ثروتمندتریــن باشــگاه های آسیاســت. باشــگاهی 
بــا دالرهــای ســعودی موفــق شــده دو  کــه 
بــار قهرمــان و ســه بــار هــم نایــب قهرمــان 
باشــد.  آســیا  قهرمانــان  لیــگ  رقابت هــای 
ایــن باشــگاه بــا بــه دســت آوردن 56 جــام 
قهرمانــی ، پرافتخارتریــن باشــگاه ورزشــی کشــور 

ــت.  ــتان اس عربس
ناصــر  و  القحطانــی  یاســر  التمیــاط،  نــواف 
ــه  ــگاه ب ــن باش ــته ای ــان گذش ــمرانی بازیکن الش
دلیــل درخشــش در همیــن تیــم موفــق بــه 

ــن آســیا شــده اند.  ــن بازیک ــوان بهتری کســب عن
ــی در بیشــتر  ــل قهرمان ــه دلی ــم، ب ــن تی ــب ای لق
ــی  ــه معن ــم، ب ــتان، الزعی ــگ عربس ــای لی دوره ه

می باشــد.  )رهبــران(  ســرگروهان  قهرمــان 

حرفــه ای  لیــگ  قهرمــان  بــار   14 تیــم  ایــن 
پادشــاهی  جــام  قهرمــان  بــار   8 عربســتان، 
ولیعهــدی  قهرمــان جــام  بــار  عربســتان، 13 
فدراســیون  جــام  قهرمــان  بــار   7 عربســتان، 
فوتبــال ســعودی، ۲ بــار قهرمــان جــام ، برنــدگان 
جــام آســیا، ۲ بــار قهرمــان جــام قهرمانــان 
ــان ســوپر جــام  ــار قهرم باشــگاه های آســیا و ۲ ب

شده اســت.  آســیا  باشــگاه های 
کارلــوس ادواردو فــوروارد ایــن تیــم در رقابت هــای 
ــر رســانده اســت  ــه ثم ــون 7 گل ب ــا کن امســال ت

ــم  ــن تی ــن ای ــن بازیک ــن رو خطرناک تری و از ای
ــود. ــوب می ش محس

 پرسپولیس
پــر  ایــران  فوتبــال  فصــل گذشــته  قهرمــان 
طرفدارتریــن تیــم آسیاســت. ایــن تیــم در ایــران 
حــدود 40 میلیــون نفــر طرفــدار دارد و بــا انبوهــی 
از افتخــارات و بازیکنــان بــزرگ تنهــا یک حســرت 
ــم  ــود دارد ، آن ه ــی خ ــه فوتبال ــزرگ در کارنام ب

ــت. ــان آسیاس ــگ قهرمان ــی در لی قهرمان
قرمزهــای پایتخــت ایــران در مرحلــه گروهــی هــم 
ــل  ــه حاص ــد ک ــروه بودن ــال همگ ــن اله ــا همی ب
دو دیــدار رفــت و برگشــت در مرحلــه گروهــی دو 
نتیجــه تســاوی یــک بــر یــک و تســاوی صفــر بــر 

صفــر بــود. 
ــرای  ــادی ب ــای زی ــی های امیدواری ه پرسپولیس
فتــح جــام قهرمانــی آســیا داشــتند امــا در 
روزهــای اخیــر یــک خبــر ناراحــت کننــده وضعیت 

ــرد.  ــزل ک ــا حــدودی متزل ــم را ت ــن تی ای
بزرگــی  ماجــرای محرومیــت طارمــی ضربــه 
ــن  ــم بهتری ــن تی ــرا ای ــود زی ــپولیس ب ــه پرس ب
گلــزن خــود در ایــن رقابت هــا را از دســت داد 
ــب  ــاف رقی ــه مص ــی ب ــدون طارم ــد ب ــاال بای و ح
ــه پرسپولیســی ها از  ــرود. البت عربســتانی خــود ب
ــه  ــتند و آن اینک ــانس هس ــوش ش ــر خ ــک نظ ی
گادویــن منشــأ مهاجــم آفریقایــی تبــار ایــن تیــم 
درخششــی خیــره کننــده در رقابت هــای آســیایی 

داشــته اســت و همچنیــن دو مهاجــم دیگــر ایــن 
ــی  ــری در فرم ــد امی ــور و وحی ــی علیپ ــم یعن تی

ــد.  ــر می برن ــه س ــده آل ب ای
گادویــن منشــأ در دو دیــدار رفــت و برگشــت 
ــه  مقابــل االهلــی عربســتان موفــق شــد دو گل ب
نــام خــود ثبــت کنــد و اکنــون انگیــزه باالیــی برابر 
الهــال عربســتان دارد. مهاجــم نیجریــه ای در 
آخریــن اظهارنظــر خــود در خصــوص ایــن دیــدار 
ــا  ــم و ب ــود: از الهــال ترســی نداری اعــام کــرده ب
ــال  ــه فین ــتان ب ــده عربس ــل نماین ــروزی مقاب پی
لیــگ قهرمانــان آســیا صعــود خواهیــم کــرد. 
ــانه های  ــژه ای در رس ــاب وی ــا بازت ــه ب ــده ای ک وع
عربســتانی همــراه شــد و آنهــا از ایــن مهاجــم بــه 
ــال  ــر اله ــپولیس براب ــزرگ پرس ــر ب ــوان خط عن

ــد. ــام بردن ن
ــه  ــز ب ــا را نی ــی نی ــال کامیاب ــا کم ــه قرمزه  البت
ــت در  ــدار رف ــل در دی ــازی قب ــراج در ب ــل اخ دلی
اختیــار نخواهنــد داشــت ، امــا خبــر خــوب 

بــرای پرســپولیس بازگشــت دوبــاره ســید جــال 
ــد  ــه می توان ــت ک ــی اس ــط دفاع ــه خ ــینی ب حس
ــر  ــم را کــه در بازی هــای اخی ــن تی ضعف هــای ای
خیلــی بــه چشــم آمــد پوشــش دهــد. امــا خبــر 
بــد بــرای قرمزهــا بازگشــت دوبــاره ماتیــاس 
ــم  ــب تی ــه ترکی ــه ای ب ــوس کاردوســو اروگوئ بریت

ــت.  ــال اس اله
ایــن مهاجــم خطرنــاک هــر چنــد هنــوز بــه 
آمادگــی صــد درصــدی نرســیده اســت امــا اگــر 
آمــاده باشــد می توانــد حســابی خــط دفــاع 

پرســپولیس را بــه زحمــت بینــدازد.
گفتنــی اســت دیــدار رفــت تیم هــای فوتبــال 
الهــال عربســتان و پرســپولیس ایــران در مرحلــه 
نیمــه نهایــی لیــگ قهرمانــان آســیا ســاعت 30: 19 
امــروز در ورزشــگاه محمــد بــن زایــد شــهر ابوظبــی 
امــارات برگــزار می شــود و دیــدار برگشــت دو تیــم 
ــن  ــاه در ورزشــگاه ســلطان ب ــر م ــز روز ۲5 مه نی
قابــوس شــهر مســقط عمــان برگــزار خواهــد شــد.

نگاهی به کالسیک ترین دیدار آسیا

دو قدم تا فینال

خارجــی  بازیکنــان  همــه  بــا  تراکتورســازی  باشــگاه 
ــذف از  ــر ح ــا خط ــرد ت ــاب ک ــویه حس ــود تس ــابق خ س
ــگاه  ــذرد. باش ــم بگ ــن تی ــر ای ــیا از س ــان آس ــگ قهرمان لی
ــددی را  ــکات متع ــته مش ــال گذش ــازی در یکس تراکتورس
بابــت بدهی هــای خــود بــه بازیکنــان خارجــی تجربــه 
ــه واســطه بدهی هــای  ــز ب ــال تبری ــرد؛ سرخ پوشــان فوتب ک
میلیــاردی کــه بــه خارجی هــای ســابق داشــتند، از دو 
پنجــره نقــل و انتقاالتــی نیــز محــروم شــدند و نتوانســتند 
بازیکــن جدیــدی بــه خدمــت بگیرنــد تــا امســال بــا تیمــی 

ــد.  ــان برون ــاف حریف ــه مص ــوان ب ــًا ج کام
ــرای  ــدند ب ــور ش ــازی مجب ــئوالن تراکتورس ــن رو مس از ای
جلوگیــری از محرومیت هــای بیشــتر و کســر از امتیــاز 
ــود را  ــده ب ــای مان ــی برج ــران قبل ــه از مدی ــی ک بدهی های

ــد.  ــت کنن پرداخ

ــی  ــع مال ــن مناب ــا تاش هــای بســیار و تأمی ــاق ب ــن اتف ای
ــق اسپانســر و هزینه هــای شــخصی محقــق شــد و  از طری
ــان ضرب االجــل AFC ، تراکتورســازی  حــاال در آســتانه پای
ــود  ــی خ ــای خارج ــه بدهی ه ــت ک ــی اس ــم ایران ــا تی تنه
را بــه طــور کامــل پرداخــت کــرده اســت. جدی تریــن 
بــرای  حکــم  صــدور  آســتانه  در  کــه  پرونده هایــی 
ــه 7 مربــی و بازیکــن ســابق  ــود، مربــوط ب تراکتورســازی ب

ــد.  ــم می ش ــن تی ای
شــکایت های تونــی اولیویــرا، فاویــو لوپــز، ژائــو ویــا، 
دیتمــار بیــکای، یــان رمــزی، رودولفــو لوئیــز و حمــزه 
ــکات  ــان مش ــت مطالباتش ــرای دریاف ــا ب ــه فیف ــس ب یون
عدیــده ای را بــرای تراکتورســازی ایجــاد کــرد امــا مســئوالن 
ــن پرونده هــا را  ــزی توانســتند ای ــا برنامه ری ــن باشــگاه ب ای

ــد. ــه کنن ــری مختوم ــس از دیگ ــی پ یک

مدیرعامــل باشــگاه پــارس جنوبــی جــم اعــام کــرد در 
ــتند؛  ــی هس ــد طیب ــاره محم ــا درب ــم فیف ــام حک ــار اع انتظ
حکمــی کــه احتمــااًل شــبیه بــه محرومیــت مهــدی طارمــی 
خواهــد بــود. موضــوع جدایــی محمــد طیبــی از تیــم پــارس 
جنوبــی یکــی از اتفاقــات عجیــب فوتبــال ایــران بــود. 
ــرارداد  ــد ق ــد از عق ــتان بع ــتقال خوزس ــابق اس ــان س کاپیت
ــن  ــای ای ــات و اردوه ــی و حضــور در تمرین ــارس جنوب ــا پ ب
تیــم، ناگهــان بــا تیــم القطــر قــرارداد امضــا کــرد و موجبــات 
ناراحتــی مســئوالن باشــگاه پــارس جــم را فراهــم آورد. 
پــس از قطعــی شــدن حضــور طیبــی در قطــر، پــارس 
ــه  ــا تنظیــم نامــه ای ، شــکایت خــود از طیبــی را ب جنوبــی ب
ــت  ــوع محرومی ــه موض ــا ک ــن روزه ــرد. ای ــال ک ــا ارس فیف
ــده  ــا پرون ــی و پرســپولیس داغ شــده اســت، خیلی ه طارم
ــه مقایســه  ــه البت ــد ک ــا طارمــی مقایســه می کنن ــی را ب طیب

ــد  ــود عق ــا وج ــی ب ــود. طیب ــوب می ش ــم محس ــتی ه درس
قــرارداد بــا باشــگاه ایرانــی بــه قطــر رفتــه و قــرارداد دیگــری 
ــدوار  ــی امی ــارس جنوب ــئوالن پ ــاال مس ــرده و ح ــد ک منعق
ــه  ــز ب ــی نی ــی، غرامت ــت طارم ــود محرومی ــا وج ــتند ب هس
آن هــا پرداخــت شــود. بهــرام رضاییــان، مدیرعامــل باشــگاه 
پــارس جنوبــی در ایــن خصــوص بــه »ورزش ســه« گفــت: 
ــه فیفــا ارســال کردیــم، آن هــا از مــا  »بعــد از نامــه ای کــه ب
توضیحاتــی خواســتند کــه ارائــه کردیــم. دیگــر خبــری نشــد 
ــن خصــوص صــادر  ــی در ای ــا رأی نهای و منتظــر هســتیم ت
شــود.« وی دربــاره شــباهت ایــن پرونــده بــا پرونــده مهــدی 
ــز  ــان ری ــم در جری ــد کرد: »من ــپور تاکی ــزه اس ــی و ری طارم
ــر  ــه ه ــود دارد. ب ــباهت وج ــا ش ــتم ام ــوع نیس ــن موض ای
حــال مــا امیــدوار هســتیم،  فیفــا حکــم را هرچــه ســریعتر 

ــد.« ــن خصــوص صــادر کن در ای

ورزش

،،
الهــال  تیــم  دو  برگشــت  دیــدار 
 عربســتان و پرســپولیس ایــران روز
 ۲۵ مهــر مــاه در ورزشــگاه ســلطان 
بــن قابــوس شــهر مســقط عمــان 

برگــزار خواهــد شــد

آگهــی تحدید حدود اختصاصی
ــد حــدود ششــدانگ  ــه تحدی ــه اینک ــر ب نظ
 5/3۲06 شــماره  پــاک  خانــه  یکبــاب 
در  واقــع  پــاک 5/85  از  مجــزی شــده 
بخــش 14 ثبــت اصفهــان  کــه طبــق  ســوابق 
و پرونــده  ثبتــی بــه نــام آقــای محمــد 
نصــری نصــر آبــادی فرزنــد کریــم  و خانــم 
ــی در  ــد مرتض ــی فرزن ــر اصفهان ــرف نص اش
جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد 
حــدود قانونــی آن  بــه عمــل نیامــده اســت 
ــر مــاده  ــه دســتور قســمت اخی ــا ب ــک بن این
ــرده  ــای نامب ــق تقاض ــت و طب ــون ثب 15 قان
ــج  ــوم در روز پن ــاک مرق ــدود پ ــد ح تحدی
ــح   شــنبه   مورخــه 96/7/۲7 ســاعت 9 صب
ــد،  ــد آم ــل خواه ــه عم در محــل شــروع و ب
لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه 
مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز 
و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل 
یــا  مالکیــن  اعتراضــات  و  یابنــد  حضــور 
ــت از  ــون ثب ــاده ۲0 قان ــق م ــن مطاب مجاوری
تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 

30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد.
م الف ۲0781 تاریخ انتشــار : 96/7/4 

رئیــس منطقــه  ثبــت اســناد و امــاک غــرب 
ــان – حیدری اصفه

آگهــی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان  پــاک شــماره 39/76 واقــع در 
بخــش 14 ثبــت اصفهــان کــه طبــق پرونــده 
ثبتــی بنــام بتــول علــی آبــادی خیــر آبــادی 
ــه  ــت وب ــت اس ــان ثب ــد در جری ــد احم فرزن
ــل  ــت بعم ــی ثب ــور متقاض ــدم حض ــت ع عل
نیامــده اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر 
از مــاده 15 قانــون ثبــت و بــر طبــق تقاضــای 
نامبــرده متقاضــی تحدیــد حــدود ملــک 
ــورخ96/7/۲5  ــنبه  م ــه ش ــوم در روز س مرق
ســاعت 9  در محــل شــروع و بعمــل خواهــد 
ــه  ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــذا بموج ــد ل آم
مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد کــه در 
ــد  ــرر در محــل حضــور یابن روز و ســاعت مق
اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــاک 
مطابــق مــاده ۲0 قانــون ثبــت از تاریــخ 
تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا ســی 
روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق تبصــره ۲ 
مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف  پرونــده 
هــای معترضــی  ثبــت معتــرض ظــرف یــک 
ــن  ــه ای ــراض  ب ــلیم اعت ــخ  تس ــاه از تاری م
ــه  ــت  ب ــم دادخواس ــا تقدی ــتی ب اداره بایس
ــم  ــی تقدی ــی گواه ــاح  قضای ــع ذیص مراج
دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم 

ــد ..  نمای
م الــف ۲0687  تاریــخ انتشــار : 96/7/4  
اســناد   ثبــت  منطقــه  رییــس  حیــدری 

غــرب اصفهــان 

آگهــی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب 
خانــه  پــاک شــماره ۲147 فرعــی از36/۲71 
واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان کــه طبــق 
پرونــده ثبتــی بنــام فاطمــه شــریفی ولدانــی  
ــه  ــت وب ــت اس ــان ثب ــد در جری ــد احم فرزن
ــل  ــت بعم ــی ثب ــور متقاض ــدم حض ــت ع عل
نیامــده اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر 
از مــاده 15 قانــون ثبــت و بــر طبــق تقاضــای 
ملــک  حــدود  تحدیــد  متقاضــی  نامبــرده 
ــورخ 96/7/۲5  ــنبه  م ــه ش ــوم در روز س مرق
ــل  ــح   در محــل شــروع و بعم ســاعت 9 صب
خواهــد آمــد لــذا بموجــب ایــن آگهــی بــه کلیه 
ــه در  ــن اخطــار میگــردد ک ــن و مجاوری مالکی
ــد  ــور یابن ــل حض ــرر در مح ــاعت مق روز و س
امــاک  اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان 
مطابــق مــاده ۲0 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 
صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا ســی روز 
پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق تبصــره ۲ مــاده 
واحــده قانــون تعییــن تکلیــف  پرونــده هــای 
ــاه  ــک م ــرف ی ــرض ظ ــت معت ــی  ثب معترض
از تاریــخ  تســلیم اعتــراض  بــه ایــن اداره 
ــه مراجــع  ــا تقدیــم دادخواســت  ب بایســتی ب
ذیصــاح  قضایــی گواهــی تقدیــم دادخواســت 

ــد ..  ــلیم نمای ــن اداره تس ــه ای ــذ و ب را اخ
 96/7/4  : انتشــار  تاریــخ   ۲0708 الــف  م 
حیــدری رییــس منطقــه ثبــت اســناد  غــرب 

ــان  اصفه

دادنامه 
کاســه پرونــده : 960065 شــماره دادنامــه 
 96/5/۲9 مــورخ   9609976794600551  :
مرجــع رســیدگی : شــعبه 16شــورای حــل 
اختــاف  خواهــان رســول اردســتانی  نشــانی 
اصفهــان  خ ابــاذر کــوی شــهید اســامی    

ــکان  ــول الم ــی  مجه ــد محب ــده امی خوان
شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و 
اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم 
رســیدگی را اعــام و بــه شــرح آتــی مبــادرت 
قاضــی  رای  نمایــد  مــی   رای  بــه صــدور 
ــوی   ــوص دع ــاف در خص ــل اخت ــورای ح ش
ــه طرفیــت  امیــد محبــی   رســول اردســتانی ب
ــال   ــغ 80۲00000 ری ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ب
وجــه چــک بــه شــماره هــای  ۲369/704003  
مــورخ 94/5/۲5 و 704019 / ۲369 مــورخ 
94/8/۲5 و ۲369/704018 مــورخ 94/9/۲5 
ــک تجــارت  شــعبه شــهید نصــری    ــده بان عه
بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجه 
بــه دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق 
چــک و گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک 
محــال علیــه کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه 
اســتحقاق خواهــان در مطالبــه  و  خوانــده 
وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم 
ابــاغ قانونــی در جلســه رســیدگی حضــور 
دفاعیــات  و  الیحــه  هیچگونــه  و  نداشــته 

ــاع  ــام دف ــندی در مق ــه پس ــتند و محکم مس
ــراز و  ــود اب ــان از خ ــوی خواه ــه دع ــبت ب نس
ارایــه ننمــوده اســت لــذا دعــوی خواهــان 
ــه  ــد ک ــر میرس ــه نظ ــت ب ــده ثاب ــه خوان علی
ــه اســتناد مــواد 310و313 قانــون تجــارت و  ب
ــی  ــن دادرس ــون آئی 198و515و519و5۲۲ قان
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
ــت  ــون و دویس ــتاد میلی ــغ هش ــت مبل پرداخ
هــزار  ریــال  بابــت اصــل خواســته و ۲315000 
دو میلیــون ســیصد و پانــزده هــزار  ریــال 
ــه دادرســی و همچنیــن خســارت  ــت هزین باب
تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک 
ــخ اجــرای حکــم در  ــا تاری موصــوف ..........ت
حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی نمایــد رای 
ــت روز  ــت بیس ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ص
پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه 
و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف 
بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم 

ــد . ــی باش ــان م ــی اصفه ــی حقوق عموم
م الــف ۲0414 قاضــی شــعبه 16 شــورای حــل 

ــاف اصفهان  اخت

ابالغیه
شماره اباغنامه : 9610106794500647

 96099867945004۲5 پرونــده  شــماره 
تاریــخ  بایگانــی شــعبه : 9604۲5  شــماره 

96/6/7  : تنظیــم 
مشــخصات ابــاغ شــونده حقیقــی : حســین 
مقــدم فرزنــد محمــد مجهــول المــکان تاریــخ 
حضــور96/8/7 یکشــنبه ســاعت 16:30محــل 
ــاب  ــه ارب ــت ال حضــور اص خ ســجاد – خ آی
روبــروی مدرســه نیلــی پــور جنــب ســاختمان 
 96/8/7 حضــور  تاریــخ   57 پــاک  صبــا 
ــوی  ــوص دع ــور : 16:30 در خص ــاعت حض س
ــما در  ــت ش ــه طرفی ــی ب ــق عل ــا عش علیرض
ــن  ــیدگی در ای ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق وق

شــعبه حاضــر شــوید . 
م الــف 18418 دفتــر 15 مجتمــع  شــماره 

ــان ــتان اصفه ــک شهرس ی

آگهی ابالغ وقت رســیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 960193 خواهــان 
ســهراب قبادلــو  بــا وکالــت حســین تیمــوری  
دادخواســتی مبنــی برمطالبــه وجــه و تامیــن 
ــه طرفیــت ســید احمــد رجــاش  خواســته   ب
میــر آبــادی تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی 
ــاعت  ــورخ 96/8/13 س ــنبه   م ــرای روز ش ب
ــت  ــت . باعنای ــده اس ــن گردی ــح تعیی 8 صب
ــب  ــده مرات ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ب
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
ــان  ــع در خیاب ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه روی 
ــا  ــب ســاختمان صب ــور – جن ــی پ مدرســه نیل
 8165756441 پســتی  57 کــد  پــاک   –
ــعبه 9  ــان – ش ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در 
وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــد شــد. ــاذ خواه ــم مقتضــی اتخ تصمی
ــعبه 9  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: 19300م ال ش

ــان ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ وقت رســیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 960397 خواهان 
دادخواســتی  آدریانــی  جعفریــان  حســین 
مبنــی بــر اســترداد الشــه چــک    بــه طرفیــت 
پژمــان عبدالهــی  تقدیــم نمــوده و وقــت 
رســیدگی بــرای روز .......  مــورخ 96/9/13 
ســاعت 5 عصــر تعییــن گردیــده اســت . 
باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
حســب تقاضــای خواهــان مســتندا بــه مــاده 
ــب  ــی، مرات ــی مدن ــن دادرس ــون آئی 73 قان
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان خ 
شــیخ صــدوق شــمالی چهــارراه وکا  مجتمــع 
شــهدای مدافــع حــرم شــورای حــل اختــاف   
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در 
وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــد شــد. ــم مقتضــی اتخــاذ خواه تصمی
دفتــر شــعبه ۲7   الــف  شــماره: ۲0433م 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رســیدگی
 96034۲ کاســه  پرونــده  خصــوص  در 
خواهــان بانــک مهــر اقتصــاد  بــا وکالــت 
ــی  ــتی مبن ــن دادخواس ــد منتظری ــای حام آق
برمطالبــه چــک   بــه طرفیــت 1- افشــین  
نیکخــواه ۲- منصــور نیکخــواه 3- اشــرف 
ــت  ــوده و وق ــم نم ــی تقدی ــیروانی بروجن ش
رســیدگی بــرای روز ..........  مــورخ 96/8/13 
 . اســت  گردیــده  تعییــن    9/30 ســاعت 
باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
ــل  ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای مرات
ــع در  ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس از وق
خیابــان ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه 
ــب ســاختمان  ــور – جن ــی پ روی مدرســه نیل
صبــا – پــاک 57 کــد پســتی 8165756441 
ــان – شــعبه 13  ــاف اصفه شــورای حــل اخت
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در 
وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی
شــماره: 19۲90م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 13 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رســیدگی 
در خصــوص پرونــده کاســه 960675 خواهان  
ســعید شــمس االمــراری دادخواســتی مبنــی 
بــر تخلیــه و مطالبــه بــه طرفیــت ایمــان 

الیاســی تقدیــم نمــوده اســت، وقت رســیدگی 
ــاعت  ــورخ 96/8/15 س ــنبه م ــرای روز دوش ب
ــه  ــا توج ــت. ب ــده اس ــن گردی ــح تعیی 1۲ صب
ــب  ــده حس ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه مجه ب
تقاضــای خواهــان مراتــب در جرایــد منتشــر، 
بــه  رســیدگی  وقــت  از  قبــل  تــا خوانــده 
ایــن شــعبه واقــع در خیابــان ســجاد-اول 
اربــاب- روبــروی مدرســه لیلــی پــور- جنــب 
پســتی  پــاک57 کــد  صبــا-  ســاختمان 
اختــاف  حــل  شــورای   8165756441
اختــاف  حــل  شــورای  اصفهان-شــعبه   
اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت 
و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم 
ــاغ شــده تلقــی و  حضــور وقــت رســیدگی اب

ــود. ــی ش ــاذ م ــی اتخ ــم مقتض تصمی
 3۲ شــعبه  دفتــر  مدیــر  الــف/۲0434  م 

اصفهــان اختــاف  حــل  شــورای 

آگهی ابالغ وقت رســیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 960556 خواهان 
ــی  ــتی مبن ــی دادخواس ــی برزان ــم صادق رحی
برمطالبــه چــک   بــه طرفیــت حســین ذاکــر 
ــرای  ــیدگی ب ــت رس ــوده و وق ــم نم زاده تقدی
 11/30 96/8/9 ســاعت  مــورخ    ......... روز 
تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول 
المــکان بــودن خوانــده مراتــب در جرایــد 
منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه 
ــجاد- اول  ــان س ــع در خیاب ــعبه واق ــن ش ای
ــی  ــه نیل ــه روی مدرس ــاب – روب ــان  ارب خیاب
ــاک 57  ــا – پ ــاختمان صب ــب س ــور – جن پ
حــل  8165756441 شــورای  پســتی  کــد 
اختــاف اصفهــان – شــعبه 13 مراجعــه و 
ــذ  ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان نس
نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و  رســیدگی 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی
شــماره: ۲0457م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 13 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رســیدگی
 368/96 کاســه  پرونــده  خصــوص  در 
ــتی  ــیدیان دادخواس ــد جمش ــان  حمی خواه
مبنــی بــر: مطالبــه 1۲5000000 ریــال بانضمــام  
مهــدی  طرفیــت   بــه  خســارات   مطلــق 
روحانــی تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی 
96/8/7ســاعت  مــورخ  روز..........   بــرای 
ــه   ــت ب ــت . باعنای ــده اس ــن گردی 5:30 تعیی
حســب  خوانــده  بــودن  المــکان  مجهــول 
تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 73 قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی ، مراتــب در جرایــد 
ــیدگی  ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت منتش
بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهان-ابتــدای 
خیابــان آتشــگاه- مجتمــع شــماره ۲ شــورای 
حــل اختــاف اصفهــان مراجعــه و نســخه 
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در 

صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــاغ 
قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی 

ــد. ــد ش ــاذ خواه اتخ
ــعبه  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: 19308م ال ش
۲5 مجتمــع شــماره دو شــورای حــل اختــاف 

ــان اصفه

آگهی ابالغ وقت رســیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 960763 خواهان 
علیرضــا  مشــهدی رنانــی دادخواســتی مبنــی 
جبــار  علیرضــا  طرفیــت  بــه  برمطالبــه    
ــرای  ــم نمــوده و وقــت رســیدگی ب زارع  تقدی
ســاعت   96/8/10 مــورخ    .............. روز 
ــه   ــت ب ــت . باعنای ــده اس ــن گردی 10:30تعیی
حســب  خوانــده  بــودن  المــکان  مجهــول 
تقاضــای خواهــان مســتندا بــه مــاده 73 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی، مراتــب در 
جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت 
رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان خ 
شــیخ صــدوق شــمالی چهــارراه وکا  مجتمــع 
شــهدای مدافــع حــرم شــورای حــل اختــاف   
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در 
وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی
  14 شــعبه  دفتــر  الــف  19۲86م  شــماره: 

اصفهــان اختــاف  حــل  شــورای 

دادنامه 
دادنامــه:  شــماره   960449 کاســه 
مــورخ    960997679370۲4۲6
ــورای  ــعبه 7 ش ــیدگی ش ــع رس 96/5/31مرج
آقــای  خواهــان  اصفهــان   اختــاف  حــل 
حمیــد رضــا خیــر اللهــی  فرزنــد ایــرج  نشــانی  
ــدر   ــاژ ص ــروی پاس ــزرگ  روب ــازار ب ــان ب اصفه
فروشــگاه خیــر اللهــی  خوانــده محمــد کاظــم 
صالحــی فرزنــد احمــد   مجهــول المــکان 
بخواســته مطالبــه یــک فقــره  چــک بــه مبلــغ 
150000000 ریــال بــه شــماره 916501و خســارت 
تاخیــر تادیــه از زمــان ســر رســید  چــک 
لغایــت هنــگام وصــول و هزینــه دادرســی  
ــده  ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای گردشــکار : ب
و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــای محتــرم شــورا 
ــتعانت  ــا اس ــیدگی  ب ــم رس ــام خت ــن اع ضم
از خداونــد متعــال  بشــرح آتــی مبــادرت 
بــه صــدور رای مــی نمایــد . رای دادگاه  در 
خیــر  رضــا  حمیــد  دادخواســت  خصــوص 
ــت محمــد کاظــم   ــرج  بطرفی ــد ای ــی فرزن الله
صالحــی فرزنــد احمــد بخواســته مطالبــه 
ــه  ــال وج ــون  ری ــاه میلی ــد و پنج ــغ یکص مبل
ــورخ  ــماره 916501 م ــه ش ــک ب ــره چ ــک فق ی
94/3/30 عهــده بانــک قوامیــن  بــه انضمــام 
خســارات دادرســی و تاخیــر تادیــه  بــا توجــه 
ــول  ــه اص ــی و ماحظ ــت تقدیم ــه دادخواس ب
ــر  ــاغ نش ــا اب ــه ب ــوی  و اینک ــتندات  دع مس

ــی  در جلســه  ــت و انتظــار کاف ــی وق آگه
شــورا حاضــر نشــده و در قبــال دعــوی و 
مســتندات ابــرازی  خواهــان ایــراد و تکذیبــی 
ابــرازی  و مســتندات  نیــاورده   بــه عمــل 
ــه  ــده  ب ــه خوان ــتغال ذم ــت از اش ــز حکای نی
ــذا   ــی ه ــد عل ــی کن ــت  م ــان را حکای خواه
ــتناد  ــه اس ــوی ب ــتن  دع ــت دانس ــن ثاب ضم
ــی  ــن دادرس ــون آئی ــواد 198و519و5۲۲ قان م
 ۲49 315و310و309و307  مــواد  و  مدنــی  
قانــون تجــارت حکــم بــه محکومیــت خوانــده 
ــال   ــون ری ــه پرداخــت یکصــد و پنجــاه میلی ب
ــه  ــت س ــته و پرداخ ــل خواس ــوان اص ــه عن ب
ــوان  ــه عن ــون و یکصــد و بیســت هــزار ب میلی
ــارات  ــت خس ــه پرداخ ــی ب ــارات دادرس خس
ــت   ــخ 94/3/30 لغای ــه  از تاری ــر و تادی تاخی
زمــان وصــول ایصــال  آن طبــق نــرخ شــاخص 
بانــک مرکــزی  در حــق خواهــان صــادر و 
اعــام مــی گــردد رای صــادره غیابــی و ظــرف 
۲0 روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن 

ــود .  ــد ب ــعبه خواه ش
م  الــف ۲0385 قاضــی شــعبه 7 شــورای 

ــان ــاف اصفه ــل اخت ح

اخطار اجرایی
 شــماره پرونــده 960003ش 5 مشــخصات 
نــام: مهــدی کاظمیــان     محکــوم علیــه: 
ــکان  ــول الم ــت: مجه ــل اقام ــانی مح نش
مشــخصات محکــوم لــه: نــام: صدیقــه 
ســلطانی   نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان 
– رهنــان خ ســجاد جنــب منبــع آب پ 
3 محکــوم بــه: بــه موجــب رای شــماره 
 96/3/30 تاریــخ   960997679350089۲
حــوزه 5  شــورای حــل اختــاف شهرســتان 
اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم 
علیــه محکــوم اســت بــه: پرداخــت پرداخت 
ــته  ــل خواس ــت اص ــال باب ــغ 5600000ری مبل
پرونــده   بابــت  ریــال   ۲330000 مبلــغ  و 
تامیــن دلیــل  شــماره 951554 و مبلــغ 
ــی و  ــه دادرس ــت هزین ــال  باب 1۲03750ری
هزینــه نشــر آگهــی  بــه انضمــام نیــم عشــر 
ــون اجــرای احــکام:  ــاده 34 قان ــی  م دولت
همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه 
ــت  ــف اس ــه مکل ــوم علی ــد، محک ــاغ ش اب
ــع  ــه موق ــاد آن را ب ــدت ده روز مف ظــرف م
ــت  ــرای پرداخ ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ اج
ــا مالــی معرفــی کنــد  ــه بدهــد ی محکــوم ب
ــه  کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم ب
از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود را 
قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد 
ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی 
ــد و  ــلیم کن ــرا تس ــمت اج ــه قس ــود را ب خ

ــد ــام نمای ــا اع ــدارد، صریح ــی ن ــر مال اگ
ــماره  ــع ش ــعبه 5 مجتم ــف ش ۲0437 م ال
شهرســتان  اختــاف  حــل  شــورای  دو 

اصفهــان

محکومیت در انتظار طیبی و القطرتراکتور از استقالل و پرسپولیس جلو زد



پیشهناد فیلم

عادتنمیکنیم

کارگردان: ابراهیم ابراهیمیان
نویسنده: سارا سلطانی، ابراهیم ابراهیمیان

بازیگــران: محمدرضــا فروتن، ســاره بیــات، حمیدرضا 
آذرنــگ، هدیــه تهرانــی، پانتــه آ پناهی هــا، شــیرین 
یــزدان بخــش، تقــی ســیف جمالــی، حدیــث 
میرامینــی، رؤیــا حســینی، مهدخــت موالیی، مهرســا 

پیشــوا، کیمیــا حســینی
نمی کنیــم«)آااادت  »عــادت  ســینمایی  فیلــم 
ــان  ــم ابراهیمی ــاخته ابراهی ــن س ــم( دومی نمی کنی
دربــاره  نمی کنیــم«  »عــادت  داســتان  اســت.. 
احمدرضــا مقــدم، اســتاد برجســته دانشــگاه اســت 
ــاب همســرش، مســیر  ــه واســطه شــک مهت ــه ب ک
تــازه ای پیــش روی خــود می یابــد. ایــن شــک 
در بســتر خانــواده ریشــه می دوانــد و بــه آرامــی 
الشــعاع  تحــت  را  احمدرضــا  داشــته های  همــه 
فیلمنامــه  ابراهیمیــان  ابراهیــم  می دهــد.  قــرار 
ــی اش  ــد کار قبل ــم« را مانن ــادت نمی کنی ــم »ع فیل
ــه«  ــرای روزنام ــلیت ب ــی تس ــال آگه ــام »ارس ــه ن ب
همــراه بــا همســرش ســارا ســلطانی نوشــته اســت. 
ــه جــای  ــی ب ــی کریم ــود نیک ــرار ب ــن ق ــش از ای پی
ــازی  ــم« ب ــادت نمی کنی ــم »ع ــی در فیل ــه تهران هدی
کنــد. او حتــی در جلســات دورخوانــی فیلمنامــه نیــز 
ــژه  ــن پرو  ــت از ای ــا در نهای ــود ام ــرده ب ــرکت ک ش
جــدا شــد. هدیــه تهرانــی و محمدرضــا فروتــن بعــد 
ــادت  ــم »ع ــال 77، در فیل ــز« در س ــم »قرم از فیل
نمی کنیــم« در کنــار یکدیگــر بــه ایفــای نقــش 
پرداختنــد. مضمــون اصلــی فیلــم »خیانــت« اســت، 
ــا  ــیاری از فیلم ه ــا در بس ــن روزه ــه ای ــی ک مضمون
رایــج شــده و قطــع بــه یقیــن رواج آن در آثــار هنــری 
ــه  ــه در جامع ــت ک ــی س ــه از واقعیات ــئت گرفت نش
رخ می دهنــد. فیلمســاز توجــه دقیقــی بــه نــوع 
ــا ایــن مضمــون داشــته  مواجهــه ی دو کاراکتــر زن ب
اســت؛ برخــورِد کامــًا متفــاوت زنــی خیانــت دیــده 
کــه بچــه دارد بــا زن خیانــت دیــده کــه بچــه نــدارد. 
فیلــم دربــاره ی »عــادت« هاســت، عــادت کــردن بــه 
ــت می خواهــد  ــا فیلمســاز در نهای ــا ام ــی چیزه خیل
ایــن را بــه مــا یــادآوری کند کــه گاه شــرایط انســان را 
بــه جایــی می رســاند کــه دیگــر نتوانــد عــادت کنــد.

حرف و نقل

ــد:  ــوت می گوی ــاعر پیشکس ــرافیلی ش ــین اس حس
دفــاع مقــدس در ادبیــات مــا خیلــی واقعــی دیــده شــده 

اســت.
فیلــم مســتند »مــادر زمیــن« بــه کارگردانــی مهنــاز 
افضلــی و تهیه کنندگــی مجتبــی میرتهماســب در مهرمــاه 
امســال در ســه جشــنواره بین المللــی در عــراق، ترکیــه و 

ــود. ــش داده می ش ــک نمای ــوری چ جمه
ــه  ــد« ب ــل ش ــاه کام ــه م ــبی ک ــم نامه های«ش فیل
تهیه کنندگــی محمــد حســین قاســمی، کارگردانــی و 
ــب  ــر اجتماعی،«مصائ ــار در ژان ــس آبی ــندگی نرگ نویس
ــی و نویســندگی  ــی، کارگردان ــه تهیه کنندگ شــیرین 2« ب
علیرضــا داوود نــژاد در ژانــر اجتماعــی و »اردک لــی« بــه 
ــندگی  ــی و نویس ــی، کارگردان ــی حضرت ــی عل تهیه کنندگ
ــورای  ــت ش ــی موافق ــر اجتماع ــور در ژان ــروز غریب پ به

ــد. ــذ کردن ســاخت ســازمان ســینمایی را اخ
نجــف  نوشــتۀ  بی خویشــتنی«  »درد  کتــاب  
دریابنــدری کــه بــرای اولیــن بــار در ســال ۶۸ چــاپ شــده 
بــود، اکنــون بــا چــاپ جدیــدی از ســوی نشــر نــو روانــۀ 

ــاب شــده اســت. ــازار کت ب
ــدون  ــی فری ــخصیت ادب ــاره ش ــدری درب ــواد کلی ج
مشــیری و راز مانــدگاری شــعرهای ایــن شــاعر کــه ایــن 
ــعرهای  ــرد: ش ــار ک ــود اظه ــدش ب ــالگرد تول ــا س روزه
فریــدون مشــیری حاصــل تجربیــات شــخصی اوســت 
ــد.  ــل کن ــی تبدی ــر ادب ــه یــک اث کــه توانســته آن هــا را ب
تبدیــل تجربیــات عینی بــه شــعر، راز ماندگاری شــعرهای 

ــدون مشــیری اســت. فری
رمــان هیجانــی و تعلیقــی »رئیس جمهــور گــم شــده 
ــور  ــون« رئیس جمه ــل کلینت ــط »بی ــه توس ــت« ک اس
ســابق آمریــکا و بــا همکاری »جیمز پترســون« نویســنده 
کتاب هــای پرفــروش و مطــرح نوشــته شــده در حالــی 
تــا یــک ســال آینــده منتشــر نخواهــد شــد از هم اکنــون 
ــت و  ــه اس ــرار گرفت ــون ق ــینما و تلویزی ــه س ــورد توج م
شــبکه تلویزیونــی »شــوتایم« نیــز اعــام کــرده بــه زودی 
ســریالی را بــا اقتبــاس از از ایــن رمــان کلیــد خواهــد زد.
کیــوان کثیریــان منتقــد ســینما بــا اشــاره بــه اهمیت 
شــناخت فضــای مناســبتی توســط عوامل یــک مجموعه 
تلویزیونــی گفت: ســاخت ســریال مناســبتی به شــناخت 
فیلمنامه نویــس و کارگــردان از فضایــی کــه می خواهــد کار 

کند، وابســته اســت.
ــت و  ــریال »هس ــاخت س ــه س ــن مرحل در تازه تری
نیســت« بــه کارگردانــی حســین ســهیلی زاده، بازیگرانــی 
ــه جمــع  ــدی هــم ب ــگار عاب ــژاد و ن ــام پاوه ن ــه اله از جمل

بازیگــران ایــن ســریال اضافــه شــدند
»کینگزمــن: محفــل طایــی« بــه کارگردانــی »متیــو 
ــرویس  ــن: س ــم »کینگزم ــر فیل ــه ای ب ــه دنبال وان« ک
مخفــی« محصــول ســال 2۰۱۵ اســت، نمایش خــود را در 
بیــش از چهــار هــزار ســالن ســینما در آمریــکا آغــاز کــرد و 
بــا فــروش ۴۰ میلیــون دالری پرفروش تریــن فیلــم هفته 
در گیشــه آمریــکای شــمالی نــام گرفــت و بــه چنــد هفته 

صدرنشــینی فیلــم ترســناک »آن« پایــان داد.
جشــنواره »یــاری« کــه همــه ســاله درآمــد حاصــل 
از فــروش بلیــت فیلم هــای حاضــر در جشــنواره را 
ــی صــرف  ــودکان بی سرپرســت ایران ــت از ک ــرای حمای ب
می کنــد، در ایــن دوره میزبــان دوازده فیلــم کوتــاه و 
ســینمایی ایرانــی بــود کــه در نهایــت بــه دو فیلــم جایــزه 
داد. تندیــس بهتریــن فیلــم کوتــاه جشــنواره به »بــرزخ« 
ســاخته قصیــده گلمکانــی اهــدا شــد و احســان بیگلــری 
بــرای فیلــم ســینمایی »برادرم خســرو« تندیــس بهترین 

فیلــم بلنــد را گرفــت.
گــروه تئاتــر »تــی تــووک« جدیدتریــن اثــر نمایشــی 
ــاالر وحــدت  خــود را بهمــن و اســفند ســال جــاری در ت
بــه صحنــه می بــرد، اثــری کــه بــه موضــوع صلــح جهانــی 

می پــردازد.
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نبــود  از  سال هاســت کــه  ایــران  ســینمای 
ــرم  ــاه مح ــب در م ــبتی مناس ــای مناس فیلم ه
ــرای  ــی ب ــچ فیلم ــه هی ــه اینک ــرد. ن ــج می ب رن
ــن  ــت ای ــا واقعی ــود ام ــاخته نش ــاه س ــن م ای
اســت کــه فیلم هــا یــا کیفیــت مناســب را 
ندارنــد و مــورد اســتقبال واقــع نمی شــوند و یــا 
چنــان درگیــر حواشــی می شــوند کــه اکرانشــان 
ــه ای کــه  ــه گون ــد ب ــه عقــب مــی افت ســال ها ب
اگــر هــم اکــران شــوند بــه دلیــل گذشــت زمــان 
ــه در  ــژه ای ک ــای وی ــال جلوه ه ــوان مث ــه عن ب
زمــان خــود خــارق العــاده بــوده اســت آنچنــان 
دم دســتی و ســاده شــده اند کــه تماشــاگر 
جنجالی تریــن  از  یکــی  می کنــد.  دلــزده  را 
فیلم هــای ســال های اخیــر فیلــم رســتاخیز  

ــت.  ــش اس ــا دروی احمدرض
ایــن فیلــم در ســی ودومین دوره جشــنواره 
دریافــت  نامــزد  بخــش   ۱۱ در  فجــر  فیلــم 
ســیمرغ بلوریــن بــود و در نهایــت در ۸ بخــش 

ــی  ــن کارگردان ــم و بهتری ــن فیل ــه بهتری از جمل
ــود  ــا وج ــا ب ــد. ام ــن ش ــیمرغ بلوری ــده س برن
ــد از  ــد روز بع ــا چن ــم تنه ــش، فیل ــن درخش ای
ــد و  ــیده ش ــن کش ــینما پایی ــرده س ــران از پ اک
تــا امــروز بــا گذشــت حــدود ۵ ســال همچنــان 

ــت. ــده اس ــود ندی ــه خ ــران را ب ــگ اک رن
اکــران، ماجــرای  از  توقیــف فیلم هــا پــس 
تــازه ای نیســت امــا توقیــف فیلمــی بــا موضــوع 
عاشــورا یکــی از اتفاقــات نادر ســینمای ماســت.

ــران  ــث اک ــه باع ــی ک ــن نکات ــی از اصلی تری یک
نشــدن ایــن فیلــم شــده بــود نشــان دادن 
چهــره حضــرت عبــاس بــن علــی )ع( در ایــن 
ــده  ــه کنن ــا تهی ــد بعده ــر چن ــت. ه ــم اس فیل
فیلــم عنــوان کــرد کــه راهکارهایــی بــرای نورانــی 
کــردن چهــره بازیگــر نقــش عبــاس )ع( وجــود 
دارد، امــا فضــای بــه وجــود آمــده دربــاره فیلــم 
ــن  ــال ای ــا اعم ــی ب ــت حت ــد در نهای ــث ش باع
ــرد.  ــران را نگی ــم مجــوز اک ــک بازهــم فیل تکنی
اینکــه واقعــًا دلیــل اصلــی اکــران نشــدن ایــن 
ــمی  ــورت رس ــه ص ــون ب ــا کن ــت ت ــم چیس فیل

ــری  ــاد دیگ ــچ نه ــاد و هی ــوی وزارت ارش از س
ــت.  ــده اس ــوان نش عن

امــا بــا شــناختی کــه از احمدرضــا درویــش بــه 
ــود دارد  ــر وج ــنده اث ــردان و نویس ــوان کارگ عن
ــکل  ــم مش ــه فیل ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد ب بعی
ــش  ــم دروی ــرا ه ــد زی ــته باش ــی داش محتوای
ــت  ــود اس ــیت های موج ــه حساس ــه هم آگاه ب
و هــم بــر اســاس شــواهد بــرای نوشــتن 
ــی  ــی راهنمای ــع مختلف ــه از مراج ــن فیلمنام ای
ــه  ــن فیلمنام ــه اســت. همچنی و مشــورت گرفت
ــار وزارت  ــاخت در اختی ــل از س ــم قب ــن فیل ای
ارشــاد قــرار گرفتــه و اگــر مشــکلی وجــود 
بایــد  داشــته حتمــًا در آن زمــان دوســتان 

می دادنــد. را  الزم  تذکرهــای 
ــم  ــکل فیل ــه مش ــد ک ــر می رس ــه نظ ــه ب اینگون
بایــد بیشــتر حاصــل یــک ســوء تفاهــم باشــد 
کــه رفــع نشــده و برخــی چهره هــا علیرغــم 
ــن ســوء تفاهــم  ــل همی ــه دلی ــم ب ــدن فیل ندی
ــد. ــرار دارن ــدنش اص ــران نش ــر اک ــان ب همچن

داستانفیلم
ــه دوران پــس از مــرگ معاویــه بازمــی گــردد  ب
ــر  ــلمین ب ــه مس ــواِن خلیف ــه عن ــد ب ــه یزی ک
خافــت تکیــه مــی زنــد و بــه والــِی مدینــه نامه 
ــرد.  ــت بگی ــین )ع( بیع ــه از حس ــد ک می نویس

ُبکیــر ابــنِ  ُحــر کــه بــه عنــوان پیــِک ویــژه دربــاِر 
ــور رســاندِن  دمشــق انتخــاب شــده اســت مأم

ــود. ــه می ش ــه مدین ــد ب ــه یزی نام
او کــه جوانــی ُپرشــور و در جســتجوی حقیقــت 
حامــِل  کــه  درمی یابــد  مدینــه  در  اســت، 
ــین )ع(  ــِل حس ــه قت ــه در آن ب ــت ک نامه ایس

ــت.  ــده اس ــان داده ش فرم

ــام  ــه های ام ــکار و اندیش ــا اف ــه ب ــر در مک ُبکی
ــا  ــه ب ــردم کوف حســین )ع( آشــنا می شــود. م
ارســاِل نامه هایــی بی شــمار، حســین )ع( را 
ــه  ــام علی ــا در قی ــد ت ــوت کرده ان ــه دع ــه کوف ب
یزیــد، آن هــا را یــاری کننــد. حــر ِبن یزیــد 

ــوار از  ــزار س ــر و دو ه ــراِه ُبکی ــه هم ــی ب ریاح
ــمت  ــه س ــوند ب ــور می ش ــه مأم ــوی عبیدال س
ــه  ــه ب ــی ک ــد، کاروان ــین )ع( برون کاروان حس

ــتند.  ــت هس ــه در حرک ــمت کوف س
ــدک  ــماری ان ــین )ع( در ش ــام حس کاروان ام
در کربــا بــه محاصــره هــزاران نفــر از ســپاهیانِ  
دســتگاِه خافــت درمی آینــد. در روز عاشــورا، 
ــد و … ــر می تاب ــر چشــمانِ  ُبکی ــورِ حقیقــت ب ن

بــه  دوبلــه  بــا  نســخه هایی  فیلــم  ایــن 
زبان هــای مختلــف از جملــه دوبله هــای عربــی 
ــا زیرنویــس انگلیســی دارد  و فرانســه همــراه ب
ــه جمــال  ــان عــرب از جمل و هفــت بازیگــر جه
ســلیمان و رضــوان عقیلــی از ســوریه، داوود 
حســین از کویــت، جــواد الشــکرچی از عــراق و 
ــان حضــور دارند.اســتفان  ــم از لبن ــادی ابراهی ف
ــۀ ایــن  ــر ُاســکار گرفت واربــک آهنگســاز پیش ت
فیلــم، موســیقی »رســتاخیز« را بــه همــراه 
ــت و  ــاخته اس ــک س ــمفونیک بلژی ــتر س ارکس
جرمــی پرایــز، دن جانســون، ریچــارد کانــوی از 
صداگــذاران فیلــم هســتند. مراحــل فنــی فیلــم 
ــده  ــدن کار ش ــر لن ــتودیو مولین ــتاخیز در اس رس
اســت. تدویــن ایــن فیلــم را طریــق انــوار انجــام 
داده کــه وی نیــز نامــزد اســکار 2۰۱۰ بــرای فیلــم 

ــود. »ســخنرانی پادشــاه« ب

ــای  ــک برنامه ه ــوان در ی ــد ج ــش رامب ــب پی ــد ش چن
اینترنتــی حضــور یافــت و از آمادگی بــرای مذاکره مجدد 
ــه«  ــه »خندوان ــه برنام ــان ب ــاب خ ــت جن ــرای بازگش ب
ــه«  ــارم »خندوان ــل چه ــدای فص ــت. در ابت ــخن گف س
خبرهایــی مطــرح شــد کــه ســعید ســاالرزهی کارگــردان 
»کوچــه مرواریــد« بــه عنــوان صاحــب امتیــاز عروســک 
ــرای حضــور او در فصــل چهــارم برنامــه  جنــاب خــان ب
ــد از  ــارات بع ــن انتظ ــه ای ــرده ک ــرح ک ــی را مط انتظارات
چندیــن مــاه مذاکــره بــه نتیجــه نرســید و مانــع حضــور 
جنــاب خــان در فصــل چهــارم شــد. چنــد شــب پیــش 
ــا پایــان فصــل چهــارم »خندوانــه«  امــا رامبــد جــوان ب
اعــام کــرد کــه آمــاده مذاکره هــای دوبــاره اســت. ایــن 
میــان ســراغی از ســعید ســاالرزهی گرفتیــم و او نیــز از 
ایــن آمادگــی دوبــاره بــرای مذاکــره دربــاره جنــاب خــان 

ــخن  ــه س ــن برنام ــارم ای ــل چه ــودش در فص و بودونب
گفــت. ســاالرزهی در ســخنان کوتاهــی بــه خبرنــگار مهر 
بیــان کــرد: مــن هــم عاقمنــدم ایــن مذاکــرات صــورت 
بگیــرد و امیــدوارم بــه ســمتی پیــش برویــم کــه جنــاب 

خــان در فصــل جدیــد برنامــه حضــور داشــته باشــد. 
وی ادامــه داد: امیــدوارم ایــن مذاکــره بــه ســمت 
تفاهــم و یکدلــی حرکــت کنــد و شــاهد نتیجــه خوبــی 
ــاره آنچــه کــه  ــان درب داشــته باشــیم. ســاالرزهی در پای
ــه  ــرد: ب ــار ک ــد، اظه ــم ش ــع از تفاه ــل مان ــل قب در فص
ــاق  ــته اتف ــه در گذش ــت هرچ ــر اس ــد بهت ــر می رس نظ
ــا  ــم منتظــر هســتم ت ــن ه ــم، م ــوش کنی ــاده فرام افت
ــد  ــیما، رامب ــرف صداوس ــره از ط ــن مذاک ــای ای زمینه ه
جــوان و تیــم »خندوانــه« فراهــم شــود و حتمــًا در ایــن 

ــت. ــم داش ــور خواه ــره حض مذاک

ــگ و  ــر فرهن ــی وزی ــاس صالح ــید عب ــری س ــت خب نشس
ارشــاد اســامی دوشــنبه ســوم مهــر مــاه برگــزار شــد. وزیــر 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی در بخــش پرســش ها و پاســخ ها 
ــد لغــو کنســرت ها در حــوزه  ــی مانن ــاره رفتارهــای فراقانون درب
موســیقی گفــت: مســلمًا اینطــور اســت کــه کشــور را بایــد بــا 
قانــون اداره کــرد. قانــون بــد بهتــر از بــی قانونــی اســت و هیــچ 
رفتــار فراقانونــی بــا هیــچ اســتداللی پذیرفتنــی نیســت ایــن 
ــو  ــال گفتگ ــرد در ح ــن رویک ــا همی ــت و ب ــن اس ــرد م رویک
ــری  ــای مؤث ــتا گفتگوه ــن راس ــزود:  در همی ــتیم. وی اف هس
ــه  ــا ک ــن گفتگوه ــدوارم ای ــه امی ــته ایم ک ــا داش ــا مجموعه ه ب
ــج کار  ــد و هی ــه برس ــه نتیج ــته ب ــنی داش ــمت های روش قس
غیرقانونــی انجــام نشــود و قانــون مبنــای عمــل همــه باشــد. 
فکــر می کنــم گفتگوهــا می توانــد بــه ثمــر بنشــیند وی دربــاره 
ــود  ــی ب ــن تصمیم ــت: ای ــز گف ــی نی ــای توقیف ــران فیلم ه اک

کــه بــه کمیتــه ای ارجــاع داده شــد و در حــال حاضــر گــزارش 
کمیتــه آمــاده اســت. طبیعــی اســت آنچــه کــه در ایــن کمیتــه 
اتفــاق افتــاده پذیرفتنــی اســت و اگــر افــراد طبــق روال پیــش 
ــاری  ــاختارهای ج ــا س ــار ب ــش آث ــه نمای ــند زمین ــه باش رفت
ــه بایــد اصاحــات صــورت گیــرد، ولــی  فراهــم می شــود وگرن
آنچــه مســلم اســت اینکــه مســیری کــه پیمــوده شــده قانونــی 
ــران  ــاخت و اک ــای س ــه مجوزه ــاره ارائ ــی درب ــت. صالح اس
ــاد  ــه مــورد انتق ــه ســاخت ک ــار پــس از اخــذ پروان نشــدن آث
اهالــی ســینما اســت، اظهــار کــرد: نبایــد ایــن اتفــاق بــه ایــن 
شــکل بیفتــد کــه فیلمــی تولید شــود امــا امــکان نمایــش پیدا 
نکنــد. امــا تأکیــد می کنــم ایــن مــوارد هــم ماننــد مســاله لغــو 
ــداد  ــدک اســت. تع مجــوز کنســرت ها در موســیقی بســیار ان
ــی  ــر فیلم های ــد براب ــران نمی گیرن ــوز اک ــه مج ــی ک فیلم های

ــادی نیســتند. ــداد زی ــد تع ــه نمایــش در می آین ــه ب ک
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،،
اکــران،  از  پــس  فیلم هــا  توقیــف 
ــازه ای نیســت امــا توقیــف  ماجــرای ت
فیلمــی بــا موضــوع عاشــورا یکــی از 

نــادر ســینمای ماســت اتفاقــات 

نگاهیبهجنجالیترینفیلمتوقیفیاینروزها

 »رستاخیز« 
و راه طوالنی تا اکران

موزهها۵مهررایگانشدند
همزمــان بــا روز جهانــی گردشــگری، دیــدن 
موزه هــا و اماکــن تاریخــی تحــت نظــر 
ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری در روز پنجــم مهرمــاه رایــگان 
شــد. ۲۷ ســپتامبر برابــر بــا پنجــم مهرمــاه، 
همزمــان بــا پایــان فصــل رونق گردشــگری 

در نیمکــره شــمالی و آغــاز فصــل تعطیــات 
و ســفر در نیمکــره جنوبــی، بــه عنــوان روز 
جهانــی گردشــگری هــر ســال از ســوی 
ســازمان جهانــی گردشــگری گرامــی داشــته 
ایــن  زیــادی  کشــورهای  و  می شــود 
ــرای  ــا اج ــد و ب ــن می گیرن ــداد را جش رخ
تخفیف هــا،  و  متفــاوت  برنامه هــای 

مســافران  اختیــار  در  را  فرصت هایــی 
ــا  ــا ب ــد ت ــرار می دهن ــی ق ــی و خارج داخل
گردشــگری بیشــتر درگیــر شــوند. ســازمان 
جهانــی جهانگــردی کــه ۲۷ ســپتامبر را روز 
جهانــی گردشــگری نامیــده، ایــن مناســبت 
ــی  ــطح آگاه ــش س ــرای افزای ــه ای ب را بهان
ــاره نقــش گردشــگری  ــی درب جامعــه جهان

بــر  گردشــگری  تأثیــر  دادن  نشــان  و 
و  اقتصــادی  اجتماعــی،  ارزش هــای 
داده  قــرار  جهــان،  سراســر  در  سیاســی 
اســت. در ایــران نیــز امســال بــه پیشــنهاد 
معاونــت گردشــگری و بــا موافقــت رئیــس 
ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
ــا و  ــام موزه ه ــد از تم ــگری، بازدی و گردش

ــش  ــت پوش ــی تح ــن فرهنگی تاریخ اماک
روز  میراث فرهنگــی  ســازمان  ایــن 
ــردم  ــوم م ــرای عم ــاه ب ــنبه ۵ مهرم چهارش
ــا  ــنامه موزه ه ــن بخش ــت. ای ــگان اس رای
و اماکــن تاریخــی کــه تحــت نظــارت 
ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری نیســتند را شــامل نمی شــود.

تجسمی
مرکزاصفهانشناسیمیزبان

»هنرهایسنتی«
ــان  ــه اصفه هنرهــای ســنتی از بادرفت کیمیای وطن
ــی و  ــان شناس ــز اصفه ــی مرک ــای آموزش در کارگاه ه
ــهرداری  ــی ش ــی تفریح ــازمان فرهنگ ــل س ــه مل خان
روابــط  گــزارش  بــه  می شــود.  احیــاء  اصفهــان 
شــهرداری  تفریحــی  فرهنگــی  ســازمان  عمومــی 
اصفهــان، ایــن مرکــز در راســتای اهــداف بلنــد مــدت 
آموزشــی خــود در نیمــه دوم ســال 9۶ بــا بهــره گیــری 
ــه  از محضــر اســتادان برجســته و مطــرح کشــوری ب
ــد  ــوای جدی ــن و محت ــا عناوی ــی ب برگــزاری کارگاه های
اقــدام کــرده اســت. نخســتین کارگاه بــا حضــور اســتاد 
منصــور خــادم خراســانی بــا عنــوان کارگاه ســطح یــک 
در  اصفهــان«  ســنتی  هنرهــای  در  »الیه چینــی 

روزهــای ۱۰، ۱2، ۱۵، ۱7 و ۱9 مهرمــاه از ســاعت ۱۵ تــا 
۱۸ بعدازظهــر برگــزار می شــود. هنــر الیه چینــی از 
دوران صفــوی در ایــران و بــه وی ــژه در شــهر اصفهــان، 
آنچنــان رواج یافــت کــه در کنــار ســایر هنرهــا ماننــد 
ــور  ــی مینیات ــه کاری، نقاش ــته بری، آیین ــری، کش گچ ب
در تزیینــات وابســته بــه معمــاری خانه هــا و کاخ هــای 
صفــوی کاربــرد فراوانــی پیــدا کــرد متقاضیــان بــرای 
کارگاه هــای  دیگــر  یــا  ایــن کارگاه  در  نــام  ثبــت 
آموزشــی مرکــز اصفهــان شناســی و خانــه ملــل 
اصفهــان  تفریحــی شــهرداری  فرهنگــی  ســازمان 
می تواننــد بــه محــل مرکــز اصفهــان شناســی واقــع در 
خیابــان اســتانداری، روبــروی مــوزه هنرهــای تزیینــی 
مراجعــه کــرده و یــا بــا تلفــن 322۴۵۱۸۴ داخلــی ۱۵ 

تماس حاصل کنند.

سینما
»گیجگاه«راآبانکلیدمیزنیم

بــه گفتــه پیمــان جعفــری تهیــه کننــده »گیجــگاه«، 
ایــن فیلــم قــرار اســت در آبــان مــاه در تهــران کلیــد 

بخــورد. 
ــاره آخریــن  پیمــان جعفــری تهیه کننــده ســینما درب
وضعیــت فیلــم ســینمایی »گیجــگاه« بــه کارگردانــی 
عــادل تبریــزی گفــت: پیــش از ایــن قــرار بــود ایــن 
فیلــم در تابســتان فیلمبــرداری شــود امــا بــه دالیلــی 
ایــن کار بــه تعویــق افتــاد، برهمیــن اســاس در نظــر 

داریــم آن را در آبــان مــاه کلیــد بزنیــم. 
وی افــزود: بــا برخــی از عوامــل جلــو و پشــت دوربین 
هــم مذاکــره کــرده و بــه نتیجــه نیــز رســیده ایم، امــا 
ــا آنهــا نبســته ایم  ــه اینکــه هنــوز قــراردادی ب باتوجه ب
ــا  ــاره صحبتــی کنــم. جعفــری ب نمی توانــم در ایــن ب

ــگاه« در  ــای »گیج ــام صحنه ه ــه تم ــه اینک ــاره ب اش
تهــران ضبــط می شــود، اظهــار کــرد: ایــن اثــر دربــاره 
پســربچه ای اســت کــه پــدر و مــادرش از هــم جــدا 
شــده اند و پــدرش در زنــدان بــه ســر می بــرد از 
ــر  ــدش قوی ت ــرای اینکــه فرزن ــادرش ب ــن رو م همی
بــار بیایــد تصمیــم می گیــرد در تابســتان تغییراتــی در 

زندگــی پســرش بــه وجــود بیــاورد. 
ایــن تهیــه کننــده در پایــان بــا اشــاره بــه اثــر 
دیگــرش بــا عنــوان »انــزوا« بــه کارگردانــی مرتضــی 
ــان کــرد: در حــال حاضــر  ــی بی ــی عبــاس میرزای عل
منتظــر هســتیم تــا شــورای صنفــی پروانــه نمایــش 
بــه مــا نوبــت اکــران بدهــد بــه همیــن دلیــل 
 امیــدوارم ایــن فیلــم هــر چــه زودتــر بــه نمایــش در

 بیاید.

نقاشی

تابلویپزشکنیابهسرقترفت
ــده  ــر« از دزدی ــاه مه ــری »م ــی هن ــه فرهنگ موسس
شــدن یکــی از تابلوهــای نقاشــی هوشــنگ پزشــک نیا 
ــوی نقاشــی هوشــنگ  ــر داد. تابل از ایــن موسســه خب
پزشــک نیــا کــه در ابعــاد ۵۰ در 7۰ ســانتی متــر اســت 
و در دهــه ۴۰ خورشــیدی خلــق شــده چنــدی پیــش از 

مؤسســه »مــاه مهــر« دزدیــده شــد. 
مؤسســه »مــاه مهــر« کــه گالــری نیــز بــا همیــن عنوان 
دارد، گــم شــدن ایــن تابلــو را بــه پلیــس اطــاع داده و 
بــه گفتــه روابــط عمومــی ایــن مؤسســه، پرونــده آن در 

مراجــع ذیصــاح بــاز اســت و همچنیــن عکــس ایــن 
کار بــرای مجموعه داران شــاخص ارســال شــده اســت. 
ــد و  ــه خری ــرد هرگون ــام ک ــر« اع ــاه مه ــه »م مؤسس
ــه  ــی اســت و از کســانی ک ــر غیرقانون ــن اث ــروش ای ف
از ایــن کار اطاعــی دارنــد تقاضــا کــرده اســت مراتــب 
را بــه شــماره تلفــن 22۰۵9۱3۱ خبــر دهنــد. هوشــنگ 
پزشــک نیا از نقاشــان پــس از مکتــب کمــال الملــک و 
ــدان نســل اول مدرنیســم  ــن هنرمن از صاحــب نام تری
ایــران اســت کــه آثــارش در حراجی هــای معتبــر 

ــود. ــروش می ش ــد و ف خری
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آگهی ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی 

محدوده مطالعاتی قبر کیخا در استان اصفهان
براساس نتایج مطالعات و بررسی های به عمل آمده، بهره برداری بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی 

محدوده  در  مخزن  حجم  و کسری  زیرزمینی  آب  سطح  افت  باعث  مستمر  وقوع خشکسالی های  و 

مطالعاتی قبر کیخا شده است. لذا به منظور جلوگیری از افزایش افت سطح آب و حفظ ذخایر ارزشمند 

آب زیرزمینی در محدوده یاد شده، به موجب ماده ۴ قانون توزیع عادالنه آب، حفر چاه عمیق، نیمه 

عمیق و احداث قنات و یا هرگونه افزایش بهره برداری از منابع آب )به استثنای موارد مندرج در آئین نامه 

اجرایی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و 

ماده ۵7 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۸۴ و در حد سقف تخصیص آب اباغ 

شده( در محدوده مذکور به مدت ۴ سال از تاریخ نشر این آگهی طبق نقشه های موجود در دفتر حفاظت 

و بهره برداری منابع آب و امور مشترکین شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و شرکت سهامی 

آب منطقه ای اصفهان با حدود اربعه به شرح ذیل ممنوع اعام می گردد.

شمال: از نقطه ارتفاعی 3۰۵۵ کوه دلما در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به کوه های چهارقاچ و بیدباجی 
و در ادامه در امتداد مرز مذکور به محل تاقی مرز محدوده های مطالعاتی قمشه، ایزدخواست و قبر کیخا 

و از آنجا تا خط الراس کوه آق داغ.

شرق: از خط الراس کوه آق داغ در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به کوه های قره داغ و مروارید )نقطه 
ارتفاعی 327۵( و از آنجا تا محل تاقی جاده اصلی حنا-آباده با مرز محدوده مطالعاتی. 

جنوب: از محل تاقی فوق الذکر در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به نقطه ارتفاعی 3۰23 کوه آق داغ و 
در ادامه در امتداد مرز مذکور تا نقطه ارتفاعی 29۵۶ کوه رک حنا.

غرب: از نقطه ارتفاعی 29۵۶ کوه رک حنا در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به نقطه ارتفاعی 2۸9۵ کوه 
دره علی واز آنجا تا نقطه ارتفاعی 3۰۵۵ کوه دلما

وزارت نیرو م الف 89666

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

تاریخامپراتوریعثمانی
نویسندهمحمدتقی امامی خویی

۱۳ هزار تومان قیمت
سازمان مطالعه و تدوین  نشر

کتب علوم انسانی دانشگاه ها

جنگجویپیناژه
نویسندهژوزه مائو روده واسکونسلوس

۱0 هزار تومان قیمت
نخستین نشر

درجستجویجهانهایدیگر
نویسندهفردآلن ولف

۳6 هزار تومان قیمت
علم نشر

رفع توقیف فیلم ها قانونی استراه بازگشت جناب خان به »خندوانه« بسته نیست
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نذر خون، نذر زندگی

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه اجتماعی

ــی  ــه زن ــم قم ــرم رس ــاه مح ــط م ــوم غل ــی از رس یک
اســت. هــر چنــد ایــن رســم در مناطــق اندکــی در ایران 
ــه  ــن واقع ــر ترســناک ای ــا تصاوی انجــام می شــود، ام
مدت هاســت تبدیــل بــه عاملــی بــرای ســوء اســتفاده 

دشــمنان ایــران شــده اســت. 
بــا وجــود اینکــه مقــام معظــم رهبــری و مراجــع بزرگ 
ــه ایــن رســم عجیــب هشــدار  شــیعه بارهــا نســبت ب
ــی از  ــی در بعض ــه زن ــق قم ــه عمی ــا ریش ــد ام داده ان
مناطــق ایــران بــه حــدی گســترده اســت کــه هنــوز هم 

شــاهد انجــام ایــن رســم نکوهیــده هســتیم.
ــکار وزارت بهداشــت و  ــا ابت ــد ســالی اســت ب ــا چن ام
ــا  ــی زیب ــکار فرهنگ ــک راه ــون ی ــال خ ــازمان انتق س
ــذر  ــه شــده اســت. ن ــی ارائ ــرای جایگزینــی قمــه زن ب
خــون ابتــکاری اســت زیبــا کــه در آن کســانی کــه قصد 
ــه جــای اینکــه خونشــان  ــد ب ــی دارن ــت قمــه زن و نی
را بیهــوده در کوچــه و خیابــان بریزنــد و موجبــات 
ــه یکــی از  ــد ب ســوء اســتفاده دشــمنان را فراهــم کنن
مراکــز انتقــال خــون مراجعــه می کننــد و خــون اهــداء 
ــا  ــا تنه ــه نذره ــد هم ــذر مانن ــن ن ــه ای ــد. البت می کنن
ــده ای خــاص نیســت و  ــا ع ــان و ی ــه زن ــص قم مخت
همــه افــراد جامعــه کــه امــکان اهــداء خــون را دارنــد 
ــرد  ــان ف ــون ج ــداء خ ــا اه ــام ب ــن ای ــد در ای می توانن
بیمــاری را کــه نیازمنــد ایــن خــون اســت نجــات دهند. 
بیمــاران تاالســمی، بیمــاران مبتــا بــه انــواع هموفیلی، 
ــه جراحی هــای  بیمــاران دیالیــزی، بیمــاران نیازمنــد ب
ــوزادان  بــزرگ )قلــب، کلیــه، مغــز اســتخوان، ریــه(، ن
مبتــا بــه زردی ناشــی از ناســازگاری خــون مــادر 
ســوختگی های  اعضــا،  پیونــد  بیمــاران  جنیــن،  و 
ــواع ســرطان ها و  شــدید، کــم خونی هــای مزمــن و ان
ــی  ــه ایــن خون هــای اهدای بســیاری بیمــاران دیگــر ب
احتیــاج مبرمــی دارنــد و مــرگ و زندگــی ایــن افــراد 
وابســته بــه خونــی اســت کــه بایــد در موقــع مناســب 
دریافــت کننــد. بــه گفتــه ســخنگوی ســازمان انتقــال 
خــون ایــران در ســال 1395 نزدیــک بــه 2.5 میلیــون 
ــون  ــال خ ــز انتق ــه مراک ــون ب ــدای خ ــرای اه ــر ب نف
ــون و 100  ــداد 2 میلی ــن تع ــه از ای ــد ک ــه کرده ان مراجع

ــدای خــون شــده اند.  ــه اه ــق ب ــر موف ــزار نف ه
ــون و  ــه 3 میلی همچنیــن در ســال گذشــته نزدیــک ب
ــما،  ــر پاس ــای آن نظی ــون و فرآورده ه ــد خ 600 واح
و  درمانــی  مراکــز  در  و...  قرمــز  و گلبــول  پاکــت 
بیمارســتانی کشــور توزیــع شــد. بــه یــاد داشــته باشــید 
کــه نیــاز بــه خــون و فراورده هــای خونــی نیــازی 
ــه زمــان خاصــی نیســت.  دائمــی اســت و مختــص ب
پــس اگــر توانایــی اهــداء خــون را داریــد توصیــه مــا 
ــر  ــون در سراس ــداء خ ــز اه ــه مراک ــه ب ــت ک ــن اس ای
کشــور مراجعــه کنیــد و در ایــن امــر خداپســندانه 

ــوید.  ــهیم ش س
نکتــه آخــر اینکــه اهــداء خــون را بــه روزهــای تاســوعا 
و عاشــورا موکــول نکنیــد، چــون ازدحــام در ایــن روزهــا 
ــود را  ــذر خ ــد ن ــت نتوانی ــن اس ــت و ممک ــتر اس بیش

ادا کنیــد.

جامعه
 افتتاح ۱۳۰ مدرسه برکت 

در سراسر کشور
130 مدرســه برکــت بــا بیــش از ۷00 کاس درس در مناطق 
ــر توســعه یافته کشــور توســط ســتاد اجرایــی فرمــان  کم ت
ــی  ــط عموم ــود. رواب ــاح می ش ــام )ره( افتت ــرت ام حض
بنیــاد برکــت وابســته بــه ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت 
ــان  ــاح هم زم ــژه افتت ــم وی ــرد: مراس ــام ک ــام )ره( اع ام
130 مدرســه جدیــد برکــت در مناطــق کم تــر توســعه یافته 
آیــت هللا  بــا حضــور  مهــر  روز سه شــنبه ۴  در  کشــور 
محمــدی گلپایگانــی رئیــس دفتــر مقــام معظــم رهبــری 
ــان  ــی فرم ــتاد اجرای ــس س ــر رئی ــی«، مخب »مدظله العال
ــوری در  ــئولین کش ــی از مس ــام )ره( و جمع ــرت ام حض
تهــران برگــزار می شــود و در اســتان ها بــرای افتتــاح 
ــداران،  ــه، اســتانداران، فرمان ــدگان ولی فقی ــدارس، نماین م
مدیــران کل آمــوزش و پــروش و نوســازی، توســعه و 
تجهیــز مــدارس، و دیگــر مســئوالن اســتان حضــور دارنــد. 
ســتاد اجرایــی فرمــان حضرت امــام )ره( براســاس ویژگی 
ــب و  ــع متناس ــی و توزی ــاد مقاومت ــوری اقتص عدالت مح
عادالنــه ی امکانــات در مناطــق محــروم تمامــی اســتان ها، 
ــه محرومــان از  ــی ب ــه خدمــات زیربنایــی و عمران ــه ارائ ب
طریــق بنیــاد برکــت اهتمــام ویــژه ای دارد. مدرسه ســازی 
فعالیت هــای  ماندگارتریــن  و  بنیادی تریــن  از  یکــی 
ــام )ره( در  ــان حضــرت ام ــی فرم ــی ســتاد اجرای زیربنای

ــت.  ــور اس ــعه یافتۀ کش ــر توس ــق کم ت مناط

شرایط ثبت نام مشموالن 
پذیرفته شده در دانشگاه ها

معــاون مشــموالن و امــور معافیت هــای ســازمان وظیفــه 
ناجــا، ضوابــط و مقــررات صــدور معافیــت  عمومــی 
تحصیلــی بــرای مشــموالن پذیرفته شــده در دانشــگاه های 
داخــل کشــور را تشــریح کــرد. ســرهنگ نجــف حمیــدزاده 
ــه  ــرایط اولی ــتن ش ــا داش ــه ب ــموالنی ک ــرد: مش ــار ک اظه
منــدرج در دفترچــه راهنمــای کنکــور سراســری، در یکــی 
ــق  ــده اند، طب ــه ش ــور پذیرفت ــل کش ــگاه های داخ از دانش
ــی  ــه اجرای ــن نام ــی و آیی ــه عموم ــت وظیف ــون خدم قان
مربــوط می تواننــد از معافیــت تحصیلــی برخــوردار شــوند. 
بــا  افــزود: مشــموالن فاقــد غیبــت می بایســت  وی 
ــی صــادره از دانشــگاه  نامــه درخواســت معافیــت تحصیل
ــر خدمــات الکترونیــک  ــه یکــی از دفات ــه شــده، ب پذیرفت
انتظامــی )پلیــس +10( شــهرمحل استقراردانشــگاه مــورد 
پذیــرش مراجعــه کــرده تــا مجــوز ثبــت نــام اولیــه بــرای 
ــوص  ــی در خص ــام انتظام ــن مق ــود. ای ــادر ش ــان ص آن
بیــان  انصرافــی  دانشــجویان  تحصیــل  ادامــه  نحــوه 
ــار  ــا یکب ــل، تنه کــرد: دانشــجویان در طــول مــدت تحصی
ــی انصــراف  ــی و دانشــگاه قبل ــد از رشــته تحصیل می توانن
ــک ســال  ــر ظــرف مــدت ی ــه حداکث ــی ک داده و در صورت
ــه  ــد پذیرفت ــگاه جدی ــته و دانش ــراف در رش ــخ انص از تاری

ــد شــد. ــوردار خواهن ــی برخ ــت تحصیل شــوند، ازمعافی

کوتاه اخبار 
پیدا شدن جمجمه سر یک انسان 

در پارک
پیــدا شــدن جمجمــه ســر یــک انســان در پــارک جنگلــی 
چیتگــر ســناریوی مرمــوزی را پیــش روی مامــوران پلیس 

آگاهــی تهــران قــرار داد.
 ســاعت 2 ظهــر یکشــنبه 2 مهــر مــاه امســال کارگــر 
ــی  ــارک جنگل ــای پ ــاری در فض ــال آبی ــهرداری در ح ش
چیتگــر بــود کــه ناگهــان بــا صحنــه عجیبــی روبــرو شــدند. 
کارگــر شــهرداری زمانیکــه بــه ســمت جســم مرمــوز روی 
ــرو  ــا جمجــه ســر یــک انســان روب زمیــن نزدیــک شــد ب
ــران  ــس ته ــوران پلی ــه مام ــرا را ب ــی زود ماج شــد و خیل
ــن ترتیــب تیمــی از مامــوران کانتــری  ــره کــرد. بدی مخاب
ــر  ــل حاض ــوع در مح ــری موض ــرای بررس ــر ب 15۴ چیتگ
ــرار  ــان ق ــک انس ــر ی ــه س ــک جمج ــر ی ــده و در براب ش
گرفتنــد وماجــرا بــه بازپــرس شــعبه دوم دادســرای امــور 

ــد.  ــزارش کردن ــران گ ــی ته جنای
ــا  ــتور داد ت ــل دس ــیک قت ــرس کش ــه بازپ ــن مرحل در ای
ــرای  ــران ب ــی ته ــس آگاه ــوران اداره 10 پلی ــی از مام تیم
تحقیقــات ویــژه وارد عمــل شــوند. کارآگاهــان درایــن 
مرحلــه جمجمــه ســر پیــدا شــده را کــه احتمــال می دهــد 
سالهاســت از زمــان مــرگ آن می گــذرد بــه پزشــکی 
ــودن آن  ــا مــرد ب ــت زن ی ــا هوی ــد ت ــی منتقــل کردن قانون
شناســایی شــود و در ادامــه تحقیقــات در ایــن زمینــه برای 
پیــدا کــردن دیگــر اعضــای ایــن جمجمــه ســر آغــاز شــده 

اســت.

جدال خونین در روستا
نــزاع دســته جمعــی در روســتای کنــگ علیــا پلیــس را بــه 
ــزاع  محــل کشــاند. ســاعت 20 روز یکشــنبه یــک مــورد ن
ــه  دســته جمعــی روســتای کنــگ علیــا شهرســتان زاوه ب
ــینی  ــم حس ــد کاظ ــرهنگ محم ــد. س ــام ش ــس اع پلی
رییــس پلیــس زاوه در ایــن بــاره گفــت: مامــوران پاســگاه 
کاریــزک در محــل حاضــر و هفــت تــن از عامــان درگیــری 
را دســتگیر کردنــد. تحقیقــات اولیــه نشــان مــی داد ایــن 
درگیــری دســته جمعــی بــه خاطــر یــک مشــاجره لفظــی 
ــا اســتفاده از چــوب، زنجیــر  ســاده و پیــش پــا افتــاده ب
ــت:  ــار داش ــت. وی اظه ــته اس ــوع پیوس ــه وق ــنگ ب و س
شــهروندان بایــد آســتانه صبــر و تحمــل خــود را بــاال ببرنــد 

ــه درگیری هــا پیشــگیری شــود. ــن گون ــا از وقــوع ای ت

اعتراض قاتل ستایش به 
جدیدترین حکم دادگاه

وکیــل مدافــع قاتــل ســتایش قریشــی گفت: امیر حســین 
پــور جعفــر )متهــم پرونــده قتــل ســتایش قریشــی( بــه 
ــکاره  حکــم کارشــناس دادگســتری در خصــوص آرش الب
ــش  ــی فرحبخ ــد. مجتب ــراض می کن ــل اعت ــر المث و مه
ــم  ــه حک ــا ب ــت دارد ت ــم 10 روز مهل ــرد: مته ــح ک تصری
صــادر شــده اعتــراض کنــد. براســاس نظــر کارشــناس، 60 
میلیــون تومــان بابــت آرش البــکاره و 60 میلیــون تومــان 
بابــت مهرالمثــل بایــد از ســوی قاتــل بــه خانواده ســتایش 

پرداخــت شــود.

کنش    وا

 مدیرکل اجتماعی صندوق 
بازنشستگی کشور   

خدمات بیمه ای تعریف شده از اول شهریورماه امسال تا 
شهریور سال 9۷ برای بازنشستگان قابل استفاده خواهد 
بود. در خدمت بستری عمومی از ۷ میلیون و 500 هزار 
به 8 میلیون و 500 هزار تومان افزایش تعهدات بیمه را 
داریم و در زمینه خدمات تشخیصی و درمانی از 550 

هزار به 650 هزار تومان سقف بیمه را افزایش داده ایم. 
این خدمت شامل ماموگرافی، سنجش تراکم استخوان، 

سونوگرافی و MRI است. خدمات آزمایشگاهی شامل 
انواع پاتولوژی و آزمایشگاه از 280 هزار تومان به 320 

هزار تومان خدمات بیمه ای را افزایش داده ایم.

 رئیس مرکز سالمت محیط 
و کار وزارت بهداشت   

در بازرسی هایی که از مراکز عرضه قلیان داشتیم، متوجه 
شدیم در تنباکوهای آماده شده مواد روانگردان نیز 

استفاده می شود و در برخی از این مراکز مواد روانگردان 
نیز پیدا کردیم. تنباکوهای معطر به مراتب آسیبش از 

تنباکوهای معمولی بیشتر و خطرناک تر است و از آنجا 
که اغواکننده است، مردم آن را مفید و بی خطر می دانند و 
بسیار از آن استقبال می شود. درضمن مصرف قلیان های 

معطر در بین جوانان و نوجوانان به ویژه دختران بیشتر 
شده است.

معاون آموزشی وزارت علوم   
در دانشگاه ارومیه برای پذیرش دانشجوی دوره دکتری 

اشتباهی رخ داده که با همکاری سازمان سنجش و 
مدیریت دانشگاه ارومیه این مسئله در دست بررسی 

است. تصور بنده این است که با هماهنگی یک اشتباه 
درون دانشگاه صورت گرفته است که با همکاری سازمان 

سنجش آموزش و همراهی مدیریت دانشگاه این 
موضوع حل می شود. این اشتباه با پیگیری های وزارت 

علوم،  سازمان سنجش و دانشگاه ارومیه به زودی مرتفع 
خواهد شد.

 سعیدی عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس   

توزیع شیر در مدارس یکی از اقدامات آموزش و پرورش 
در این راستا بود که متاسفانه به صورت نامنظم و بدون 

نظارت صورت می گرفت و همین نبود نظارت موجب شد 
که آموزش و پرورش اهتمام جدی برای ادامه این مسیر 

نداشته باشد. متاسفانه دانش آموزان تمایلی به خوردن 
شیرهای توزیع شده توسط آموزش و پرورش ندارند 
و نیاز است در این خصوص تجدید نظر جدی صورت 

گیرد؛ به این صورت که مزه و طعم این شیرها بهبود پیدا 
کند. اولیای مدارس نیز باید نظارت مناسبی بر مصرف 

شیر دانش آموزان داشته باشند تا هزینه کانی که در این 
خصوص می گیرد، به نتیجه برسد.همچنین اصاح الگوی 
غذایی دانش آموزان از طریق جلسات اولیا و مربیان باید 
به خانواده های دانش آموزان نیز انتقال داده شود تا این 
آگاهی در خانواده ها نیز ایجاد شود که نسبت به اصاح 

الگوی غذایی اقدام کنند.

قتل مرموز مرد تخم مرغ فروش

مــرد تخم مــرغ فروشــی کــه متهــم اســت شــریکش را در 
جریــان حادثــه ای مرمــوز در چــاه 10 متــری بــه کام مــرگ 

ــرد. ــی ک ــای بی گناه ــت، ادع کشانده اس
روز  عصــر  ســاعت 1۷  از  پرونــده  ایــن  بــه  رســیدگی 
ــد  ــف جس ــا کش ــال ب ــاه امس ــهریور م ــنبه 22 ش چهارش
ــری  ــام شــاهرخ از چــاه 10 مت ــه ن ــی ب بی جــان مــرد جوان
در بزرگــراه ســتاری حوالــی پــل صنایــع دفــاع بــه دســتور 
قاضــی مدیــر روســتا بازپــرس ویــژه قتــل دادســرای امــور 

ــاد. ــان افت ــه جری ــران ب ــی ته جنای
بررســی ها نشــان داد مــرد زخمــی لحظاتــی قبــل بــه یکــی 
ــت  ــال برگش ــه در ح ــن ک ــم راه آه ــت های تی از فوتبالیس
ــد  ــاع می ده ــد، اط ــان بودن ــه خانه ش ــال ب ــن فوتب از تمری
کــه همــراه یکــی از دوســتانش بــه نــام شــاهرخ بــه داخــل 
ــودش را  ــده خ ــق ش ــا او موف ــد، ام ــقوط کرده ان ــی س چاه
نجــات دهــد و دوســتش همچنــان تــه چــاه گرفتــار اســت. 
پــس از اعــام ایــن خبــر تیمــی از مأمــوران کانتــری 135 
آزادی و عوامــل آتش نشــانی در محــل حادثــه حاضــر 
می شــوند و جســد مــرد جــوان را از تــه چــاه بیــرون 

می آورنــد. 
ــتان  ــه بیمارس ــداوا ب ــرای م ــی ب ــرد زخم ــه م ــی ک در حال
ــه دادســرای امــور  ــواده شــاهرخ ب ــود، خان منتقــل شــده ب
جنایــی تهــران رفتنــد و از مــرد زخمــی بــه عنــوان مظنــون 
ــد. همســر مــرد فــوت شــده ادعــا  ــه قتــل شــکایت کردن ب
کــرد کــه مــرد زخمــی بــا همســرش اختــاف مالــی داشــته 
ــل  ــه داخ ــد ب ــه عم ــرش را ب ــد او همس ــال می ده و احتم

چــاه انداختــه باشــد.
ــر  ــت نظ ــتان تح ــی در بیمارس ــرد زخم ــب م ــن ترتی بدی
ــه  ــودی از بیمارســتان ب ــا اینکــه پــس از بهب قــرار گرفــت ت
ــی  ــورد بازجوی ــد و م ــل ش ــی منتق ــور جنای ــرای ام دادس
قــرار گرفــت. متهــم در حالــی کــه در نخســتین بازجویی هــا 
مدعــی بــود همــراه شــاهرخ بــرای دستشــویی بــه آن محل 
رفتــه بودنــد کــه ناگهــان بــه داخــل چــاه ســقوط می کننــد، 
ــت  ــی گف ــر داد و در ادعای ــش را تغیی ــار حرف های ــن ب ای
ــه نزدیــک چــاه  ــرای برداشــتن ایرانیــت ب کــه دوســتش ب
رفتــه کــه بــه داخــل چــاه ســقوط می کنــد و او هــم وقتــی 
قصــد داشــته بــه شــاهرخ کمــک کنــد ناگهــان بــه داخــل 
چــاه ســقوط می کنــد. متهــم پــس از بازجویــی بــه دســتور 
قاضــی محســن مدیــر روســتا بــرای تحقیقــات بیشــتر در 
اختیــار کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس آگاهــی قــرار گرفــت.

گفت وگو با متهم
 خودت را معرفی کن؟

بهرام هستم و 31 سال سن دارم.
 با شاهرخ دوست بودی؟

بلــه. مــن و شــاهرخ مدتــی اســت بــا هــم دوســت هســتیم و 
ایــن اواخــر همــکار بودیــم.

 چه کاری؟
شــاهرخ وانــت پیــکان داشــت و بــا هــم در کار پخــش تخــم 

مــرغ بودیــم.
 چه مدتی همکار بودید؟

از بیســت ودوم مــرداد مــاه بــا هــم شــروع بــه کارکردیــم، امــا 
خیلــی طــول نکشــید و پــس از 10 روز بیــکار شــدیم.

 برای چه؟
مــن مجــرد بــودم، امــا شــاهرخ همســر و ســه فرزند داشــت. 
ــا  ــود کار ســفارش تخــم مــرغ ب ــه شــاهرخ ب وانــت متعلــق ب
مــن بــود. مدتــی کــه گذشــت بــا هــم اختــاف حســاب پیــدا 

کردیــم و ناگزیــر شــراکتمان هــم بــه هــم خــورد.
 درباره روز حادثه توضیح بده؟

ــه  ــه روز حادث ــا اینک ــم ت ــکار بودی ــود بی ــی ب ــر دو مدت ــا ه م
شــاهرخ بــه خانــه مــا آمــد و خواســت بــا او بیــرون بــروم. دو 
نفــری ســوار خــودروی او شــدیم و بــه داخــل خیابــان آمدیــم 
کــه شــاهرخ گفــت بــرای ســقف وانــت اش ایرانیــت الزم دارد. 
از آنجایــی کــه پولــی نداشــتیم تصمیــم گرفتیــم ایرانیــت روی 
ــدم و  ــودرو مان ــار خ ــن کن ــم. م ــه را برداری ــل حادث ــاه مح چ
شــاهرخ بــه نزدیکــی چــاه رفــت، امــا برنگشــت. نگــران شــدم 
بــه نزدیــک چــاه رفتــم کــه متوجــه صــدای نالــه او از داخــل 
چــاه شــدم. ایرانیــت روی حلقــه چــاه را کــه برداشــتم ناگهــان 
پایــم ســر خــورد و مــن هــم بــه داخــل چــاه افتــادم و دوبــاره 
ایرانیــت روی چــاه افتــاد. شــاهرخ نالــه می کــرد و می گفــت 
بــه احتمــال زیــاد قطــع نخــاع شده اســت و از مــن خواســت 
ــن  ــن آنت ــاه تلف ــه چ ــا ت ــم، ام ــر بده ــوع را خب ــی موض تلفن
نداشــت تــا اینکــه از هــوش رفتــم. روز بعــد وقتــی بــه هــوش 
آمــدم از داخــل یکــی از تونل هــای تــه چــاه خــودم را بــه چــاه 

دیگــری رســاندم و خــودم را نجــات دادم.
 خانواده شاهرخ مدعی هستند که شما با هم 

اختالف حساب دارید
مــن 600 هــزار تومــان از او طلــب داشــتم کــه در ایــن مــدت 10 
روز کرایــه ماشــینش را روزی 60 هــزار تومــان حســاب کــرد و 

ــدیم. ــاب ش بی حس

رئیــس جهــاد دانشــگاهی هنــر گفــت: در مراکز پیش دبســتانی 
و مهدهــای کــودک بایــد مربیانــی کاردان و هنرشــناس حضــور 
ــا اســتفاده از قابلیت هــای بــاالی  ــا بتواننــد ب داشــته باشــند ت
ــودکان  ــی را در ک ــوآوری و کارگروه ــت، ن ــه خاقی ــر، روحی هن
ــش  ــوزش پی ــز آم ــزود: مراک ــزاد رشــیدی اف ــد. به ایجــاد کنن
دبســتانی و مهدهــای کــودک، بعــد از خانــواده، اولیــن مرحلــه 
و در حقیقــت ســنگ بنــای فرآینــد آمــوزش و پــرورش کودکان 
ــوده و  ــان کارآزم ــور مربی ــا حض ــد ب ــه بای ــتند ک ــی هس ایران
ــاد  ــتعدادها و ایج ــکوفایی اس ــرای ش ــروعی ب ــص، ش متخص
ــا اشــاره  ــودکان باشــد. وی ب ــه در ک ــه و نوآوران ــه خاقان روحی
ــرورش کــودکان،  ــر در آمــوزش و پ ــاالی هن ــه قابلیت هــای ب ب
ــای  ــتان و مهده ــش دبس ــز پی ــر در مراک ــوزش هن ــت: آم گف
ــًا توســط همــان مربــی عمومــی کــودک انجــام  کــودک عمدت
ــه آموزشــی جهــت  ــی هیچ گون ــرد درحالی کــه ایــن مرب می گی

ــده  ــی ندی ــت و کار تیم ــردازی، خاقی ــده پ ــر، ای ــوزش هن آم
ــری و  ــته های هن ــا رش ــنایی ب ــل آش ــت حداق ــن اس و ممک

ــا را نداشــته باشــد.  ــک از آنه ــر ی ــاالی ه ــای ب قابلیت ه
وی تصریــح کــرد: امــروزه اهمیــت و ضــرورت وجــود مربیــان 
آشــنا بــا هنــر و قابلیت هــا و مفاهیــم آن بیــش از هــر 
ــب آن  ــوان در قال ــه بت ــی احســاس می شــود و دوره ای ک زمان
ــر کــودک« تربیــت کــرد، بســیار ضــروری اســت.  ــی هن »مرب
ــد،  ــی نشــان می ده ــوم تربیت ــای عل ــزود: یافته ه رشــیدی اف
ســال های پیــش از دبســتان در رشــد و شــکوفایی قابلیت هــا 
و خاقیت هــای فــردی و تربیــت درســت کــودکان نقشــی مهــم 
ــر روی آموزش هــا  دارد و سیاســت گذاران آمــوزش، معمــواًل  ب
و آمــوزش مهارت هــای پیش دبســتانی و دبســتان تأکیــد 
زیــادی دارنــد و همــواره هنــر را بســتری مناســب بــرای 

ــمارند. ــر می ش ــودکان ب ــی ک ــرورش واقع پ

رئیــس پلیــس پیشــگیری ناجــا بــا اشــاره بــه لــزوم بهره گیــری 
ــه  ــات ب ــت خدم ــود کیفی ــتای بهب ــا در راس ــام ظرفیت ه از تم
شــهروندان، بــر نقــش محــوری نیــروی انســانی آمــوزش دیــده 

و مجــرب در دســتیابی بــه ایــن هــدف تأکیــد کــرد. 
ســردار محمــد شــرفی در آییــن اختتامیــه کارگاه آموزشــی 
آشــنایی و مهــارت کار بــا ســامانه رخدادهــای انتظامــی با اشــاره 
ــری  ــول کانت ــرح تح ــی ط ــای اصل ــی از محوره ــه یک ــه اینک ب
ــردن  ــی ک ــروژه الکترونیک ــی، پ ــروی انتظام ــگاه ها در نی و پاس
خدمــات و عملیــات اداری در کانتری هاســت، اظهــار کــرد: ایــن 
اقــدام بــا توجــه بــه حجــم فزاینــده پرونده هایــی اســت کــه بــه 
کانتری هــا وارد می شــود و رســیدگی بــه آنهــا در کمتریــن 
ــان از  ــت مراجع ــزان رضای ــورت در می ــن ص ــه بهتری ــان و ب زم

ــر بســزایی دارد.  نیــروی انتظامــی تأثی
وی ادامــه داد: افــزون بــر بحــث رضایــت عمومــی، الکترونیکــی 

ــری از  ــای دیگ ــی مزای ــروی انتظام ــاری در نی ــور ج ــردن ام ک
ــا  ــغله نیروه ــتن از مش ــازمان و کاس ــدن س ــک ش ــه چاب جمل
ــرای انجــام ماموریت هــای مهم تــر در راســتای حفــظ امنیــت  ب
داخلــی کشــور نیــز در پــی دارد و از ایــن رو انجــام کامــل ایــن 

پــروژه اهمیــت راهبــردی بــرای ناجــا خواهــد داشــت. 
رئیــس پلیــس پیشــگیری ناجــا خاطرنشــان کــرد: یــک پلیس 
ــوده و  ــگام ب ــش روز هم ــا دان ــه ب ــت ک ــی اس ــد پلیس کارآم
ــوزه  ــا در ح ــای روز دنی ــن فناوری ه ــرداری از آخری ــوان بهره ب ت
حرفــه ای خــود را داشــته باشــد که امــروز ایــن دانــش و فناوری 
ــامانه های  ــری س ــه کارگی ــرداری و ب ــوان بهره ب ــرفته در ت پیش
بــر  و  می یابــد  تبلــور  اداری  خودکارســازی  و  الکترونیکــی 
ــا در  ــروی انتظامــی انتظــار مــی رود ت ــان نی ــه از کارکن ــن پای ای
 تســلط بــر ایــن ســامانه ها نهایــت تــاش و پیگیــری را داشــته

 باشند.

بهبود کیفیت خدمات پلیس به شهروندان»تربیت مربی هنرکودک« در جهاد دانشگاهی

ســال 91 بــود کــه آتــش بــه جــان کاس درس شــان 
ــار  ــین آبادی را گرفت ــران ش ــن از دخت ــاد و 13 ت افت
ــر شــده اند؛  ــج ســال بزرگ ت ــون پن کــرد؛ آن هــا اکن
امــا درمان شــان هنــوز بــه ســرانجام نرســیده 
اســت. بــه گــزارش ایســنا، آخریــن و نزدیک تریــن 
حادثــه آتش ســوزی در مدرســه مربــوط بــه مدرســه 
دخترانــه انقــاب اســامی شــین آبــاد بود کــه در آن 
2۴ دانــش آمــوز دچــار ســوختگی شــدند و 13 نفــر 

ــری داشــتند. ــا جراحــات جدی ت از آنه
 ادامه وعده های تأمین 

هزینه درمان دختران شین آباد
ــان  ــا درم ــذرد، ام ــال می گ ــج س ــاق پن ــن اتف از ای
ــن  ــد از ای ــه دارد. بع ــان ادام ــر همچن ــن 13 دخت ای
حادثــه اخبــار متعــددی از وعده هــای دســتگاه های 
مختلــف دربــاره حمایت هــای مالــی از رونــد درمــان 
آنهــا منتشــر شــد. آخریــن اظهــار نظــر دربــاره 
ــه  ــق ب ــاد متعل ــران شــین آب ــری درمــان دخت پیگی
ســید محمــد بطحائــی- وزیرآمــوزش و پــرورش- 
ــوص  ــن خص ــال در ای ــهریور امس ــت. او 15 ش اس
ــورت  ــیم کاری ص ــه تقس ــن زمین ــه »در ای ــت ک گف
ــه  ــون بودج ــم در قان ــاری ه ــف اعتب ــه و ردی گرفت

ــود.« ــال ش ــه دنب ــده ک ــی ش ــان پیش بین برایش
مــردم  -نماینــده  خضــری  رســول  همچنیــن 

سردشــت و پیرانشــهر در مجلــس شــورای اســامی 
18 مــرداد مــاه از اختصــاص هفــت میلیــارد تومــان 
ــتی  ــت معیش ــود وضعی ــرای بهب ــه ب ــک هزین کم
دختــران شــین آبــادی خبــر داده اســت، امــا 
ــی  پزشــک جــراح  ــق آنچــه محمدجــواد فاطم طب
ــن  ــون ای ــد؛ تاکن ــاد می گوی ــوزان شــین آب دانش آم

وعده هــا چنــدان عملــی نشــده اند. 

ــد  ــاره چگونگــی رون ــا ایســنا، درب ــو ب وی درگفت وگ
درمــان و همچنیــن تأمیــن هزینه هــای ادامــه 
ــد و  ــح می ده ــاد توضی ــین آب ــران ش ــان دخت درم
می گویــد: هزینــه درمــان دختــران شــین آباد از 

ــران  ــه )س( ته ــرت فاطم ــتان حض ــرف بیمارس ط
تأمیــن می شــود و خدمــات ویــژه ای نیــز دریافــت 
ــود  ــول خ ــم پ ــتان ه ــن بیمارس ــا ای ــد. ام می کنن
را از بیمه هــا دریافــت می کنــد. قــرار بــود ایــن 
ــا  ــد، ام ــرار گیرن ــژه ق ــت وی ــورد حمای ــران م دخت
بهداشــت  و  پــرورش  و  آمــوزش  وزارتخانه هــای 

ــد. ــوع نمی پردازن ــن موض ــرای ای ــه ای ب هزین
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه آتــش ســوزی مــدارس یک 
معضــل اســت، ادامــه می دهــد: مــا در حــال حاضــر 
تعــداد بســیار زیــادی کاس درس غیراســتاندارد در 
کشــور داریــم. نمونــه آن مدرســه شــین آباد بــود کــه 
ــوز درمــان  ــادی از بچه هــا ســوختند و هن تعــداد زی
ــت؛  ــده اس ــام نش ــه دارد و تم ــران ادام ــا در ته آنه
هرچنــد کــه درمــان آنهــا ســالیان ســال ادامــه 
ــد  ــی نخواهن ــت طبیع ــچ وق ــت و هی ــد داش خواه
ــر بچــه ســوختند، امــا 13  شــد. آن ســال 2۴ دخت
ــری داشــتند  ــا ســوختگی بســیار جدی ت ــر از آنه نف
و تاکنــون تعــداد زیــادی عمــل جراحــی بــرای آنهــا 
ــوزان  ــراح دانش آم ــک ج ــده است.پزش ــام ش انج
شــین آباد اضافــه کــرد: آنهــا در حــال بــزرگ شــدن 
هســتند و بــه همیــن دلیــل بــا مشــکات بیشــتری 
ــه  ــد شــد. صــورت و دســت های هم ــرو خواهن روب
ــدوارم  ــل امی ــن دلی ــه همی ــت؛ ب ــوخته اس ــا س آنه

کمــک کنیــم تــا آنهــا از نظــر روانــی مشــکلی پیــدا 
ــه نفــس کافــی داشــته باشــند و  ــد، اعتمــاد ب نکنن
در جامعــه حضــور پیــدا کننــد. کســی کــه می ســوزد 
فقــط پوســتش ســوخته، امــا ذهــن و بدنــش 
ــای  ــه توانایی ه ــه هم ــد ب ــت و می توان ــالم اس س

خــود دســت پیــدا کنــد.
 ۸۳ هزار کالس درس 

هنوز ناایمن هستند
ــعه  ــازی، توس ــازمان نوس ــس س ــام رئی ــر اع بناب
و تجهیــز مــدارس، در ســال تحصیلــی جدیــد 
هــزار   30 سیســتم گرمایشــی  استانداردســازی 
ــن  ــا ای ــزی شــده اســت؛ ب ــه ری کاس درس برنام
ــده  ــتاندارد ش ــای درس اس ــداد کاس ه ــدام تع اق
ــا  ــد، ام ــدا می کن ــش پی ــورد افزای ــزار م ــه 180 ه ب
استانداردســازی  درس  کاس  هــزار   83 هنــوز 
نشــده اند؛ یعنــی سیســتم گرمایشــی مرکــزی 
ــتم های  ــتفاده از سیس ــا اس ــد و ب ــتاندارد ندارن اس
تابشــی و بخاری هــای گازی تجهیــز می شــوند. 
محمدتقــی نظــری پــور همچنیــن می گویــد کــه در 

ــنگی  ــی و س ــر 98۷ کاس درس چوب ــال حاض ح
ــی از  ــت بخش ــرار اس ــه ق ــود دارد ک ــور وج در کش
ــال 9۷  ــی در س ــال 96 و بخش ــان س ــا پای ــا ت آنه
جمــع آوری شــوند. همچنیــن قــرار اســت بــه هیــچ 
ــای درس نباشــد؛  ــوان ســوخت داخــل کاس ه عن
بــه همیــن دلیــل در استانداردســازی فضاهــای 
آموزشــی از سیســتم مرکــزی کــه خــارج از فضــای 

کاس باشــد، اســتفاده می شــود.
آینــده  ســال  ســه  تــا  اظهــارات  ایــن  طبــق 
تومانــی،  میلیــارد   ۷00 حــدود  اعتبــاری  بــا  و 
فضــای  هــزار   83 گرمایشــی  استانداردســازی 
وی  بــه گفتــه  می رســد.  پایــان  بــه  آموزشــی 
ــل درس  ــان مح ــز همچن ــی نی 1۷00 کاس کانکس
خوانــدن دانــش آمــوزان اســت، امــا باتوجه بــه 
اینکــه وجــود ایــن نــوع کاس هــا در مناطــق کــوچ 
ــی الزم را  ــد ایمن ــت، بای ــر اس ــاب پذی ــین اجتن نش
ــر  ــود خط ــن وج ــا ای ــرد؛ ب ــرار ک ــا برق در کانکس ه
هنــوز پشــت دیوارهــای مــدارس غیراســتاندارد 

نشســته اســت.

وعده هایی که هنوز محقق نشده است

 دختران شین آباد 
5 سال پس از حادثه

،،
بنابــر اعــام رئیــس ســازمان نوســازی، 
توســعه و تجهیــز مــدارس، در ســال 
استانداردســازی  جدیــد  تحصیلــی 
سیســتم گرمایشــی ۳۰ هــزار کاس 

درس برنامــه ریــزی شــده اســت

پســر جــوان کــه بــه دنبــال قتــل زن بــاردار همســایه 
ــت  ــب رضای ــا جل ــود ب ــه قصــاص محکــوم شــده ب ب
اولیــای دم از قصــاص رهایــی یافــت و از جنبــه 

ــه شــد.  ــی جــرم محاکم عموم
وحیــد 30 ســاله بیســت وپنجم 
اســفند 90 وقتــی کــه 26 ســال 
داشــت زن 30 ســاله همســایه 
ــه اش  ــذرا را در خان ــام ع ــه ن ب
در شــهر قــدس بــا ضربــات 
متعــدد چاقــو کشــت و همانجــا 

بازداشــت شــد. 
ایــن متهــم در حالــی پــای میــز 
محاکمــه ایســتاد کــه پــدر و 
ــم  مــادر و همســر عــذرا کــه قی
ــرای  ــت ب ــاله اوس ــر 1۴ س پس
وی حکــم قصــاص خواســتند. 

در آن جلســه وحیــد گفــت: وقتــی نوبــت دفــاع 
ــتاد و  ــاع ایس ــون دف ــت تریب ــید پش ــد رس ــه وحی ب
در حالــی کــه اشــک می ریخــت گفــت: عــذرا زن 

بــود.  همســایه مان 
او می گفــت از شــوهرش دل خوشــی نــدارد بــه 
همیــن خاطــر بعضــی وقت هــا بــا مــن تمــاس 
ــا  ــا ب ــم. م ــت می کردی ــم صحب ــا ه ــت و ب می گرف
گذشــت چنــد مــاه از ایــن ماجــرا بــه هــم عاقمنــد 
شــدیم. عــذرا در غیــاب شــوهرش بــه خانه مــان 
می آمــد و بــا مــن درد دل می کــرد تــا اینکــه خواهــر 
و بــرادرم بــه ایــن ماجــرا پــی بردنــد. آن هــا بــه مــن 
اعتــراض کردنــد و گفتنــد بایــد بــه ایــن رابطــه پایــان 

دهــم.
ــان را  ــد ارتباطم ــم بای ــذرا گفت ــه ع ــه داد: ب وی ادام
ــت  ــح بیس ــرد. صب ــول نمی ک ــا او قب ــم ام ــام کنی تم
ــذرا  ــادرم ع ــدر و م ــاب پ ــفند 90 در غی ــم اس و پنج
ــا  ــم را ب ــرد ارتباط ــاس ک ــد و التم ــان آم ــه خانه م ب

ــم.  ــع نکن او قط
ــر از مــن کســی  او می گفــت زن تنهایــی اســت و غی
را نــدارد. هــر چــه بــه او گفتــم دســت از ســرم 
ــر  ــا قه ــه ب ــا اینک ــود ت ــکار نب ــش بده ــردارد گوش ب
ــم را از  ــرل اعصاب ــن کنت ــت. م ــان برگش ــه خانه ش ب
ــه کارد آشــپزخانه را برداشــتم و  ــودم ک دســت داده ب
مقابــل خانــه عــذرا رفتــم. بــه محــض اینکــه در را بــاز 

ــه شــکمش زدم.  ــو ب ــا چاق ــرد ب ک
مــن حــال طبیعــی نداشــتم کــه ضربه هــای بعــدی را 
ــه او زدم و همانجــا از ســوی همســایه ها بازداشــت  ب

. م شد
وی در حالــی کــه اشــک می ریخــت بــه پــای اولیــای 
دم افتــاد و گفــت: بــاور کنیــد نمی دانــم چــرا دســت 
ــتم  ــًا نمی دانس ــن اص ــی زدم. م ــن جنایت ــه چنی ب
عــذرا بــاردار اســت. حــاال شــرمنده خانــواده او هســتم 
و از آنهــا می خواهــم مــرا ببخشــند. امــا اگــر حاضــر 
بــه گذشــت نیســتند و بــا اعــدام مــن آرام می شــوند 
ــور نباشــند  ــا مجب ــا آنه ــه را می بخشــم ت تفاضــل دی

تفاضــل را دیــه را بــه مــن بپردازنــد.
ــی وارد شــور شــد  ــان آن جلســه هیئــت قضای در پای
و وحیــد را بــه قصــاص محکــوم کــرد. حکــم صــادره 
در دیــوان عالــی کشــور مهر 
و قطعــی  تأییــد خــورده 
ــا  ــد ب ــه وحی ــود ک ــده ب ش
پرداخــت دیــه 120 میلیــون 
ــت  ــت رضای ــی توانس تومان
ــد.  ــب کن ــای دم را جل اولی
بــه ایــن ترتیــب از قصــاص 
دیــروز  و  یافــت  رهایــی 
جــرم  عمومــی  جنبــه  از 

محاکمــه شــد.
بــه  در جلســه رســیدگی 
ایــن پرونــده کــه در شــعبه 
دوم دادگاه کیفــری یــک 
ــی  ــن زال ــی محس ــت قاض ــه ریاس ــران ب ــتان ته اس
ــد  ــکیل ش ــار تش ــک مستش ــور ی ــا حض ــی و ب بوئین
وحیــد گفــت: مــن دلــم بــرای زن همســایه ســوخت 

ــه دادم.  ــا او ادام ــم را ب و ارتباط
ــه ام شــده  ــودم عاشــق دخترخال ــاله ب ــی 23 س وقت
ــادرم  ــا م ــم ام ــا او ازدواج کن ــتم ب ــودم و می خواس ب
ــم  ــم گرفت ــر تصمی ــن خاط ــه همی ــرد. ب ــت ک مخالف
ــایه  ــا زن همس ــی ب ــم. وقت ــت ازدواج نکن ــچ وق هی

ــردم.  ــی می ک ــاس تنهای ــر احس ــدم کمت ــنا ش آش
مــن روی او تعصــب پیــدا کــرده بــودم. در آن زمــان 
زنــدان  در  بــودم کــه  رشــته حقــوق  دانشــجوی 
ــه ای  ــه صــورت حرف ــم و کشــتی را ب لیســانس گرفت
دنبــال کــردم و در مســابقات زنــدان نفــر اول شــدم. 
قبــل از ایــن ماجــرا هیــچ وقــت دســت بــه ارتــکاب 
جــرم نــزده بــودم. هنــوز هــم نمی دانــم چــرا دســت 

ــن کاری زدم. ــه چنی ب
ــی در گزارشــی  ــی پزشــکی قانون ــه داد: وقت وی ادام
اعــام کــرد عــذرا بــا 2۴ ضربــه چاقــو از پــا در آمــده 
خــودم هــم شــوکه شــدم. مــن در زنــدان توبــه کــرده 
ــای دم حاضــر  ــه اولی ــودم ک ــاده ب ــرای اعــدام ام و ب
بــه گذشــت شــدند. مــادرم پولــی نداشــت تــا دیــه را 
ــت و  ــان را فروخ ــر خانه م ــن خاط ــه همی ــردازد. ب بپ

مــن شــرمنده او و خواهــر و برادرهایــم هســتم.
مــن از گذشــته ام پشــیمانم و حــاال کــه زندگــی 
ــته را  ــد دارم گذش ــت آورده ام قص ــه دس ــاره ای ب دوب

ــم. ــران کن جب
در بیــن حرف هــای ایــن متهــم مــادرش کــه در 
ــا  ــد ب دادگاه حضــور داشــت اشــک می ریخــت. وحی
ــر  ــاد و ب ــه افت ــه گری ــادرش ب ــک های م ــدن اش دی
ــا او  ــت ت ــادرش خواس ــه زد و از م ــتان وی بوس دس

ــد. را ببخش
در پایــان ایــن جلســه هیئــت قضایــی وارد شــور شــد 
ــون  ــاده 612 قان ــق م ــد طب ــد. وحی ــادر کن ــارای ص ت
مجــازات اســامی بــه 3 تــا 10 ســال زنــدان بــا 
احتســاب روزهــای بازداشــت محکــوم خواهــد شــد.

قاتل زن باردار از قصاص گریخت



امامحسني)ع(میفرمایند:
»َعِمَيْتَعْيٌناَلَتَراَكَعَلْيَهاَرِقيبًا«.

فرمود:»چشمىكهتورامراقبخويشنبيند،
كوراست«.

ترفندخانهداری
 بخــاری نابودکننــده اکســیژن اتــاق جــای کرســی 

گــرم کننــده بــدن
 شــامپو ســدرمصنوعی جــای گل خطمــی و ســدر 

قعی ا و
 نرم کننده مو جای گل سرشوی  

 المپ مهتابی جای نور مهتاب
ــود  ــوب و ک ــای چ ــر ج ــان پذی ــت و گاز پای  نف

ــت  ــل بازگش قاب
 زایمان سزارین جای زایمان طبیعی

 فست فود و ساندیچ  جای دیزی و کباب 
ــوه  ــای آبمی ــوه ج ــام می ــی بن ــانس مصنوع  اس

ــی  ــی واقع طبیع
ــو دار شــیمیایی جــای دود اســپند و   اســپری ب

کنــدر هــزار خاصیــت
 اسباب بازی و عروسک جای کودک واقعی

 مربی مهد کودک جای آغوش مادر 
 کفش پالستیکی جای کفش چرم و پشم

ــمش-انجیر- ــای خرما-کش ــی ج ــد مصنوع  قن
توت-عسل

ــته  ــای رش ــی ج ــن مصنوع ــا گلوت ــی ب  ماکاران
ــی ــدم طبیع گن

 فالکس آب پالستیکی جای کوزه گلی
 وایتکس جای لیموترش

سالمباشیم
 عواملی که باعث 

ریزش مو می شود!
دکتــر فرامــرز عشــقی در گفــت و گویــی در خصــوص 
ــد  ــار کــرد: ریــزش مــو می توان علت هــای ریــزش مــو  اظه
یکــی از نخســتین عالمت هــای بیماری هــای تیروئیــد، 
کبــد و ســرطان ها باشــد چراکــه ایــن بیماری هــا بــا 
ریــزش مــو ظاهــر می شــوند.وی تصریــح کــرد: بــاال رفتــن 
هورمون هــای مردانــه در خانم هــا و آقایــان، کم خونــی، 
کمبــود پروتئیــن و مــواد غذایــی از دیگــر علت هــای ریــزش 

ــد. ــمار می آین ــو بش م
ــی  ــو را ژنتیک ــزش م ــت ری ــن عل ــقی، مهمتری ــر عش دکت
ــخت،  ــی و س ــی طوالن ــای غذای ــزود: رژیم ه ــت و اف دانس
جراحی هــای ســنگین، مســائل روحــی و زایمــان نیــز 
ــرد:  ــان ک ــود.وی خاطرنش ــو ش ــزش م ــث ری ــد باع می توان
ــت  ــبوره« اس ــاری »س ــم بیم ــی از عالئ ــر یک ــارش س خ
ــز  ــارش نی ــا خ ــراه ب ــوره و هم ــرب، ش ــر چ ــت س و پوس

ــد. ــراه باش ــو هم ــزش م ــا ری ــد ب می توان
دکتــر عشــقی بــا اشــاره بــه اینکــه هنــوز تأثیــر ســیگار بــر 
ریــزش مــو اثبــات نشــده اســت، یــادآور شــد: ریــزش کمتــر 
از 50 تــار مــو در هــر شــبانه روز طبیعــی اســت در غیــر ایــن 

صــورت افــراد بایــد بــه پزشــک مراجعــه کننــد.
ایــن متخصــص پوســت و مــو اظهــار کــرد: داروهــای 

هســتند تقلبــی  داروخانه هــا  در  تبلیغاتــی 

سبکزندگی
 بندگی، فصل الخطاب زندگی 

امام سجاد علیه السالم  
امــام باقــر )علیــه الســالم( مــی فرمایــد: پــدرم هرگــز یــاد 
ــه  نکــرد نعمتــی را، مگــر آن کــه بــرای شــکر آن نعمــت ب
ســجده افتــاد، و آیــه ای از کتــاب خــدا کــه در آن ســجده 
باشــد را نخوانــد ، مگــر آن کــه ســجده می کــرد، و هــرگاه 
ــم  ــه از آن در بی ــرد ک ــع می ک ــدی دف ــی از او ب ــق تعال ح
بــود، یــا مکــرِ  مکــر کننــده ای را از او می گردانیــد، ســجده 
ــر  ــان دو نف ــه می ــت ک ــق می یاف ــرگاه توفی ــرد و ه می ک
ــر  ــرد و اث ــجده می ک ــکر آن س ــرای ش ــد، ب ــالح کن را اص
ســجده در جمیــع مواضــع ســجود آن حضــرت بــود و بــه 
ایــن ســبب آن حضــرت را »ســّجاد« مــی گفتند.)منتهــی 
ــه اســت کــه  ــن نکت ــای ای ــن روایــت گوی اآلمــال، ج2( ای
بندگــی در طــول زندگــی، فصــل الخطــاب اســت و همــه 
امــور بایــد بــه آن پایــان پذیــرد. بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه لحظــه ای از شــکرگزاری غفلــت نمــی کنــد و کارهــا را 

بــا آن زینــت مــی بخشــد.    
 امــام مــی فرماینــد: »شــیعیان مــا از راه عبــادت شــناخته 
ــی آن گاه  ــد حت ــبیح و ذكرن ــل تس ــان اه ــوند، آن ــی ش م
كــه دیگــران ســاكتند، و نمازگزارنــد آن گاه كــه دیگــران در 
خوابنــد، و از درون محزوننــد )دلخــوش بــه دنیــا نیســتند( 
آن گاه كــه دیگــران بــر اثــر ســرگرمی بــه دنیــا فرحناكنــد، 
شــیعیان بــا زهــد شــناخته مــی شــوند، گفتارشــان رحمــت 

ــت اســت  اســت و شــغل و كــردار آنــان جنَّ

با دانش آموز ضعیف، مدارا کنیم
ــا دانــش آموزانــی کــه درسشــان ضعیــف اســت، مــدارا  ب
ــت درس و  ــه اهمی ــوند و ب ــر ش ــی بزرگت ــا وقت ــم ت کنی
ــا تــالش بیشــتر ضعفهایشــان را  ــد و ب تحصیــل پــی ببرن
جبــران کننــد. دانــش آمــوزی کــه بــه کالس دوم مــی رود 
ــرده  ــدا ک ــام درســهای کالس اول تســلط پی ــر تم ــل ب الاق
و ضعفهایــش جبــران مــی شــود. چنیــن دانــش آمــوزی 
کُنــد پیــش مــی رود امــا اگــر روح یادگیــری و عشــق بــه 
ــودش  ــالش خ ــا ت ــا ب ــود، بعده ــظ ش ــل در او حف تحصی
ــم  ــد. اگــر مــی خواهی ــران مــی کن ــا را جب عقــب ماندگیه
ــم  ــن شــکل رقــم بزنی ــه بهتری سرنوشــت کودکانمــان را ب
ــی  ــت روان ــوزان و وضعی ــش آم ــه احساســات دان ــد ب بای

آنهــا توجــه داشــته باشــیم.

مشق زیاد بی خاصیت
در بیــن معلمــان هــم طــرز فکــر هــای مختلفــی وجــود 
دارد کــه بعضــی از آنهــا اگــر چــه از روی دلســوزی معلــم 
ــتند.  ــوزان نیس ــش آم ــع دان ــه نف ــوند، ب ــی ش ــرا م اج
ــه نفــع بچــه  بعضــی معلمــان نوشــتن تکالیــف زیــاد را ب
هــا مــی داننــد امــا کودکــی خودشــان را فرامــوش کــرده 
ــده  ــان آزار دهن ــدر برایش ــی چق ــقهای طوالن ــه مش ــد ک ان
ــری  ــرای یادگی ــم، ب ــدازه ی ک ــا ان ــود. مشــق نوشــتن ت ب
ــی روی  ــر خوب ــچ تاثی ــاد هی واجــب اســت امــا مشــق زی

ــدارد. بچــه هــا ن

خانواده

زندگیامروز سه شنبه 04 مهر ماه 1396 - سال سوم - شماره 537 روزنامه
دریچه

 برداشت زغال اخته در شهر »کلیبر« استان آذربایجان شرقی 
عکس از میزان

 حمایت ده ها اسرائیلی از همه پرسی کردستان عراق - آخرین خبر

  اقدام خانم عکاس برای ثبت سوژه خبری 
در نشست سخنگوی وزارت خارجه - عکس از ایرنا  

   دوره چتر بازی سقوط آزاد یگان ویژه صابرین 
عکس از تسنیم

  الکپشت گاالپاگوس با وزن بیش از ۵۰۰ کیلوگرم 
بزرگترین الکپشت خشکی جهان است.  

  مراقبت های امنیتی در طول همه پرسی استقالل 
اقلیم کردستان عراق  
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تسنیم

ــری  ــل و مج ــاورعالی مدیرعام ــه مش ــن بیش محس
بازســازی شــبکه فاضــالب اســتان اصفهــان پیرامــون 
ــان  ــهر اصفه ــالب ش ــبکه فاض ــازی ش ــات بازس عملی
گفــت: از نیمــه دوم ســال گذشــته تاکنــون 4 اکیــپ 
ــی  ــوب زدای ــات رس ــبانه روزی عملی ــورت ش ــه ص ب
ــتور کار  ــان را در دس ــهر اصفه ــالب ش ــبکه فاض از ش
ــان  ــالب اصفه ــبکه فاض ــه ش ــرا ک ــد چ ــرار داده ان ق
ــه شــمار               قدیمــی تریــن شــبکه فاضــالب در کشــور ب
مــی آیــد کــه بــا بیــش از نیم قــرن قدمــت ، رســوبات 
زیــادی در ایــن شــبکه ایجــاد شــده و بایــد بــه منظــور 
بازســازی آن در ابتــدا رســوب زدایــی آن انجــام گیــرد.

وی گفــت: هــم اکنــون 4 اکیــپ از کشــورهای چیــن، 
ســنگاپور و ایــران هــم زمــان بــه طــور شــبانه روزی و 
بــه طــور شــیفتی عملیــات رســوب زدایــی را بــا دقــت 
ــن  ــد ای ــی دهن ــام م ــق انج ــور دقی ــه ط ــرعت ب و س
در حالیســت کــه میــزان نشســت رســوبات در اقطــار 

ــیاری را  ــه بس ــت و هزین ــالب وق ــبکه فاض ــزرگ ش ب
دربــر داشــته اســت.

بیشــه بــا بیــان اینکــه تجهیــزات و ماشــین آالت 
ــادی ورودی  ــالب از مب ــبکه فاض ــازی ش ــت بازس جه
در حــال انتقــال بــه کشــور هســتند خاطرنشــان 
کــرد: هــم اکنــون تجهیــزات و ماشــین آالت از کشــور 
آلمــان در حــال انتقــال بــه کشــور هســتند کــه مقــرر 
ــه روش CIPP شــبکه  ــا ب ــش روز دنی ــا دان ــد ب گردی
ــازی  ــی و بازس ــورد بررس ــان م ــهر اصفه ــوده ش فرس
ــان  ــزات ، زم ــا ورود تجهی ــه ب ــه طوریک ــرد ب ــرار گی ق
شــبکه  بازســازی  و  ویدئومتــری  زدایــی،  رســوب 
فاضــالب بــه روش CIPP انجــام مــی گیــرد تا شــبکه 
فاضــالب شــهر اصفهــان در کوتاهتریــن زمــان بــا 
ــرار ــازی ق ــورد بازس ــن م ــوژی نوی ــری تکنول  بکارگی

 گیرد.
ــون بیــش  ــی مدیرعامــل گفــت: هــم اکن مشــاور عال

از 95 درصــد جمعیــت شــهر اصفهــان تحــت پوشــش 
شــبکه فاضــالب قــرار دارنــد همچنیــن از 300 کیلومتــر 
طــول خطــوط اصلــی و نیمــه اصلــی شــبکه فاضــالب 
بخــش زیــادی از آن فرســوده مــی باشــد بنابرایــن بــه 
منظــور جلوگیــری از وقــوع حــوادث شــبکه فاضــالب 
بازســازی آن امــری ضــروری اســت چــرا کــه در ســال 
ــان  ــالب خیاب ــبکه فاض ــه ش ــوع حادث ــاهد وق 75 ش
ــدوق،  ــیخ ص ــان ش ــه خیاب ــال 81 حادث ــتاق، س مش
نظرغربــی، ســال 86  ســال 83 حادثــه خیابــان 
ــدان  ــه می ــر، ســال 88 حادث ــان بزرگمه ــه خیاب حادث
ــال 94  ــر، س ــان می ــه خیاب ــال 92 حادث ــالب، س انق
پیوســت  وقــوع  بــه  نظرشــرقی  خیابــان  حادثــه 
بنابرایــن بــرای جلوگیــری از ایــن گونــه حــوادث 
بازســازی شــبکه فاضــالب بــا تأمیــن منابــع از طریــق 
ــا در دســتور  ــوژی روز دنی ــس خارجــی و تکنول فاینان

ــت. ــرار گرف کار ق

 بازسازی شبکه فاضالب اصفهان
 با همکاری متخصصان ایران و کشورهای چین و سنگاپور


