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به راحتی لمس می کند و می بیند ، گویا نشانه ها یکی 
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مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران

7 میلیون ایرانی، تحت پوشش 
هیچ بیمه ای نیستند

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران گفت: حدود 
38 میلیون نفر در ایران تحت پوشش بیمه سالمت 

هستند...

جمع آوری۴۲ میلیارد ریال 
صنایع دستی قاچاق در اصفهان 
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سال گذشته ۸2 هزار نفر از استان اصفهان برای راهپیمایی اربعین ثبت نام کردند
پیش بینی می شود در سال جاری حدود 100 هزار نفر برای این راهپیمایی شرکت کنند

تا روز گذشته صورت گرفت؛



یادداشت
به قلم سردبیر

هجرت 13مهرامام خمینی»قدس سره«
مقدمه پیروزی

قیــام مردمــی 15 خــرداد 1342،بــه رهبــری حضــرت 
ــای  ــت ه ــم محدودی ــا رژی ــد ت ــبب ش ــام)ره( س ام
ــره« و  ــدس س ــی» ق ــام خمین ــرای ام ــتری ب بیش
ــس از  ــم پ ــد رژی ــال کن ــی اعم ــای مذهب ــروه ه گ
اعتــراض امــام)ره( و قیــام علیــه تصویــب الیحــه ی 
ــدا  ــان را ابت ــان 1343، ایش ــیون، در 13 آب كاپیتوالس
بــه تركیــه و ســپس بــه عــراق تبعیــد كــرد.در مدتــی 
ــر  ــه س ــد ب ــد و در تبعی ــن دور بودن ــام از وط ــه ام ک
ــف،  ــای مختل ــت ه ــا وجــود محدودی ــد، ب ــی بردن م
فریادهــای حــق طلبانــه و ظلــم ســتیز خــود را علیــه 
رژیــم، از طریــق ســخنرانی، ارســال پیــام هــای كتبــی 
ــران مــی رســاندند و  ــت ای ــه گــوش مل و شــفاهی ب
ــم را  ــت مخــوف و منحــرف رژی ــن وســیله ماهی بدی
افشــا مــی كردنــد. ثمــره ی فعالیــت هــای مجاهدانه 
امــام)ره(  باعــث بصیــرت و آگاهــی و رشــد سیاســی 
روزافــزون همــه ی اقشــار اعــم از تحصیــل كــرده هــا، 
روحانیــون، بــازاری هــا، شــهری هــا، روســتایی هــا و 
ــان را  ــری ایش ــران، رهب ــت ای ــه مل ــد و قاطب ... گردی
پذیرفتــه و شــعله هــای انقــاب فــروزان گردید.رژیــم 
کــه از کوتــاه آمــدن امــام)ره( و ســکوت ایشــان علــی 
ــد  ــد ناامی ــره و تهدی ــی و غی ــارهای سیاس ــم فش رغ
شــده بــود وارد عمــل شــد و بــا هماهنگــی بــا رژیــم 
بعثــی عــراق امــام)ره( را از عــراق بیــرون کننــد لــذا در 
ایــن زمــان ضمــن محاصــره محــل ســکونت امــام بــه 
ایشــان پیغــام دادنــد بــرای مدتــی ســکوت کننــد امــا 
هنگامــی كــه ایــن خواســته بــه عــرض امــام» قد س 
ــه هیــچ عنــوان حاضــر  ســره« رســید، ایشــان كــه ب
ــان  ــم فعالیتش ــه ه ــك لحظ ــرای ی ــی ب ــد حت نبودن
تحــت فشــار یــا توصیــه هــای شــخص یــا اشــخاص 
ــردد،  ــوی محــدود گ ــم پهل ــع رژی ــه نف ــا گروهــی ب ی
ــت  ــد و قصــد عزیم ــراق گرفتن ــرك ع ــه ت ــم ب تصمی
ــه علــت تیرگــی روابــط  ــد، امــا ب بــه ســوریه را نمودن
عــراق و ســوریه، تصمیــم گرفتنــد كــه از طریــق كویــت 
عــازم ســوریه شــوند. صبــح روز 13 مهــر 1357، امــام 
ــكان  ــن از نزدی ــد ت ــا چن ــره« ب ــدس س ــی» ق خمین
و مرحــوم حــاج ســید احمــد آقــا، بــه طــرف كویــت 
حركــت كردنــد. پــس از رســیدن بــه مــرز، بــا داشــتن 
ــد. از  ــل آم ــه عم ــری ب ــان جلوگی ــزا، از ورود ایش وی
ایــن رو ســاعاتی را در مــرز ســرگردان ماندنــد. حــدود 
ــام  ــه ام ــراق ب ــرزی ع ــوران م ــب مأم ــاعت 11 ش س
ــع  ــف بامان ــه نج ــان ب ــه بازگشتش ــد ك ــاع دادن اط
ــه  ــت ب ــره« از بازگش ــدس س ــام »ق ــا ام ــت. ام اس
نجــف خــودداری و شــب را در بصــره گذراندنــد و 
تصمیــم گرفتنــد بــه پاریــس برونــد. عراقــی هــا هــم  
موافقــت خــود را اعــام كردنــد. امــام)ره( طــی پیامی 
ــه  ــه پاریــس دالئــل هجرتشــان ب ــگام عزیمــت ب هن
ــه  ــه مــن ب ــون ك ــد: »... اكن ــن فرمودن پاریــس چنی
ــه  ــن )علی ــرك جــوار مــوال امیرالمؤمنی ــد ت ناچــار بای
ــم و در كشــورهای اســامی دســت  الســام (را نمای
خــود را بــرای خدمــت بــه شــما ملــت محــروم كــه 
ــه  ــه اجانــب و وابســتگان ب مــورد هجــوم همــه جانب
ــت  ــه كوی ــم و از ورود ب ــاز نمــی بین ــان هســتید، ب آن
ــا داشــتن اجــازه، ممانعــت نمــوده انــد، بــه ســوی  ب
فرانســه پــرواز مــی كنــم. پیــش مــن مــكان معینــی 
ــرح  ــی مط ــف اله ــه تكلی ــل ب ــت. عم ــرح نیس مط
 اســت. مصالــح عالیــه ی اســام و مســلمین مطــرح

است. 
ــه  ــه مرتب مــا و شــما، امــروز كــه نهضــت اســامی ب
بســیار حساســی رســیده اســت، مســؤول هســتیم. 
اســام از مــا انتظــار دارد. چشــم جهانیــان امــروز بــه 
ســوی شــما ملــت غیــور دوختــه شــده. دولت هــای 
ــدار  ــه و مق ــه ی روحی ــه مطالع ــب ب ــتفاده طل اس
پشــتكار ملــت مــا پرداختــه انــد. شــما مــردان و زنــان 
ــتمكاران و  ــدن س ــداری در راه كوبی ــد پای ــخ بای تاری
ــده  ــای آین ــل ه ــان و نس ــه جهانی ــق را ب ــاع از ح دف
ثابــت كنیــد... ســربلند بــاد ملتــی كــه بــا فــداكاری 
خــود قــدم در راه پیــروزی حــق برداشــت و ســدها و 

ــع را یكــی، پــس از دیگــری شكســت.  موان
پیروزبــاد، رادمردانــی كــه بــا خــون خــود عــزت بربــاد 
رفتــه را بــاز گرفــت و عظمــت پایمــال شــده به دســت 

ســاطین ســتمگر را بازیافت. «
عصــر روز 14 مهــر 1357، امــام و همراهــان بــه بغــداد 
منتقــل و شــب را در هتــل دارالســام بــه ســر بــرده و 
روز بعــد، ایــن مهاجــر بــزرگ زمــان بــا كاروان كوچــك 
همراهــش، بــرای خــدا، بــه ســوی خــدا و در راه خــدا 
هجرتــی تاریخــی و سرنوشــت ســاز را آغــاز نمــود. در 
پاریــس مــورد اســتقبال چنــد تــن از مشــتاقان، قــرار 

گرفتند.
ــس برخــاف  ــدس ســره« در پاری ــام» ق ــت ام اقام
تصــور رژیــم كــه مــی اندیشــید فاصلــه ی بیــن تهران 
و پاریــس باعــث بــروز محدودیــت هــای زیــادی در 
ــش  ــره« و طرفداران ــدس س ــام» ق ــن ام ــاط بی ارتب
ــد،  ــاب ش ــد انق ــریع در رش ــث تس ــود، باع ــی ش م
زیــرا پاریــس مكانــی مناســب بــرای فعالیــت هــای 
سیاســی بــود و بدیــن ســان شــهرك نوفــل لوشــاتو، 
ــد و  ــل گردی ــان تبدی ــه ی جه ــازترین نقط ــه خبرس ب
ــن  ــان طنی ــاتو در جه ــل لوش ــاب از نوف ــدای انق ص
انــداز شــد و رهبــری مــردم از ایــن نقطــه آغــاز شــد 
ــام)ره( در  ــاتو و حضــور ام ــل لوش ــرک نوف ــا ت ــه ب ک
ایــران انقــاب اســامی بــه پیــروزی رســید و معجــزه 
ــه  ــرت مقدم ــن هج ــت و ای ــوع پیوس ــه وق ــرن ب ق

ــروزی شــد. پی

خبرکوتاه
در حاشیه هیئت دولت:

نهاوندیان: در برجام به استقبال 
احتمال های نامناسب نرویم 

مشــاور اقتصــادی رئیــس جمهــور گفــت: در برجــام 
ــت  ــب رف ــای نامناس ــتقبال احتمال ه ــه اس ــد ب نبای
ــه را رصــد  ــد واکنش هــای بازیگــران صحن ــه بای بلک

کنیــم.
محمــد نهاوندیــان مشــاور اقتصــادی رئیــس جمهــور 
در حاشــیه جلســه هیئــت دولــت بــا حضــور در 
ــض  ــال نق ــه احتم ــش ب ــگاران در واکن ــع خبرن جم
برجــام از ســوی آمریــکا، اظهــار کــرد: اقدامــات 
ــس  ــه مجل ــق مصوب ــطح و طب ــن س الزم در باالتری
ــن راســتا  شــورای اســامی انجــام می شــود و در ای
ــده  ــام ش ــب انج ــای متناس ــی واکنش ه پیش بین
اســت. وی افــزود: نبایــد بــه اســتقبال احتمال هــای 
ــمندی  ــا هوش ــت ب ــه می بایس ــت بلک ــب رف نامناس
ســایر  صحنــه،  بازیگــران  واکنش هــای  کامــل 
اعضــای 1 + 5 و شــرکای خــود در دنیــا را رصــد 

ــم. کنی
نهاوندیــان یــادآور شــد: در تعامــات و مذاکــرات 
نقــض  صــورت  در  الزم  اقدامــات  خارجــه  وزارت 

برجــام از ســوی آمریــکا انجــام می شــود.

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

نشانه هایی ازعصرظهور
ــی ادب و زنانشــان  ــد و گســتاخ و ب  کودکانشــان پلی
ــاه  ــوند، پن ــا ش ــی حی ــرم و ب ــی ش ــاک و ب ــی ب ب
ــت و  ــان ذل ــه آن ــاد ب ــا خــواری و اعتم ــه آنه ــردن ب ب
درخواســت چیــزی از آنهــا نمــودن، جامــه درویشــی 
ــت.  ــگ اس ــی و نن ــه بیچارگ ــردن و مای ــن ک ــه ت  ب
بــه  بــاران  از  را  آنــان   ، خداونــد  هنــگام  آن  در 
ــر  ــب ب ــت نامناس ــازد و در وق ــروم س ــگام، مح هن
ــده ای!  ــکان دهن ــات ت ــب جم ــارد.« عجی ــا بب آنه
امــروز بیــش از هــر زمــان شــاهد تکــه تکــه شــدن 
ــن  ــه اســم دی ــه ب ــی ک ــا جای ــن خــدا هســتیم ت دی
ــا ســنت  ــه مــی شــود! آی ــن خــدا مقابل ــا دی خــدا ب
پیامبــر)ص(  شــود؟  مــی  رعایــت  پیامبــر)ص( 
غــذا بــردگان  بــا  و  نشســتند  مــی  زمیــن   روی 
 مــی خوردنــد؛ بــر مرکــب ســاده ســوار مــی شــدند؛ 
کام یــک  کردنــد،در  مــی  ســام  کــودکان   بــه 
 ســاده زیســت بودنــد و بــر ایــن ســنت و روش 
ــا و  ــردان م ــروز دولتم ــا ام ــد. آی ــی ورزیدن ــرار م اص
ــن  ــا ای ــاداری ب ــه معن ــا فاصل ــد؟ ی ــه ان  مــردم اینگون
ــه  ــد توج ــه بای ــم؟ البت ــمند داری ــای ارزش ــنت ه س
داشــت وقتــی مــا از ســنت می گوییــم، بــه ایــن معنــا 
نیســت کــه حتمــا برویــم روی زمیــن بنشــینیم و ... 
بلکــه مــراد آن اســت کــه عــار و ننگمــان نباشــد کــه 
ــاده ترین و  ــم س ــان می توانی ــه خودم ــرایطی ک در ش
ــه  ــم ، ب ــام بدهی ــا را انج ــن کاره ــا افتاده تری پیش پ
ســبب مســئولیت و مقام و شــأن و ماننــد آن، این کار 
را انجــام ندهیــم و بخواهیــم دیگــران بــرای مــا کاری 
ــی  ــزرگ بین ــر و خــود ب ــد، بلکــه از تکب را انجــام دهن
پاییــن بیاییــم و تواضــع را پیشــه ســازیم ، این ســنت 
مصطفــی)ص( اســت. تاکیــد بــر ساده زیســتی و 
ــر تواضــع و فروتنــی در  دوری از تجمــات و تاکیــد ب
رفتــار فــردی و اجتماعــی ، یــک بعــد از اخــاق نبــوی 
یعنــی اصــل ساده زیســتی اســت.ترور شــخصیت 
 چیــزی اســت کــه مــا در دوران حاضــر بســیار 
دیــده ایــم . شــخصیت هــای خــدوم و انقابــی 
مــورد صدهــا اتهــام و تهمــت قــرار مــی گیرنــد 
انقابــی   ، انقــاب  از  دور  و  مقــدار  بــی  افــراد  و 
 خوانــده شــدند تــا بتواننــد مــردم را از انقــاب و
 ارزش هایــش دور کننــد کــه بــه برکــت رهبــری 
ــتند.  ــز نتوانس ــان ، هرگ ــف بزرگوارش ــام)ره( و خل ام
گرچــه مــوج هایــی بــه راه انداختنــد ، امــا بــه ســرعت 
مــوج هــای کذایــی شکســته شــد.چقدر آشــکار 
ــقان  ــرد ؛ از فاس ــی گی ــورت م ــق ص ــت از فاس حمای
ــان  ــن خودم ــتان و در بی ــقان عربس ــا فاس ــرب ت غ
نیــز عــده ای از فســق کننــدگان  ...؟! واقعــا ادب 
ــز  ــا نی ــرده حی ــر بســتن اســت و پ در حــال رخــت ب
ــت  ــی عف ــان و مردان ــی زن ــه راحت ــده و ب ــده ش دری
ــی  ــا حــدی ب ــی و ت ــد حجاب ــد! ب ــار گذاشــته ان را کن
حجابــی و جشــن هــای مختلــط و ...نشــانه نهایــی از 
ایــن وضعیــت اســت و مجمــوع ایــن رفتارهــا بــرکات 
الهــی را کــم و کــم تــر کــرده اســت و اینچنیــن اســت 
ــر ســر آب مــی داننــد.  کــه جنــگ آینــده را جنــگ ب
در ادامــه روایــت آمــده اســت:»زمانی بــر مــردم 
 بیایــد کــه چهــره هایشــان چهــره هــای آدمیــان ولــی 
دل هایشــان دل هــای شــیاطین باشــد ، بســان 
ــاب  ــز باشــند. از منکــرات اجتن ــده خونری گــرگان درن
نکننــد، پیوســته بــه کارهــای ناپســند خویــش ادامــه 
دهنــد ، اگــر در جمــع آنهــا باشــی بــه تــو دروغ گوینــد 
ــو را دروغگویــی  و اگــر خبــری برایشــان بازگویــی ، ت
شناســند و چــون از آنهــا غایــب باشــی غیبتــت 
ــان  ــان مســلط شــوند کــه آن ــر آن ــد ب ــد . افــراد ب کنن
ــا  ــان دع ــد، نیکانش ــذب دارن ــذاب مع ــواع ع ــه ان را ب
ــی دیگــر رســول  ــت نشــود.« درجای ــی اجاب ــد ول کنن
 خــدا فرمودنــد :» زمانــی بــر مــردم بیایــد کــه
 شــکم هاشــان ، خدایــان آنهــا شــود و پولشــان 
ــه شــرف و  ــوی را مای دینشــان شــود و کاالهــای دنی
اعتبــار و ارزش خویــش داننــد . از ایمــان جــز نامــی 
ــد.  و از اســام جــز آثــاری و از قــرآن جــز درس نمان
ــی  ــد ول ــاد باش ــان آب ــای مسجدهایش ــاختمان ه س
ــود.  ــراب ش ــدا خ ــت خ ــت هدای ــان از جه دل هایش
در آن روزگار اســت کــه خداونــد، آنهــا را بــه چهــار بــا 
مبتــا ســازد . نخســت: تجــاوز بــه ناموسشــان و دوم: 
هتــک حرمــت از ناحیــه زورمنــدان و ثروتمندانشــان، 
ســوم: خشکســالی، چهــارم: ظلــم و ســتم از جانــب 
زمامــداران و قاضیــان .« اصحــاب از ســخنان آن 
ــا  ــد : ی ــد و گفتن ــگفت آمدن ــه ش ــخت ب ــرت س حض
رســول هللا ! مگــر آنهــا بــت پرســت هســتند؟ پیامبــر 
فرمــود : آری هــر پــول و درهمــی بــه نــزد آنهــا بتــی 
ــر  ــق خاط ــه آن تعل ــتش ب ــد پرس ــه در ح ــت ک اس
دارنــد .پنــاه برخــدا و اللهــم عجــل لولیــک الفــرج .

مرزهــای  تغییــر  مــا  گفــت:  رئیس جمهــور 
نخواهیــم  عنــوان  هیــچ  بــه  را  جغرافیایــی 
ــد تصمیم هــای  ــم بای ــن اقلی پذیرفــت، ســران ای
جبــران  کردنــد  اتخــاذ  کــه  را   اشــتباهی 

کنند.
ــه نقــل از تســنیم،  بــه گــزارش کیمیــای وطــن ب
حجت االســام حســن روحانــی روز گذشــته 
ــب  ــب طی ــا رج ــترک ب ــری مش ــت خب در نشس
ــه »از  ــان اینک ــا بی ــش ب ــای ترک ــان همت اردوغ
آقــای  جنــاب  ترکیــه  رئیس جمهــور  حضــور 
دعــوت  بــه  مثبــت  پاســخ  بــرای  اردوغــان 
اینجانــب بــرای ســفر بــه ایــران و تشــکیل 
چهارمیــن نشســت مشــترک راهبــردی بیــن دو 
ــم«، گفــت:  کشــور تشــکر و سپاســگزاری می کن
دو کشــور ایــران و ترکیــه به عنــوان دو کشــور 
مســلمان دوســت و قدرتمنــد در منطقــه، امــروزه 
لنگــر ثبــات در منطقــه حســاس خاورمیانــه 

ــتند. هس
وی افــزود: بــر ایــن نکتــه تأکیــد می کنــم ظــرف 
ــط دو کشــور در زمینه هــای  ــر رواب ســال های اخی
سیاســی منطقــه ای و فرهنگــی و اقتصــادی روز 
بــه روز در حــال توســعه بــوده اســت. در جلســه 
ــه و  ــرم ترکی ــور محت ــا رئیس جمه ــی ب خصوص
همچنیــن در جلســه مشــترک همکاری هــای 
ــادی  ــط اقتص ــعه رواب ــه توس ــع ب ــردی راج راهب
بیــن دو کشــور تصمیمــات مهمــی اتخــاذ شــد. 
توســعه روابــط بانکــی بیــن دو کشــور و تجــارت 
ــم   ــای مه ــور از تصمیم ه ــی دو کش ــول مل ــا پ ب

ــود. امــروز ب
شــد  مقــرر  کــرد:  اضافــه  رئیس جمهــور 
تصمیم هایــی کــه راجــع بــه توســعه روابــط بانکی 
گرفتیــم تــا پایــان هفتــه آینــده نهایــی شــود. در 
زمینــه ترانزیــت کاال بیــن دو کشــور در ســه نقطــه 
ــا  ــه معبر ه ــهیات در زمین ــه تس ــرزی ک ــم م مه
ــط  ــه توســعه رواب ــد ب و مســائل گمرکــی می توان
ــرز  ــر 3 م ــد ه ــه ش ــم گرفت ــد، تصمی ــک کن کم

به صــورت 24ســاعته بــه کار ادامــه دهنــد و 2 مــرز 
از فــردا 24ســاعته می شــود و مــرز ســوم نیــاز بــه 
کارهــای فنــی و ســاختمانی دارد کــه  بــا اتمــام آن 
ــه  مراحــل، آن هــم 24ســاعته می شــود. در زمین
روابــط نفــت و گاز تصمیــم بــر ایــن شــد کــه طرف 
ــد و در  ــران برداشــت کن ــه گاز بیشــتری از ای ترکی
ــره صــورت  ــه مذاک ــن دو وزارتخان ــه بی ــن زمین ای
گیــرد و همچنیــن طــرف ایرانــی اعــام آمادگــی 
کــرد آمــاده اســتقبال از ســرمایه گذاران ترکیــه در 

بخــش گاز اســت.
ــر توســعه گردشــگری  ــد ب ــا تأکی ــور ب رئیس جمه
ــر  ــت ب ــت: اراده دول ــار داش ــور اظه ــن دو کش بی
ایــن مبنــا اســت کــه توســعه بخــش اقتصــادی و 
تجــاری به گونــه ای باشــد کــه رقــم آن بــه مــرز 30 

میلیــارد دالر برســد.
و  منطقــه  تحــوالت  بــه  اشــاره  بــا  روحانــی 
ــه  ــور ترکی ــا رئیس جمه ــه ب مذاکــرات صورت گرفت
ــه  ــا توجــه ب ــم کردســتان گفــت: ب ــه اقلی در زمین
مســائل منطقــه ای به ویــژه ســوریه و اقلیــم 
کردســتان عــراق مذاکراتــی مفصــل داشــتیم. دو 
کشــور تشــدید اختافــات قومــی و مذهبــی را کــه 
از ســوی توطئه گــران و بیگانــگان بــرای منطقــه ما 
طراحــی شــده و همچنیــن مســئله تجزیه طلبــی 
ــد و از  ــوان نمی پذیرن ــچ عن ــه هی ــه را ب در منطق
دیــدگاه دو کشــور، عــراق یــک کشــور واحد اســت، 

ســوریه یــک کشــور واحــد اســت.
وی اضافــه کــرد: مــا تغییــر مرزهــای جغرافیایــی 
را بــه هیــچ عنــوان نخواهیــم پذیرفــت. کردســتان 
ــا اســت و  ــرادر م عــراق از همســایگان خــوب و ب
مــا نمی خواهیــم فشــاری را بــه مــردم کردســتان 
عــراق وارد کنیــم، امــا تصمیم هــای اشــتباهی کــه 
برخــی از ســران ایــن اقلیــم اتخــاذ کردنــد بایــد آن 
را جبــران کننــد، بنابرایــن 3 کشــور ایــران، ترکیــه 
ــدی و  ــات ج ــا اقدام ــتند ب ــار هس ــراق ناچ و ع
ضــروری خودشــان اهــداف راهبــردی را در منطقــه 

تأمیــن کننــد.

بــا  مبــارزه  رئیس جمهــور خاطرنشــان کــرد: 
تروریســم به عنــوان یکــی از اهــداف مهــم دو 
کشــور اســت و مــا بــا هرگــروه تروریســتی 
هرکجــا کــه باشــند بایــد مبــارزه کنیــم چــه به نــام 
داعــش باشــد چــه به قــول آقــای اردوغــان 
َدعــش باشــند، چــه جبهه النصــره باشــند و یــا بــه 
هــر اســم دیگــری! بایــد بــدون اراده قدرت هــای 
ــازه  ــم اج ــه تروریس ــای منطق ــه و دولت ه منطق
را  ضدانســانی  و  ناجوانمردانــه  فعالیت هــای 

ــند. ــته باش نداش
ــاره  ــت: درب ــت گف ــن نشس ــز در ای ــان نی اردوغ
برگــزاری همه پرســی اقلیــم کردســتان اقداماتــی 
را انجــام داده ایــم و 3 کشــور ایــران، ترکیــه 
و عــراق در قبــال اقلیــم کردســتان اقدامــات 

شــدیدتری انجــام خواهنــد داد.
نشســت خبری  در  ترکیــه  رئیس جمهــور 
ــران،  ــامی ای ــوری اس ــا رئیس جمه ــترک ب مش
ــی  ــای روحان ــرادرم آق ــروزی ب ــار داشــت: پی اظه
بــرای دومیــن بــار در انتخابــات ریاســت جمهوری 
بــا حضــور گســترده مــردم را بــه ایشــان و اعضای 
کابینــه تبریــک و برای آنهــا آرزوی موفقیــت دارم.

خداونــد  از  ســخنانم  ابتــدای  در  افــزود:  وی 
خواســتارم کــه در مــاه محــرم کــه حضــرت 
محمــد )ص( آن را بــه عنــوان شــهرهللا نامیدنــد 
ــود.  ــع ش ــر واق ــبب خی ــام س ــان اس ــرای جه ب
ــا رئیس جمهــور  اردوغــان گفــت: امــروز همــراه ب
عــاوه بــر ماقات هــای دوجانبــه، چهارمیــن 
ــن  ــردی بی ــای راهب ــت همکاری ه ــه نشس جلس
ــوب آن  ــه در چارچ ــم ک ــزار کردی ــور را برگ دو کش
مذاکــرات ســازنده ای در حوزه هــای سیاســی، 
و  فرهنگــی  تجــارت،  اجتماعــی،   نظامــی، 
گردشــگری داشــتیم. همچنیــن در جریــان ایــن 
ــه در  ــورت دوجانب ــه ص ــور ب ــفر وزرای دو کش س
موضوعــات مربــوط بــه خــود بــه بحــث و تبــادل 

ــد. ــر پرداختن نظ
رئیس جمهــور ترکیــه افــزود: مطمئــن هســتم بــا 
ــران  ــک شــدن ای ــط و نزدی افزایــش حجــم رواب
ــه  و ترکیــه ســیر روابــط در یــک محــور مثبــت ب
ســرعت خــود ادامــه خواهــد داد، البتــه پیــش از 
ایــن همــراه بــا آقــای روحانــی بــه توافق رســیدیم 
ــارد  ــه 30 میلی ــادالت دو کشــور را ب ــا حجــم مب ت

دالر برســانیم، امــا در چنــد ســال گذشــته تنهــا بــه 
ــن  ــیدیم، بنابرای ــم رس ــن رق ــارد دالر از ای 10 میلی
در چهارمیــن نشســت همــکاری راهبــردی دو 
ــادالت  ــه حجــم مب ــان رســیدن ب کشــور هدف م

ــارد دالری اســت. 30 میلی
ایــن نشســت وزرای  افــزود: در جریــان  وی 
انــرژی،  مختلــف  زمینه هــای  در  کشــور  دو 
گردشــگری، حمــل و نقــل زمینــی و دفــاع 
مذاکراتــی را انجــام دادنــد، مــا نیــز در ایــن 
ــتیم  ــط داش ــه وزرای ذیرب ــی ب ــه توصیه های زمین
ــا همــکاری بانک هــای  ــه شــد ب ــم گرفت و تصمی
مرکــزی دو کشــور و دیگــر بانک هــا تامیــن مالــی 
ــن  ــرد. همچنی ــورت پذی ــداف ص ــا و اه برنامه ه
ــازار ارز تصمیــم  ــرای نجــات اقتصــاد از فشــار ب ب
گرفتــه شــد مبــادالت بــا پول هــای ملــی و 

ــود. ــام ش ــور انج ــی دو کش محل
ــی  ــکاری بانک ــن هم ــه ای ــاره ب ــا اش ــان ب اردوغ
ــزی دو کشــور  گفــت: مســئوالن بانک هــای مرک
هفتــه آینــده تشــکیل جلســه داده و قــرارداد 
همــکاری را نهایــی خواهنــد کــرد. همچنیــن 
ــت  ــد در جه ــه ش ــم گرفت ــن تصمی ــر ای ــاوه ب ع
ــه و  ــی در ترکی ــای ایران تاســیس شــعب بانک ه
ــران تشــویق و  بالعکــس بانک هــای ترکیــه در ای

ــود. ــدام ش اق
رئیس جمهــور ترکیــه بــا اشــاره بــه تقویــت 
همکاری هــای دو کشــور در بحــث انــرژی تاکیــد 
کــرد: همــکاری تنگاتنــگ وزرای انــرژی دو کشــور 
ــن  ــت. همچنی ــوردار اس ــی برخ ــت باالی از اهمی
فرهنگــی  و  وزرای گردشــگری  همکاری هــای 
ــا ترکیــه تجــارب خــود را   اهمیــت ویــژه ای دارد ت
در صنعــت گردشــگری بــا کشــور دوســت و بــرادر 

ــه اشــتراک بگــذارد. ب
وی بــا اشــاره بــه افزایــش همکاری هــا در زمینــه 
گردشــگری اظهــار داشــت: امیــدوارم ده هــا هــزار 
نفــر از شــهروندان ترکیــه بــرای بازدیــد از کشــور 

ایــران بــا تمــدن دیرینــه ســفر کننــد.
ســخنانش  از  دیگــری  بخــش  در  اردوغــان 
ــاره  ــت: درب ــه  گف ــوالت منطق ــه تح ــاره ب ــا اش ب
ــرار دارد و  ــه اول ق ــراق در رتب ــه، ع ــائل منطق مس
مــا  بــا مکانیزمــی بــرای حــل و فصــل آن تــاش 
ــم  ــی اقلی ــرف همه پرس ــه دو ط ــم، البت می کنی

ــند.  ــمیت نمی شناس ــه رس ــراق را ب ــتان ع کردس
ــرز  ــم کردســتان م ــا اقلی ــر ب ــه 350 کیلومت ترکی
مشــترک دارد و در شــرق نیــز بــا ایران همســایه و 
در جنــوب بــا دولــت مرکــزی عــراق و در غــرب بــا 
ســوریه همســایه اســت، امــا نمی دانــم مســئوالن 

ــد؟ ــه کار می کنن ــتان چ کردس
رئیــس جمهــور ترکیــه افــزود: در حــال حاضــر در 
ســطح جهانــی بــه جــز اســرائیل هیــچ کشــوری 
از اســتقال اقلیــم کردســتان حمایــت نمی کنــد.

ــا  ــه ب ــا تصمیمــی ک ــه نظــر م ــت: ب ــان گف اردوغ
ــا موســاد گرفتــه شــود  ــر ســر میــز ب نشســتن ب
نامشــروع و پذیرفتنــی نیســت و ایــران و ترکیــه 
ــن خصــوص موضــع قاطــع خــود را اعــام  در ای
ــود را  ــب خ ــراق مخاط ــه در ع ــرا ک ــد، چ کرده ان
دولــت مرکــزی دانســته و همه پرســی کردســتان 

ــم. ــروع می دانی ــراق را نامش ع
رئیــس جمهــور ترکیــه افــزود: در خصــوص 
برگــزاری همه پرســی اقلیــم کردســتان اقداماتــی 
انجــام داده ایــم و 3 کشــور  و  را پیش بینــی 
ایــران، ترکیــه و عــراق در قبــال اقلیــم کردســتان 

ــد داد. ــام خواهن ــدیدتری را انج ــات ش اقدام
ــت: در  ــوریه گف ــوالت س ــه تح ــاره ب ــا اش وی ب
ســوریه نیــز بــا یــک مکانیــزم ســه جانبــه ایــران، 
روســیه و ترکیــه مذاکــرات آســتانه را آغــاز کــرده 
و گام هایــی را بــرای آن برداشــته اند و بــرای 
افزایــش مناطــق کاهــش تنــش اهمیــت زیــادی 
قائــل شــده ایم کــه امیــدوارم بــا تاش هــا و 
مبــارزات مشــترک مــا بــا گروه هــای تروریســتی 
داعــش و النصــره جلــوی ظلمــی کــه بــه مــردم 

ــم. ــود را بگیری ــوم می ش مظل
کلیــه  از  مشــترک  دفــاع  افــزود:  اردوغــان 
ــه  ــت ک ــی اس ــه و دین ــان وظیف ــن جه مظلومی
ــن راســتا وزرای  ــا می باشــد و در ای ــردن م ــر گ ب
ذیربــط، نیروهــای مســلح و واحدهــای اطاعاتــی 

ــد داد. ــام خواهن ــات را انج ــه اقدام کلی
ــت:  ــار داش ــان اظه ــه در پای ــور ترکی رئیس جمه
در 24 و 25 اکتبــر نشســت همــکاری اقتصــادی 
بیــن دو کشــور برگــزار خواهــد شــد کــه امیدواریم 
ــد و  ــته باش ــور داش ــرای دو کش ــت ب ــر و برک خی
همچنیــن از میهمان نــوازی بــرادر عزیــزم جنــاب 

ــم. ــی تشــکر می کن ــای روحان آق

روحانی در نشست خبری مشترک با اردوغان:

 ایران و ترکیه، تجزیه طلبی 
در منطقه را نمی پذیرند

ادامه از صفحه اول

سیدحســین نقــوی حســینی در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا اشــاره 
ــه  ــران و ترکی ــراق،  ای ــت: ع ــران گف ــه ای ــان ب ــفر اردوغ ــه س ب
ــد،  ــرات مشــترکی دارن ــه نظ ــه نقط ــت منطق در موضــوع امنی
ــو  ــش رو گفت وگ ــترک پی ــدات مش ــه تهدی ــه ب ــا توج ــذا ب ل
ــظ  ــتر، حف ــکاری بیش ــرای هم ــور ب ــه کش ــن س ــره بی و مذاک

ــدام مناســبی اســت. ــه اق ــت و آرامــش در منطق امنی
وی ایــن ســفرهای دوره ای را در حفــظ امنیــت پایــدار منطقــه 
و  تجــاری  مبــادالت  و  مــراودات  و گفــت:  خوانــد  موثــر 
اقتصــادی از مــواردی اســت کــه می توانــد در ایــن ســفر مــورد 

ــرد. ــرار گی ــو ق گفت وگ
ــرای  ــی ب ــه توافق ــران و ترکی ــح داد: ای ــینی توضی ــوی حس نق
ــون دالر در  ــه 30 میلی ــرادوات اقتصــادی ب رســاندن ســطح م
ــده  ــق نش ــوع محق ــن موض ــوز ای ــه هن ــد ک ــته ان ــال داش س

ــه  ــان ب ــی در ســفر اردوغ ــن موضوعات ــذا طــرح چنی اســت، ل
ــت. ــن نیس ــران دور از ذه ته

ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
مجلــس همچنیــن گفــت: از آنجــا کــه امنیــت مرزهــای غربــی 
ــز دارای  ــه نی ــرق ترکی ــا ش ــترک ب ــرز مش ــوان م ــه عن ــا ب م
ــث  ــار بح ــد در کن ــز می توان ــوع نی ــن موض ــت، ای ــت اس اهمی
ــره  ــو و مذاک ــورد گفت وگ ــش م ــم و داع ــا تروریس ــه ب مقابل

ــرد. ــرار گی ق
ــترک  ــات مش ــه موضوع ــوریه از جمل ــت: س ــان گف وی در پای
ــور  ــه کش ــن س ــه ای ــت ک ــه اس ــیه و ترکی ــران،  روس ــن ای بی
ــا  ــذا قطع ــد، ل ــده دارن ــه عه ــتانه را ب ــت آس ــت نشس مدیری
ســوریه از محورهــای اصلــی گفت وگــو در ایــن ســفر بــه شــمار 

ــد. ــد آم خواه

رئیــس مجلــس شــورای اســامی گفــت: آقــای طالبانــی در 
دوره ریاســت جمهــوری شــان ارتباطــات خــوب و ســازنده ای 
ــد و از چهــره هــای  ــا جمهــوری اســامی برقــرار کــرده بودن ب

ــدگار تاریــخ معاصــر عــراق هســتند.  مان
در ابتــدای جلســه علنــی روز گذشــته علــی الریجانــی رئیــس 
ــس  ــی رئی ــال طالبان ــت ج ــامی رحل ــورای اس ــس ش مجل

جمهــور  ســابق عــراق را تســلیت گفــت.
ــارز  ــای مب ــخصیت ه ــی از ش ــای طالبان ــه داد: آق وی ادام
و ممتــاز در مبــارزه بــا رژیــم صــدام بــود لــذا رحلــت 
 ایشــان را بــه ملــت عــراق و خانــواده ایشــان تســلیت 

می گوییم.
نماینــده قــم اظهــار داشــت: ایشــان دوره طوالنی مبــارزه جدی 
ــاع  ــخت دف ــا در دوره س ــتند مخصوص ــدام داش ــم ص ــا رژی ب

مقــدس کنــار رزمنــدگان اســام علیــه رژیــم ســفاک صــدام 
مبــارزه مــی کردنــد.

وی تاکیــد کــرد: آقــای طالبانــی از شــخصیت هــای تاثیرگــذار 
ــد،  ــاد ش ــک ایج ــام دموکراتی ــه نظ ــراق ک ــد ع در دوره جدی
ــم در اداره  ــراق و ه ــد ع ــام جدی ــکیل نظ ــم در تش ــد. ه بودن
ــش  ــتند نق ــوری را داش ــت جمه ــام ریاس ــان مق ــه ایش آن ک

ــه ســزایی داشــتند. ــی ب آفرین
الریجانــی ادامــه داد: ایشــان در دوره ریاســت جمهــوری شــان 
ارتباطــات خــوب و ســازنده ای بــا جمهــوری اســامی برقــرار 
ــره هــای  ــت ایشــان از چه ــد گف ــه حــق بای ــد و ب ــرده بودن ک
ــواده  ــم خان ــتند امیدواری ــراق هس ــر ع ــخ معاص ــدگار تاری مان
محتــرم شــان تســلیت مــا را بپذیرنــد یــاد ایشــان در تاریــخ 

عــراق باقــی خواهــد مانــد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد:

مذاکره عراق،  ایران و ترکیه برای حفظ امنیت منطقه

مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران مطرح کرد:

پیش بینی افزایش چشمگیر قاچاق مواد مخدر در پی مصوبه مجلس
آیت هللا مصباح یزدی در دیدار حزب زنان جمهوری اسالمی:

زنان ایرانی پس از انقالب اسالمی صاحب عزت شدند

الریجانی در صحن علنی مجلس مطرح کرد:

طالبانی، از شخصیت های ماندگار تاریخ معاصر عراق

وزیر دفاع آمریکا: 
به نفعمان است که در برجام 

بمانیم 
ــدم  ــر ع ــی دال ب ــچ مدرک ــد هی ــکا می گوی ــاع آمری ــر دف وزی
ــده و  ــاهده نش ــته ای مش ــق هس ــه تواف ــران ب ــدی ای پایبن
ــت  ــی اس ــدن در توافق ــع مان ــرایطی، وی مداف ــن ش در چنی
ــد.  ــن می کن ــکا را تأمی ــی آمری ــت مل ــودن در آن، امنی ــه ب ک
ــرال  ــراه ژن ــه هم ــکا ب ــاع آمری ــر دف ــس« وزی ــز متی »جیم
نیروهــای  رئیــس ســتاد مشــترک  دانفــورد«  »جــوزف 
ــر  ــنا حاض ــلح س ــای مس ــه نیروه ــکا در کمیت ــلح آمری مس
شــد. موضــوع اصلــی ایــن نشســت، بررســی عملکــرد ارتــش 

آمریــکا در افغانســتان بــود؛ خاصــه آنکــه فرمانــده و افســر 
ــتان،  ــی افغانس ــت فعل ــه وضعی ــد ک ــون گفتن ــد پنتاگ ارش
ــس  ــت« پ ــک »بن بس ــکا در ی ــش آمری ــدن ارت ــار ش گرفت
ــار بحــث افغانســتان، برجــام  ــرد اســت. در کن از 16 ســال نب
هــم بررســی شــد. ســناتور »کریســتین جیلیبرنــد« از حــوزه 
ــام و  ــوص برج ــوال را در خص ــن س ــورک اولی ــه نیوی انتخابی
ــر  ــق ب ــن تواف ــکا از ای ــی آمری ــروج احتمال ــی خ ــر منف تأثی
نظــارت واشــنگتن بــر برنامــه هســته ای ایــران مطــرح کــرد؛ 
ــا  ــودن ی ــد ب ــح در خصــوص پایبن وی خواســتار پاســخ صری
نبــودن ایــران بــه برجــام هــم بــود. ژنــرال دانفــورد در پاســخ 
گفــت: »همانگونــه کــه هفتــه گذشــته گفتــه شــد، هیچ گونــه 
نقــض عمــده توافــق هســته ای از ســوی ایــران دیــده نشــده 

ــه  ــران ب ــق، دســتیابی ای ــن تواف ــه ای ــاد دارم ک اســت و اعتق
ســاح هســته ای را بــه تأخیــر انداختــه اســت.« جیمــز 
متیــس هــم در پاســخ بــه ایــن ســوال گفــت کــه مانــدن در 
توافــق، بــه نفــع آمریــکا اســت. وی ادامــه داد: »در مشــورت 
ــق  ــی تواف ــال بررس ــه، در ح ــر خارج ــور و وزی ــا رئیس جمه ب
ــا از  ــان هســتیم. م ــی خودم ــت مل ــر امنی هســته ای از منظ
ــدی  ــد پایبن ــرای تأیی ــم ب ــی داری ــزام قانون ــره ال ــوی کنگ س
ایــران بــه توافــق هســته ای و ایــن یــک امــر مجــزا از توافــق 
ــی،  ــدن از یک ــرون آم ــدون بی ــوان ب هســته ای اســت و می ت
شــرایط دیگــری را بررســی کــرد.« وزیــر دفــاع آمریکا ســپس 
بــه صراحــت گفــت کــه دولــت بایــد راهــی بــرای گــزارش بــه 
کنگــره در خصــوص توافــق هســته ای و احتــرام همزمــان بــه 

معاهــدات بین المللــی پیــدا کنــد. متیــس مشــخصًا گفــت: 
ــتیم  ــئله هس ــن مس ــی ای ــغول بررس ــر مش ــال حاض »در ح
ــزام قانونــی کنگــره،  ــه ال ــودن ب ــه ضمــن پایبنــد ب کــه چگون
توافقــات بین المللــی را هــم در نظــر داشــته باشــیم.« ژنــرال 
متیــس از لــزوم هوشــیار بــودن در برابــر ایــران هــم ســخن 
گفــت و افــزود: »مــا ســاده لوحانه بــه توافــق هســته ای نــگاه 
نمی کنیــم. مــا بــه شــدت مراقبیــم کــه ایــران در راه اجــرای 
توافــق، تقلــب نکنــد.« متیــس در ادامــه بــاز هــم در پاســخ 
بــه ســوال دیگــری در خصــوص نظــر خــود دربــاره احتمــال 
عــدم تأییــد پایبنــدی ایــران بــه برجــام در گــزارش 15 اکتبــر 
ــته ای  ــق هس ــکا در تواف ــدن آمری ــره، از مان ــه کنگ ــپ ب ترام
حمایــت کــرد و گفــت: »اگــر بتوانیــم تأییــد کنیــم کــه ایــران 

بــه توافــق پایبنــد مانــده و بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه ایــن 
توافــق بــه نفــع ماســت، آنــگاه بایــد در توافــق بمانیــم. اعتقــاد 
دارم کــه در حــال حاضــر شــواهدی بــر خــاف ایــن مطلــب 
یافــت نشــده و رئیس جمهــور بایــد مانــدن در توافــق را 

ــد.« بررســی کن
ــرد و  ــت ک ــم حمای ــری ه ــان دیگ ــا زب ــع ب ــن موض وی از ای
گفــت: »شــاهد دیگــری هــم دارم دال بــر اینکــه رونــد 
ــت؛  ــکا اس ــع آمری ــه نف ــق ب ــه تواف ــران ب ــدی ای ــد پایبن تأیی
رئیس جمهــور بایــد در حوزه هــای فراتــر از متــن توافــق، 
ــت اســت  ــن عل ــه همی ــردم کشــورش باشــد و ب ــظ م محاف
کــه مــن از بازرســی های فعلــی کــه در ایــران در حــال انجــام 

اســت، حمایــت می کنــم.«

بین الملل
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ــتاد  ــس س ــور مجل ــی و ام ــرکل حقوق ــزاده مدی ــی علی عل
ــی مجلــس  ــواد مخــدر در حاشــیه جلســه علن ــا م ــارزه ب مب
ــاره  ــه مجلــس درب ــه مصوب ــا اشــاره ب ــگاران ب در جمــع خبرن
طــرح الحــاق یــک مــاده بــه قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
گفــت: از ابتــدای بررســی طــرح مزبــور بــه رغــم اعام رســمی 
ــتاد  ــه، س ــه جانب ــورت هم ــه ص ــون ب ــاح قان ــرورت اص ض
ــتناد  ــود باس ــت خ ــب مخالف ــدر مرات ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
ــی و  ــی و انتظام ــای اجرای ــتگاه ه ــی دس ــرات کارشناس نظ
امنیتــی همچنیــن نتیجــه مطالعــات 100 ســاله قانــون گذاری 
ــده در  ــن پدی ــه ای ــارزه علی ــاله مب ــی 38 س ــد تجرب و فرآین

ــا مفــاد طــرح اعــام کــرد. حــال توســعه ب
ــواد  ــا م ــارزه ب ــس ســتاد مب ــور مجل ــی و ام ــرکل حقوق مدی
مخــدر گفــت: در ایــن بیــن در حــوزه رســانه و فضــای مجازی 
اتفاقــات زیــادی در حــال شــکل گیــری بــود و البتــه عــده ای 
خوشــحال از تعقیــب ایــن طــرح توســط نماینــدگان مجلــس 
ــاد  ــا ایج ــمرده و ب ــم ش ــت را مغتن ــارج، فرص ــل وخ در داخ
ــر علیــه نظــام مقــدس  جنــگ روانــی منویــات خویــش را ب
جمهــوری اســامی دنبــال کردنــد.وی افــزود: تجربــه انقــاب 
ــه اصــول نظــام مقــدس  ــد ب ــه پایبن ــرده کســانی ک ــت ک ثاب

جمهــوری اســامی نباشــد حتــی اگــر بــا حــق هــم، همصــدا 
شــوند بــه مــردم تعلقــی ندارنــد و دلســوزان خوبــی نخواهنــد 

بــود.
وی ادامــه داد: آثــار ایــن طــرح را بــر مخاطبــان خــود یعنــی 
99 درصــد کل جامعــه مــورد مداقــه قــرار داده و آگاه ســازی 
و شــفاف ســازی مناســبی را پیــش رو ترســیم کنیم.علیــزاده 
ــون  ــه قان ــاده ب ــک م ــاق ی ــرح الح ــب ط ــا تصوی ــت: ب گف
ــا مــواد مخــدر، افزایــش تعــداد زندانیــان و ایجــاد  مبــارزه ب
ــا  ــط ب ــی مرتب ــای کل ــت ه ــا سیاس ــرت ب ــی، مغای ــار مال ب
کاهــش جمعیــت کیفــری زنــدان هــا، نادیــده گرفتــن 
ــزار  ــه عنــوان اب ــه بنیــان مالــی قاچاقچیــان ب ــه موثــر ب ضرب
جــدی بلکــه بهتریــن جایگزیــن مجــازات اعــدام بــه منظــور 
اثربخشــی بیشــتر و یــا بازدارندگــی موثــر قابــل پیــش 
بینــی اســت. وی افــزود: همچنیــن بــا تصویــب ایــن طــرح 
مواجهــه بــا افزایــش چشــمگیر مــوج جــرم قاچــاق و خــرده 
ــادان و شــیوع  فروشــی و متعاقــب آن افزایــش تعــداد معت
مصــرف و ایجــاد انگیــزه و روحیــه مضاعــف در مرتکبــان بــه 
منظــور ارتــکاب بیشــتر جرایــم مرتبــط بــا مــواد مخــدر قابــل 

پیش بینــی اســت.

حــزب زنــان جمهــوری اســامی بــه دبیرکلــی فاطمــه آلیــا بــا 
آیــت هللا مصبــاح یــزدی دیــدار کردنــد.

آیــت هللا مصبــاح یــزدی، رئیس مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی 
امــام خمینــی)ره( در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه این کــه در مقابل 
ــوی،  ــادی و معن ــای م ــم از نعمت ه ــدادادی اع ــای خ نعمت ه
ــی  ــا، تکالیف ــایر نعمت ه ــی و س ــی و عاطف ــی و احساس عقان
متوجــه مــا می شــود؛ ادامــه داد: شــکر ایــن نعمت هــا آن 
ــال  ــد متع ــه خداون ــی ک ــت مطلوب ــا را در جه ــه آن ه ــت ک اس
ــوزه  ــین ح ــه مدرس ــو جامع ــم. عض ــرف کنی ــت، ص ــی اس راض
علمیــه قــم بــا مقایســه اجمالــی ویژگی هــای حضــرت آیــت هللا 
خامنــه ای بــا ســران کشــورهای بــزرگ دنیــا، افــزود: آیــا امــروز 
ــت؛ و  ــم هس ــت عظی ــن نعم ــا ای ــب ب ــده ای متناس ــار ع رفت
ــم؟  ــه ایشــان انجــام داده ای ــه خــود را نســبت ب ــا وظیف ــا م آی
ــیر  ــه در مس ــت ک ــدی نیس ــه داد: تردی ــاح ادام ــت هللا مصب آی
عزت بخشــی بــه زنــان در جمهــوری اســامی قدم هــای بلنــدی 
ــان  ــوز هــم زن ــم هن ــد معتقدی برداشــته شــده اســت، هــر چن
ــس  ــیده اند. رئی ــد، نرس ــان باش ــه شایسته ش ــی ک ــه جایگاه ب
مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی)ره( بــا اشــاره بــه 
آیــه ای از قــرآن اظهــار داشــت: خداونــد متعــال همســر فرعون را 

الگویــی بــرای همــه مؤمنیــن عالــم – و نــه فقــط زنــان – بیــان 
می کنــد و ایــن نهایــت لطفــی اســت کــه خــدای متعــال بــرای 
ــام  ــه ام ــر و ن ــه پیامب ــه ن ــی را ک ــت و زن ــته اس ــا داش خانم ه
اســت را الگــوی همــه مؤمنــان معرفــی می کنــد؛ خانمــی کــه 
وظیفــه را شــناخت و بــه وظیفــه اش عمــل کــرد. وی همچنیــن 
بــه مقــام حضــرت مریــم)س( بــه عنــوان الگــوی زنــان عالــم 
بــه عنــوان  در امت هــای گذشــته، و حضــرت زهــرا)س( 
واالتریــن زن عالــم اشــاره کــرد و ادامــه داد: شــرط تقــرب بــه 
ــودن نیســت؛ بلکــه حتــی ملکــه  ــا جوان ب ــودن ی خــدا، مــرد ب
ــی  ــای خدای ــوده و ادع ــم ب ــردی ظال ــوهرش ف ــه ش ــر ک مص
می کنــد، می توانــد بنــده مقــرب خــدا و الگــوی تمــام مؤمنیــن 
عالــم شــود. آیــت هللا مصبــاح بــا یــادآوری ذلتــی کــه زنــان در 
ــرای  ــزاری ب ــا اب ــد، و زن، تنه ــا بودن ــه آن مبت ــوی ب دوره پهل
ــوان دیگــری  ــد عن شــهوت رانی مردهــا تلقــی می شــد – هرچن
ــی  ــه عزت ــت ک ــی اس ــن در حال ــت: ای ــد-، گف ــه آن می دادن ب
ــر  ــی بی نظی ــد، عزت ــان بعــد از انقــاب به دســت آورده ان کــه زن
اســت، و زنانــی ماننــد خانــم دبــاغ، دوشــادوش مــردان؛ ماننــد 
مفیدتریــن رزمنــدگان و مجاهدیــن کشــور، زحمــت کشــیده و 

مــورد احتــرام امــام)ره( هــم بــود.



کوتاه اخبار 
جوجه یکروزه 1200 تومان ارزان شد

رئیــس انجمــن پــرورش دهنــدگان مــرغ گوشــتی 
ــان ارزان  ــروزه 1200 توم ــه جوجــه یک ــان اینک ــا بی ب
شــده، گفــت: بــا توجــه بــه کاهــش شــدید قیمــت 
مــرغ و جلوگیــری از زیــان تولیدکننــدگان، بایــد 
افزایــش صــادرات را در دســتورقرار دهیــم. محمــد 
ــرغ در  ــت م ــش قیم ــل کاه ــاره دالی ــفی درب یوس
بــازار عنــوان کــرد: تولیــد زیــاد، دلیــل ایــن مســاله 

اســت. 
ــور دام  ــتیبانی ام ــرکت پش ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب
ــازاد  ــرغ م ــد م ــه خری ــروع ب ــر، ش ــال حاض در ح
ــد  ــن خری ــر ای مرغــداران کــرده اســت، افــزود: تأثی
بــر بــازار، طــی هفته هــای آینــده مشــخص خواهــد 
مــرغ  پرورش دهنــدگان  انجمــن  رئیــس  شــد. 
ــادرات  ــش ص ــد افزای ــرد: بای ــح ک ــتی تصری گوش
ــم  ــم؛ شــاید بتوانی ــرار دهی را در دســتور کار خــود ق
ــه  ــی ب ــرده و موفقیت ــت ک ــی رقاب در بازارهــای جهان
ــه هــم  ــه اینک ــا اشــاره ب ــم. یوســفی ب دســت آوری
ــراق و افغانســتان  ــه ع ــداری صــادرات ب ــون مق اکن
ــراق  ــازار ع ــط ب ــم فق ــر بتوانی ــا اگ ــت: م ــم، گف داری
را در اختیــار بگیریــم و نیــازش را تأمیــن کنیــم، 
مشــکل مــرغ مازادمــان حــل می شــود. وی ادامــه 
ــت  ــت حمای ــد از صنع ــه بای ــان ک ــت آنچن داد: دول
ــت  ــی رقاب ــای جهان ــم در بازاره ــا بتوانی ــد ت نمی کن

ــم. کنی

طرح جامع انرژی کشور امسال 
تهیه می شود

انــرژی  عضــو کمیســیون  خــدری  عبدالحمیــد 
مجلــس شــورای اســامی گفــت: بــر اســاس 
برنامــه ششــم توســعه، وزارتخانه هــای نفــت و نیــرو 
موظــف هســتند بــا همــکاری از دیگــر دســتگاه های 
اجرایــی ذیربــط برنامــه اجرایــی طــرح جامــع 
ــان ســال نخســت اجــرای  ــا پای ــرژی کشــور را ت ان
مربوطــه  قوانیــن  چارچــوب  در  برنامــه  قانــون 
ــور  ــرژی کش ــرد ان ــی راهب ــند مل ــا س ــو ب و همس
مصــوب شــورای عالــی انــرژی، تهیــه و بــه تصویــب 
هیئــت وزیــران برســانند، بنابرایــن تــا پایــان امســال 

ــود.  ــه ش ــد تهی ــرح بای ــن ط ای
برنامــه ششــم توســعه، دولــت  افــزود: در  وی 
ــار  ــع آوری، مه ــای جم ــه طرح ه ــت هم ــف اس مکل
و بهره بــرداری از گازهــای مشــعل در میدان هــای 
ــا  ــوراک آن ه ــه خ ــرخ عادالن ــن ن ــا تعیی ــی را ب نفت
ظــرف مــدت ســه مــاه از تاریــخ الزم االجــرا شــدن 
ایــن قانــون از طریــق فراخــوان بــه مــردم و بخــش 
ــان  ــا پای ــه ای کــه ت ــه گون ــد ب غیردولتــی واگــذار کن
ــار  ــعل مه ــای مش ــد گازه ــل ۹0 درص ــه حداق برنام
ــس  ــرژی مجل ــیون ان ــو کمیس ــد. عض ــده باش ش
ــوختن  ــاره س ــرد: درب ــح ک ــامی تصری ــورای اس ش
ــرف  ــه ظ ــد ک ــول داده ش ــز ق ــعل نی ــا در مش گازه
یــک تــا 2 ســال آینــده همــه ایــن گازهــا کــه 
ــه  ــارک و منطق ــی از آن در خ ــل توجه ــش قاب بخ
پارس جنوبــی وجــود دارد، جمــع آوری و توســط 
پیمانــکاران داخلــی و خارجــی بــه فــرآورده تبدیــل 
ــن  ــه همچنی ــن جلس ــر در ای ــویی دیگ ــود. از س ش
ــی در  ــای بوم ــتخدام نیروه ــرش و اس ــاره پذی درب
ــی  ــکاران بوم ــز و اســتفاده از پیمان ــق نفت خی مناط
ــورت  ــه ص ــی ب ــتی تخصص ــد نشس ــرر ش ــز مق نی
جداگانــه بــا معــاون برنامه ریــزی وزیــر نفــت 

ــود. ــزار ش برگ

فناوری
نوت 8؛ توانمندترین دوربین 

عکاسی دنیای موبایل
اقــدام  به تازگــی   DxOMark مطــرح  نشــریه ی 
و  عکس بــرداری  توانایی هــای  بررســی  بــه 
اســت.  کــرده   ۸ نــوت  گلکســی  فیلم بــرداری 
پرچــم دار سامســونگ بــه دوربیــن دوگانــه بــا 
سنســورهای 12 مگاپیکســلی مجهــز شــده اســت که 
لنزهــای وایــد 2۶ میلی متــری بــا F/1.7 و نمونــه ی 
وظیفــه ی   2.4/F بــا  میلی متــری   ۵2 تله فوتــو 
برعهــده دارنــد.  را  بــه سنســورها  نــور  هدایــت 
اســتفاده از ترکیــب مذکــور باعــث شــده اســت 
نــوت ۸ توانایــی ارائــه ی زوم 2 برابــری بــدون افــت 
کیفیــت داشــته باشــد. سامســونگ گلکســی نــوت 
ــه دریافــت نمــره ی ۹4 از آزمایش هــای  ۸ موفــق ب
DxOMark شــده اســت. بدیــن ترتیــب پرچــم دار 
سامســونگ در کنــار آیفــون ۸ پــاس در صــدر 
رده بنــدی ایــن نشــریه در زمینــه ی عملکــرد دوربیــن 
قــرار گرفته انــد. امــا نکتــه ی جالــب در ایــن رابطــه، 
کســب نمــره ی منحصربه فــرد 100 بــرای نــوت ۸ در 
بخــش عکاســی بــوده اســت کــه آن را در ایــن زمینه 
بی همتــا کــرده اســت. بــه گفتــه ی کارشناســان 
DxOMark، گلکســی نــوت ۸ در بخــش عکاســی، 
بهتریــن گزینــه ی موجــود در دنیــای موبایــل اســت. 
کیفیــت عالــی زوم، الگوریتــم بالــغ و مؤثــر کاهــش 
ــق  ــوس دقی ــار فوک ــات در کن ــظ جزئی ــز و حف نوی
و بســیار ســریع، برخــی از المان هایــی هســتند 
ــی  ــه محصول ــی ب ــش عکاس ــوت ۸ را در بخ ــه ن ک

تبدیــل کرده انــد. فوق العــاده 

 ال جی اولین گوشی با قابلیت
 دفع حشرات

ــع  ــه داف ــز ب ــن گوشــی هوشــمند مجه ال جــی اولی
پشــه را ارائــه کــرد. ایــن گوشــی کــه K7i نــام دارد، 
بــا اســتفاده از امــواج فراصــوت حشــرات مــوذی را 
ــن گوشــی  ــد. ای ــط اطــراف خــود دور می کن از محی
ــره ی  ــان کنگ ــته و در جری ــه ی گذش ــه، هفت نوآوران
ــر  ــه ب ــا تکی ــد. ب ــی ش ــتان رونمای ــل هندوس موبای
بازخوردهــای اولیــه می تــوان اینطــور قضــاوت کــرد 
کــه ایــن گوشــی در کشــورهای پشــه خیز پرفــروش 
ــه  ــع پش ــاوری دف ــه فن ــز ب ــود تجهی ــد. باوج باش
)Mosquito Away(، ا K7i یــک گوشــی اقتصادی 
ــت.  ــرفته اس ــدان پیش ــی نه چن ــخصات فن ــا مش ب
ــه  ــه ک ــع پش ــاوری دف ــورد فن ــه در م ــن نکت بهتری
پیش تــر در گجت هــا و تلویزیون هــا و کولرهــای 
ال جــی بــه کار رفتــه، ایــن اســت کــه از هیــچ مــواد 
شــیمیایی اســتفاده نمی کنــد و نیــاز بــه شــارژ 
امــواج فراصــوت ۳0  نــدارد. در عــوض،  کــردن 
کیلوهرتــزی را از بلندگــوی شــبکه ای خــود در پشــت 
نگــه  را دور  گوشــی ســاطع می کنــد و پشــه ها 
مــی دارد. کاور مخصــوص پشــت گوشــی همــراه 
ــه  ــی ک ــرای مواقع ــن ب ــود. همچنی ــه می ش آن ارائ
از گوشــی صرفــًا به عنــوان دافــع حشــرات در خانــه 
اســتفاده کنیــد، یــک پایــه ارائــه شــده اســت. امواج 
ــر  ــیار مؤث ــم بس ــرات مزاح ــع حش ــوت در دف فراص
هســتند. بــا ایــن وجــود، ایــن محصــول کامــًا ایمن 
ــد.  ــرری ندارن ــان ض ــامتی انس ــرای س ــت و ب اس
ال جــی اعــام کــرده اســت کــه گوشــی مذکــور فعــًا 
فقــط در هنــد عرضــه می شــود؛ بــا ایــن حــال 
ــه را در  ــد پش ــی های ض ــک گوش ــده ی نزدی در آین
ــرای  ــرد. ب ــد ک ــه خواه ــز ارائ ــر نی ــورهای دیگ کش
هندی هــا کــه ســاالنه 700 میلیــون دالر خــرج دفــع 
ــت  ــا قابلی ــد، LG Ki7 ب ــی می کنن ــرات خانگ حش
دفــع پشــه یــک گزینــه ی عالــی اســت و بــه نظــر 

ــد. ــته باش ــی داش ــروش موفق ــد ف می رس

مصــرف بنزیــن در ایــران بــاز هــم بــه حــد و حــدود 
ــدا  ــه ص ــز را ب ــای قرم ــیده و آژیره ــی رس خطرناک
درآورده اســت. در ایــن میــان، برخــی خواســتار 
ــدد آن  ــهمیه بندی مج ــا س ــن ی ــدن بنزی ــران ش گ
شــده اند و برخــی هــم معتقدنــد می شــود بــه مــدد 
ــرف  ــر مص ــت کمت ــردم خواس ــی، از م ــزارِ فرهنگ اب
کننــد. امــا آیــا ایــن روش هــا کــه قبــًا هــم امتحــان 
ــد؟  ــر می افتن ــًا کارگ ــد، واقع ــس داده ان ــود را پ خ
ــه  ــه گــزارش تجارت نیــوز، میانگیــن مصــرف روزان ب
بنزیــن در کشــور در چهــار مــاه ابتدایــی امســال، بــه 
ــر رســیده اســت. از طــرف  ــون لیت حــدود ۸۳ میلی
دیگــر، از ســال 1۳۹4 بــه ایــن ســو کــه کارت هــای 
ســوخت از رده خــارج شــدند و قیمــت بنزیــن 
ــرف  ــید، مص ــان رس ــری 1000 توم ــه لیت ــی ب معمول
ــر  ــون لیت ــن در کشــور حــدود 14 میلی ــه بنزی روزان
افزایــش داشــته اســت. دالیــل متفاوتــی می تــوان 
ارائــه کــرد از اینکــه چــرا چنیــن افزایــش مصرفــی 
ــه  علی رغــم تمــام مشــکات اقتصــادی در کشــور ب
وقــوع پیوســته اســت. برخــی می گوینــد اوج گیــری 
دوبــاره صنعــت خودروســازی در کشــور، کــه پــس از 
تحریم هــا بــه شــکل نگران کننــده ای بــه زیان دهــی 
رســیده بــود، دلیــل اصلــی ایــن موضــوع اســت. بــا 
ــرف  ــری مص ــون لیت ــش 7 میلی ــه، افزای ــن هم ای
ــًا ناشــی از فــروش  ــد صرف ــن، نمی توان ــه بنزی روزان

ــو باشــد. خودروهــای ن
عمومــی  بهبــود  می گوینــد  هــم  دیگــر  برخــی 
وضعیــت اقتصــادی در کشــور موجــب افزایــش 
ــه  ــه نوب ــن ب ــده و ای ــی ش ــفرهای زمین ــزان س می
ــش  ــور افزای ــم در کش ــن را ه ــرف بنزی ــود مص خ
ــم  ــدان ه ــه چن ــی البت ــن گمانه زن ــت. ای داده اس

ــه  ــا ب ــه بن ــرا ک ــد، چ ــر نمی رس ــه نظ ــع ب دور از واق
ــس  ــای پلی ــه داده ه ــف )از جمل ــای مختل داده ه
ــافران  ــداد مس ــه تع ــوط ب ــای مرب ــور و داده ه راه
خطــوط ریلــی و هوایــی( مســافرت در ایــران واقعــًا 

ــت. ــته اس ــش داش افزای
 ایران هفتمین بنزین ارزان را در جهان 

دارد
هــر چــه باشــد، قــدر مســلم ایــن اســت کــه مصرف 
بنزیــن در ایــران بیــش از آن اســت کــه بایــد باشــد 
ــودن آن  ــن موضــوع هــم ارزان ب ــی ای ــل اصل و دلی
اســت. روزنامــه دنیــای اقتصــاد چنــدی پیــش در 
ایــن مــورد نوشــت: »قیمــت بنزیــن در حالــی طــی 
دو ســال گذشــته ثابــت باقــی مانــده اســت کــه بــر 
ــام  ــان تم ــران در می ــود، ای ــات موج ــاس اطاع اس
کشــورهای دنیــا هفتمیــن بنزیــن ارزان را دارد. 
ــر  ــی ب ــران در حال ــن در ای ــر بنزی ــر لیت ــت ه قیم
اســاس دالر آمریــکا ۳۶ ســنت اســت کــه میانگیــن 
ــر اســت.  ــا 02/ 1 دالر در لیت ــن در دنی ــت بنزی قیم

بنزیــن در کشــورمان در  بــودن قیمــت  پاییــن 
مقایســه بــا قیمــت جهانــی آن در حالــی اســت کــه 
قیمــت ارز نیــز در کشــور کنتــرل شــده و غیرواقعــی 
اســت. بنابرایــن چنانچــه نــرخ ارز در کشــور واقعــی 
ــن در کشــور نســبت  ــر بنزی ــر لیت ــت ه شــود، قیم
ــر  ــز ارزان ت ــی نی ــی، از ســطح فعل ــه قیمــت جهان ب

خواهــد شــد.«
 پاالیشگاهی که دیر افتتاح می شود

»پاالیشــگاه نفــت ســتاره خلیــج فــارس« راه حلــی 
اســت کــه عمــده تحلیل گــران و مســئوالن، انگشــت 
اشاره شــان را بــه ســمت آن می گیرنــد. بنــا بــه 
ــگاه  ــن پاالیش ــاح ای ــده، افتت ــام ش ــات اع اطاع
حــدود ۳۵ میلیــون لیتــر بنزیــن و 14 میلیــون 
ــای  ــد فرآورده ه ــت تولی ــه ظرفی ــل ب ــر گازویی لیت
ــد  ــه خواه ــه اضاف ــورت روزان ــه ص ــور، ب ــی کش نفت
کــرد. بــه ایــن ترتیــب، اگــر مشــکلی پیــش نیایــد، 
افتتــاح ایــن پاالیشــگاه ایــران را )حتــی در وضعیــِت 
ــد  ــاز خواه ــن بی نی ــی( از واردات بنزی ــرف کنون مص
ــن  ــود ای ــی می ش ــه، پیش بین ــن هم ــا ای ــرد. ب ک
ــد  ــرداری برس ــه بهره ب ــال 1۳۹7 ب ــگاه در س پاالیش
و ایــن یعنــی مشــکل ناهمخوانــی مصــرف و تولیــد 
ــًا حــل نشــده باقــی خواهــد  ــن در کشــور فع بنزی

مانــد.
 چرا باید دوباره به »اهرم قیمت«

 فکر کنیم؟
ــل  ــتر، راه ح ــگاه های بیش ــداث پاالیش ــا اح ــا آی ام
نهایــی معضــل افزایــش مصــرف ســوخت در ایــران 
اســت؟ دولــت ایــران تــا بــه حــال راه هــای متعــددی 
را بــرای مرتفــع کــردن »الگــوی مصــرف« آزمــوده کــه 

تقریبــًا در هیــچ مــوردی موفــق نبــوده اســت. 

ســهمیه بندی  بــه  می تــوان  مثــال  عنــوان  بــه 
ســوخت و مبحــث 1۹ در مقــررات ملــی ســاختمان 

ــرد. ــاره ک اش
ــل  ــن عام ــر گرفت ــدون در نظ ــی )و ب ــت کل در حال
»کشــش« اقتصــادی( وقتــی قیمــت کاالیــی ارزان 
ــه خــود  ــا متقاضــی خــود ب ــده ی باشــد، مصرف کنن
ــد هــر  ایــن پیغــام را دریافــت می کنــد کــه می توان
چــه بیشــتر و بیشــتر از آن کاال اســتفاده کنــد. در این 
ــرای  ــده ب ــا از مصرف کنن ــش و تمن ــت، خواه حال
کاســتن از میــزان مصــرف، بی معنــی خواهــد بــود.

وقتــی رســانه ها هــر روز جــار می زننــد کــه وضعیــت 
آب در ایــران بــه مرحلــه فوق بحرانــی رســیده و 
ــه ماجــرا ورود  ــی هــم ب ــت مل ــی شــورای امنی حت
ــا  ــزان بارش ه ــد می ــردم می گوین ــت، م ــرده اس ک
ــی از  ــت! وقت ــی نیس ــای نگران ــوده و ج ــوب ب خ
آنهــا می خواهیــد بــا کاهــش مصــرف ظــروف 
پاســتیکی بــه فکــر حفاظــت از محیط زیســت 
ــد، چــرا  ــه می دهن ــه کارشــان ادام ــا ب باشــند، آن ه

ــروف پاســتیکی بســیار ارزان هســتند. ــه ظ ک

داده  نشــان  امــا  دیگــر  تجربــه کشــورهای 
کــه اســتفاده از اهــرم قیمتــی، ســاده ترین 
و بهره ورتریــن راه حــل اســت: وضــع مالیــات 
ــر اســتفاده ازکیســه های پاســتیکی  ســنگین ب
ــن  ــرف ای ــارک، مص ــد دانم ــورهایی مانن در کش
کیســه ها را تــا نصــف کاهــش داده اســت و 
ــه  ــااًل هیچ گون ــه احتم ــت ک ــی اس ــن در حال ای
نمی توانســت  مصرف کننــدگان  از  درخواســتی 

ــاورد. ــار بی ــه ب ــه ای ب ــن نتیج چنی
ــاال  ــا ب ــت و ب ــیار ارزان اس ــران بس ــن در ای بنزی
ــاِل  ــه دنب ــه ب ــت دالر، ک ــی قیم ــن احتمال رفت
ارز در کشــور  نــرخ  سیاســت یکسان ســازی 
هــم  ارزان تــر  می رســد،  نظــر  بــه  بدیهــی 
ــت  ــرایطی درخواس ــن ش ــد. در چنی ــد ش خواه
مصــرف  کاهــش  بــرای  مصرف کننــدگان  از 
ــده  ــد. مصرف کنن ــی نمی رس ــه جای ــوخت ب س
ــن  ــردازد و در ای ــی کاال را بپ ــت واقع ــد قیم بای
صــورت »الگــوی مصــرف« هــم تعدیــل خواهــد 

ــد. ش

گران شدن بنزین ناگزیر است

ــات  ــه ثب ــه ب ــا توج ــت: ب ــکن گف ــازار مس ــناس ب ــک کارش ی
ــازار  ــه ب ــی رود ک ــار نم ــی انتظ ــود بانک ــرخ س ــادی و ن اقتص
ــورم مســکن  ــد و ت مســکن در نیمــه دوم امســال جهــش یاب

ــود.  ــد ب ــی خواه ــورم عموم ــا ت ــب ب متناس
ــازار  ــه ب ــانات کم دامن ــرد: نوس ــار ک ــی اظه ــدی ماف محمدمه
مســکن را نمی تــوان بــه عنــوان رونــق یــا دوران گــذار از رکــود 
بخــش مســکن تلقــی کــرد. واقعیــت ایــن اســت کــه بــا ایــن 
عــدد و رقم هــای پاییــن تعــداد معامــات، بــازار مســکن 
ــا  ــور م ــا در کش ــه آماره ــًا این ک ــود. مضاف ــق نمی ش وارد رون
خیلــی دقیــق نیســت و نمی تــوان چنــدان روی آنهــا حســاب 
ــی در  ــت حرکات ــر دول ــود اگ ــن وج ــا ای ــزود: ب ــرد. وی اف ک
ــت  ــد در جه ــد می توان ــام ده ــتی انج ــی و فرادس ــش مال بخ
ــه  ــر باشــد. ب ــق کســب و کار مؤث ــازار مســکن و رون توســعه ب
اعتقــاد مــن دولــت بایــد تجدیدنظــر دیگــری در میــزان ســود 

ــد  ــف کن ــا را موظ ــد و بانک ه ــته باش ــی داش ــپرده های بانک س
ــود  ــه می ش ــد. این گون ــرا کنن ــی را اج ــنامه های قبل ــا بخش ت
ــکن  ــازار مس ــج وارد ب ــه تدری ــرمایه ها ب ــه س ــود ک ــدوار ب امی
ــازار  شــود. ایــن کارشــناس مســکن درخصــوص پیش بینــی ب
مســکن در شــش ماهــه دوم ســال جــاری گفــت: دولت هــای 
ــل  ــا تعق ــود را ب ــات خ ــان داده اقدام ــم نش ــم و دوازده یازده

ــرد.  ــو می ب ــین جل ــای پیش ــه دولت ه ــبت ب ــتری نس بیش
ــات  ــل ثب ــن دلی ــه همی ــم و ب ــاره ندیدی ــت کارهــای یکب از دول
اقتصــادی در شــرایط مطلوبــی قــرار دارد. البتــه بحــث پرداخــت 
مطالبــات پیمانــکاران شــاید بتوانــد بــه حــوزه ســاخت و ســاز 
رونــق بدهــد. مافــی ادامــه داد: اگــر ســود بانکــی بــه همیــن 
منــوال باشــد تأثیــر محسوســی در بــازار مســکن ایجــاد 
ــد  ــی خواه ــورم عموم ــدازه ت ــه ان ــورم مســکن ب نمی شــود و ت

بــود.

ــا حضــور  ــاه اجتماعــی ب ــر تعــاون، کار و رف ــی ربیعــی، وزی عل
در انعقــاد قــرارداد توســعه مشــاغل خانگــی در هشــت اســتان 
بــرای 20 هــزار نفــر بــا بیــان اینکــه از 2 میلیــون و ۳00 هــزار نفر 
متقاضــی شــغل خانگــی، یــک میلیــون و ۳۶0 هــزار نفــر مجوز 
ــاغل  ــعه مش ــرای توس ــت: »ب ــد، گف ــت کرده ان ــت دریاف فعالی
خانگــی در ۸ اســتان بــرای 20 هــزار نفــر حــدود ۸00 میلیــارد 
تومــان اعتبــار تــا پایــان ســال ۹۶ در نظــر گرفته شــده اســت.« 
ــان اینکــه اشــتغال خانگــی کم اهمیــت و کاذب  ــا بی ربیعــی ب
ــدم درک درســت از  ــار ع ــا دچ ــت: »متاســفانه م نیســت، گف
ــی را  ــتغال خانگ ــر اش ــال اگ ــوان مث ــتیم. به عن ــف هس تعاری
بــا فضــای مجــازی متصــل کنیــم، مفهــوم اشــتغال در حــوزه 
آی ســی تی بعــد جدیــدی می گیــرد.« وزیــر کار بــا تاکیــد بــر 
ــوزه  ــد را در ح ــی و جدی ــغل های قدیم ــته ای از ش ــه دس اینک
ــروز  ــت: »ام ــم، گف ــال کنی ــم دنب ــی می توانی ــاغل خانگ مش

ــدار کــردن مشــاغل خانگــی  ــی مــا رســمی و پای مســاله اصل
ــه زودی نیــز نوعــی از بیمــه تأمیــن اجتماعــی ارزان  اســت. ب
ــق  ــن طری ــم از ای ــا بتوانی ــرد ت ــم ک ــی خواهی ــت رونمای قیم
ــم.«  ــاغل برداری ــردن مش ــمی ک ــمت رس ــه س ــی ب گام بزرگ
ــاره نحــوه اجــرای ایــن طــرح گفــت: »در فــاز نخســت  او درب
ایــن طــرح طــی نیمــه دوم امســال در هشــت اســتان شــامل 
آذربایجــان غربــی، چهارمحــال و بختیــاری، خراســان جنوبــی، 
خراســان رضــوی، خراســان شــمالی، کردســتان، کرمانشــاه و 
لرســتان طــرح اجــرا خواهــد شــد کــه ۸00 میلیــارد تومــان وام 
قرض الحســنه بــرای ایــن طــرح در نظــر گرفته ایــم.« ربیعــی 
ــت  ــان پرداخ ــه متقاضی ــه ب ــهیاتی ک ــود تس ــرخ س ــاره ن درب
ــت و  ــنه اس ــهیات قرض الحس ــن تس ــت: »ای ــود، گف می ش
ممکــن اســت بســته بــه نــوع شــغل رقــم پرداختــی کــم یــا 

زیــاد شــود.«

میلیارد یورو؛ حجم مبادالت 1.4
تجاری ایران و اروپا

درصد؛ افزایش قیمت قطعات 
و لوازم جانبی خودرو

درصد؛ افزایش مصدومان 
حوادث رانندگی

حجــم مبــادالت تجــاری ایــران و اروپــا در شــش ماهه نخســت 
ســال جــاری بــه نزدیــک 10 میلیــارد یورو رســیده اســت.

قیمــت قطعــات و لــوازم جانبــی خــودرو در مردادمــاه امســال 
نســبت بــه مــاه مشــابه ســال گذشــته، افزایــش ۷.۶ درصــدی 

داشــته است.

آمــار مصدومــان حــوادث رانندگــی در ۵ ماهــه نخســت ســال 
جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 1.۴ درصــد 

افزایــش نشــان می دهــد.
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،،
بنزیــن در ایــران بســیار ارزان اســت و 
ــاال رفتــن احتمالــی قیمــت دالر،  ــا ب ب
که به دنبالِ سیاســت یکسان ســازی 
نــرخ ارز در کشــور بدیهــی بــه نظــر 
می رســد، ارزان تــر هــم خواهــد شــد

مالیــات بــر ارزش افــزوده مالیــات غیــر 
مســتقیمی اســت کــه مصرف کننــده )خریدار( 
آن را بــه همــراه بهــای خریــد کاال یــا خدمــات 
می پــردازد و دریافــت کننــده )فروشــنده( 
موظــف اســت مقــدار مالیــات دریافتــی را بــه 
ــه خــود  ــد. از آنجــا ک ــز کن ــت واری ــه دول خزان
ــن  ــه چنی ــد اولی ــن خری ــز ضم ــنده نی فروش
مصرف کننــده  ولــی  پرداختــه  را  مالیاتــی 
محســوب نمی شــود، اینســت کــه او حــق 
افــزوده«  ارزش  »مالیات هــای  کل  دارد 
پرداختــی خــود را از کل مالیــات بــر ارزش 
افزوده هــای دریافتــی کســر کــرده و مابــه 
تفــاوت را بــه دولــت بپــردازد. بــا اجــرای 
ــات  ــون مالی ــون قان ــی همچ ــن مالیات قوانی
بــر ارزش افــزوده و پرداخــت آن براســاس 
ــترهای  ــات، بس ــت خدم ــرف کاال و دریاف مص
ــاخت های  ــترش زیرس ــادی، گس ــق اقتص رون
عمرانــی و خدمــات عمومــی فراهــم می گــردد. 
بــا اجرایــی شــدن قانــون مالیــات ارزش 
افــزوده در کشــور بخشــی از اعتبــارات از محــل 
ــای  ــهرداری ها و دهیاری ه ــه ش ــول آن ب وص
هــر منطقــه اختصــاص می یابــد بــه طوری کــه 
ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــزان ۹ درصــد مالی از می
بــه  درصــد   ۳ میــزان  خدمــات  و  کاال 
شــهرداری ها داده می شــود کــه در توســعه 
ــذاری  ــش اثرگ ــهری نق ــاخت های ش ــر س زی

ــامت و  ــوزه س ــه ح ــد آن ب ــک درص دارد و ی
ــن  درمــان اختصــاص داده می شــود کــه در ای
خصــوص می تــوان نقــش ســهم مالیــات را در 
موفقیــت طــرح جامــع نظــام ســامت کــه بــه 
ــای  ــش هزینه ه ــت و پوش ــده اس ــرا درآم اج
از  دیگــر  یکــی  کــرد.  مشــاهده  درمــان 
مهم تریــن ویژگی هــای مالیــات بــر ارزش 
افــزوده ایــن اســت کــه مودیــان مشــمول ایــن 
قانــون جهــت اســتفاده از اعتبــار مالیاتــی ملزم 
ــر  ــن ام ــه ای ــند. ک ــور می باش ــه فاکت ــه ارائ ب
بیانگــر مقــدار مبــادالت و معامــات اقتصــادی 
ــادی  ــگاه اقتص ــط آن بن ــه توس ــورت گرفت ص
ــل توجــه ایــن اســت  ــه قاب ــودو نکت خواهــد ب
ــک از  ــر ی ــده در ه ــه ش ــای ارائ ــه فاکتوره ک
ــر  ــا یکدیگ ــد ب ــه بای ــف مبادل ــل مختل مراح
مطابقــت داشــته باشــند بــه ایــن ترتیب انــدازه 
بــازار زیرزمینــی و فعالیت هــای غیررســمی 
اقتصــادی و پنهانــی و تخلــف و فــرار مالیاتــی 

بــه حداقــل می رســد.
ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــای مالی ــر مزای از دیگ

می تــوان بــه:
از  بخشــی  مالیاتــی:  پایــه  1- گســترش 
فعالیت هــای اقتصــادی را کــه تحــت پوشــش 
قــرار دادن آنهــا بــا اســتفاده از ســایر روش هــا، 
ــت را  ــوار اس ــروش دش ــر ف ــات ب ــل مالی مث

ــد. ــش ده پوش

ــل  ــه دلی ــی: ب ــای مالیات ــش درآمده 2- افزای
گســترش پایــه مالیاتــی می توانــد، درآمدهــای 
مالیاتــی را بــه نحــو چشــمگیری افزایــش 

دهــد.
ــزم  ــات: مکانی ــذ مالی ــه اخ ــش هزین ۳-کاه
خــود اجرایــی دارد. لــذا احتماالهزینه هــای 
ــه ســایر روش هــای  جمــع آوری در مقایســه ب

ــت. ــر اس ــات، پایین ت ــذ مالی اخ
همچنیــن مالیــات بــر ارزش افــزوده   موجــب 
کاهــش مالیــات مضاعــف، کاهــش فرارهــای 
مالیاتــی و کاهــش وقفــه زمانــی پرداخــت نیــز 
ــازی  ــاده س ــا س ــی ب ــور کل ــه ط ــود و ب می ش
ــاح  ــه اص ــایانی ب ــک ش ــود،  کم ــی خ و کارای
ــد  ــی کشــور خواه ــام مالیات ــی نظ ســاختار کل

کــرد. بــه عبــارت دیگــر اســتفاده از ایــن روش، 
ــه  ــر چــه بیشــتر ب ــی کشــور را ه ــام مالیات نظ
ــذ  ــه در آن اخ ــد ک ــی کارآم ــام مالیات ــک نظ ی
بــا »دقت«، »ســرعت« و حداقــل  مالیــات 
هزینــه انجــام می شــود، نزدیــک خواهــد کــرد.

در نهایــت می تــوان نتیجــه گیــری نماییــم کــه 
ــی،  ــا پویای ــزوده ب ــر ارزش اف ــات ب نظــام مالی
دقــت، نظــم و ســهولتی کــه دارد می توانــد 
ــاز  ــورد نی ــع م ــی از مناب ــن بخش ــرای تأمی ب
بــرای ایجــاد وتوســعه زیرســاخت های شــهری 
ــا  و روســتایی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد وتنه
بــا تکیــه برمنابــع پایــدار می تــوان بــه نیازهــای 
فزاینــده ای کــه هــر روزه ابعــاد و زوایای تــازه ای 

ــخ داد. ــد پاس ــدا می کن پی

مزایای مالیات بر ارزش افزوده

مشاغل خانگی »وام« می گیرندشیب تورم مسکن مالیم خواهد بود

7.610

 اتحادیه طال 
جواهر و سکه 

تهران  $ ۱,۲۷۸

  اونس جهانی طال 

۲,۴۹۰,۰۰۰ ریال 

  سکه یک گرمی 

۳,۶۹۰,۰۰۰ ریال 

  ربع سکه بهار آزادی 

۶,۴۹۰,۰۰۰ ریال 

  نیم سکه بهار آزادی 

۱۲,۱۲۰,۰۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح قدیم 

۱۲,۵۲۶,۰۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح جدید

۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال 

  مثقال طال 

۱,۲۱۶,۶۶۰ ریال 

  گرم طال 

شهرداری چمگردان به استناد مجوزهای شورای محترم اسامی شهر در نظر دارد نسبت به:
1- اجاره واحد شماره 7و8 با هم مجتمع تجاری شهرداری )به افراد متأهل بومی( به قیمت پایه 

2/200/000 ریال )مرحله اول(.
2- اجاره اغذیه فروشی باغ بانوان شهرداری به قیمت پایه 2/850/000 ریال )مرحله اول(.

3-اجاره واحد شماره 6 مجتمع تجاری شهرداری به قیمت پایه 1/050/000 ریال )تجدید مزایده(.
4-اجاره واحد شماره 10 مجتمع تجاری شهرداری به قیمت پایه 1/200/000 ریال )تجدید مزایده( 

اقدام نماید.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 96/7/23 جهت دریافت اسناد و 

آگاهی از شرایط مزایده به واحد امور مالی مراجعه و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 

96/7/24 پاکت های مزایده را تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نمایند.
شماره تماس شهرداری: ۵2240471

آگهی مزایده عمومی

علیرضا مالکبیری - شهردار چمگردان

نوبت دوم

ــر در ســازمان خصوصــی ســازی  ــک مدی ی
بــا بیــان اینکــه ســود ســهام دریافتــی 
۶0 شــرکت ســرمایه پذیر ســهام عدالــت 
ــان  ــارد توم ــدود 440 میلی ــه ح ــون ب تاکن
رســیده، گفــت: واریــز نخســتین ســود 
ــای  ــار امض ــت در انتظ ــهام عدال ــدی س نق
ــاری  ــماعیل مخت ــت. اس ــور اس رئیس جمه
دولــت آبــادی در گفت وگــو بــا فــارس، 
نقــدی  ســود  نخســتین  واریــز  گفــت: 

ــدگان آن  ــاب دارن ــه حس ــت ب ــهام عدال س
به محــض امضــای درخواســت ســازمان 
خصوصی ســازی از ســوی رئیس جمهــور 

در دســتور کار قــرار خواهــد گرفــت. 
مدیــر دفتــر ســهامداری ســازمان خصوصــی 
ســازی بابیــان اینکــه نامــه درخواســت 
واریــز  بــرای  خصوصی ســازی  ســازمان 

ــاب  ــه حس ــت ب ــهام عدال ــدی س ــود نق س
ــه  ــته ب ــه گذش ــط هفت ــموالن در اواس مش
نهــاد ریاســت جمهــوری ارســال شــده، 
گفــت: در صــورت امضــای ایــن درخواســت 
در ایــن هفتــه، واریــز نخســتین ســود 
 نقــدی ســهام عدالــت از هفتــه آینــده آغــاز 

خواهد شد. 

جزئیــات  بــه  اشــاره  بــا  دولت آبــادی 
ــهام  ــدی س ــود نق ــتین س ــت نخس پرداخ
ــود در ۳1  ــن س ــه ای ــت: چنانچ ــت گف عدال
می شــد،  پرداخــت  امســال  شــهریورماه 
بــرای هــر مشــمول برخــوردار از ســهام 
ــغ 40  ــی مبل ــون تومان ــک میلی ــت ی عدال
هــزار تومــان ســود نقــدی در نخســتین 

عدالــت  واریــز ســود ســهام  از  مرحلــه 
بــه  توجــه  بــا  امــا  می کــرد،  دریافــت 
افزایــش ســودهای دریافتــی در هفته هــای 
ــراوان رقــم نخســتین  ــه احتمــال ف ــر ب اخی
ــه  ــش مواج ــا افزای ــت ب ــهام عدال ــود س س
ــموالن  ــتری از مش ــف بیش ــا طی ــده و ی ش
ســهام عدالــت بتواننــد جــزء نخســتین 
ســهام  ســود  دریافت کننــدگان  دســته 

ــد.  ــرار گیرن ــت ق عدال

قسط اول سهام عدالت 40 هزار تومان است



هشت بهشت
ساخت  اقامتگاه های بوم گردی

 در اولویت است
مدیــرکل بنیــاد مســکن اســتان اصفهــان گفــت: در راســتای 
رشــد و شــکوفایی بیشــتر روســتاها ، تســهیالت بــرای 
ــه افــراد متقاضــی پرداخــت می شــود. ســاخت اقامتــگاه ب

ــاخت ها  ــر س ــن زی ــه تامی ــزود: ب ــی اف ــین خان غالمحس
ــاز روســتا توجــه شــده و  وتاسیســات گردشــگری مــورد نی
ســاخت اقامتگاه هــای بــوم گــردی در اولویــت قــرار گرفتــه 
اســت.دهیاران بایــد بــرای اجــرای اقامتگاه هــای بــوم 
گــردی ، مــردم را راهنمایــی کننــد و پیگیر چگونگــی دریافت 

ــند. ــی باش ــای اقامت ــرای طرح ه ــرای اج ــهیالت ب تس

مشکالت بر زمین مانده اصفهان 
اولویت کاری ام است

شــهردار اصفهــان ، پــس از تاییــد حکــم خــود توســط وزیــر 
ــده  ــن مان ــر زمی ــه  مشــکالت ب ــه اینک ــا اشــاره ب کشــور، ب
اصفهــان در اولویــت کاری ام قــرار دارد، گفــت:در هیــچ کاری 
شــتاب و عجلــه نداریــم، اولویــت بنــدی می کنــم و تغییــر و 

ــرد. ــورت می گی ــدی ص ــاس اولویت بن ــوالت براس تح

قــدرت هللا نــوروزی ، افــزود: برنامه هــای معارفــه قانونــا 
برعهــده شــورای شــهر اســت ، امــا از هم اکنــون مســئولیت 
ــن  ــون مهم تری ــت.وی پیرام ــده اس ــده بن ــهرداری برعه ش
موضــوع و رویکــرد خــود در شــهرداری اصفهــان گفــت: 
ــل مشــخص  ــه از قب ــی ک ــا و اولویت های براســاس برنامه ه
کــردم عمــل می کنــم. اولویت بنــدی کارهایــی کــه از گذشــته 
ــه  ــی ک ــکالت و تاخیرات ــته بندی و مش ــده ، دس ــی مان باق
ــم. ــده حــل و فصــل می کن ــد روز آین ایجــاد شــده را در چن

نــوروزی پیرامــون برگــزاری شــورای معاونــان خــود نیــز بیان 
ــزار می شــود. ــان برگ ــده شــورای معاون ــه آین ــرد: هفت ک

۲۴۰ مددجوی کمیته امداد اصفهان 
به کربالی معلی مشرف شدند

معــاون امــور فرهنگــی کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان 
گفــت: کمیتــه امــداد اصفهــان زمینــه ســفر ۲۴۰ نفــر از زنــان 
سرپرســت خانــوار تحــت حمایــت را بــه ســفر زیارتــی کربــال 
فراهــم کــرده اســت و تــا پایــان ســال ، ایــن تعــداد افزایــش 

چشــمگیری خواهــد داشــت .
کریــم زارع، افــزود: اعــزام مددجویــان بــه ســفرهای زیارتــی 
ــج ســبک  ــا و تروی ــوی آنه ــه معن ــت روحی ــدف تقوی ــا ه ب
ــرات  ــون تأثی ــا کن ــه ت ــود ک ــام می ش ــالمی انج ــی اس زندگ
ــته  ــت داش ــت حمای ــای تح ــی خانواده ه ــزایی در زندگ بس

اســت.

 تبدیل بخشی از هنرستان 
هنرهای زیبای اصفهان به باغ موزه

در جلســه بررســی مســائل هنرســتان هنرهــای زیبــای 
ــان  ــرکل ارشــاد اصفه ــان ، از ســوی مدی پســران اصفه
پیشــنهاد تبدیــل بخشــی از هنرســتان هنرهــای زیبــای 
پســران بــه بــاغ مــوزه بــرای جــذب گردشــگر ارائه شــد.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان 
ــا  ــای زیب ــتان هنره ــت: در هنرس ــه  گف ــن زمین در ای
ــون  ــری بســیار ارزشــمندی وجــود دارد و تاکن ــار هن آث
ــام  ــار انج ــن آث ــظ ای ــرای حف ــیاری ب ــای بس تالش ه
شــده کــه جــای تشــکر دارد ، امــا شــرایط کنونــی نیــز 

ــاز دارد. ــر را نی ــا و تغیی ــرورت ارتق ض
ــی  ــل بخش ــا تبدی ــزود: ب ــی اف ــالم ارزان ــت االس حج
ــوزه ــاغ م ــه ب ــای پســران ب ــای زیب  از هنرســتان هنره
ــر  ــگران موث ــذب گردش ــد در ج ــی توان ــکان م ــن م ای

ــد. باش

افزایش 1۰۰ درصدی 
حوادث ناشی از کار در اردستان

ــدار اردســتان از افزایــش 1۰۰ درصــدی حــوادث  فرمان
ــن شهرســتان طــی شــش ماهــه  ناشــی از کار در ای
ــال  ــابه س ــدت مش ــبت م ــه نس ــال ب ــت امس نخس

ــر داد. گذشــته خب
ــی  ــی از کار ط ــه ناش ــت: ۲۰ حادث ــور گف ــا غی علیرض
شــش ماهــه نخســت ســال در ایــن شهرســتان 
روی داد کــه دو مــورد منجــر بــه فــوت شــد. بخــش 
زیــادی از مــرگ و میــر در اردســتان از جملــه ۲۰ درصد 
مــرگ و میــر بــه دلیــل ســوانح و حــوادث اســت کــه 
تــا8۰ درصــد آن قابــل پیشــگیری اســت.وی افــزود: 
ســازمان نظــام مهندســی و شــهرداری هــا بــه ویــژه 
ــتر و  ــارت بیش ــد نظ ــازها بای ــاخت و س ــور س در ام

ــری داشــته باشــند. موثرت

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریگروه اصفهان

دانشــگاه  فنــاوری  و  پژوهشــی  معــاون 
فنی و حرفــه ای کــه بــرای امضــای تفاهــم 
نامــه بــا مدیــران شــرکت ایســاکو بــه اصفهــان 
ســفرکرده بــود، از نزدیــک در جریــان اقداماتــی 
ــرار  ــی دوره هــای آموزشــی ق ــرای برپای ــه ب ک
اســت از طریــق دانشــکده فنــی شــهید مهاجــر 
بــه پرســنل و دفاتــر خدمــات پــس از فــروش 
ــت و  ــرار گرف ــه شــود ، ق شــرکت ایســاکو ارائ
جلســاتی را بــا مســئوالن ایــن دانشــکده بــرای 
ــا  ــز ب ــن  مرک ــه ای ــع و رجــوع مشــکالتی ک رف
آن روبــه رو اســت برگــزار کــرد .البتــه در ایــن 
آئیــن رییــس دانشــکده فنــی شــهید مهاجــر 
اداری و مالــی  نداشــت و معــاون  حضــور 
مســئولیت رتــق و فتــق امــور را بــر عهــده 

ــت. داش
حــق پناهــی، پــس از برگــزاری مراســم تفاهــم 
آموزشــی  از مرکــز  روبــان چینــی  و  نامــه 
ایســاکو، در پاســخ بــه خبرنــگار کیمیــای 
ــن  ــئوالن ای ــا مس ــه آی ــر اینک ــی ب ــن مبن وط
دانشــگاه برنامــه ای بــرای آمــوزش بانــوان در 
ــزار  ــودرو برگ ــی خ ــرات فن ــای تعمی ــه ه زمین
خواهنــد کــرد و یــا کــد رشــته درســی در 
ــه  ــرا ک ــد شــد- چ ــن خواه ــه تدوی ــن زمین ای
نیمــی از بانــوان امــروز راننــده خــوردو هســتند 
و نیــاز اســت بــا مهــارت هــای تعمیــرات 
گفت:پیشــنهاد  باشــند-  آشــنا  خودرویــی 

بســیار خوبــی اســت و قــول مــی دهــم ایــن 
 مســئله را در جلســه شــورای دانشــگاه فنــی و 
حرفــه ای کشــور مطــرح کنــم و نتیجــه آن را 
بــه اســتان اصفهــان اعــالم کنــم. متاســفانه 
ــود و  ــده ب ــی نش ــه صحبت ــن زمین ــون در ای تاکن
ــه  ــز ب ــه نی ــن پیشــنهاد و مطالب ــم ای ــا امیدواری م
ــن پرســش  ــه ای ســرانجام برســد.وی در پاســخ ب
کــه تفاهــم نامــه ایســاکو بــا دانشــگاه چنــد 
ــرای دانشــکده  ــه ب ــی ک ــود و افق ــد ب ســاله خواه
فنــی شــهید مهاجــر اصفهــان در نظــر گرفتــه شــده 
اســت چیســت ، افــزود: ایــن تفاهــم نامــه  ســه 
ســاله اســت و مــا قصــد داریــم ارتبــاط خــود را بــا 
صنعــت در زمینــه طــرح هــای پژوهشــی افزایــش 
ــی  ــم کم ــن مه ــه ای ــیدن ب ــا رس ــا ت ــم، ام دهی
 فاصلــه داریــم ، زیــرا دانشــکده هــای فنــی و 
حرفــه ای قبــال در اختیــار آمــوزش و پــرورش بــود 
ــدت  ــوم م ــه وزارت عل ــز ب ــن مراک ــذاری ای واز واگ
زمــان زیــادی نمــی گــذرد ، بــه همیــن جهــت مــا 
منتظــر هســتیم تــا آئیــن نامــه هــای جدیــد ابــالغ 

شــود.
 دانشگاه فنی وحرفه ای باید کارآفرین 

شود
ــدود  ــال 1۴۰۰ ح ــه درس ــان اینک ــا بی ــی ب حق پناه
3۰۰ هــزار نفــر از جمعیــت دانشــجوی کشــور کــم 
می شــود، تصریــح کــرد: فعالیــت بســیاری از 
موسســات کمرنــگ خواهــد شــد و آمــوزش عالــی 
بیــش از هــر زمــان دیگــر بــه شــاخص های فعلــی 

توجــه می کنــد.

امــروزه دانشــگاه ها مطــرح می کننــد کــه 
ــگاه  ــی دانش ــت یعن ــل دوم اس ــگاه نس دانش
ــی اســت  ــن در حال پژوهش محــور اســت ، ای
ــد،  ــر کرده ان ــش گی ــگاه ها در پژوه ــه دانش ک
بایــد بگویــم کــه ایــن پژوهــش بــه درد 

نمی خــورد. صنعــت 
 وی ادامــه داد: از 1۰۰ نفــر اول کنکــور همــه 
ــاب  ــریف را انتخ ــگاه ش ــد دانش ــل دارن تمای
ــد  ــل قص ــه تحصی ــرای ادام ــا ب ــد و عمدت کنن
خــروج از کشــور را دارنــد. می خواهیــم در 
ســال 1۴۰۰ بــه تمــام دانشــگاه ها طعنــه بزنیم 
البتــه بــا کمــک صنعــت ایــن حــرف را علمــی 
ــد  ــا نباش ــار م ــت در کن ــر صنع ــم و اگ می کنی
ــد  ــی خواه ــرف باق ــد ح ــت در ح ــن صحب ای
ماند.حــق پناهــی، افزود:حــدود ۴.5 میلیــون 
ــه ســهم  ــود دارد ک دانشــجو در کل کشــور وج
ــد  ــدود ۴ درص ــه ای ح ــی و حرف ــگاه فن دانش
اســت و تعــداد 18۰ هــزار دانشــجو در دانشــگاه 
ــت  ــن جمعی ــه ای وجــود دارد و از ای فنی وحرف
ــزار  ــی و 3۰ ه ــع کاردان ــر در مقط ــزار نف 15۰ ه

ــع کارشــناس هســتند.  ــر در مقط نف
وی بــا بیــان اینکــه پژوهش هــای مــا کارفرمــا 
نــدارد، ادامــه داد: دانشــگاه فنی وحرفــه ای 

بایــد بــه دانشــگاه کارآفریــن برســد. 
 درآموزش کم فروشی داریم

آیــا  اینکــه  ســوال  طــرح  بــا  حق پناهــی 
دارد؟ گفــت:  فروشــی  مــا کــم  آمــوزش 
واحــد-  آموزشــی کشــور  نظــام  سیســتم 

اســت.  آمــوزش 
ــد از  ــود و بع ــی ش ــتفاده نم ــا اس از تعطیلی ه
ــع   ــم، در واق ــاده نداری ــای فوق الع آن کالس ه
آمــوزش مــا کم فروشــی دارد و ایــن سیســتم 
کــم فــروش در صــدد اســت کــه فــرد کارآمــد 
را تحویــل دهــد. سیســتم آموزشــی بایــد 
ــه  ــا ب ــد ت ــوزش باش ــاعت آم ــاس س ــر اس ب

ــیم.  ــد باش ــتانداردها متعه اس
ــی  ــاوری دانشــگاه فن ــاون پژوهشــی و فن مع
ــزو در سیســتم  ــا بیــان اینکــه ای و حرفــه ای ب
ــترها  ــد بس ــده وبای ــور وارد نش ــی کش آموزش
و زیرســاخت های دانشــگاه نســل ســوم را 
ــد  ــه م ــدی ک ــرد بع ــزود: رویک ــر داد، اف تغیی
ــتند.  ــی هس ــای هیئت علم ــت اعض ــر ماس نظ

عضــو هیئــت علمــی مــا بایــد کار بلــد و دســت 
ــاخص ها  ــن ش ــه ای ــر ب ــد. اگ ــار باش ــه آچ ب
توجــه کنیــم بــه یــک رویکــرد جدیــد در نظــام 

ــم.   ــت می یابی ــی دس آموزش
ــم  ــد داری ــال قص ــه داد: امس ــی ادام حق پناه
1۰ میلیــارد تومــان تجهیــزات بــرای نظــام 
ــم  ــن رق ــم ای ــه می دانی ــم البت آموزشــی بخری
ــاد نیســت ، امــا  مدیریــت بهــره وری ایــن  زی
تجهیــزات بســیار مهــم اســت.تا دو ســال 
دیگــر خودروهــا هیبریــدی می شــود ، امــا 
آموزش هــای مــا متناســب بــا صنعــت نیســت 

وســرفصل های درســی بــه روز نداریــم.
حق پناهــی اضافــه کــرد: اصفهــان یکــی از 
ــن  ــوان اولی ــه عن ــا ب ــتان ه ــن اس محوری تری
ــاکو و  ــرکت ایس ــکاری ش ــرای هم ــتگاه ب ایس
دانشــگاه فنــی و حرفــه ای مــورد توجــه اســت.   

 ارتباط پیچ و مهره ای نمی خواهیم
در ادامــه نیــز معــاون اداری و مالــی دانشــکده 
ــاط  ــان  گفــت: ارتب ــی شــهید مهاجــر اصفه فن
دانشــگاه بــا صنعــت نبایــد منحصــرًا بــا پیــچ 
و مهــره باشــد. امیــدوارم کــه بــا کمــک معــاون 
ــن  ــه ای ای ــی و حرف ــگاه فن ــی دانش پژوهش

ارتبــاط تنگاتنــگ حفــظ شــود. 
 ســید نصــرهللا ولــی افــزود: بــرای ارتبــاط بــا 
صنعــت ســه عامــل و فاکتــور مهــم نیــاز اســت 
کــه ایجــاد زیرســاخت، ایجــاد محیــط امــن و 
ســالم بــرای آمــوزش و مــدرس واجــد شــرایط 

ایــن ســه عامــل هســتند.
وی بــا اشــاره بــه تفاهــم نامــه دانشــگاه 
ایســاکوگفت:  شــرکت  و  حرفــه ای  و  فنــی 
ــات  ــود قطع ــه خ ــا بودج ــتیم ب ــر می خواس اگ
اهدایــی را خریــداری کنیــم تــا مدت هــا تــوان 
ــن  ــار ای ــا در کن ــتیم ، ام ــا را نداش ــد آنه خری
آموزش هــا و اهــدای قطعــات بــه فرهنــگ هــم 
نیــاز داریــم تــا آموزش گیرنــده رعایــت تقــوا را 
داشــته باشــد، امــروز هــم فقــر فرهنگــی و هــم 
ــم و البتــه فقــر فرهنگــی  فقــر اقتصــادی داری

ــد. ــان می ده ــودش را نش ــتر خ بیش
ــک  ــای ی ــوزش ج ــه در آم ــان اینک ــا بی وی ب
ــاط  ــه داد: در ارتب ــت، ادام ــی اس ــر خال پارامت
ــگ  ــه فرهن ــوان ب ــت می ت ــا صنع ــگاه ب دانش

ــرد.  ــاره ک اش

تنهــا معلــم ســر کالس نبایــد بــا تقــوا باشــد ، 
ــرار دارد  بلکــه هــر کســی در هــر جایگاهــی ق
ــان  ــن می ــد و درای ــظ کن ــش را حف ــد تقوای بای
مکانــی کــه مــدرس در آن قــرار مــی گیــرد نیــز 

بســیار مهــم اســت. 
 باید اخالق حرفه ای را ارتقادهیم

همچنیــن رییــس آمــوزش فنی شــرکت ایســاکو 
ــا  ــه  ب ــن گفــت: امضــای تفاهــم نام ــن آیی در ای
ــال  ــتر از دو س ــه ای بیش ــی و حرف ــگاه فن دانش
زمــان بــرد و امیدواریــم بتوانیــم بــا کمــک 
ــم. ــاز کنی ــت ب ــی از صنع ــره کوچک ــگاه گ دانش
ــگاه  ــه در دانش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــفیعیان ، ب ش
می توانیــم اخــالق حرفــه ای و مهــارت هــای 
ــز  ــه داد: مرک ــم، ادام ــا دهی ــجویان را ارتق دانش
ــاح شــد  ــوان اولیــن مرکــز افتت ــه عن ــان ب اصفه
زیــرا مــا بــرای حــدود 8۰۰ نمایندگــی و  11 هــزار 
پرســنل نیــاز بــه آمــوزش هایــی داریــم ، البتــه 
مرکــز آمــوزش مــا در تهــران اســتاندارد ســازی 
ــان را  ــوزش اصفه ــز آم ــا مرک ــت ، ام ــده اس ش
ــرای  ــه ب ــن کارگاهــی ک ــم و ای ــاوت می بینی متف
ــزات  ــن تجیه ــده از بهتری ــجویان تجهیزش دانش
روز دنیاســت البتــه همزمــان در شــورای تألیــف 
آمــوزش و پــرورش قصــد بــه روز رســانی کتــاب 

ــم.  ــروع کرده ای ــا را ش ه
تنهــا  نامــه  تفاهــم  ایــن  در  داد:  ادامــه  وی 
و  نکردیــم  بســنده  مشــترک  آموزشــی  بــه 
می خواهیــم در برنامه هایمــان بحــث توســعه 
ــه  ــه س ــم نام ــن تفاه ــم . ای ــر بگیری ــد نظ را م
ســاله اســت ، امــا قصــد نداریــم کــه بعــد 
همچنیــن  رهــا کنیــم.  را  ســال کار  ســه  از 
بحــث   ، مدرســین  ارتقــای  بــر  عــالوه   مــا 
خواهیــم  نیــز  را  مشــترک  هــای  همایــش 
داشــت. رییــس آمــوزش فنــی شــرکت ایســاکو 
بــا بیــان اینکــه می خواهیــم از نظــرات نخبــگان 
ــه ای  ــم قطع ــزود: می توانی ــم، اف ــتفاده کنی اس
ــا  ــم، ام ــه کنی ــور تهی ــارج از کش ــاده از خ را آم
می خواهیــم از نظــرات نخبــگان ایرانــی اســتفاده 
و از آنهــا ایــده مطالبــه کنیــم و بــه نوعــی اقتصــاد 
مقاومتــی را درصنعــت نهادینــه کنیــم، امیــدوارم 
بــا شــرایطی کــه فراهــم شــده بتوانیــم در بحــث 
ــیم و در  ــاهد باش ــی را ش ــعه های ــوزش توس آم

ــم.  ــدازی کنی ــز دوم را راه ان ــان مرک کرم

مدیــر بازرســی و نظــارت بــر اصنــاف اســتان اصفهــان گفــت: 
براســاس آمــار در شــش ماهــه نخســت امســال ۴۲ میلیــارد 
قاچــاق  صنایع دســتی  ریــال  هــزار   ۴۰۰ و  میلیــون   11 و 

ــت. ــی اس ــب توجه ــیار قال ــدد بس ــه ع ــده ک جمع آوری ش
ــا کاالی قاچــاق  ــا کنــون ب جــواد محمــدی فشــارکی افــزود: ت
برخــورد جــدی داشــته ایم امــا متأســفانه برخــی از واحدهــای 
صنفــی بــه دلیــل حاشــیه ســود باالیــی کــه کاالی قاچــاق دارد 
ــا از  ــن کااله ــد، ای ــوع کاال می کنن ــن ن ــروش ای ــه ف ــدام ب اق
نظــر کیفــی در ســطح بســیار پایینــی قــرار دارنــد و بســیاری از 
آنهــا حتــی بــرای پوســت نیــز ضــرر دارنــد، بــه ویــژه  کاالهایــی 
کــه از دو کشــور چیــن و ترکیــه بــه صــورت قاچــاق وارد بــازار 

می شــوند.
وی ادامــه داد: البتــه برخــی از کاالهــا نیــز بــه صــورت قانونــی 

وارد کشــور می شــوند ، امــا بــر اســاس دســتور ، فــروش ایــن 
ــت و در  ــوع اس ــراف آن ممن ــی و اط ــن تاریخ ــا در اماک کااله
ــورد  ــط و برخ ــاق ضب ــون کاالی قاچ ــاهده ، همچ ــورت مش ص

می شــود.
محمــدی بیــان کــرد: از دیگــر مشــکالتی کــه در ســر راه قــرار 
دارد ، ایــن اســت کــه صنایــع ماشــینی وارد بــازار شــده و تحــت 
ــه  ــز ب ــردم نی ــروش می رســد و م ــه ف ــوان صنایع دســتی ب عن
دلیــل عــدم اطــالع ، از آنهــا اســتفاده می کننــد. ایــن مســئله 
ــه  ــه آرامــی رو ب ــا کارگاه هــای ســنتی مــا ب ســبب می شــود ت

تعطیلــی برونــد.
وی افزود:افــرادی کــه از اتحادیــه صنایع دســتی مجــوز دارنــد 
ــوان صنایع دســتی  ــروش کاالی ماشــینی را تحــت عن حــق ف

ندارنــد.

ــرای  ــر الزم ب ــاذ تدابی ــر اتخ ــد ب ــا تأکی ــان ب ــتاندار اصفه اس
تأمیــن منابــع موردنیــاز تکمیــل و تجهیــز فــاز یــک مــوزه دفــاع 
مقــدس، گفــت: فــاز نخســت مــوزه دفــاع مقــدس اصفهــان 
بایــد در دهــه فجــر امســال افتتــاح و بــه بهره بــرداری برســد.

رســول زرگرپــور، افــزود: عــدم وجــود مــوزه  دفــاع مقــدس در 
اصفهــان در شــأن ایــن اســتان بــا این همــه شــهدا، ایثارگــران و 
جانبــازان و باوجــود دو لشــکر و چنــد تیــپ در جبهــه به عنــوان 

ســتون فقــرات دفــاع مقــدس نیســت.
ــای  ــه به ج ــزود: اینک ــرد و اف ــاره ک ــوزه اش ــی م ــه طراح وی ب
ــده  ــرک پیش بینی ش ــوزه  متح ــتاتیک، م ــاکن و اس ــوزه  س م
ــاخت  ــه س ــان اینک ــا بی ــان ب ــتاندار اصفه ــمند است.اس ارزش
ــدارد و  ــتانی ن ــد اس ــت و ک ــی اس ــارات مل ــوزه دارای اعتب م
ــرد،  ــتفاده ک ــرای آن اس ــتانی ب ــای اس ــوان از بودجه ه نمی ت
ــر  ــردار کارگ ــه س ــتانی ب ــد اس ــی ک ــاره پیش بین ــزود: درب اف
پیشــنهادی داده شــد تــا بتوانیــم از بودجه هــا و اعتبــارات 
اســتانی بــرای هزینه هــای جــاری ایــن مــوزه اســتفاده کنیــم.

وی بــا بیــان اینکــه هنــوز ایــن پیشــنهاد عملــی نشــده 
اســت، افــزود: بــه همیــن دلیــل تــالش شــد کــه بــا تشــکیل 
ــی  ــد حام ــه می توانن ــتگاه هایی ک ــوی از دس ــای ق هیئت امن

ــود. ــرف ش ــه برط ــن نقیص ــند ای ــروژه باش ــن پ ای

زرگرپــور بــا اشــاره بــه اینکــه 15 میلیارد تومــان اوراق مشــارکت 
بــرای ایــن مــوزه تهیــه  شــده اســت، افــزود: بایــد فــاز نخســت 
ــد  ــرداری برس ــه بهره ب ــر ب ــه  فج ــدس در ده ــاع مق ــوزه  دف م
ــای الزم  ــه هماهنگی ه ــد ک ــار را بده ــن اختی ــا ای و هیئت امن

بــرای ایــن منظــور فراهــم گــردد.
ــع  ــن مناب ــت تأمی ــر الزم جه ــد تدابی ــه بای ــان اینک ــا بی وی ب
موردنیــاز تکمیــل و تجهیــز فــاز یــک ایــن پــروژه اتخــاذ گــردد، 
افــزود: امیــدوارم کــه شــهردار جدیــد به عنــوان اولیــن امضــا، 

ــرای ایــن مــوزه اختصــاص دهــد. اعتبــارات خوبــی را ب
ــز  ــتان نی ــت اس ــرد: مدیری ــان ک ــان خاطرنش ــتاندار اصفه اس
هماننــد گذشــته تمــام تــالش خــود را بــرای اختصــاص بودجه 
ــکاری در  ــت. کمــک و هم ــد گرف ــه کار خواه ــه ب ــن زمین در ای
ــدس و  ــاع مق ــی دف ــز فرهنگ ــوای مرک ــن محت ــت تأمی جه

ــدس اســتان ضــروری اســت. ــاع مق ــن دانشــنامه دف تدوی
ــر حمایــت کامــل از مــوزه   ــد ب ــا تأکی ــز ب ــان نی  شــهردار اصفه
دفــاع مقــدس، اظهــار داشــت: هــم بــه لحــاظ جایــگاه 
ــورداری از  ــاظ برخ ــه لح ــم ب ــدس ه ــاع مق ــان در دف اصفه
ــتفاده  ــرای اس ــکان ب ــن م ــت ای ــم و موقعی ــت توریس صنع
ــان حمایــت  ــی و خارجــی، شــهرداری اصفه گردشــگران داخل

ــت. ــد داش ــروژه خواه ــن پ ــی از ای کامل

ــل  ــب تحمی ــن موج ــارف همچنی ــع و مص ــادل مناب ــدم تع ع
هزینــه هــای جبــران ناپذیــر بــه گیرنــدگان خدمــت مــی شــود. 
ــن  ــان تامی ــر درم ــا مدی ــدار ب ــان در دی ــردم اصفه ــده م نماین
ــع  ــب کــه مناب ــن مطل ــان ای ــا بی ــان ب اجتماعــی اســتان اصفه
ــبختانه  ــت خوش ــود ، گف ــه ش ــه هزین ــی روی ــد ب ــی نبای درمان
ــن  ــان در ای ــی اســتان اصفه ــن اجتماع ــان تامی ــت درم مدیری
ــن  ــز ای ــه نی ــد در ادام ــت و بای ــرده اس ــل ک ــوب عم ــه خ زمین

ــود . ــه ش ــان هزین ــش درم ــی در بخ ــارت کاف ــا نظ ــع ب مناب
ــارف  ــع و مص ــادل مناب ــدم تع ــرد: ع ــح ک ــدی تصری ــر عاب دکت
ــه  ــر ب ــران ناپذی ــای جب ــه ه ــل هزین ــب تحمی ــن موج همچنی
ــکالت  ــر مش ــرآن ب ــالوه ب ــود و ع ــی ش ــت م ــدگان خدم گیرن

ــزود. ــد اف ــازمان خواه س
ــز گفــت:  ــان نی ــن اجتماعــی اســتان اصفه ــان تامی ــر درم مدی

تامیــن اجتماعــی بایــد درهزینــه هــای بیمارســتان هــای ملکی 
و تحــت پوشــش خــود بســیار کنتــرل شــده عمــل کنــد، یعنــی 
ــرا  ــرد؛ زی ــل ک ــه ای تحمی ــع بیم ــر مناب ــا را ب ــه ه ــد هزین نبای
مشــکالت پیــش آمــده درایــن شــرایط را نمــی تــوان به آســانی 

حــل کــرد.
 دکترعلــی اعتصــام پــور افــزود: کنتــرل منابــع و کاهــش 
ــرای  ــر ضــروری، یکــی از راه هــای درســت ب ــه هــای غی هزین
پیشــرفت درحــوزه ســالمت اســت کــه بــا هماهنگــی دانشــگاه 
طــرح هــای عملیاتــی در حــال اجراســت. انتظــار داریــم کــه بــا 
اعمــال کنتــرل هــا و جلــو گیــری از هزینــه هــای غیــر ضــروری 
ــروری  ــر ض ــای غی ــتری ه ــا و بس ــی ه ــری از جراح و جلوگی
هزینــه هــا بــه حداقــل برســد کــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی 

بتوانــد همچنــان بــه خدمــات رســانی خــود ادامــه دهــد.

ــان در مجلــس گفــت: در اســتان  ــده مــردم اصفه نماین
اصفهــان ۹۲۰۰ واحــد صنعتــی داریــم کــه می تــوان گفــت 

۲5 درصــد آنهــا بــه صــورت کامــل تعطیــل هســتند.
وضعیــت  پیرامــون  ســالک،  احمــد  حجت االســالم 
صنایــع و مشــکالت صنعتگــران اظهار داشــت: در اســتان 
اصفهــان ۹۲۰۰ واحــد صنعتــی داریــم کــه می تــوان 
گفــت ۲5 درصــد آنهــا بــه صــورت کامــل تعطیــل 
ــرو  ــل نی ــر تعدی ــزار نف ــدود 7 ه ــن ح ــتند، همچنی هس
داشــتیم کــه 6۰ درصــد آنهــا از بیمــه تأمیــن اجتماعــی 
ــد و ۴۰ درصــد مشــمول بیمــه تأمیــن  اســتفاده می کنن

نمی شــوند. اجتماعــی 
وی همچنیــن موانــع ســر راه صنعتگــران را بانک هــا 
دانســت و افــزود: بیمــه و مالیــات و مهم تــر از آن 
ــی کــه از وزارتخانه هــای مختلــف  بخشــنامه های متفاوت
بــرای صنایــع ابــالغ می شــود ، ســردرگمی را میــان آنهــا 

ــه وجــود آورده اســت. ب
مــردم  نماینــده  ســالک  احمــد  حجت االســالم 
اصفهــان گفــت: محیــط زیســت یکــی از مشــکالت 
ــدارا  ــا م ــا کارخانه ه ــد ب ــه بای ــت ک ــع اس ــر راه صنای  س

کند. 

ــط  ــری در محی ــای کالنت ــود آق ــا وج ــبختانه ب خوش
ــاط  ــی در ارتب ــه در جلســه ای بحــث مفصل زیســت ک
ــرای  ــتیم ، وی ب ــع داش ــت و صنای ــط زیس ــا محی ب
ــا  ــث آالینده ه ــژه بح ــه وی ــع ب ــالت صنای ــل معض ح

ــت. ــالش اس در ت
مــردم  نماینــده  ســالک  احمــد  حجت االســالم 
و  مدیریتــی  تغییــرات  بــا  بیــان کــرد:  اصفهــان 
قول هایــی  آقــای کالنتــری  مختلــف  شــیوه های 
محقــق  وعده هــا  ایــن  امیدواریــم  کــه  دادنــد 
شــود و بــه رونــد فعالیــت صنایــع ســرعت داده 
 شــود بــه جــای آنکــه مانــع بــر ســر راه صنایــع 

بگذارند.
ــکل  ــا مش ــم ب ــع ه ــه صنای ــه داد: بقی ــالک ادام س
کمبــود نقدینگــی و تأمیــن مــواد اولیــه مواجــه 
هســتند، کــه در ایــن راســتا پتروشــیمی ها بایــد 
قــرار  اختیــار صنایــع  در  ارزان تــر  را  اولیــه  مــواد 
ــم در  ــد بتوانی ــا بای ــه م ــرا ک ــر؛ چ ــه گران ت ــد ن دهن
ــن  ــم، در ای ــت بپردازی ــه رقاب ــی ب ــن الملل ــطح بی س
اصفهــان صنعتــی  قطــب  در  ظرفیت هــا   راســتا 

 باالست.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف اصفهان خبر داد:

جمع آوری۴۲ میلیارد ریال صنایع دستی قاچاق در اصفهان
نماینده مردم اصفهان در مجلس اعالم کرد :

منابع درمانی نباید بی رویه هزینه شود 

استاندار اصفهان خواستار شد:

فاز نخست موزه دفاع مقدس اصفهان، دهه فجر افتتاح شود
نماینده مردم اصفهان در مجلس مطرح کرد:

تعطیلی ۲۵ درصد از واحدهای صنعتی استان

9۰ درصد جرم  زندانیان اصفهان 
ناشی از  بیکاری است

نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان گفــت: اتــاق بازرگانــی 
بــه عنــوان پارلمــان بخــش خصوصــی مــی توانــد ارتبــاط بین 
فعــاالن اقتصــادی و خیریــه و اداره کل زنــدان هــای اســتان 
ــای  ــان در واحده ــری زندانی ــه کارگی ــویق ب ــدف تش ــا ه ب

تولیــدی برقــرار کنــد.
مصطفــی رناســی، در دیــدار بــا هیئــت مدیــره خیریــه امــام 
موســی کاظــم )ع (ویــژه امــور زندانیــان اصفهــان بــا اشــاره 
بــه اینکــه  آمــوزش مهــارت و اشــتغال زایــی بــرای زندانیــان 
مــی توانــد محــور فعالیــت مشــترک اتــاق بازرگانــی و خیریــه 

باشــد، افــزود: ۹۰ درصــد جــرم  زندانیــان اصفهــان ناشــی از 
بیــکاری اســت .

ــگاه  ــت ن ــان خواس ــتان اصفه ــادی اس ــاالن اقتص وی از فع
ــه  ــزود: هم ــند و اف ــته باش ــان داش ــه زندانی ــه ب ــع بینان واق
ــل نیســتند ، بلکــه بخــش عمــده   ــی هــا ســارق و قات زندان
آنــان  بــه دلیــل مســایل مالــی و دیــه زندانــی شــدند و بــا 
ــن  ــه دام ــان را ب ــوان آن ــی ت ــی م ــی و فرهنگ ــت مال حمای

ــد. ــاز گردان ــه ب جامع
ــل مجــرم  ــه دلی ــگاه اقتصــادی ب ــک بن ــد ی ــت: نبای وی گف
بــودن مدیــر آن و زندانــی شــدنش تعطیــل شــود ، بلکــه بــا  

ــوان آن را محــدود ســاخت. ــد الکترونیکــی مــی ت پابن

#خبر_گردی

اصفهان4
درحاشیه

رشد والدت وکاهش مرگ ومیر 
درآران وبیدگل

سرپرســت شــبکه بهداشــت آران و بیــدگل گفــت: بــا 
پیشــرفت بهداشــت شهرســتان و آگاهــی بیشــتر مــردم از 
مســائل پزشــکی ، شــاهد رشــد والدت و کاهــش مــرگ و 

ــدگل هســتیم. ــر در آران و بی می
  مســعود دهقانــی اظهــار کــرد: افزایش نیــروی متخصص 
ــوده و  از دالیــل ارتقــای بهداشــت و ســالمت شهرســتان ب
متخصصــان حــوزه بهداشــت و درمــان از 8 نفــر بــه 16 نفــر 
ــه رشــد و افزایــش ســطح  ــن ب ــد و ای ــه ان ــش یافت افزای
بهداشــت و ســالمت آران و بیــدگل منجــر شــده اســت . بــا 
ایــن وجــود تــا رســیدن بــه شــرایط عالــی فاصلــه داریــم.

وی بــه عوامــل کاهــش مــرگ و افزایــش والدت نــوزادان 
اشــاره کــرد وگفــت: رعایــت برنامه هــای مراقبتــی و 
پیشــگیری از عوامــل کاهــش مــرگ و میــر از جملــه 
ــوده،  ــوزادان ب ــش والدت ن ــرگ و افزای ــل کاهــش م عوام
ــزار والدت و  ــه در حــال حاضــر ســاالنه ۲ ه ــه طــوری ک ب

حــدود۴۰۰ مــورد مــرگ در شهرســتان رخ می دهــد.

مهار آتش سوزی مهیب در یک 
کارخانه حالجی الیاف در کاشان

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیم قربانیکاشان

ــهرداری  ــانی ش ــش نش ــازمان آت ــی س ــط عموم مدیررواب
کاشــان گفــت: درســاعت 16 یازدهــم مهرمــاه  وقــوع یــک 
فقــره آتــش ســوزی در کارخانــه حالجــی الیــاف واقــع در 
بلــوار قطــب راونــدی ، بــه ســتاد فرماندهــی ایــن ســازمان 
اطــالع داده شــد ومتعاقــب آن خودروهــای اطفــا در محــل 
ــش  ــترده آت ــم گس ــه حج ــه ب ــا توج ــدند وب ــر ش حاض
ســوزی ، ســایر تجهیــزات الزم بــه محــل اعــزام و نســبت 

بــه اطفــاء حریــق اقــدام شــد.
روح هللا فدائــی افزود:درایــن حادثــه کــه علــت آن توســط 
ــراز  ــت ، 1۰نف ــی اس ــال بررس ــازمان در ح ــان س کارشناس
مامــوران ایســتگاه هــای 1،3 و۴ عملیاتــی آتــش نشــانی 
کاشــان بــا اســتفاده از ۴ خــودروی اطفائیــه و پشــتیبانی 
بــه محــل مذکــور اعــزام شــدند وباتالشــی موثــر بــا 
ــزام  ــا اع ــوری ب ــات موت ــازمان خدم ــل س ــکاری عوام هم
ــس  ــق پ ــات حری ــار عملی ــه مه ــق ب ــودر موف ــودروی ل خ
ــاعت  ــا س ــت ت ــر اس ــه ذک ــدند.الزم ب ــاعت ش ــک س ازی

ــد. ــل ش ــا کام 1۹:5۰ اطف

برگزاری نمایشگاه تجهیزات امداد و 
نجات در شهرداری نطنز

ــزات  ــایل و تجهی ــه از وس ــت: ۲۰۰ قطع ــز گف ــهردار نطن ش
امــداد و نجــات در نمایشــگاه وســایل و تجهیــزات آتــش 
ــش گذاشــته  ــه نمای ــز ب ــی شــهرداری نطن نشــانی و ایمن

مــی شــود.
علــی پیراینــده گفــت: نمایشــگاه وســایل و تجهیــزات 
ــق و  ــای حری ــن اطف ــی و همچنی ــانی و ایمن ــش نش آت
پیشــگیری بــا توجــه بــه تقــارن  هفتــه آتــش نشــانی بــا 
ــر  ــی 13 مه ــینی ، از 1۰ ال ــورای حس ــوعا و عاش ــام تاس ای
ــه مــدت ۴ روز در محــل آتــش نشــانی شــهرداری  مــاه ب

ــا مــی شــود. ــز برپ نطن

استقبال ازطرح های دانش بنیان 
در شاهین شهر 

ــی  ــی- تفریح ــی - ورزش ــازمان فرهنگ ــل س ــر عام مدی
ــل ۴۴  ــه اص ــه ب ــت: باتوج ــهر گف ــاهین ش ــهرداری ش ش
قانــون اساســی و همچنیــن در اجــرای اوامــر مقــام 
ــاد  ــوص اقتص ــی( درخص ــه العال ــری )مدظل ــم رهب معظ
مقاومتــی، ســازمان فرهنگــی - ورزشــی و تفریحــی 
شــهرداری شــاهین شــهر، مدیریــت برخــی اماکــن ماننــد 
فرهنگســراها، ورزشــگاه ها و تــاالر شــیخ بهایــی را بــه 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــرده و ب ــپاری ک ــی واس ــش خصوص بخ
ــازمانی،  ــت س ــداد ۴۲ ُپس ــش تع ــن کاه ــته ضم توانس
ــه هــای جــاری ایــن ســازمان را کاهــش و خدمــت  هزین
ــت  ــه ظرفی ــد ک ــش ده ــهروندان را افزای ــه ش ــانی ب رس
ــر  ــا 5 براب ــد را ت ــن فرآین ــرای ای ــل از اج ــش حاص افزای

ــت. ــی اس ــش بین ــل پی ــازمان قاب ــات س خدم
روح هللا شــاه رجبیــان افزود:ســازمان فرهنگــی- ورزشــی- 
تفریحــی شــاهین شــهر از ایــده هــای فکــر شــده و 
قابــل اجــرا اســتقبال مــی کنــد. خوشــبختانه مرکــز 
ــی  ــی- تحقیقات ــارک علم ــکاری پ ــا هم ــت ب رشــد خالقی
 در شــاهین شــهر راه انــدازی شــده اســت تــا بتــوان 
طــرح هــای دانــش بنیــان را کــه بــا هــدف تولیــد و 
ــد. ــت قراردهن ــورد حمای ــوند ، م ــی ش ــه م ــتغال ارائ اش

برپایی موکب برخوار در کربال 
در اربعین حسینی

M.Toghyani@eskimia.ir
مهناز طغیانیبرخوار 

ــوار  ــالمی برخ ــات اس ــی تبلیغ ــورای هماهنگ ــئول ش مس
ــدام  ــن حســینی اق ــان اربعی ــن شهرســتان در زم گفت:ای
بــه برپایــی موکــب مــی کنــد کــه در آن خدماتــی از قبیــل  
ــی،  ــی ، ایســتگاه صلوات ــذا ، پذیرائ ــخ غ ــان ، طب پخــت ن
 تیــم امــدادی و پزشــکی ، آتــش نشــانی و ... ارایــه 

می شود. 

داوری، بــا اشــاره بــه اینکــه هماهنگــی اولیــه جهــت 
ــام  ــال انج ــب در کرب ــی موک ــرای برپائ ــن ب ــل زمی تحوی
اولیــن  مــاه  مهــر   ۲7 تصریــح کــرد:  اســت،  شــده 
 تیــم بــرای برپایــی موکــب بــه کشــور عــراق اعــزام 
 مــی شــوند و اقــدام بــه نصــب داربســت در کربــال 
مــی کننــد. یــک تیــم نیــز از شــهر کمشــچه جهــت پخــت 
و توزیــع نــان در محــل برپائــی موکــب اعــزام مــی شــوند.
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اطالعیه تأسیس انجمن صنفی کارفرمایی

فروشگاه های اینترنتی – کسب و کار اینترنتی استان اصفهان
به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب 138۹/۰8/۰3 هیئت وزیران ، انجمن صنفی با عنوان فوق در شرف تاسیس می باشد.

کلیه کارفرمایان شاغل در صنف مزبور در صورت تمایل به عضویت ، از طریق انتشار این اطالعیه ظرف 7 / هفت روز می توانند درخواست 
کتبی خود را به نشانی اصفهان – خیابان شیخ صدوق شمالی – روبروی کوچه 55 – ساختمان مرکز آسیب شناسی و سالمت فضای 

تولید و تبادل اطالعات استان اصفهان یا به شماره 8۹781۹87-۰۲1 ارسال یا فاکس نمایند.
 هیئت موسس انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی – کسب و کار اینترنتی استان اصفهان 

 رامین سنمار- تلفن : 09103909690

در آئین افتتاح نخستین مرکز آموزشی مشترک ایساکو و دانشگاه فنی حرفه ای کشورعنوان شد:

پیگیرآموزش فنی بانوان در زمینه خودروهستیم
رییس آموزش فنی شرکت ایساکو :استفاده از نظرات نخبگان ایرانی درصنعت ، تحقق اقتصاد مقاومتی است
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اخبارکوتاه
دستگیری عامل آتش سوزی عمدی 

در جیرفت 
فرمانــده انتظامــی شهرســتان جیرفــت از دســتگیری عامل 

آتــش ســوزی عمــدی در ایــن شهرســتان خبــر داد. 
ــی شهرســتان  ــده انتظام ــی فرمان ســرهنگ ماشــااله مالی
جیرفــت گفــت: عامــل آتــش ســوزی عمــدی کــه دو شــب 
ــی از محــالت  ــی در یک ــش زدن منزل ــه آت ــدام ب ــش اق پی
ــاعدت  ــی و مس ــا هماهنگ ــود ، ب ــرده ب ــت ک ــهر جیرف ش
ویــژه دســتگاه قضایــی و تــالش شــبانه روزی و اشــرافیت 
اطالعاتــی ماموریــن کالنتــری 15 جیرفــت ، کــم تــر از 48 

ــه بازداشــتگاه شــد. ســاعت دســتگیر و روان

 قهرمانی ورزشکاران چهارمحالی
 در مسابقات آسیا 

ــابقات  ــاری در مس ــال و بختی ــی کاران چهارمح دو و میدان
ــه یــک نشــان طــال و یــک برنــز دســت  قهرمانــی آســیا ب

یافتنــد. 
ــاری در رده  ــی ورزشــکار چهارمحــال و بختی محســن رضای
ــر  ــزار مت ــاده 5 ه ــالی م ــان ط ــوتان، نش ــنی پیشکس س
مســابقات دو و میدانــی قهرمانــی آســیا را بــر گــردن 
ــه  آویخــت. ایــوب ســلیمی دیگــر ورزشــکار اســتان هــم ب

نشــان برنــز دوی 4۰۰ متــر دســت یافت.

رونمایی از مجموعه شعر 
خنده پر، پرنده پر 

مجموعــه شــعر کــودک »خنــده َپــر، پرنــده َپــر« در 
رونمایــی شــد.  بختیــاری  و  چهارمحــال 

شــعر کــودک بــا عنــوان »خنــده َپــر، پرنــده َپــر« و 
ــری  ــه مه ــته معصوم ــدس، نوش ــاع مق ــون دف ــا مضم ب
ــرورش  ــون پ ــی کان ــای ادب ــد آفرینش ه ــت واح سرپرس
ــاری در  ــال و بختی ــان چهارمح ــودکان و نوجوان ــری ک فک
ــار و نشــر ارزش هــای  ــه همــت اداره کل حفــظ آث ــی ب آیین
دفــاع مقــدس و کتابخانه هــای عمومــی اســتان در شــهرکرد 

ــد. ــی ش رونمای

کارگاه آموزشی سالمت سالمندان 
در اردل 

آموزشــی  روز جهانــی ســالمندان، کارگاه  بــا  همزمــان 
ــا روز  ســالمت ســالمندان در اردل برگــزار شــد. همزمــان ب
ــالمندان  ــالمت س ــی س ــالمندان، کارگاه آموزش ــی س جهان
ــبکه  ــواده ، در ش ــالمت خان ــناس س ــرکت ۳۰ کارش ــا ش ب

ــد. ــزار ش ــتان اردل برگ ــان شهرس ــت و درم بهداش
اختــالالت  جملــه  از  ســالمندان  ســالمت  غربالگــری 
ــه، ســقوط و عــدم تعــادل و  فشــار خــون، اختــالالت تغذی
افســردگی ، از مباحــث آموزشــی ایــن کارگاه یــک روزه بــود.

اجرای طرح نماد در مدارس 
چهارمحال و بختیاری 

طــرح نمــاد در 1۲ مدرســه اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
در حــال اجراســت. 

ــال  ــرورش چهارمح ــوزش و پ ــرکل آم ــدی مدی ــروز امی به
 و بختیــاری گفــت: طــرح نظــام مراقبــت اجتماعــی
ــزار و 8۹4  ــک ه ــارکت ی ــا مش ــاد( ب ــوزان )نم ــش آم دان
دانــش آمــوز دختــر و پســر مقاطــع مختلــف تحصیلــی در 
1۲ مدرســه اســتان در حــال اجراســت.وی افــزود: در طــرح 
نمــاد ، آموزش هــای الزم جهــت پیشــگیری از آســیب های 

ــه می شــود. ــه دانــش آمــوزان ارای اجتماعــی ب

دعوت به اردوی انتخابی تیم ملی 
والیبال دختران 

دختــران ورزشــکار چهارمحــال و بختیــاری بــه اردوی 
انتخابــی تیــم ملــی والیبــال جوانــان دعــوت شــدند. 
نگیــن حیــدری  و  رحمانــی  هانیــه  فرهنگیــان،  نــگار 
ــوت  ــا دع ــای ، ب ــال و بختی ــتان چهارمح ــکاران اس ورزش
فدراســیون والیبــال در اردوی انتخابــی تیــم ملــی جوانــان 

می کننــد. شــرکت 
ایــن اردو از ۲۲ تــا ۲4 مهرمــاه جــاری، در مجموعــه ورزشــی 

آزادی تهــران برگــزار می شــود.

کمبود نیروی محیط زیست 
شهرستان کرمان 

مدیــر محیــط زیســت شهرســتان کرمــان گفــت: براســاس 
ــن اداره  ــانی در ای ــروی انس ــد 4۰ نی ــازمانی بای ــارت س چ
مشــغول فعالیــت باشــند ، امــا در حــال حاضــر تنهــا بــا 1۹ 
نفــر نیــرو مشــغول خدمــت هســتیم. ســید وحیــد جعفری 
ــه تشــریح  ــان ، ب ــداری کرم ــا سرپرســت فرمان ــدار ب در دی
ــت و  ــان پرداخ ــتان کرم ــت شهرس ــط زیس ــرد محی عملک
ــب مناطــق  ــط زیســت در قال ــی محی ــف اصل گفــت: وظای
حفاظــت شــده، یــگان کنترلــی و محیــط زیســت انســانی 
ــوان یکــی از  ــه عن ــار ب ــوه جوپ انجــام مــی شــود. وی از ک
ظرفیــت هــای محیــط زیســت شهرســتان کرمــان نــام بــرد 
ــاحت ، از  ــار مس ــزار هکت ــا 8۳ ه ــه ب ــن منطق ــت: ای و گف
جملــه بــزرگ تریــن شــکارگاه هــای ایــران بــه شــمار مــی 

رود.

 دستگیری حفاران غیرمجاز
 در چهارمحال و بختیاری 

ســرهنگ محســن زمانــی اظهــار داشــت: در پــی عملیاتــی 4 
نفــر حفــار غیرمجــاز در شهرســتان بــن همــراه بــا تجهیــزات 
و اشــیاء تاریخــی دســتگیر شــدند.وی افــزود: ایــن حفــاران 
بــا هماهنگــی نیــروی انتظامــی شهرســتان و نیروهــای 
ــع  دســتی  ــراث  فرهنگــی، صنای ــگان حفاظــت اداره  کل می ی
و گردشــگری اســتان در یــک عملیــات هماهنــگ ، قبــل از 
ــی  ــی معرف ــع قضای ــه مراج ــتگیر و ب ــاری دس ــه حف هرگون
ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــت می ــگان حفاظ ــدند.فرمانده ی ش
دســتی و گردشــگری چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه 
کشــف دو ســکه تاریخــی در اســتان بیــان کــرد: در پــی ایــن 
عملیــات دو ســکه تاریخــی نیــز از این حفــاران در شهرســتان 

بــن کشــف و ضبــط شــده اســت.

یونســکو  ای  رییــس دفتــر منطقــه   ، الروش 
شــاه  محلــه  جامــع،  مســجد  از  تهــران،  در 
 ابوالقاســم، مدرســه شــهاب الدیــن قاســم طــراز، 
ــای  ــاب ه ــر، پای ــکنو و وزی ــای کوش ــیاب ه آس
ــاس  ــی عب ــال و حاج ــاه کم ــع، ش ــجد جام مس
کــه در مســیر قنــات زارچ و بافــت تاریخــی یــزد 
ــد  ــن بازدی ــرد. در ای ــد ک ــد ، بازدی ــده ان ــع ش واق
فاطمــه دانــش  یــزدی مدیــرکل میراث فرهنگــی، 
مجتبــی  یــزد،  گردشــگری  و  صنایع دســتی 
فرهمنــد مدیــر پایــگاه پژوهشــی میــراث فرهنگی 
اســتان، علــی اصغــر سمســار یــزدی پژوهشــگر 
 حــوزه قنــات و برگزیــده هشــتمین جشــنواره
ــن از کارشناســان  ــد ت ــی و چن ــی فاراب بیــن الملل
اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان حضور داشــتند.
بــه گــزارش ایســنا »اســترکیش الروش« در 
ــع  ــزد ، در جم ــه اســتان ی حاشــیه ســفر خــود ب
خبرنــگاران، بــا بیــان اینکــه شــهر یــزد بــه دلیــل 
شــهری  خــاص  ویژگی هــای  از  برخــورداری 
منحصربــه فــرد اســت، اظهــار کــرد: از زمانــی کــه 
ــه  ــده، زمین ــه ش ــکو اضاف ــت یونس ــه لیس ــزد ب ی
تبلیغــات گســترده بــرای ایــن شــهر ایجــاد شــده 

ــت.  اس

وی افــزود: زمانــی کــه شــهری بــه ثبــت یونســکو 
و  هنرمنــدان  دانشــمندان،  تمــام   ، می رســد 
ــوند.  ــرف آن می ش ــی مع ــن بین الملل متخصصی

رییــس دفتــر منطقــه ای یونســکو در ایــران ، 
ظرفیت ســازی در زمینــه مدیریــت و حفاظــت 
ســایت را از جملــه مــوارد حائــز اهمیــت در 
مــورد بافــت تاریخــی یــزد دانســت و بیــان کــرد: 
ــای  ــی از برنامه ه ــی یک ــی عموم ــش آگاه افزای
ــی  ــت تاریخ ــت از باف ــرای حراس ــتور کار ب در دس

ــت.  ــزد اس ی

 موزه های یزد باید استانداردسازی 
شوند 

وی ایجــاد زمینه هــای الزم برای جذب گردشــگری 
ــتای  ــروری در راس ــائل ض ــر مس ــدار را از دیگ پای
ــر ظرفیت هــای گردشــگری  ــت هرچــه بهت مدیری
اســتان یــزد عنــوان کــرد و گفــت: موزه هــای 
یــزد بایــد متناســب بــا جهانــی شــدن ایــن شــهر 
ــان  ــا بی ــه ب ــوند. وی در ادام ــازی ش استانداردس
ــی  ــالن مدیریت ــا پ ــی ب ــت جهان ــظ ثب ــه حف اینک
ــوزه  ــن ح ــی در ای ــای اجرای ــی از ضرورت ه ، یک
اســت، تأکیــد کــرد: ســرمایه گذاری بــا مشــارکت 
مســتمر بخــش خصوصــی الزم و ضروری اســت. 
الروش تصریــح کــرد: اگــر ســازمان میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری جمهــوری 
متخصصــان از  اســتفاده  زمینــه  در   اســالمی 
ــهر ــت جهانش ــالن مدیری ــرای پ ــی ب ــن الملل   بی

 یــزد، از یونســکو درخواســت داشــته باشــد، 
ســازمان جهانــی یونســکو بــا اعــزام متخصصــان 
ــرای  ــه اج ــی در زمین ــرای همراه ــی ب ــن الملل بی
ــا ایــران همــکاری الزم  پــالن مدیریــت شــهری ب
را انجــام می دهــد. رییــس دفتــر منطقــه ای 
ــی را  ــای روش شناس ــران کمک ه ــکو در ای یونس

مهــم تریــن کمــک یونســکو بــه مدیــران اســتان 
یــزد در راســتای اجــرای پــالن مدیریتــی دانســت 
بــا  متناســب  شناســی  روش  بیــان کــرد:  و 
ــی ، یکــی  ــی و اجرای ــات روش هــای مدیریت کلی
از برنامه هــای در دســتور کار بــرای اســتفاده از 

متخصصــان بین المللــی اســت. 
 یزدی ها توان مدیریت این جهانشهر 

را دارند 
ــران اســتان  ــام مســئول ادامــه داد: مدی ــن مق ای
یــزد بــا تهیــه پــالن مدیریــت شــهر جهانــی یــزد 
ثابــت کردنــد کــه بــه انــدازه کافــی تــوان مدیریــت 

صحیــح و کارآمــد جهانشــهر یــزد را دارنــد. 
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا بیــان 
ــه  ــت ک ــم اس ــا پنج ــارم ی ــار چه ــرای ب ــه ب اینک
ــن  ــت: در ای ــد، گف ــفر می کن ــزد س ــتان ی ــه اس ب
ســفر تغییــرات قابــل توجهــی در حــوزه مدیریــت 

ــورد. ــم می خ ــه چش ــزد ب ــهری ی ش
الروش ، هماهنگــی بیــش از پیــش بیــن مدیــران 

مختلــف اســتانی و شــهری را عامــل اصلــی 
تغییــرات و رشــد مدیریــت شــهری در یــزد 
ــم  ــاس می کن ــن احس ــرد: م ــان ک ــت و بی دانس
اســتانداری، شــهرداری و میــراث فرهنگــی تمــام 
ــت، بازســازی و  ــوان خــود را در راســتای مدیری ت
حفاظــت از بافــت تاریخــی یــزد بــه کار گرفته انــد 
و ایــن یکــی از نقــاط قــوت شــهر و اســتان یــزد 

اســت. 
 جوامع محلی ذینفعان ثبت جهانی 

یزد شوند 
برنامه ریــزی  پایــان  در  مســئول  مقــام  ایــن 
بــرای بهره منــدی بیشــتر افــراد جوامــع محلــی از 
جهانــی شــدن بافــت تاریخی یــزد را یکــی دیگر از 
اقدامــات ضــروری در ایــن حــوزه دانســت و بیــان 
ــی در بحــث گردشــگری و  ــراد محل ــر اف ــرد: اگ ک
جهانــی شــدن بافــت ذینفــع باشــند ، مشــارکت 
بیشــتر و مســتمری در برنامه هــای مدیریتــی 

ــد داشــت. میــراث فرهنگــی خواهن

رییس دفتر منطقه ای یونسکو در ایران:

یونسکو آماده اعزام متخصصین 
بین المللی به یزد است

M.Tagheian@eskimia.ir
مجید تقیانشهرکرد

مدیرحــج و زیــارت چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
ــال  ــن امس ــی اربعی ــود در راهپیمای ــی می ش پیش بین
نزدیــک بــه 1۰ هــزار نفــر از اســتان شــرکت کننــد. 
یوســف آقابزرگــی افــزود: تاکنــون بــرای زیــارت عتبــات 
عالیــات در اربعیــن امســال، 67۳ نفــر در ســامانه 

ســماح ثبت نــام کردنــد. 
ــب 5۳۲  ــداد در قال ــن تع ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــرای  ــده ب ــادر ش ــزای ص ــد و وی ــام کردن ــروه ثبت ن گ
ــزام و  ــخ اع ــزود: تاری ــار دارد، اف ــاه اعتب ــه م ــان س آن
نحــوه ســفر بــه صــورت هوایــی یــا زمینــی بــه انتخــاب 

ــت. ــده اس ــام کنن ــراد ثبت ن اف

ــود در  ــی می ش ــه پیش بین ــان اینک ــا بی ــی ، ب آقابزرگ
راهپیمایــی اربعیــن ســال جــاری نزدیــک بــه 1۰ هــزار 
نفــر از اســتان شــرکت کننــد، تصریــح کــرد: هزینــه ویــزا 
ــه  ــا توج ــات ب ــات عالی ــدگان عتب ــام کنن ــه ثبت ن و بیم
بــه نوســانات قیمــت دالر میــان 1۹۲ تــا ۲۰۰ هــزار 

ــان اســت. توم
ــردم  ــاری از م ــال و بختی ــارت چهارمح ــج و زی مدیرح
اســتان خواســت بــه دلیــل اینکــه ایــن روزهــا تــا چنــد 
روز قبــل از اربعیــن حجــم ثبت نــام کننــدگان زیــاد 
ــول  ــی موک ــای پایان ــه روزه ــود را ب ــام خ ــت، ثبت ن اس
ــام از اول  ــت ن ــرد ثب ــاره ک ــن اش ــد. وی همچنی نکنن
مــرداد مــاه آغــاز شــده اســت و تــا 1۰ روز قبــل از 

ــه دارد. ــن ادام اربعی

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم ــکی اس ــر کل دامپزش مدی
تعــداد خانه هایــی کــه حیوانــات را نگهــداری می کننــد رو بــه 
افزایــش اســت ،گفــت: قاچــاق دام در اســتان کرمــان کنتــرل 

شــده اســت. 
ــانه  ــاب رس ــا اصح ــری ب ــت خب ــیدی در نشس ــین رش حس
اســتان کرمــان به مناســبت 14 مهرمــاه روز ملــی دامپزشــکی 
اظهــار  داشــت: بحــث طــب حیوانــات خانگــی بســیار مــورد 

ــر ســالمت جامعــه تاثیــر مهمــی دارد. اهمیــت اســت و ب
ــات  ــه حیوان ــی ک ــداد خانه های ــه تع ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــن  ــت: ای ــش اســت ، گف ــه افزای ــد رو ب ــداری می کنن را نگه
حیوانــات ناقــل بســیاری از بیماری هــا هســتند و بایــد 

ــود. ــام ش ــب انج ــا مرت ــیون آنه واکسیناس
مدیــر کل دامپزشــکی اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه افزایش 

ارتباطــات و جمعیــت ســبب شــده انتقــال بیماری هــا نیــز بــه 
ســرعت انجــام شــود ، افــزود: وجــود حیواناتــی تحــت عنوان 
حیوانــات مونــس در کنــار انســان، عوامــل بیمــاری زای بیــن 

انســان و حیــوان را افزایــش داده اســت.
ــه اینکــه ســالمت انســان در گــرو ســالمت  ــا اشــاره ب وی ب
ــان  ــت ، خاطر نش ــات اس ــه حیوان ــودات از جمل ــایر موج س
کــرد: در جامعــه امــروزی نــگاه صــرف بــه ســالمت انســان 
خود خواهانــه اســت و ســالمت انســان را به خطــر می انــدازد.

ــا کــم تریــن هزینه هــا می شــود  ــان اینکــه ب ــا بی رشــیدی ب
ــت: در  ــرد ،گف ــگیری ک ــه پیش ــا در جامع ــروز بیماری ه از ب
ســال های اخیــر خوشــبختانه توانســته ایم بــا اقدامــات 
پیشــگیرانه ، مــوارد ابتــال بــه تــب مالــت را در اســتان کرمــان 

کاهــش بدهیــم.

از  کرمــان  اســتان  دادگســتری  کل  رییــس  موحــد، 
ــه  ــش ماه ــی ش ــی ط ــای امنیت ــدی رخداده کاهش14درص
ــال  ــابه در س ــدت مش ــه م ــبت ب ــاری نس ــال ج ــدای س ابت
گذشــته خبــر داد و گفــت: شــاهد کاهــش 1۹درصــدی ســرقت 
مســلحانه در اســتان کرمــان طــی شــش ماهــه نخســت ســال 
ــتیم. ــته هس ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــاری نس ج

نماینــده عالــی قــوه قضائیــه در اســتان کرمــان بیان داشــت: در 
مجمــوع قتــل هــای عــادی ومســلحانه ۲4درصــد طــی شــش 
ماهــه ابتــدای ســال جــاری نســبت بــه ســال ۹5کاهــش یافته 

است.
وی علــت اصلــی بســیاری از قتــل هــا را نــزاع بــر اثــر اختالفات 
ــواد مخــدر و  ــی دانســت و افزود:مصــرف م ــی و ملک خانوادگ
مشــروبات الکلــی و پاییــن بــودن آســتانه تحمــل ، از عوامــل 

شــکل گیــری جرائــم خشــن اســت.
ــا موضــوع خشــونت-راهکارها و  ــی ب ــش مل ــت :همای وی گف
چالــش هــا در کرمــان بــا حضــور بیــش از ۲1ســازمان و نهــاد 
ــرم  ــوع ج ــگیری از وق ــت پیش ــت معاون ــا محوری ــف ب مختل

ــزار خواهــد شــد. دادگســتری اســتان برگ
یــدهللا موحــد ادامــه داد: در ایــن همایــش از نظــرات علمــی و 
تجربیــات اســاتید برجســته کشــوری در حــوزه هــای مختلــف 
ــی  ــرم شناس ــی و ج ــع شناس ــور اجتماعی-جام ــه ام از جمل

اســتفاده خواهــد شــد.
ــار  ــان ، اظه ــتان کرم ــه در اس ــوه قضائی ــی ق ــام عال ــن مق ای
کــرد: دادگســتری کرمــان از ظرفیــت هــای مدنــی واجتماعــی 
در جهــت کاهــش جرائــم و آســیب هــای اجتماعــی اســتفاده 

خواهــد کــرد.

رییــس دانشــگاه فنــی و حرفــه ای اســتان یــزد از انجام 
اقدامــات اولیــه بــرای تشــکیل مجمــع خیرین دانشــگاه 
ــل و  ــور تعام ــه منظ ــزد ب ــتان ی ــه ای اس ــی و حرف فن

ارتبــاط موثرتــر بــا خیریــن خبــر داد.
برنامــه  جلســه  در   ، میرفخرالدینــی  حیــدر  ســید 
ــی و  ــگاه فن ــران دانش ــل از خی ــش تجلی ــزی همای  ری
حرفــه ای اســتان یزد ، اظهار داشــت: ســاختار آموزشــی 
ــه  ــع ب ــده صنای ــث ش ــه ای باع ــی و حرف ــگاه فن دانش
منظــور تامیــن نیــروی فنــی خــود، ارتبــاط مســتمری با 
دانشــجویان و فــارغ التحصیــالن دانشــگاه فنــی و حرفه 
ای داشــته باشــند کــه منجــر بــه ایجــاد ارتبــاط موثــر و 
دائمــی بیــن دانشــگاه فنــی و حرفــه ای و صنعــت در 

زمینــه هــای علمــی وپژوهشــی مــی شــود. 

وی افــزود: ایــن ارتبــاط و نیــاز صنعــت باعــث جــذب 
کمــک هــای خیریــن نیــز شــده اســت و غالــب خیــران 
ــران  ــزد از مدی ــتان ی ــه ای اس ــی و حرف ــگاه فن دانش

شــاغل در صنعــت اســتان هســتند.
ــی و  ــگاه فن ــاز دانش ــه نی ــاره ب ــا اش ــی ب میرفخرالدین
حرفــه ای بــه کارگاه، آزمایشــگاه و تجهیــزات بــا توجــه 
بــه نــوع سیســتم آموزشــی ، بیــان کــرد: اقدامــات اولیه 
ــگاه  ــن دانش ــن ای ــع خیری ــکیل مجم ــور تش ــه منظ ب
ــد  ــی توان ــع م ــن مجم ــکیل ای ــه و تش ــورت گرفت ص
ــل از  ــری را در خصــوص معرفــی و تجلی اقدامــات موث
ــگاه  ــن دانش ــگاه ای ــناخت از جای ــاد ش ــن و ایج خیری
بــه منظــور هدایــت خیریــن بــه انجــام کارهــای موثــر، 

ــد. ــزی کن برنامــه ری

استانها

مدیرحج و زیارت چهارمحال و بختیاری عنوان کرد:

پیش بینی ثبت نام 10 هزار زائر در پیاده روی اربعین حسینی
رییس کل دادگستری استان کرمان خبر داد:

افزایش 14 درصدی رخدادهای امنیتی در کرمان 

مدیر کل دامپزشکی استان کرمان:

قاچاق دام در استان کرمان کنترل شده است 
 رییس دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد خبر داد: 

تشکیل مجمع خیرین دانشگاه فنی و حرفه ای

امام جمعه یزد در نشست 
ستاد اقتصاد مقاومتی؛
سود محوری یکی از 
مشکالت اقتصادی 

ــی  ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــت س ــری  در نشس ــت هللا ناص  آی
ــام  ــم در تم ــرآن کری ــه ق ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزد، ب ــتان ی اس
زمینه هــا بــرای پیشــرفت بشــریت دســتورات بســیار 
ــتورات  ــن دس ــه ای ــه ب ــی ک ــزود: در صورت ــی دارد ، اف مهم
بــه درســتی عمــل می کردیــم، قطعــا در هیــچ زمینــه ای بــا 
مشــکل مواجــه نمی شــدیم.نماینده ولــی فقیــه در اســتان 
یــزد تصریــح کــرد: از جملــه مســائلی کــه خداونــد در قــرآن 
کریــم نســبت بــه آن توجــه بســیار ویــژه ای داشــته، مســئله 
ــن  ــرآن در ای ــه دســتورات ق ــا ب ــر م ــه اگ اقتصــاد اســت ک
ــکالت  ــام مش ــا تم ــم، قطع ــل کنی ــتی عم ــه درس ــه ب زمین

ــود. ــرف می ش ــور برط ــادی کش اقتص
وی اقتصــاد مقاومتــی را راهــکار رفــع مشــکالت کشــور در 
زمینــه اقتصــاد دانســت و افــزود: متاســفانه در فعالیت هــای 

ــدارد و از ظرفیت هــای  اقتصــادی مــا جدیــت الزم وجــود ن
ــتفاده  ــود دارد اس ــور وج ــل کش ــه در داخ ــادی ک ــیار زی بس
ــال  ــکان در 5۰ س ــه ورود پی ــزد ب ــه ی ــام جمع نکرده ایم.ام
ــه از ورود  ــال ک ــس از 5۰ س ــزود: پ ــرد و اف ــاره ک ــل اش قب
ــران،  ــوز در ای ــفانه هن ــذرد ، متاس ــور می گ ــه کش ــکان ب پی
صنعــت خــودرو وابســته بــه خــارج از کشــور اســت و 
ــرای یــک خــودرو و قطعــات آن بایــد جلــوی خارجی هــا  ب
دســتمان را دراز کنیــم. ناصــری یــزدی افــزود: بــرای برخــی 
افــراد واردات دســتگاه ها و فنــاوری بســیار راحت تــر از ایــن 
ــاوری را  ــد و دســتگاه و فن ــه کنن ــد هزین ــه بخواهن شــده ک
در کشــور تولیــد کننــد و بــه جــای اینکــه ظرفیــت جوانــان 
ــرفت  ــه پیش ــد و زمین ــرار دهن ــتفاده ق ــورد اس ــل را م داخ
ــد و  ــه خارجی هــا می دهن ــد، ســود را ب کشــور را فراهــم کنن

را وارد می کننــد. دســتگاه ها 
ــزود: متاســفانه در  ــزد اف ــه در اســتان ی ــی فقی ــده ول نماین
ــیار  ــه بس ــک کارخان ــه ی ــود ک ــده می ش ــوارد دی ــی م برخ
بــزرگ تنهــا بــرای یــک قطعــه کوچــک بــه تعطیلــی کشــیده 
ــارج  ــه از خ ــن قطع ــه ای ــد ک ــر می مانن ــود و منتظ می ش

کشــور وارد شــود ، در حالــی کــه می تــوان بــا کمــی هزینــه 
و تــالش ایــن قطعــه را در داخــل کشــور تولیــد کــرد و زمینــه 
ــوه آن را هــم فراهــم کــرد. وی ســود محــوری را  ــد انب تولی
یکــی از مشــکالت اقتصــادی دانســت و خاطرنشــان کــرد: 
بســیاری از افــرادی کــه قصــد ورود بــه فعالیت هــای 
ــه  ــد ک ــی می رون ــمت فعالیت های ــه س ــد ب ــادی دارن اقتص
ســود بیشــتر دارنــد و اصــال بــه ایــن توجــه نمی کننــد کــه 
ــزد  ــاز اســت.امام جمعــه ی ــی در کشــور مــورد نی چــه کاالی
بیــان کــرد: همیــن موضــوع از جملــه علــل رقابتــی نبــودن 
برخــی تولیــدات داخــل کشــور اســت و ایــن کاالهــا از لحــاظ 
ــت  ــی وضعی ــابه خارج ــه مش ــبت ب ــت نس ــت و کیفی قیم
ــر و  ــت پایین ت ــر قیم ــه اگ ــی ک ــد ، در حال ــبی دارن نامناس
کیفیــت باالتــری داشــته باشــند مشــتری آنهــا هــم زیادتــر 
هــم دائمــی می شــود.ناصری یــزدی ادامــه داد: البتــه یکــی 
از دالیلــی کــه صنایــع بــه ســمت افزایــش قیمــت کاالهــای 
ــاالی تســهیالت بانکــی اســت کــه  ــد، ســود ب خــود می رون
ــال آن افزایــش  ــه دنب ســبب کاهــش ســود کارخانه هــا و ب

می شــود. قیمت هــا 

#خبر_ویژه

کوتاه از استانها
برگزاری دومین جشنواره 

صنایع برتر در یزد 
حســن بلندیــان ، رییس ســازمان بســیج مهندســین 
اســتان یــزد گفــت : دومیــن جشــنواره صنایــع برتــر 
اســتان یــزد بــا رویکــرد اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و 

اشــتغال برگــزار می شــود.
 بلندیــان ، در نشســت ســتاد اقتصــاد مقاومتــی 
اســتان یــزد بــا اشــاره بــه اقدامــات ســازمان بســیج 
ــاد  ــق اقتص ــه تحق ــزد در زمین ــتان ی ــین اس مهندس
مقاومتــی افــزود: یکــی از مهــم تریــن مســایلی کــه 
در زمینــه اقتصــاد مقاومتــی بایــد بــه آن توجــه کــرد، 
ــور  ــی کش ــای داخل ــتفاده از ظرفیت ه ــرورت اس ض

اســت.

بیماری گرینینگ مرکبات در باغات 
جنوب استان کرمان

ــبز ( ــوه س ــه ای می ــاری قرنطین ــاری گرینینگ)بیم بیم
ــش  ــان افزای ــتان کرم ــوب اس ــق جن ــات در مناط مرکب

ــت .  ــه اس یافت
ــی  ــدات گیاه ــود تولی ــاون بهب ــاهرخی ، مع ــالم ش اس
ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب اســتان کرمــان ، 
ــات در  ــاه پزشــکی مرکب ــای گی ــش ه ــش چال در همای
عنبرآبــاد گفــت: بــا پایشــی کــه در همــه مناطــق جنــوب 
انجــام گرفتــه ، متاســفانه بیمــاری گرینینــگ مرکبــات رو 
بــه افزایــش اســت و کشــاورزان بایــد بــه توصیــه فنــی 

ــد. ــل کنن ــاورزی عم ــات کش ــز خدم ــان مراک کارشناس
 شــاهرخی افــزود: میــزان بــاغ هــای آلــوده بــه بیمــاری 
ــان  ــش نش ــا پراکن ــت ، ام ــده اس ــخص نش ــوز مش هن
ــه ای  ــاری قرنطین ــگ )بیم ــاری گرینین ــد بیم ــی ده م
میــوه ســبز (مرکبــات در همــه مناطــق بــه ویــژه مناطــق 

ــه ای زنــگ خطــر جــدی اســت. کوهپای

مرحله استانی 
جشنواره قصه گویی در یزد 

 مســئول اطــالع رســانی کانــون پــرورش فکــری کــودکان 
ــه اســتانی  ــزاری مرحل ــزد ، از برگ ــان اســتان ی و نوجوان
بیســتمین جشــنواره بین المللــی قصه گویــی در یــزد 

ــر داد.  خب
مهــدی جــاور اظهــار داشــت: مرحلــه اســتانی بیســتمین 
جشــنواره بیــن المللــی قصــه گویــی اســتان یــزد از 15 
تــا 17 مهرمــاه جــاری همزمــان بــا هفتــه ملــی کــودک 

ــود. ــزار می ش برگ
ــودک امســال  ــه ک ــه شــعار هفت ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
»هــر کــودک نشــانی خداســت« انتخــاب شــده اســت، 
ــای  ــان در بخش ه ــنواره قصه گوی ــن جش ــزود: در ای اف
نوجــوان، مربیــان، آزاد، فراگیــر، رضــوی و پدربزرگ هــا و 
مادربزرگ هــا بــا یکدیگــر بــه رقابــت خواهنــد پرداخــت.

جــاور یــادآور شــد: ایــن جشــنواره در مجتمــع فرهنگــی 
ــان  ــودکان و نوجوان ــری ک ــرورش فک ــون پ ــری کان هن
اســتان یــزد واقــع در شــهرک دانشــگاه، بلــوار امیرکبیــر، 

کوچــه 1۲ امیرکبیــر برگــزار مــی شــود.

استانداردسازی کنتورهای آب 
روستاهای بخش بهمن ابرکوه 

 مدیــر امــور آبفــار شهرســتان ابرکــوه از اســتاندارد 
ــن  ســازی کنتورهــای آب روســتاهای بخــش بهمــن ای

شهرســتان خبــر داد. 
محمدعلــی اکرمــی اظهــار داشــت: استانداردســازی 
کنتورهــای روســتاهای بخــش بهمــن بــه دلیــل معیــوب 

ــا انجــام شــده اســت. ــودن آنه ب
وی بیــان کــرد: در ایــن طــرح ۳۰۰ کنتــور معیــوب 

شــد. استانداردســازی  و  تعویــض 
اکرمــی ادامــه داد: اجــرای ایــن پــروژه پنــج روســتا، 5 
ــت  ــر از جمعی ــزار و 86۲ نف ــوار و 1۹ ه ــزار و ۹۹4 خان ه

ایــن روســتاها را زیــر پوشــش قــرار مــی دهــد.

نمایشگاه صنایع دستی و سوغات 
استان ها در چهارمحال و بختیاری 

چهــار  بین المللــی  نمایشــگاه   شــرکت  مدیرعامــل 
ــگاه  ــن نمایش ــایش چهارمی ــاری از گش ــال و بختی مح
صنایع دســتی و ســوغات اســتان ها در چهارمحــال و 

بختیــاری خبــر داد.
محمــد مســعودی اظهــار کــرد: ایــن نمایشــگاه بــا حضور 
ــاری  ــال و بختی ــور در چهارمح ــتان های کش ــی اس تمام
برگــزار می شــود کــه صنایع دســتی و ســوغات تمــام 

ــرد.  ــرار می گی ــد ق ــرض دی اســتان ها در مع
وی آشــنایی و معرفــی تولیــدات صنایع دســتی، فراهــم 
ــوالت  ــه محص ــور ارای ــه منظ ــب ب ــتر مناس ــردن بس ک
دســتی  صنایــع  از  حمایــت  افــراد،  بــرای  متنــوع 
ــدون واســطه و ایجــاد  ــدان، عرضــه مســتقیم و ب هنرمن
ــا ســرمایه و هزینــه انــدک را از اهــداف ایــن  اشــتغال ب

ــت.  ــگاه دانس نمایش

 کمبود تجهیزات آتش نشانی
 در کرمان

 معــاون شــهردار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــود ماشــین  ــا مشــکل کمب ــان ب ــش نشــانی کرم آت
ــع  ــت: مناب ــت، گف ــه اس ــی مواج ــزات ایمن و تجهی
ــانی  ــش نش ــای آت ــه ه ــوی هزین ــهرداری جوابگ ش

نیســت و نیازمنــد اعتبــارات دولتــی هســتیم.
ــل از  ــن تجلی ــی ، در آیی ــا محمدرضاخوان  محمدرض
آتــش نشــانان ، ضمــن تســلیت فــرا رســیدن ایــام 
عــزاداری ســید و ســاالر شــهیدان ، گفــت: آنچــه از 
واقعــه عاشــورا بایــد درس گرفــت، ایثــار و جوانمردی 
ــوم در  اســت کــه توســط همــه اصحــاب امــام مظل

ــه نمایــش گذاشــته شــد. ایــن روز ب
ــا بیــان  معــاون خدمــات شــهری شــهردار کرمــان ب
اینکــه هــم اکنــون 1۰ ایســتگاه آتش نشــانی در شــهر 
کرمــان فعــال اســت که بــا افزایــش تعداد  ایســتگاه 
ــم،  ــده ای ــک ش ــی نزدی ــتاندارهای جهان ــه اس ــا ب ه
ادامــه داد: ســازمان آتــش نشــانی کرمــان متاســفانه 
بــا مشــکل کمبــود ماشــین و تجهیــزات ایمنــی 
مواجــه اســت کــه منابــع شــهرداری جوابگــوی هزینه 
ــارات  ــد اعتب ــت و نیازمن ــانی نیس ــش نش ــای آت ه

دولتــی هســتیم.

مــردم اســتان چهارمحــال و بختیــاری، امســال 
بــرای خدمــات رســانی بــه زائــران اربعیــن 
حســینی )ع(، ســه موکــب برپــا می کننــد. 

ــتاد  ــر س ــئول دفت ــوی ، مس ــر موس ــید جعف س
و  عالیــات در چهارمحــال  عتبــات  بازســازی 
بختیــاری ، از برپایــی و پشــتیبانی ســه موکــب 
در مراســم اربعیــن حســینی )ع( توســط مــردم 
ــر داد. ــال خب ــف و کرب ــلمچه، نج ــتان در ش اس

وی گفــت: یــک موکــب در مــرز شــلمچه و یــک 
موکــب در موقعیــت عمــود ۲85 در مســیر نجــف 
بــه کربــال برپــا و بــا توزیــع غــذای گــرم از زائــران 

حســینی )ع( پذیرایــی می شــود.
ــالی  ــز در کرب موســوی افــزود: موکــب دیگــر نی

معــال برپــا خواهــد شــد کــه عــالوه بــر پذیرایــی، 
دارای امکانــات اســکان بــرای زائــران اســت.

وی بــا بیــان اینکــه امســال در مجمــوع ، مــردم 
چهارمحــال و بختیــاری اســکان و پذیرایــی ۲۲۰ 
هــزار زائــر اربعیــن حســینی را بــه مــدت 1۰ روز 
ــداد  ــن تع ــه داد: از ای ــد ، ادام ــده دار شــده ان عه
1۰۰ هــزار نفــر در کربــال، 7۰ هــزار نفــر در موکــب 
ــال و  ــه کرب واقــع در عمــود ۲85 مســیر نجــف ب
5۰ هــزار نفــر در مــرز شــلمچه خدمــات رســانی 

می شــوند.
ــن  ــن آرد، ۲۰ ت ــه ۳۰ ت ــان اینک ــا بی ــوی ب موس
گوشــت قرمــز و دو تــن روغــن بــرای ایــن ســه 
ــن  ــت: مهم تری ــت ، گف ــده اس ــه ش ــب تهی موک

نیاز هــای مراســم اربعیــن حســینی شــامل 
شــش دســتگاه تریلــر آب معدنــی، دو کانتینــر 
یخچــال دار، تانکــر آبرســان و ســوخت بــه همــراه 
 ظــروف یــک بــار مصــرف و مــواد شــوینده
 اســت.وی بــه تهیه تعدادی ســرویس بهداشــتی 
ــط  ــن توس ــران اربعی ــرای زائ ــام ب و دوش حم
ــن  ــه کــرد: ای مــردم اســتان هــم اشــاره و اضاف
موکب هــا بــه ســه دســتگاه نانوایــی ســیار، یــک 
ــتگاه  ــانی، ۲۰ دس ــودروی آتش نش ــتگاه خ دس
کپســول آتــش نشــانی و دو دســتگاه آمبوالنــس 
ــد  ــکی نیازمن ــم پزش ــل و تی ــزات کام ــا تجهی ب
ــات  ــازی عتب ــتاد بازس ــر س ــئول دفت است.مس
عالیــات در چهارمحــال و بختیــاری خاطرنشــان 

ــد کمک هــای نقــدی را از  کــرد: خیــران می توانن
طریــق شــماره حســاب ۳۳۳6 بانــک صــادرات و 
ــواد خوراکــی  ــه م ــدی از جمل کمک هــای غیرنق
و پوشــاک را بــا مراجعــه بــه دفتــر مرکــزی 
ــهرکرد  ــات در ش ــات عالی ــازی عتب ــتاد بازس س
ــالک  ــه ۳6، پ ــان ورزش، کوچ ــه نشــانی خیاب ب
ــتان ها  ــه در شهرس ــه جمع ــر ائم ــا دفات ۳۳ و ی

تحویــل دهنــد.
وی یــادآور شــد: موکــب داران چهارمحــال و 
بختیــاری پارســال در موکــب قمــر بنــی هاشــم 
ــود ۲85 مســیر نجــف اشــرف  ــار عم )ع( در کن
ــاب  ــان ب ــن خیاب ــال و همچنی ــالی مع ــه کرب ب
القبلــه حــرم مطهــر حضــرت اباعبدهللا الحســین 
ــک  ــدود ی ــه ح ــال، ب ــدس کرب ــهر مق )ع( در ش
میلیــون زائــر پیــاده اربعیــن حســینی خدمــات 

ــد. ــه کردن ارای

برای خدمات رسانی به ۲۲۰ هزار زائر اربعین حسینی:

مردم چهارمحال و بختیاری سه موکب برپا می کنند 

،،
رییس دفتر منطقه ای یونســکو در ایران 
بــا اشــاره بــه ضــرورت جــذب مشــارکت 
بخش خصوصی در راســتای اجرای پالن 
مدیریت جهانشهر یزد، گفت: یونسکو 
بین المللــی  متخصصــان  اعــزام  آمــاده 
ــرای مشــاوره در اجــرای پــالن مدیریــت  ب

شــهری بــه یــزد اســت. 



ــا  ــه تنه یــک دندانپزشــک گفــت: اســتفاده از میخــک ن
تاثیــری در تســکین دنــدان درد نــدارد ، بلکــه منجــر بــه 

ــود.  ــز می ش ــا نی ــه لثه ه ــدن ب ــیب وارد ش آس
شــهاب کیانــزاده  گفــت: برخــی افــراد زمانــی کــه 
ــتفاده  ــای اس ــه ج ــوند ، ب ــدان می ش ــه درد دن ــا ب مبت
ــی روی  ــای خانگ ــه درمان ه ــب ، ب ــای مناس از راهکار ه

می آورنــد.
ــوع  ــن ن ــزود: اســتفاده از میخــک ، یکــی از همی وی اف
ــه ایــن موضــوع توجــه شــود  درمان هاســت، امــا بایــد ب
ــاد  ــبب ایج ــدان ، س ــک در دن ــدن میخ ــی مان ــه باق ک
ــد  ــوع می توان ــن موض ــده و همی ــیدی ش ــحات اس ترش

ــود. ــا ش ــه لثه ه ــدن ب ــیب وارد ش ــه آس ــر ب منج
ــتفاده از  ــرات اس ــه مض ــاره ب ــا اش ــک ب ــن دندانپزش ای

خــال دنــدان تصریــح کــرد: برخــی افــراد از خــال 
دنــدان بــه عنــوان یکــی از محصــوالت مراقبــت از 
دندان هــای خــود اســتفاده می کننــد، امــا بایــد بــه ایــن 
موضــوع توجــه شــود کــه خــال دنــدان می توانــد ســبب 

ــود. ــه ش ــدان و لث ــه دن ــردن ب ــیب وارد ک آس
ــدان  ــال دن ــرر از خ ــتفاده مک ــه داد: اس ــزاده ادام کیان
می توانــد مقدمــات پوســیدگی دندان هــا را فراهــم کــرده 
ــود. ــز می ش ــا نی ــزی لثه ه ــبب خونری ــار آن، س و در کن

مضــرات  از  را  دندان هــا  میــان  فاصلــه  ایجــاد  وی 
ــی از  ــت: یک ــت و گف ــدان دانس ــال دن ــتفاده از خ اس
مضــرات اســتفاده از خــال دنــدان، ایجــاد فاصلــه میــان 
ــرای  ــکاتی را ب ــز مش ــه نی ــاد فاصل ــت و ایج دندان هاس

ــت. ــد داش ــی خواه ــراد در پ اف

دکتــر غامرضــا اصغــری در نامــه ای خطــاب بــه دکتــر ایــرج 
ــای  ــران مبن ــای ای ــه فهرســت داروه ــان اینک ــا بی فاضــل ، ب
تولیــد، واردات، عرضــه و توزیــع داروهــا در بــازار دارویــی 
کشــور اســت ، نوشــت: از آنجــا کــه شــرکت هــای دارویــی و 
داروخانــه هــای کشــور طبــق قانــون مجــاز بــه توزیــع و عرضه 
داروهــای خــارج از ایــن فهرســت نیســتند ، تجویــز داروهــای 
خــارج از فهرســت توســط بعضــی از همــکاران پزشــک ، باعث 
ســرگردانی بیمــاران در تهیــه آن نــوع داروهــا و همچنیــن بروز 
کمبودهــای غیــر واقعــی در بــازار دارویــی کشــور خواهــد شــد. 
همچنیــن در ایــن نامــه بــا اشــاره بــه بنــد پ مــاده ۷۲ قانــون 
برنامــه ششــم توســعه جمهــوری اســامی ایــران کــه تجویــز 
ــی  ــاب م ــه حس ــف ب ــت  را تخل ــارج از فهرس ــای خ  داروه
آورد ، خواســتار ایــن شــده اســت کــه دکتــر ایــرج فاضــل، بــه 

نحــو مقتضــی دســتور  اطــاع رســانی »خــودداری از تجویــز 
هــر گونــه داروی خــارج از فهرســت داروهــای ایــران« را بــه 
تمامــی همــکاران پزشــک و انجمــن هــای علمــی و تخصصی 

پزشــکی صــادر کنــد.
وی در بخــش دیگــری از نامــه خطــاب بــه رییــس ســازمان 
ــای  ــد داروه ــت روزآم ــت:  فهرس ــکی، آورده اس ــام پزش نظ
ــه  ــذا و دارو ب ــازمان غ ــمی س ــه رس ــق صفح ــران از طری ای
دسترســی  قابــل   www.fda.gov.ir/item/۴۶۳  آدرس 
ــن  ــی و تدوی ــورای بررس ــه ش ــه دبیرخان ــن آنک ــت ، ضم اس
داروهــای ایــران ، آمادگــی دارد پیشــنهادات همــه اشــخاص 
ــود و  ــای موج ــذف داروه ــورد ح ــی را در م ــی و حقوق حقیق
ــه فهرســت دریافــت و  ــد ب ــا اضافــه کــردن داروهــای جدی ی

ــد. بررســی کن

یک دندانپزشک مطرح کرد:

مضرات استفاده از میخک برای تسکین دندان درد
 تجویز داروهای خارج از فهرست

 وزارت بهداشت ممنوع شود

آشنایی با درمان های خانگی عطسه 
عوامــل مختلفــی می تواننــد باعــث شــکل گیری عطســه شــوند کــه 

مهم تریــن آنهــا عبارتنــد از:
آب وهــوای ســرد، تغییــر در رطوبــت و دمــای هــوا، بــاران، عطرهــای 
قــوی، آلرژی هــای غذایــی، بعضــی از داروهــا و... . عطســه معمــوال 
هــم بــا مشــکاتی ماننــد عــدم تمرکــز، خســتگی، آبریــزش بینــی و 

قرمــزی چشــم همــراه می شــود.
خوش بختانــه، درمان هــای خانگــی و ســاده ای بــرای تســکین 

ــویم.  ــنا می ش ــا آش ــا آنه ــه ب ــه در ادام ــد ک ــود دارن ــه وج عطس
 عصاره نعناع

ــد از  ــت، می توانی ــی اس ــی بین ــت گرفتگ ــما به عل ــه ش ــر عطس اگ
خــواص ضدباکتریایــی عصــاره یــا روغــن نعناع اســتفاده کنیــد. ابتدا 
مقــداری آب را در ظــرف جــوش بیاوریــد و بعــد پنــج قطــره از عصــاره 
ــد و ســرتان را  ــه ای روی ســرتان بیندازی ــه آن بیفزایید.حول ــاع ب نعن
بــاالی ظــرف بگیریــد. حــاال بایــد عمیقــا نفــس بکشــید تــا ترکیبــات 

نعنــاع وارد دســتگاه تنفســی شــما شــوند. 
به عــاوه می توانیــد مقــداری عصــاره اکالیپتــوس هــم بــه ایــن 

ــام  ــی را انج ــل قبل ــان مراح ــد هم ــد و بع ــه کنی ــب اضاف ترکی
بدهیــد.

ــی و  ــی بین ــرای گرفتگ ــاع، ب ــار نعن ــوس در کن ــب اکالیپت ترکی
عطســه های ناشــی از ســرماخوردگی فوق العــاده اســت.

 چای رازیانه
ــی  ــی طبیع ــک و ضدویروس ــواص آنتی بیوتی ــه دارای خ  رازیان
اســت کــه می توانــد هر نــوع مشــکل در دســتگاه تنفســی فوقانی 
را نابــود کنــد و حالت هایــی ماننــد عطســه را هــم برطــرف ســازد.

ــد دو قاشــق چای خــوری از  ــوان آب را بجوشــانید، بع ــک لی ی
ــوش را  ــد، درپ ــش بریزی ــه را درون ــده رازیان ــای خردش دانه ه
بگذاریــد و آن را از روی شــعله بردارید.ایــن دانه هــا بایــد ۱۰ تــا 
۱۵ دقیقــه درون آب جــوش بماننــد و بعــد دانه هــا از آب جــدا 
شــوند. نوشــیدن دو فنجــان از ایــن دم نــوش یــا چــای، تعــداد 
ــه  ــی ک ــش می دهد.وقت ــی کاه ــور کل ــه را به ط ــات عطس دفع
دم نــوش رازیانــه آمــاده می کنیــد،  هرگــز نبایــد بعــد از اضافــه 
ــد.  ــعله بگذاری ــوش را روی ش ــه، دم ن ــای رازیان ــردن دانه ه ک
ــه را  ــود در رازیان ــی موج ــای طبیع ــت، روغن ه ــن کار نادرس ای

ــرد.  ــن می ب از بی

 فلفل سیاه 
ترکیبــات ســاده ای ماننــد فلفــل ســیاه می تواننــد راه حــل قدرتمنــدی 

بــرای مقابلــه بــا عطســه و آبریــزش بینی باشــند.
ــرم  ــا آب ول ــیاه را ب ــل س ــودر فلف ــوری از پ ــق غذاخ ــف قاش  نص
ــید.  ــب بنوش ــن ترکی ــار در روز از ای ــا ۳ ب ــد ۲ ت ــد. بع ــوط کنی مخل
مخلــوط فلفــل ســیاه و آب ولــرم را قرقــره کنیــد. ایــن کار بــه نابــودی 
ــما  ــد. ش ــک می کن ــرماخوردگی کم ــای س ــا و میکروب ه ویروس ه
ــد.  ــه کنی ــاالدها اضاف ــوپ ها و س ــه س ــیاه را ب ــل س ــد فلف می توانی

 چای بابونه
ــرای  ــی ب ــای خانگ ــن درمان ه ــی از بهتری ــرم، یک ــه گ ــای بابون  چ
عطســه هایی اســت کــه به علــت آلرژی هــا به وجــود می آینــد. 
و  دارد  فوق العــاده ای  آنتی هیســتامینی  خاصیــت  چــای،  ایــن 
می توانــد عطســه را ســریعا برطــرف کنــد. یــک قاشــق چای خــوری 
از گل هــای بابونــه خشک شــده را بــه یــک فنجــان آب جــوش 
اضافــه کنیــد و بگذاریــد کــه بــرای چنــد دقیقــه روی شــعله بجوشــد. 
بعــد مقــداری عســل بــه آن بیفزاییــد تــا طعــم بهتــری بــه آن بدهــد. 
ــف  ــه را متوق ــار در روز، عطس ــدار دو ب ــه مق ــای ب ــن چ ــرف ای مص

می کنــد. 

F.Ahmadi@eskimia.ir
فاطمه احمدیگروه سالمت

خــود درمانــی در بیــن مــردم کشــور مــا نیــز بســیار 
ــا همــه خانواده هــا  ــران تقریب شــایع اســت و در ای
ــه  ــده دارو هســتند، ب ــه مصــرف کنن ــه طــور روزان ب
طــوری کــه بــر اســاس گزارش هــای منتشــر 
ــه ۳۴۰ عــدد  شــده، هــر ایرانــی ســاالنه نزدیــک ب
دارو مصــرف می کنــد کــه ایــن عــدد بیــش از 
ــا ۱۵  ــی اســت. ایرانی هــا ۱۰ ت اســتانداردهای جهان
درصــد مجمــوع داروهــای کشــور را بــدون مشــورت 
بــا پزشــک و خودســرانه مصــرف می کننــد؛ در 
حالــی کــه میــزان مصــرف خودســرانه دارو در دیگر 
کشــورهای جهــان تنهــا دو تــا ســه درصــد اســت.

کشــورمان  در  دارو  مصــرف  آمــار  متاســفانه 
ــر  ــر باالت ــورهای دیگ ــایر کش ــا س ــه ب در مقایس
اســت، زیــرا در حــال حاضــر داروخانــه هــا درصــد 
ــدون نســخه پزشــک در  بســیاری از داروهــا را ب
ــد؛ یعنــی مصــرف  ــار مــردم قــرار مــی دهن اختی
دارو بــدون نســخه و نظــر پزشــک در کشــورمان 

ــت. ــته اس ــگیری داش ــد چمش رش
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  داروی  کارشــناس 
اصفهــان در ایــن زمینــه در گفــت و گــو بــا 
خبرنــگار مــا اظهــار کــرد: ۱۰ تــا ۱۵ درصــد 
ــا  ــدون مشــورت ب مجموعــه داروهــای کشــور ، ب
 پزشــک و خودســرانه توســط مــردم مصــرف

میشود.

مســکن هــا و قطره هــای چشــمی و آنتــی بیوتیک 
ــه  ــزان مصــرف خودســرانه دارو را ب ــا بیشــترین می ه

خــود اختصــاص  مــی دهنــد. 
ــور  ــزو ۲۰ کش ــرف دارو ج ــاظ مص ــه لح ــا ب ــور م کش
نخســت دنیاســت و نــرخ مصــرف خودســرانه دارو در 
ایــران نســبت بــه متوســط جهانــی تقریبــا ســه برابــر 

اســت. 
دکتــر علیرضــا مهدانیــان افــزود: در آمــار و ارقــام ارائــه 
شــده ، آنتــی بیوتیــک هــا جــزو داروهایــی هســتند 
کــه بســیار زیــاد و خودســرانه اســتفاده مــی شــوند و 
بــه طــور یقیــن ایــن داروهــا توســط بیمــاران در زمــان 
ابتــا بــه بیمــاری هــای تنفســی بیشــتر اســتفاده می 

شــود.

مهدانیــان ، بــا بیــان اینکــه بــه نظــر مــی آیــد 
کــه بیشــترین تصــورات ذهنــی اشــتباه در مــورد 
بیمــاری ســرماخودرگی اســت ، خاطرنشــان کــرد: 
ــرانه  ــاد خودس ــرف زی ــه مص ــر ب ــاری منج ــن بیم ای
فــرد یــک  البتــه   . اســت  شــده  کشــور  در   دارو 

ــه  ــی ب ــت خوب ــال در وضعی ــول س ــد در ط ــی توان  م
ــه  ــرا ک ــود ؛ چ ــرماخوردگی نش ــار س ــرد و دچ ــر بب س
، احتمــال  ایمنــی و زندگــی  وضعیــت نامطلــوب 
دنبــال  بــه  را  ســرماخوردگی  بیمــاری   افزایــش 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  داروی  دارد.کارشــناس 
اصفهــان گفــت: بیمــاری ســرماخوردگی رونــدی دارد و 
عائــم آن شــامل ســرفه، آب ریــزش بینــی، ســوزش 
چشــم و بــدن درد اســت و درمــان ایــن بیمــاری هــم 
دارای رونــدی هســت.بیماری هــای میکروبــی نیــاز بــه 
تشــخیص پیچیــده تــری دارنــد و درمــان ایــن بیماری 
هــا نیــز پیچیــده تــر از بیمــاری هــای ویروســی اســت.

مهدانیــان ، بــا اشــاره بــه اینکــه بیمــاری 
ــن  ــه داد: ای ــرماخوردگی دوره ای دارد ، ادام س
بیمــاری معمــوال بیــن یک تا ســه هفتــه در بین 
 بیمــاران مختلــف و بــا توجــه ویــروس ، طــول
ــق  ــا تزری ــان دارو ی ــرف ف ــد و مص ــی کش م
دارویــی بــه بهبــودی منجر نمــی شــود و معموال 
 ایــن تصــور اشــتباه و باورها را بیشــتر از اطرافیان
ــدون  ــود ب ــی ش ــب م ــه موج ــم ک ــی آموزی م
ــه  ــن باورهــای اشــتباه را ب ــق ، ای مطالعــه عمی

ــم. ــن کنی ــان تلقی خودم
وی بیــان داشــت: ایــن بیمــاری تنهــا بــا 
تشــخیص پزشــک احتیــاج بــه آنتــی بیوتیــک 
و احتیــاج بــه داروهــای کرتونــی دارد و پزشــک 
بــا معاینــه بیمــار و تجویــز مســکن و داروهــای 
او کمــک  بهبــودی  بــه  هیســتامین   آنتــی 

می کند.

#طب_سنتی

سالمت6

کارشناس داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح کرد: 

مصرف خود سرانه آنتی بیوتیک ها و عوارض جبران ناپذیر آن

تازههایپزشکی

یک ساعت ورزش در هفته 
از افسردگی پیشگیری می کند

ــا  ــز بریتانی ــاوث ول ــگاه نیوس ــان دانش ــات محقق تحقیق
 نشــان مــی دهــد حتــی مقادیــر کــم ورزش هــم

ــرای  ــا جنســیت ، ب ــه ســن ی ــدون توجــه ب ــد ب مــی توان
ســامت روان مفیــد باشــد و عاملــی محافــظ در مقابــل 

افســردگی باشــد.
در بــزرگ تریــن مطالعــه از ایــن نــوع، محققــان ۳۳,۹۰۸ 
فــرد بزرگســال نــروژی را از لحــاظ میــزان ورزش و عائــم 
افســردگی و اضطــراب ، بــه مــدت بالــغ بــر ۱۱ ســال تحت 

ــتند. نظر داش
ایــن تیــم تحقیــق بیــن المللــی دریافــت اگــر افــراد تنهــا 
یــک ســاعت در هفتــه فعالیــت فیزیکــی داشــته باشــند، 
ــل پیشــگیری  ــه افســردگی قاب ــا ب ــوارد ابت ۱۲ درصــد م

اســت.
 سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره مــی گویــد: 
ــی  ــان م ــه نش ــت ؛ چراک ــب اس ــا جال ــای م ــه ه »یافت
دهــد حتــی مــدت انــدک ورزش- مثــا یــک ســاعت در 
هفتــه- هــم مــی توانــد تاثیــر حفاظتــی قابــل توجهــی در 

مقابــل افســردگی داشــته باشــد.«
وی در ادامــه مــی افزایــد: »مــا همچنــان در تــاش بــرای 
دلیــل ایــن تاثیر حفاظتــی ورزش هســتیم، امــا معتقدیم 
مزایــای آن ناشــی از فوایــد گوناگــون فیزیکــی و اجتماعی 

فعالیــت فیزیکی اســت.«

 نوشیدن »چای«
 برای کاهش وزن مفید است

ــا مطالعــه بــر روی مــوش هــا ، مشــاهده  دانشــمندان ب
ــا تغییــر در متابولیــت هــای روده،   کردنــد چــای ســیاه ب

موجــب تغییــر متابولیســم انــرژی در کبــد مــی شــود.
مطالعــه نشــان داد هــم چــای ســیاه هــم چــای ســبز 
موجــب تغییــر در نســبت باکتــری هــای روده حیوانــات 
شــدند و درصــد باکتــری هــای مرتبــط بــا چاقــی کاهــش 
یافتــه ، در حالــی کــه باکتــری هــای مرتبــط بــا الغــری 

افزایــش مــی یابنــد.
مطالعــات قبلــی نشــان دادنــد که مــواد شــیمیایی موجود 
در چــای ســبز موســوم بــه پلــی فنــول هــا، جــذب شــده 
ــد.  ــی کنن ــر ایجــاد م ــد تغیی ــرژی کب  و در متابولیســم ان
یافتــه هــای جدیــد نشــان مــی دهــد پلــی فنــول 
ــک  ــذب در روده کوچ ــرای ج ــه ب ــیاه ک ــای س ــای چ ه
 بیــش از انــدازه بــزرگ هســتند، موجــب تحریــک رشــد

باکتــری هــای روده و تشــکیل اســیدهای چــرب بــا 
ــوند. ــی ش ــاه م ــره کوت زنجی

ــس،  ــس آنجل ــگاه ل ــق از دانش ــم تحقی ــت تی سرپرس
در ایــن بــاره مــی گویــد: »پلــی فنــول هــای چــای 
ســبز موثرتــر هســتند و در مقایســه بــا پلــی فنــول 
ــامت  ــرای س ــتری ب ــد بیش ــیاه، فوای ــای س ــای چ ه
ــون  ــبز در خ ــای س ــیمیایی چ ــواد ش ــه م ــد ؛ چراک دارن
 و بافــت بــدن جــذب مــی شــوند.یافته هــا نشــان

 مــی دهــد چــای ســیاه از طریــق یــک مکانیســم ویــژه به 
وســیله میکروبیــوم هــای روده، ممکن اســت در ســامت 

و کاهــش وزن انســان هــا نیــز نقش داشــته باشــد.«

تغذیه

خوراکی های محبوب پاییزی
فصــل  خوراکی هــای  از  قرمــز  چغنــدر  و  شــلغم 
پاییــز هســتند کــه بــه خصــوص اگــر در خانــه تهیــه 
شــوند، خــواص درمانــی و پیشــگیری بســیاری بــرای 

ــد.  ــدن دارن ــی ب سیســتم ایمن
چغنــدر قرمــز یکــی از خوراکی هایــی اســت کــه 
ــد و  ــر، قن ــن، فیب ــی از آه ــود ترکیب ــل وج ــه دلی ب
ــر  ســایر مــواد مغــذی ، فوایــد زیــادی دارد. عــاوه ب
ــرای  ــز ب ــرگ، ســاقه و ریشــه آن نی ــدر، ب ــوه چغن می
پیشــگیری از بیماری هــای واگیــردار مناســب اســت، 
ــرای  ــدر ب ــد ریشــه چغن ــد توجــه داشــت قن ــا بای ام

ــد، مضــر اســت. ــت دارن ــه دیاب کســانی ک
شــلغم نیــز از نظــر داشــتن ویتامیــن و اماحــی 
ازجملــه ســبزیجات   ، منیزیــم  و  مثــل کلســیم 
شــلغم  همچنیــن  سرماســت.  فصــل  مناســب 
ــون  ــان خ ــی جری ــای طبیع ــی از تصفیه کننده ه یک
ــه برخــی  ــا ب ــد از ابت ــه می توان شــناخته می شــود ک
ــرطان ها  ــی از س ــل انواع ــاک مث ــای خطرن بیماری ه

ــد. ــری کن جلوگی
و  میوه هــا  رنــگ،  قرمــز  بــر ســبزیجات  عــاوه 
ــماری  ــواص بی ش ــز خ ــگ نی ــبز رن ــبزی های س س
ــم  ــد. کل ــدن دارن ــی ب ــتم دفاع ــظ سیس ــرای حف ب
ــی از آنتی اکســیدان  ــی یکــی از ســبزیجات غن بروکل
و ویتامیــن اســت. ایــن نــوع کلــم سرشــار از پتاســیم، 
کلســیم و فیبــر اســت و عــاوه بــر تقویــت سیســتم 
ایمنــی بــدن، احتمــال ابتــا بــه بیماری هــای قلبــی و 

ــد. ــش می ده ــز کاه ــت را نی دیاب
اســفناج از دیگــر مــواد غذایــی مختــص فصــل ســرد 
ــاز  ــورد نی ــن C م ــه نقــش رســاندن ویتامی اســت ک
بــه بــدن را دارد. اســفناج بــا داشــتن حجــم زیــادی 
آنتی اکســیدان ، بــه تنهایــی می توانــد سیســتم 
ــا  ــال بیماری ه ــد و از انتق ــت کن ــدن را تقوی ــی ب ایمن
ــه فــرد دیگــر جلوگیــری کنــد. میوه هــای  از فــردی ب
ــیم،  ــتن پتاس ــا داش ــز ب ــوی نی ــل کی ــبزرنگ مث س
ــای  ــم آنزیم ه ــه تنظی ــن K، ب ــن C و ویتامی ویتامی

ــد. ــک می کن ــی کم گوارش
برخــی مــواد غذایــی کــه دارای مــواد معدنــی در 
ــی  ــش مهم ــد نق ــتند، می توانن ــود هس ــات خ ترکیب
در تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن ایفــا کننــد. بــه ایــن 
ترتیــب بــدن در برابــر بیماری هــا و ویروس هــای 
ــوان  ــه عن ــات ب ــاوم خواهــد شــد. مرکب ــف مق مختل
میوه هــای مختــص پاییــز و زمســتان سرشــار از 
ویتامیــن C هســتند و وجــود آنهــا در رژیــم غذایــی 
ــال، نارنگــی،  ــم اســت. پرتق ــز بســیار مه فصــل پایی
نارنــج و بــه خصــوص لیمــو تــرش و لیمــو شــیرین 
بهتریــن میوه هــا بــرای تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن 
در فصــل پاییــز اســت. در کنــار مصــرف ایــن میوه هــا، 
نوشــیدن آب طبیعــی میوه هــا نیــز تاثیــری دوچنــدان 
روی بــدن دارد. معمــوال افــراد هنــگام مصــرف میــوه، 
در هــر نوبــت یــک یــا دو واحــد میــوه می خورنــد، امــا 
هــر لیــوان آبمیــوه دارای تعــداد بیشــتری میوه اســت 
کــه بــه ایــن ترتیــب بــدن ، ویتامیــن و آنتی اکســیدان 

ــد. ــت می کن ــتری دریاف بیش

زیبایی

رفع خشکی و پوسته شدن لب ها
بــرای  بــا ارزش و مفیــدی  لب هــا دارایی هــای 
ــت  ــی اس ــه کس ــوند و چ ــوب می ش ــورت محس ص
کــه دوســت نداشــته باشــد لب هایــی نــرم، صورتــی 
ــک و  ــای خش ــد؟ لب ه ــته باش ــالم داش ــا س و ی
ــرده و  ــاد ک ــده، ب ــته ش ــته پوس ــورده، پوس ترک خ
یــا حتــی دچــار خونریــزی، صریحــا نشــان دهنــده 
ــور خورشــید  ــد ن ــش از ح ــرض بی ــی و در مع کم آب

ــدن ماســت. ــن ب ــرار گرفت ق
ــی  ــد در صورت ــب می توانن ــکاف های ل ــا و ش ترک ه
شــده  ایجــاد  تــورم  کــه  باشــند  نگران کننــده 
موجــب پوســته شــدن لب هــا مخصوصــا لــب 
پایینــی شــود. ایــن بــه ایــن دلیــل اســت کــه لــب 
پایینــی بیشــتر مســتعد خونریــزی اســت. عارضــه 
ــیار ــد بس ــا می توان ــی لب ه ــکی و ترک خوردگ  خش

آزار دهنــده باشــد مخصوصــا هنــگام خندیــدن و یــا 
خــوردن یــک غــذای تنــد و تــرش .

 چند درمان خانگی 
برای لب های ترک خورده 

روغن هــا موثرتریــن و مقــرون بــه  صرفه تریــن 
گزینــه جهــت درمــان  لب هــای خشــک و تــرک دار 
هســتند. روغن هــا بــدون شــک حــاوی چربــی 
زیــاد و مرطــوب کننــده طبیعــی پوســت هســتند و 
الیه هــای لب هــا را از ریشــه ، چــرب و مرطــوب 

می کننــد.
یــک قطــره از هــر نــوع روغنــی کــه دوســت داریــد 
ــان  ــرای ســامت نگــه داشــتن لب های ت ــد ب می توان

بهتریــن گزینــه باشــد. 
روغــن کرچــک دارای خاصیــت بــاالی دارویــی 
روی  را  روغــن کرچــک  از  قطــره  یــک  اســت. 
ــد و اثربخشــی شــگفت انگیز آن را  ــان بمالی لب هایت
بــه خوبــی بــر روی تمامــی الیه هــای پوســت لبتــان 

ــد. ــاهده کنی مش
ــث  ــوب ، باع ــه ای مرط ــاد الی ــا ایج ــن ب ــن روغ  ای
محافظــت از پوســت لب هــا و جلوگیــری از خشــکی 
و پوسته پوســته شــدن آن می شــود. ایــن یــک 

ــت. ــوری اس ــان ف روش درم
ــوب  ــرای مرط ــی ب ــی جادوی ــل روغن ــن نارگی روغ
کــردن و التیــام لب هــا در مواجهــه بــا خشــکی 
ــی و زنده شــدن  ــل باعــث تازگ ــن نارگی اســت. روغ
دوبــاره ســلول های پوســت و مرطــوب نگــه داشــتن 

 . د می شــو لب ها
روغــن زیتــون از ریشــه و اســاس هــر نــوع خشــکی 
را بهبــود می بخشــد و بــه ســرعت درمــان می کنــد. 
مزیــت اســتفاده از روغــن زیتــون اینســت کــه 
حتــی یــک شــبه هــم قابــل لمــس خواهــد بــود. 

روغــن کنجــد در واقــع یــک روغــن چنــدکاره و 
ــی در  ــی باالی ــدرت و توانای ــه ق ــت ک ــردی اس کارب
ــوع عارضــه و خشــکی  ــزان درمــان کــردن هــر ن می

پوســت دارد. 
هرشــب یــک قطــره از ایــن روغــن را روی پوســت 
لب هایتــان بمالیــد و از لــذت دائمــی لب هایــی 

ــوید. ــد ش ــی بهره من ــرم و صورت ن

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل سى و هفتم:  توجه به روزنه هاى آسيب 
رسانى به فرزند)3(

اگــر بعــد از بلــوغ احساســات مردانــه و زنانــه فرزنــدان مــورد 
توجــه قــرار گيــرد و پذيرفتــه شــود ، جــوان هرگــز بــه شــهوت 
ــد  ــار نخواه ــى گرفت ــى و اخاق ــات جنس ــاد و انحراف و اعتي

شــد.
علــى )ع( فرمودنــد: »َمــْن كُرَمــْت َعليــه نفُســُه، هانــت عليه 
شــهواُتُه« كســي كــه جانــش نــزد خــودش بزرگــوار باشــد و 
احســاس شايســتگى و كرامــت كنــد، شــهوت هــا و پســتى 
ــد:  ــز فرمودن ــوند و ني ــى ش ــك م ــوار و كوچ ــزد او خ ــا ن ه
ــرَُّه«)۵۲( كســي  ــْن َش ــا تأَم ــُه ف ــِه نفُس ــْت علي ــْن هاَن »َم
كــه جانــش نــزد خــودش پســت شــد و احســاس پســتى و 
رذالــت كــرد ، از شــرش در امــان مبــاش )هــر نــوع شــرى از 

او انتظــار مــى رود.(
عوامل ايجاد كننده آفت و آسيب در دوران بلوغ: 

۱ - بــى توجهــى والديــن و تربيــت هــاى غلــط دوران كودكــى 
و دوره ماقبــل بلــوغ.

۲ - عــدم آشــنايى نوجوانــان بــه خصوصيــات دوران بلــوغ و 
آمــاده نشــدن بــراى ورود بــه ايــن دوره حســاس.

و  دلهــره  و  ناهنجــاري هــاى روحــى و اضطــراب   - ۳
ــده در  ــه وجــود آم ــاى ب ــى ه تشــويش هاى ناشــى از ناامن

خانــواده، مدرســه و ...
۴ - عقــده هــاى حقــارت، خودكــم بينــى و عــدم احســاس 

وجــود پناهــگاه امــن.
ــوان  ــه ج ــبت ب ــن نس ــردن والدي ــرام نك ــم و احت ۵ - تكري

ــخصيتى او. ــات ش ــه احساس ــى ب ــى توجه ــود و ب خ
۶ - تربيــت دينــى نشــدن نوجــوان و ضعــف ايمــان بــه خــدا 

و ...
۷ - همنشين ناباب و غير قابل اعتماد.

۸ - مشاهده مناظر جنسى و شهوت انگيز.
۹ - شكست هاى شخصيتى در دوره هاى سنى مختلف.

۱۰ - تزلزل و به هم ريختگى كانون خانواده.
ــوغ ، از شــرایط  ــان در ســن بل »بخشــی از رفتارهــای نوجوان
ــات و  ــترش ارتباط ــرد. گس ــی گی ــات م ــر نش ــای معاص دنی
ــی  ــی عوامل ــی و مدگرای ــرف گرای ــه، مص ــات، مدرنیت اطاع
ــی  ــام م ــا اله ــوغ از آنه ــن بل ــوان در س ــه نوج ــتند ک هس
گیــرد و در رفتارهایــش بــروز مــی دهــد. نوجوانــان امــروزی 
 لبــاس ســاده نمــی پوشــند، اتــاق و وســایل شــخصی 

می خواهند و به فناوری های جدید دلبسته اند.
بــه هــر حــال، شــرایط گــذران مراحــل بلــوغ بســیار متفــاوت 
و خــاص شــده اســت و ماننــد گذشــته از مســیرهای همــوار 
ــترش،  ــن گس ــان ای ــوان در می ــذرد. نوج ــی گ ــن نم و معی
پیچیدگــی و هجــوم اطاعاتــی ، بیــش از هــر چیــز بــه دنبــال 
یــک الگــو مــی گــردد. الگوهــا در حقیقــت بــه نوجــوان کمک 
مــی کننــد تــا حــس قهرمــان پرســتی، مطلــق گرایــی و آرمان 
ــی  ــی بیرون ــند و مصداق ــر بکش ــه تصوی ــود را ب ــی خ جوی

برایــش پیــدا کننــد.«
از کتاب »اصول تربیت«، انتشارات همای رحمت
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مهــم تریــن علــت عفونــت هــای دســتگاه 
تنفســی فوقانــی ، ناشــی از عفونــت هــای 
ویروســی اســت کــه در پــی آن عائــم در مراحــل 
ــک ،  ــک ت ــای ت ــرفه ه ــورت س ــه ص ــه ب اولی
آبریــزش بینــی و تــب مختصــر اســت و شــدت 
آن بــا ســرفه هــای شــدید و تــب بــاال نیــز همــراه 

ــی شــود. م
در صــورت شــدت یافتــن عائــم نیزحتمــا بایــد 
ــال داد و از  ــج انتق ــک معال ــزد پزش ــودک را ن ک

ــد. ــن کار لحظــه ای غافــل نمان ای
ــا  ــه منظــور آشــنایی هــر چــه بیشــتر ب امــروز ب
ــای دســتگاه  ــت ه ــا عفون ــه ب ــای مقابل راهکاره
تنفســی فوقانــی،  ایمنــا گفتگویــی را بــا »دکتــر 
ــای  ــاری ه ــص بیم ــدم، متخص ــا مق احمدرض
کــودکان و نــوزادان« انجــام داده اســت کــه 

ــد: ــی خوانی ــه م ــروح آن را در ادام مش
چرا عفونت سینه کودک اتفاق می افتد؟ 

عفونــت هــای ســینه معمــوالً بــه دلیــل باکتــری 
یــا ویــروس هــا اتفــاق مــی افتنــد. التهــاب ریــه 
بــه علــت میکــروب هــای گیاهــی و ورم نایــژه به 

خاطــر یــک ویــروس اتفــاق مــی افتــد.
ــت هــای قارچــی ممکــن  بعضــی اوقــات، عفون

ــه عفونــت هــای ســینه منجــر شــود. اســت ب
ــه  ــد خــود را ب ــی توان ــواره م ــت ســینه هم عفون
شــکل التهــاب ریــه یــا ورم نایــژه نشــان دهــد، 
ــر روی کیســه هــای هــوا زمانــی  التهــاب ریــه ب

ــای  ــه ه ــی لول ــای مخاط ــژه ، غش ــه ورم نای ک
ــذارد. ــر مــی گ ــد، تاثی ــژه را ملتهــب مــی کن نای

 عفونت سینه در کودکان با چه 
عالیمی همراه است؟ 

بــا  معمــوالً  کــودکان  در  ســینه  عفونــت 
بــه  مــی شــود کــه  ســرماخوردگی شــروع 
ــل ــه ســرماخورگی حــاد و ســرفه تبدی ــج ب  تدری

می شود.
نشــانه هــای اصلــی عفونــت ســینه در کــودکان 
ــب،  ــی، ت ــزش بین ــا آب ری ــی ی ــامل: گرفتگ ش
کاهــش اشــتها و ســرفه خشــک اســت کــه بعــد 
ــر مــی شــوند و  ــم بدت ــد روز عائ از گذشــت چن
ممکــن اســت منجــر بــه ســرفه مــداوم، مشــکل 
در تنفــس، افزایــش ضربــان قلــب و بــی حســی 

کامــل شــود.
عایمــی  دچــار  کــودک  چنانچــه  بنابرایــن 
همچــون نشــانه هایــی از دفــع زیــاد آب ماننــد 
عــرق کــردن شــدید، خــواب آلودگــی و بــی 
ــد  ــی و خشــکی مــداوم در ســرفه شــد، بای حال

ــرد. ــه ک ــک مراجع ــه پزش ــه ب بافاصل
توانــد  نایــژه مــی  گونــه هــای شــدید ورم 
ــن  ــود، از ای ــس ش ــکل در تنف ــروز مش ــث ب باع
ــه ســختی نفــس مــی کشــد،   رو اگــر کــودک ب
 ســوراخ هــای بینــی کــودک بــزرگ شــده، 
ناخــن هــای کــودک بــه علــت کمبــود اکســیژن 
آبــی شــدند، کــودک ســریع تــر از ۶۰ بــار در 

ــای  ــس ه ــا نف ــد و ی ــی کش ــس م ــه نف دقیق
عمیــق و ســخت مــی کشــد، بافاصلــه کــودک را 

ــه بیمارســتان برســانید. ب
اگــر مطمئــن نیســتید کــه کــودک شــما از یــک 
ســرماخوردگی ســاده رنــج مــی بــرد یــا از 

ــد. ــورت کنی ــر مش ــا دکت ــینه، ب ــت س عفون
اگــر عائــم ســرماخوردگی یــا ســرفه پایــدار ماند، 
ــت ســینه شــدید  ــک عفون ــودک از ی ــاالً ک احتم
ــه در بیشــتر  ــرد، البت ــی ب ــج م ــژه رن ــا ورم نای ی
 مــوارد،  عائــم ورم نایــژه بــا گذشــت زمــان بهتــر

 می شود.
 راه های درمان عفونت سینه در 

کودکان کدامند؟ 
امــروزه یکــی از مشــکات مــا شــروع خودســرانه 
داروهــا بــه ویــژه آنتــی بیوتیــک هــا و داروهــای 
ــرای  ــن ب ــط والدی ــاص توس ــوارض خ دارای ع
کــودکان اســت کــه ایــن امــر بــه شــدت اشــتباه 

اســت.
ــا آب  شــاید در یــک تــب، انجــام بــدن شــویه ب
ــن  ــم تری ــودک ، مه ــاس ک ــش لب ــرم و کاه ول
اقــدام درمانــی محســوب شــود ، امــا در مــواردی 
کــه تــب کاهــش نیافتــه، مصــرف اســتامینوفن 
آن هــم بــا مقــدار مشــخص و بــا مشــورت 
ــده  ــه عم ــل اینک ــع اســت.به دلی پزشــک بامان
عفونــت هــای دســتگاه تنفســی فوقانــی ناشــی 
ــه  ــازی ب ــت ، نی ــی اس ــای ویروس ــت ه از عفون

مصــرف آنتــی بیوتیــک نیســت، از ایــن جهــت 
ــه کــودک توســط پزشــک و عــدم  بعــد از معاین
نیــاز تجویــز آنتــی بیوتیــک ، والدیــن بــرای ایــن 

ــد. کار اصــرار نکنن
بیشــتر مــوارد عفونــت ســینه در کــودکان و 
مخصوصــا ورم نایــژه در طــول یــک یــا دو 
 هفتــه بهتــر مــی شــوند، در مــوارد مایــم، شــما 
مــی توانیــد چنــد درمــان ســاده خانگــی را 
دنبــال کنیــد کــه مــی توانــد یــک ســرماخوردگی 

ــد. ــان کن ــی را درم معمول
ــدار  ــه خــوردن مق ــودک را ب ــال ک ــوان مث ــه عن ب
زیــادی شــیر و محصــوالت لبنــی تشــویق کنیــد؛ 
لبنیــات بــه بــدن کــودک قــدرت مــی دهــد کــه 
ــدن  ــم ش ــن از ک ــد و همچنی ــت بجنگ ــا عفون ب
آب بــدن جلوگیــری مــی کنــد، اگــر تــب کــودک 
ــات  ــی رود، لبنی ــاال م ــت ب ــول عفون ــما در ط ش
کمــک مــی کنــد کــه تــب او کاهــش پیــدا کنــد.

در زمان عفونت ســینه در کودکان،»اســتامینوفن«  
یــا »ایبوپروفــن« در انــدازه کوچــک تــر بــه 
کــم شــدن تــب، بهبــود گلــودرد و پاییــن بــردن 
گرفتگــی ســینه کمــک مــی کنــد، تنفــس 
کــودک را بهبــود مــی بخشــد و باعــث مــی شــود 

ــد. ــته باش ــری داش ــاس بهت احس
ــت ســینه در کــودک باعــث گرفتگــی  ــر عفون اگ
بینــی شــده و نفــس کشــیدن را بــرای او مشــکل 
ــت  ــه  او در حال ــد ب ــعی کنی ــت، س ــرده اس ک

ــد. ایســتاده غــذا بدهی
همچنیــن مــی تــوان از دارو هــای نمکــی بینــی 
کــه راه بینــی کــودک را تمیــز مــی کنــد و تنفــس 
را بهبــود مــی بخشــد، اســتفاده کــرد؛ داروهــای 
ــا موجــود  ــه ه ــی در بیشــتر داروخان ــی بین نمک

هســتند.
ــرای  ــنتی ب ــان س ــک درم ــار ، ی ــاق بخ استنش
بنابرایــن  عفونــت و گرفتگــی بینــی اســت، 

مــی تــوان یــک استنشــاق کننــده بخــار بــا 
مقــداری مالــش بخــار اســتفاده کــرد، ایــن کار 
ــت ســینه در کــودکان، ســرفه و  ــود عفون ــه بهب ب
تمیــز شــدن مجــرای بینــی آنهاکمــک مــی کنــد.

اگــر کــودک عفونــت ســینه یــا ورم نایــژه شــدید 
ــود ــی بهب ــای خانگ ــان ه ــا درم ــر ب ــا اگ  دارد ی

ــه  ــزد پزشــک مراجع ــًا ن ــد حتم ــد، بای نمــی یاب
ــرد. ک

 عوارض جانبی این بیماری چیست؟ 
رایــج تریــن نگرانــی بــرای تمــام والدیــن ، 
ــت  ــی اس ــی های ــا پیچیدگ ــی ی ــوارض جانب ع

کــه ورم نایــژه مــی توانــد بــه وجــود آورد ، امــا 
ــک  ــژه ی ــه ورم نای ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه نکت
ــر  ــت، ه ــدی نیس ــئله ای ج ــا مس ــرایط ی ش
چنــد کــه آســم و تنفــس ســخت مــی توانــد 
شــرایط شــدید آن باشــد، امــا در مــوارد نــادر، 
 عفونــت ســینه کــودکان التهــاب ریــه را افزایش

می دهد.
 راهکارهای پیشگیری از عفونت 

سینه در کودکان را در چه می دانید؟ 
اگــر کســی در محیــط خانــه از ســرماخوردگی 
یــا ســرفه رنــج مــی بــرد، بهتــر اســت کــودک را 
از او دور نگــه داریــد تــا اینکــه مانــع از عفونــت 

ســینه در کــودک شــوید.
 واکســن خاصــی بــرای ورم نایــژه وجــود 
نــدارد، امــا »پالیویزومــاب« دارویــی اســت کــه 
بــه کاهــش عایــم ورم نایــژه کمــک مــی کنــد.

ــه  ــید ک ــته باش ــر داش ــن را در نظ ــه ای  همیش
وقتــی از بیــرون بــه خانــه برمــی گردیــد  
بــا مــواد ضدعفونــی کننــده  را  دســتانتان 
بشــویید و البتــه مطمئــن شــوید کــودک شــما 
ــا  ــازی ی ــت از ب ــد از برگش ــن کار را بع ــز ای نی
مدرســه انجــام مــی دهــد ؛ چــرا کــه رعایــت 
ــتن او  ــه داش ــوب و دور نگ ــت خ ــک بهداش ی
از هــوای آلــوده ، مــی توانــد عفونــت ســینه در 

ــد. ــش ده ــودکان را کاه ک

ــردن از ورم هــای بیشــتر  ــری ک ــرای جلوگی  ب
ــا دســتمال کاغــذی  ــژه، دســتمال ســینه ی نای
ــده و دور  ــتفاده ش ــار اس ــک ب ــط ی ــد فق بای
انداختــه شــود. حمــام خانــه بایــد تمیــز و بــه 
طــور منظــم ضدعفونــی شــود تــا اینکــه کــودک 

ــا عفونــت تنفســی برخــورد نکنــد. ب
ــه  ــد ب ــه داری ــیگار دور نگ ــودک را از دود س ک
دلیــل آنکــه دود ســیگار بــه راحتــی مــی توانــد 

ــژه شــود. باعــث ورم نای

،،
 شایع ترین بیماری کودکان در فصل پاییز 
»عفونت های دســتگاه تنفســی فوقانی« 
اســت کــه شــامل: ســرماخوردگی هــا، گلــو 
درد، گــوش درد، عفونــت ســینوس هــا و 
عفونــت هــای دســتگاه تنفســی تحتانــی 

اســت.

متخصص بیماری های کودکان و نوزادان مطرح کرد:

عفونت سینه کودکان التهاب ریه را افزایش می دهد
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استان اصفهان خبر داد:
ثبت نام ۶ هزار نفر 

برای راهپیمایی اربعین
ــت:  ــان گف ــتان اصفه ــارت اس ــج و زی ــرکل ح مدی
بــرای  اصفهانــی  نفــر  هــزار  شــش  تاکنــون 
راهپیمایــی اربعیــن از اســتان اصفهــان ثبت نــام 

نــد. کرده ا

غالمحســین زاهــدی ، بــا اشــاره بــه اینکــه ثبت نــام 
ــن  ــی اربعی ــرای حضــور در راهپیمای ــان ب از متقاضی
از نیمــه مــرداد مــاه در ســایت »ســماح« آغــاز 
شــده اســت، اظهــار داشــت: تاکنــون از اســتان 
اصفهــان شــش هــزار نفــر در ایــن ســامانه ثبت نــام 

کرده انــد.
ــراد در ســامانه  ــام اف ــا ثبت ن ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ایــن  بــرای  و خــروج  ورود  نحــوه   ، »ســماح« 
ــت:  ــراز داش ــد، اب ــخص می کنن ــی را مش راهپیمای
ــام  ــامانه ثبت ن ــن س ــد در ای ــان بای ــه متقاضی هم

ــد. کنن
مدیــرکل حــج و زیــارت اســتان اصفهــان ، بــا اشــاره 
ــر کنســولگری موقــت عــراق در  ــدازی دفت ــه راه ان ب
ــران  ــد زائ ــروز  روادی ــت: ازدی ــح داش ــران تصری ای
ــه  ــه هم ــتا ب ــن راس ــده و در ای ــادر ش ــان ص اصفه
ــا  مــردم اســتان اصفهــان توصیــه می شــود کــه تنه
از راه قانونــی نســبت بــه دریافــت ویــزا اقــدام کننــد 

ــد. ــب ســودجویان را نخوردن و فری
وی بــا بیــان اینکــه زائــران در مرحلــه دوم ۴۰ 
ــه  ــز ب ــان نی ــزا و ۲۵ هــزار توم ــرای صــدور وی دالر ب
ــتی و  ــه ای و بهداش ــات بیم ــت خدم ــور دریاف منظ
ــن ۱۱  ــزود: همچنی ــد، اف ــت می کنن ــی پرداخ درمان
هــزار تومــان نیــز بــرای انجــام امــور اداری از زائــران 

دریافــت می شــود.
ــته  ــال گذش ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ، ب زاه
۸۲ هــزار نفــر از اســتان اصفهــان بــرای راهپیمایــی 
ــی  ــرد: پیش بین ــه ک ــد، اضاف ــام کردن ــن ثبت ن اربعی
ــزار نفــر  ــاری حــدود ۱۰۰ ه ــال ج می شــود در س

ــد. ــی شــرکت کنن ــن راهپیمای ــرای ای ب
وی افــزود: ســهم اصفهــان بــرای اعــزام زائــران در 
ــن  ــرای ای ــن نامحــدود اســت و ب ــی اربعی راهپیمای

امــر محدودیتــی تعریــف نشــده اســت.
ــا بیــان  مدیــرکل حــج و زیــارت اســتان اصفهــان ب
اینکــه اعــزام زائــران اربعیــن از اســتان اصفهــان ۱۹ 
مهــر مــاه آغــاز مــی شــود و تــا ۱۹ آبــان مــاه ادامــه 
ــد توجــه داشــت  ــن بای ــح کــرد: همچنی دارد، تصری
ــد. ــراق بمانن ــا ۲۰ روز در ع ــد ت ــران می توانن ــه زائ ک

گردشگری
با تغییر نام سازمان میراث فرهنگی 

مشکالت کم  نمی شود
ــه  ــرح وزارتخان ــترک ط ــیون مش ــس کمیس رئی
شــدن ســازمان میــراث فرهنگــی گفــت: مــا بــه 
ایــن اعتقــاد نداریــم کــه بــا عــوض شــدن اســم 
ــد. ایــن ســازمان مشــکالت هــم کاهــش می یاب

ــل  ــه نق ــن ب ــای وط ــه کیمی ــزارش روزنام ــه گ ب
نظــر  تبــادل  و  نشســت  مهــر،  خبرگــزاری  از 
ــراث  ــازمان می ــدن س ــه ش ــرح وزارتخان ــاره ط درب
فرهنگــی بــا حضــور نماینــدگان مجلــس و فعــاالن 
گردشــگری عصــر روز سه شــنبه در هتــل باباطاهــر 

ــد. ــزار ش ــران برگ ته
در ایــن برنامــه، خــدادادی رئیــس کمیســیون 
مشــترک طــرح وزارتخانــه شــدن ســازمان میــراث 
فرهنگــی اظهــار داشــت: مــا بــه ایــن اعتقــاد نداریم 
کــه بــا عوض شــدن اســم ایــن ســازمان مشــکالت 
ــد، وقتــی طرحــی را بیــش از  هــم کاهــش می یاب
صــد نفــر امضــا می کننــد یعنــی خبرهایــی اســت.

ــاز  ــالب نی ــه انق ــگری ب ــرد: گردش ــح ک  وی تصری
دارد. 

بایــد اول صنعــت گردشــگری را بپذیریــم و بــا دنیــا 
ــا جــذب گردشــگر رقابــت کنیــم. قــدم اول ایــن  ب
ــاء  ــرح را امض ــر آن ط ــش از ۱۰۰ نف ــه بی ــت ک اس
ــون  ــا اکن ــردم؛ م ــته م ــی خواس ــن یعن ــد. ای کردن
ــتر روی  ــد بیش ــم. بای ــب کرده ای ــات را تصوی جزئی

ــن طــرح کار شــود. ای
ــردم  ــده م ــی، نماین ــه میرزای ــن برنام ــه ای در ادام
متولیــان  کــرد:  تأکیــد  مجلــس  در  شــیراز 
ــد توجــه داشــته باشــند کــه هــدف  تشــکیالت بای
ــت  ــم. دول ــف کنی ــت تعری ــرح را می بایس ــن ط ای
بــه معنــای عــام و خــاص بــزرگ، پرهزینــه و 
تنبــل شــده اســت و بودجــه دولــت ۹۰ درصــد 
 بودجــه جــاری و ۱۰ درصــد از آن بــرای عمــران

است. 
ــاید  ــرد. ش ــود کاری ک ــد نمی ش ــا ۱۰ درص ــس ب پ
در ســال های آینــده همیــن ۱۰ درصــد بودجــه 
عمرانــی هــم وجــود نداشــته باشــد پــس بایــد بــا 
ــگاه  ــر جای ــرد و اگ ــکاری ک بخــش خصوصــی هم
ــای واقعــی مشــخص شــود آن موقــع  ــه معن آن ب
 می توانیــم بگوییــم کــه بــه گردشــگری توجــه 

کرده ایم.

نمایــش ایرانی-اســالمی تعزیــه از امروز)۱۳ 
مهرمــاه( بــا اعــزام گروهــی از ایــران بــا 
همــکاری رایزنــی فرهنگــی کشــورمان در 
ــان و  ــهرهای آلم ــدادی از ش ــن ، در تع برلی

لهســتان اجــرا می شــود.
ــران  ــزن فرهنگــی ای ــی، رای ســیدعلی موجان
در آلمــان ، بــا اعــالم ایــن خبــر اظهــار کــرد: 
ــی  ــط گروه ــتین بار توس ــرای نخس ــه ب تعزی
اعزامــی از ایــران - گــروه تعزیــه قزویــن - 
بــه سرپرســتی ســیف هللا شــکری ، در آلمــان 

ــود. ــرا می ش ــتان اج و لهس
وی افــزود: رایزنــی فرهنگی ایــران در آلمان، 
انســتیتو حافــظ، خانــه ایــران در برلیــن، 
ســفارت ایــران در آلمــان و کنســولگری ایران 
ــر  ــا یکدیگ ــه ب ــن برنام ــورگ در ای در هامب
همــکاری دارنــد و قــرار اســت گــروه تعزیــه 
در شــهرهای برلیــن، هامبــورگ و فرانکفــورت 

اجــرا داشــته باشــد.
آلمــان  در  کشــورمان  فرهنگــی  رایــزن 
ــه ۱۰ روز  ــرای تعزی ــروه اج ــرد: گ ــح ک تصری
ــه  ــر اینک ــالوه ب ــود و ع ــد ب ــان خواهن در آلم
ــد کــرد،  ــان برنامــه اجــرا خواهن ــرای ایرانی ب
ــی  ــم رونمای ــیه مراس ــت در حاش ــرار اس ق
ــگاه  ــین« در نمایش ــل الحس ــاب »مقت از کت
ــرای  ــز ب ــورت نی ــاب فرانکف ــی کت بین الملل

ــد. ــرا کنن ــه اج ــدان برنام ــه من عالق

تعزیــه  اجــرای  تصریــح کــرد:  موجانــی 
دیگــر  از  لهســتان  پایتخــت  ورشــو،  در 
ــود و در  برنامه هــای گــروه ایرانــی خواهــد ب
حــال هماهنگــی بــا ســفارت ایــران در ایــن 

زمینــه هســتیم.
 اجرای رسمی تعزیه در اروپا

برای اولین بار
در  برنامــه  شــد:  یــادآور  پایــان  در  وی 
ــا  ــد بود،ام ــی خواه ــان فارس ــه زب ــان ب آلم
ــه لهســتانی  ــان ب در لهســتان ترجمــه هم زم

ــت. ــد داش ــم خواه ه
ایکنــا بــرای آشــنایی بیشــتر بــا فعالیت هــای 
ــا ســیف هللا  ــا ب ــه قزویــن در اروپ گــروه تعزی
و  پژوهشــگر موســیقی ســنتی  شــکری، 
ــروه  ــن گ ــه سرپرســت ای ــه ک ــی و تعزی آیین
ــز  ــه آلمــان و لهســتان اســت، نی در اعــزام ب
بــه گفت و گــو نشســت. وی ابتــدا اظهــار 
کــرد: امســال پنجمیــن ســال اســت کــه در 
خــارج از کشــور اجــرای برنامــه خواهیــم 
داشــت و بــرای اولیــن بــار بــا اجــرا در آلمــان 
ــرا  ــه اج ــا تعزی ــمی در اروپ ــورت رس ــه ص ب

می کنیــم.
ــن  ــر م ــالوه ب ــرا ع ــن اج ــزود: در ای وی اف
ــروه  ــی گ ــت معرف ــوان سرپرس ــه عن ــه ب ک
ــتاد  ــامل اس ــر ش ــه نف ــده دارم، س ــر عه را ب
محمــد بخشــی نیا، امیــر صفــری و محســن 

ــور  ــوان حض ــوان تعزیه خ ــه عن ــش ب گیوه گ
ــد. دارن

 هنری اختصاصا ایرانی و شیعی
شــکری ، در ادامــه بــا تأکیــد بــر اینکــه 
تعزیــه هنــری ایرانــی - شــیعی اســت، 
تصریــح کــرد: تعزیــه تنهــا تئاتــر جهــان 
اســالم اســت کــه الزامــا و اختصاصــا شــیعی 
و متعلــق بــه مــردم ایــران اســت یعنــی اگــر 
ــا  ــه شــکل ابتدایــی ی در کشــورهای دیگــر ب
نزدیــک بــه فــرم کنونــی، ایــن تئاتــر را اجــرا 

می کننــد، از ایــران الگــو گرفته انــد.
 میراث 500 ساله

آیینــی  و  ســنتی  موســیقی  پژوهشــگر 
ــه  ــرای تعزی ــداف اج ــاره اه ــورمان ، درب کش
در آلمــان و لهســتان بیــان کــرد: یکــی از 
مهم تریــن اهــداف مــا شناســاندن حرفــه ای 
ایــن هنــر و جنبه هــای خــاص ایــن هنــر بــه 
ــژه  ــه وی ــان ب ــا و کل جه ــع علمــی دنی مجام
اروپــا بــه عنــوان یکــی از مدعیــان تئاتــر 

ــت. اس
ــه، موســیقی ۵۰۰  وی گفــت: موســیقی تعزی
ســال اخیــر ایــران را بــه صــورت اصیــل، فاخر 
و بکــر بــا خــود بــه همــراه دارد و  در بخــش 
آیینــی و حماســی نیــز تعزیــه خروجــی 
پرده خوانــی،  نقالــی،  ماننــد  هنــر  چنــد 

شــمایل گردانی و مینیاتــور اســت.

 فتوای ۱۳0 عالم دینی
ســیف هللا شــکری ادامــه داد: از نظــر دینــی 
و  مراجــع  بزرگ تریــن  از  نفــر   ۱۳۰ هــم 
علمــای دینــی شــیعه در دویســت ســال 
اخیــر دربــاره تعزیــه فتواهــای مثبــت و 
ایــن هنــر در  و  بســیار خــاص داده انــد 
ــیعه  ــب ش ــا مکت ــنایی ب ــی آش ــش آیین بخ
ــال دارد. ــه دنب ــهداء را ب ــب سید الش و مکت

ــه برنامه هــای گــروه تعزیــه  ــا اشــاره ب وی ب
قزویــن در آلمــان و لهســتان ، یــادآور شــد: 
مــا امــروز)۱۳ مهــر( عــازم آلمــان هســتیم 
و در ســفر ۱۰ روزه بــه آلمــان، هفــت روز 
اجــرا و ســخنرانی خواهیــم داشــت کــه 
۱۳ مهر)پنجــم اکتبــر( در مرکــز اســالمی 
نشســت  اکتبــر(  مهــر)۶   ۱۴ برلیــن، 
مهر)هفتــم   ۱۵ برلیــن،  شــیعه پژوهی 
اکتبــر(  ۱۶ مهر)هشــتم  برلیــن،  اکتبــر( 

هامبــورگ، ۱۷ مهــر)۱۰ اکتبــر( در ورشــو 
لهســتان و ۲۱ مهــر)۱۳ اکتبــر( در مرکــز 
ــا ۲۳  ــت و از ۱۹ ت ــورت اس ــالمی فرانکف اس
ــگاه  ــم در نمایش ــر( ه ــا ۱۵ اکتب ــر)۱۱ ت مه
بــزرگ کتــاب فرانکفــورت اجراهــای متنــوع، 

آیینــی و حماســی خواهیــم داشــت.
 مکتب قزوین در آلمان و لهستان

ــه  ــس ب ــه ۳۶۵ مجل ــت: تعزی ــکری گف ش
تعــداد روزهــای ســال دارد و در آلمــان و 
لهســتان بــه مکتــب قزویــن اجــرا خواهیــم 

ــت. داش
پیــش از ایــن دو ســال متوالــی)۲۰۱۴ و 
۲۰۱۵( در روســیه اجــرا داشــتیم؛ در ایــن 
و  بــود  خــوب  بســیار  اســتقبال  کشــور 
ــه  ــدون اینک ــد ب ــه می کردن ــاگران گری تماش
زبــان فارســی را بداننــد یــا حتــی مســلمان 

ــند. باش

تعزیه به اروپا می رود

نمایش آیین فاخر ایران در قاره سبز

قدیمی تریــن  به عنــوان  یــزد  امیرچخمــاق  نخــل 
ــس از بهســازی  ــت پ ــا ۴۵۰ ســال قدم ــان ب نخــل جه
ــار  ــن ب ــرای اولی ــال ب ــزد ، امس ــاق ی ــدان امیرچخم می
ــد و  ــد ش ــن بلن ــورا از زمی ــال در روز عاش ــد از ۷۰ س بع
حســینیه امیرچخمــاق نیــز در جــوار قبــور شــهدای گمنام 
روز ســیزدهم محــرم شــاهد عــزاداری هیئت هــای 
مذهبــی بــود. محمدرضــا نصیــری ، سرپرســت معاونــت 
ــر  ــنبه ۱۲ مه ــروز  چهارش ــن اداره کل دی ــگری ای گردش
ــه مراســم  ــرد: »ســال های ســال اســت ک ــوان ک ۹۶ عن
ســوم امــام حســین)ع( و یــاران باوفایش در یــزد برگزار 
ــرم  ــیزده مح ــا س ــان ب ــم هم زم ــن مراس ــود. ای می ش
از صبــح بــا حضــور هیئت هــای عــزاداری، همراهــی 
بــزرگان دینــی و نماینــده ولی فقیــه در اســتان یــزد 

ــد.« ــزار ش برگ
ــزد  ــتان ی ــی اس ــای مذهب ــردم و هیئت ه ــزود: »م او اف
ــوم  ــا س ــرم ی ــیزده مح ــزاداری س ــم ع ــور در مراس حض
ــد.  ــم می دانن ــیار مه ــالم را بس ــین علیه الس ــام حس ام
ایــن مراســم کــه قدمتــی چندصدســاله دارد ، به یــاد بــر 
زمیــن مانــدن پیکــر پــاک شــهیدان کربــال به مــدت ســه 
ــان  ــپردن آن ــاک س ــه خ ــال و ب ــرای داغ کرب روز در صح

پــس از ســه روز برگــزار شــد.«
نصیــری ادامــه داد: »ایــن نخــل بعــد از تعمیــر و 
استحکام بخشــی و تأییــد کارشناســان فــن، امســال 
ظهــر عاشــورا در حســینیه امیرچخمــاق یــزد بــا حضــور 
هیئت هــای مذهبــی طبــق آداب و رســوم یزدی هــا 

ــد.« ــده ش گردان

مجموعــه آثــار فرهنــگ و تمــدن کهــن ارمنســتان از ایــن 
کشــور همــراه بــا دو نماینــده از مــوزه تاریــخ ارمنســتان 
ــران  ــی ای ــوزه مل ــه م ــالمت ب ــد و به س ــران ش وارد ای

انتقــال یافــت.
جبرئیــل نوکنــده ، مدیــر مــوزه ملــی ایــران دیــروز 
چهارشــنبه ۱۲ مهــر ۹۶ بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: »ایــن 
ــارم  ــزاره چه ــه ه ــوط ب ــی مرب ــامل ۱۰۳ ش ــه ش ــار ک آث
ــگاه  ــت ، در نمایش ــالد اس ــش از می ــم پی ــده یک ــا س ت
ــد  ــش درخواه ــه نمای ــتان ب ــران و ارمنس ــترک ای مش

ــد.« آم
مدیــر مــوزه ملــی ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه دو نماینــده 
از مــوزه تاریــخ ارمنســتان به  همــراه ایــن اشــیا بــه ایــران 
ــخ ۲۵  ــن نمایشــگاه در تاری ــرد: »ای ــح ک ــد ، تصری آمدن

ــر  ــور علی اصغ ــا حض ــران ب ــی ای ــوزه مل ــر ۹۶ در م مه
مونســان ، معــاون رییس جمهــوری و رییــس ســازمان 
میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری و آرمــن 
امیریــان، وزیــر فرهنــگ جمهــوری ارمنســتان گشــایش 
ــان عالقه منــدان و  ــا ۲۷ دی ۹۶ میزب خواهــد یافــت و ت

بازدیدکننــدگان خواهــد بــود.«
او بیــان کــرد: »در روزهــای آینــده چیــدن اشــیا آغــاز و 

ــه می شــود.« ــا تهی ــت آنه گزارشــی از وضعی
نوکنــده ادامــه داد: »برگــزاری نمایشــگاه های مشــترک 
برنامه هایــی  جملــه  از   ، مختلــف  کشــورهای  بــا 
اســت کــه مــوزه ملــی ایــران بــا اولویــت حفــظ و 
کار  دســتور  در  تاریخــی،  اشــیای  و  آثــار   نگهــداری 

دارد.«

تجمع هیئت های مذهبی در جوار قبور 
شهدای گمنام مجموعه امیرچخماق یزد

آثار موزه تاریخ ارمنستان به موزه ملی ایران رسید

 برگزاری نمایشگاه از 25 مهر

دادنامه
 ۹۶۰۹۹۷۰۳۵۲۲۰۰۸۳۰  : دادنامــه  شــماره 
تاریــخ تنظیــم : ۱۳۹۶/۶/۹ شــماره پرونــده 
بایگانــی  شــماره   ۹۵۰۹۹۸۳۸۱۹۷۰۰۷۹۶  :
 ۰۷۹۶ کالســه  پرونــده   ۹۶۰۳۴۲  : شــعبه 
۹۵۰۹۹۸۳۸۱۹۷۰ شــعبه ۲۲ دادگاه عمومــی 
ــی  ــم نهای ــان تصمی ــی شهرســتان اصفه حقوق
شــماره ۹۶۰۹۹۷۰۳۵۲۲۰۰۸۳۰ خواهــان: خانــم 
فتانــه ربیعــی فرادنبــه فرزنــد غالمحســن 
بــه نشــانی اســتان چهارمحــال وبختیــاری 
- شهرســتان بروجــن - شــهر بروجــن - 
خیابــن شــهدا کوچــه شــرف ۳ خوانــده: آقــای 
امیرمنصــور شــیرازی نــژاد بــه نشــانی مجهــول 
المــکان خواســته هــا: ۱. مطالبــه وجــه چــک

ــکار  ــی گردش ــمه تعال ــته بس ــن خواس ۲. تامی
ــده  ــات پرون ــی محتوی ــس از بررس : دادگاه پ
ــل  ــرح ذی ــه ش ــالم و ب ــی را اع ــم دادرس خت
مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد. رای دادگاه

ربیعــی  فتانــه  خانــم  دعــوی  درخصــوص 
فرادنبــه فرزنــد غالمحســن بــه طرفیــت آقــای 
ــد  ــد محم ــژاد فرزن ــیرازی ن ــور ش ــر منص امی
اســماعیل بــه خواســته مطالبــه مبلــغ دویســت 
ــره  ــال وجــه دو فق ــون ری ــاه  و دو میلی و پنج
ــورخ ۹۵/۱۰/۷  ــماره ۴۲۸۷۰۲ م ــه ش ــک ب چ
و ۴۲۸۷۰۳ مــورخ ۹۵/۹/۲۶ هــر یــک بــه 
ــک  ــده بان ــر دو عه ــال ه ــغ ۱۲۶۰۰۰۰۰۰ ری مبل
ــام  ــه انضم ــان ب ــجد اصفه ــعبه مس ــت ش مل
ــر  ــارت تاخی ــی و خس ــارات قانون ــق خس مطل
ــم  ــا اجــرای حک ــان ســر رســید ت ــه از زم تادی
ــه بقــای اصــول مســتندات  ــا توجــه ب دادگاه ب
در یــد خواهــان و گواهــی عــدم پرداخــت 
صــادره از ســوی بانــک محــال علیــه کــه 
ــتحقاق  ــده و اس ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ظه
خواهــان در مطالبــه وجــه خواســته دارد و 
اینکــه دفــاع موثــر و دلیــل و مدرکــی در 
ــه  ــه دادگاه ارائ ــش ب ــه خوی ــت ذم ــات برائ اثب
ننمــوده اســت و ســایر محتویــات پرونــده 
ــذا  ــت ل ــت اس ــر دادگاه ثاب ــان ب ــوی خواه دع
بــه اســتناد مــواد ۲۴۹ - ۳۱۰-۳۱۳ قانــون 
تجــارت و مــواد ۱۹۹-۱۹۸ - ۳۰۵-۳۰۳ - ۳۰۶ 
 ۵۲۲ - ۵۱۹ - ۵۱۵ - ۵۰۲ - ۳۳۶ - ۳۳۱-
قانــون آییــن دادرســی مدنــی و تبصــره مــاده 
۲ قانــون صــدور چــک و استفســاریه راجــع بــه 
آن حکــم بــر محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت 
مبلــغ  ۲۵۲۰۰۰۰۰۰ریــال بابــت أصــل خواســته و 
پرداخــت مبلــغ ۹/۰۶۵/۰۰۰ ریــال بابــت هزینــه 
ــه  ــر تادی ــن خســارت تاخی دادرســی و همچنی
از تاریــخ سررســید تــا تاریــخ وصــول کــه 
محاســبه آن براســاس نــرخ اعالمــی از ســوی 
بانــک مرکــزی بــر عهــده اجــرای احــکام مــی 
ــی  ــالم م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــد در ح باش
نمایــد. رای صــادره غیابــی کــه ظــرف بیســت 
ــی در دادگاه  ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب روز پ
ــس  ــت روز پ ــرف بیس ــده رای و ظ صادرکنن
از آن قابــل تجدیدنظرخواهــی در دادگاه 

محتــرم تجدیدنظــر مرکــز اســتان مــی باشــد.
دادگاه   ۲۲ شــعبه  رئيــس   ۲۰۴۴۵ الــف  م 
عمومــی حقوقــی اصفهــان- محمــود شــریفی

موضوع : آگهی فقدان سند
نظــر بــه اینکــه ســند مالکیــت شــد انــگ 
از  فرعــی   ۲۵۰۷۳ شــماره  ثبتــی  پــالک 
اصفهــان   ۱۴ بخــش  در  واقــع  اصلــی   ۶۸
شــماره  بــه  الکترونیــک  امــالک  دفتــر  در 
اصغــر  نــام  بــه   ۱۳۹۵۲۰۳۰۲۰۲۵۰۰۵۴۰۴
چاپــی  شــماره  تحــت  طــراری  نــوروزی 
و تســلیم  مسلســل ۶۳۶۵۸۰ ج ۹۴ صــادر 
گردیــده اســت کــه بــا ارائــه درخواســت کتبــی 
بــه انضمــام دو بــرگ استشــهادیه محلــی 
ــماره : ۱۲۴۱۷  ــل ش ــهود آن ذی ــاء ش ــه امض ک
مــورخ ۱۳۹۶/۰۶/۴ گواهــی دفترخانــه ۲۴۹ 
اصفهــان رســیده اســت مدعــی اســت کــه 
ســند مالکیــت آن بــه علــت جابجائــی مفقــود 
ــای  ــده اســت و درخواســت صــدور المثن گردی
ســند مالکیــت ملــک فــوق را نمــوده انــد لــذا 
مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل 
ــک  ــت در ی ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده ۱۲۰ آیی م
نوبــت آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی مدعــی 
ــا  ــوم ی ــک مرق ــه مل ــه نســبت ب انجــام معامل
ــد از  ــود میباش ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س وج

ــدت ــرف م ــی ظ ــن آگه ــار ای ــخ انتش تاری
ده روز اعتــراض خــود را کتبــًا ضمــن ارائــه 
اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن 
ــب  ــا مرات ــد ت اداره تســلیم و رســید اخــذ نمای
صورتمجلــس و اصلــی ســند مالکیــت بــه ارائــه 
کننــده ســند مســترد گــردد بدیهــی اســت اگــر 
ــا در  ــید ی ــی نرس ــرر اعتراض ــدت مق ــرف م ظ
ــا  ــت ی ــند مالکی ــی س ــراض اصل ــورت اعت ص
ــه صــدور  ــدام ب ــه نشــود اق ــه ارائ ســند معامل
ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد 

شــد . 
ــرب  ــه غ ــت منطق ــس ثب ــف ۲۱۷۰۲ رئی م ال

اصفهــان علیرضــا حیــدری 

موضوع : آگهی تحدید حدود 
اختصاصی

نظــر بــا اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ 
ــه پــالک شــماره ۲۷/۲۰۵۸ واقــع  ــاب خان یکب
در بخــش ۴ ا ثبــت اصفهــان کــه طبق ســوابق و 
پرونــده ثبتــی بــه نــام آقــای عبدالرضــا شــیران 
بــه شــماره شناســنامه ۲۰۵ فرزنــد مرتضــی در 
جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد حــدود 
قانونــی آن بــه عمــل نیامــده اســت. اینــک بنــا 
ــون  ــاده ۵ ا قان ــر م ــمت اخی ــتور قس ــه دس ب
ثبــت و طبــق نقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود 
ــورخ ۹۶/۸/۷  ــوم در روز یکشــبه م ــالک مرق پ
ســاعت  ۹ صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل 
خواهــد آمــد ، لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه 
کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و 
ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور 

یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن 
مطابــق مــاده ۲۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 
صورتمجلــس تحدیــدی تــا ۳۰ روز پذیرفتــه 

خواهــد شــد.
م الف ۲۱۶۹۹ تاریخ انتشار: ۹۶/۷/۱۳

ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

دادنامه 
: ۹۶۰۲۹۱ شــماره دادنامــه  کالســه پرونــده 
  ۹۶/۶/۲۹ مــورخ   ۹۶۰۹۹۷۶۷۹۳۹۰۱۴۴۴  :
حــل  ۹شــورای  : شــعبه  رســیدگی  مرجــع 
ــی  ــی   ماربین ــول جالل ــان رس ــالف  خواه اخت
نشــانی اصفهــان  خیابــان کهنــدژ روبــروی 
کوچــه ۳۷ فروشــگاه ســپاهان    خوانــده 
۱- مســعود بهــاء الدیــن ۲- حمیــد رضــا 
ــته  ــکان خواس ــول الم ــر دو  مجه ــی ه اولیای
ــه  مطالبــه مبلــغ ۶۲۰۰۰۰۰۰ ریــال وجــه چــک ب
ــا  انضمــام مطلــق خســارات دادرســی  شــورا ب
ــه  ــده و اخــذ نظری ــات پرون ــه محتوی ــت ب عنای
مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم 
و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  
ــالف در  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــد رای قاض نمای
ــه  خصــوص دعــوی رســول جاللــی ماربینــی ب
ــد  ــن ۲- حمی ــاء الدی ــعود به ــت ۱- مس طرفی
ــال   ــته ۶۲۰۰۰۰۰۰ ری ــه خواس ــی  ب ــا اولیای رض
 ۹۵۱۹/۵۹۳۸۳۶ شــماره  بــه  چــک  وجــه 
عهــده بانــک ملــی ایــران   بــه انضمــام مطلــق 
ــت  ــه دادخواس ــه ب ــا توج ــی ب ــارات قانون خس
تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهــی عــدم 
پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه 
ــتحقاق  ــده و اس ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ظه
خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه 
ــه  ــی در جلس ــالغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل خوان
ــه الیحــه  رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگون
و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی در 
ــان از  ــوی خواه ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف مق
ــذا دعــوی  ــراز و ارایــه ننمــوده اســت ل خــود اب
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد ۳۱۰و۳۱۳ قانــون تجــارت 
ــن دادرســی  ــون آئی و ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲ قان
ــه  ــدگان ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک مدن
صــورت تضامنــی  بــه پرداخــت مبلــغ شــصت 
ــت اصــل خواســته و  ــال  باب ــون  ری و دو میلی
ــی و ....  ــه دادرس ــت هزین ــال باب ۲۰۴۵۰۰۰ ری
نشــر آگهــی و  خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
ــوف ۹۵۱۹/۵۹۳۸۳۶  ــک موص ــید چ ــر رس س
ــم در  ــرای حک ــخ اج ــا تاری ــورخ ۹۶/۳/۵ ت م
حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای 
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز 
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و 
پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت 
روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی 

ــد . ــی باش ــان م ــی اصفه حقوق
م الــف ۲۱۵۵۸ قاضــی شــعبه ۹ شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان 

دادنامه 
کالســه پرونــده : ۹۶۰۴۴۴ شــماره دادنامــه 
 ۹۶/۶/۳۰ مــورخ   ۹۶۰۹۹۷۶۷۹۴۲۰۲۷۵۸  :
مرجــع رســیدگی : شــعبه ۱۲شــورای حــل 
ــا خــرد پیشــه نشــانی  ــان پوی ــالف  خواه اخت
ــه  ــع عالم ــن ســینا مجتم ــارراه اب ــان چه اصفه
مجلســی طبقــه زیــر زمیــن    خوانــدگان : 
ــده اســدی  ــی اصغــر ســعیدیان ۲- فری ۱- عل

ــکان  ــول الم ــه مجه ــول  رف ــزی ۳- رس ج
شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ 
نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی 
را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور 
رای مــی  نمایــد رای قاضــی شــورای حــل 
اختــالف در خصــوص دعــوی پویــا خــرد پیشــه 
بــه طرفیــت علــی اصغــر  ســعیدیان ۲- فریــده 
ــه خواســته  ــه  ب اســدی جــزی ۳- رســول رف
شــماره  بــه  چــک  وجــه  ریــال    ۶۱۰۰۰۰۰۰
۵۲۱۸۷۵ مــورخ ۹۶/۴/۴و  عهــده بانــک ملــی   
بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه 
بــه دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک 
و گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه اس
ــی در  ــالغ قانون ــی رغــم اب ــده عل و اینکــه خوان
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
در مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان از 
ــذا دعــوی  ــراز و ارایــه ننمــوده اســت ل خــود اب
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد ۳۱۰و۳۱۳ قانــون تجــارت 
ــن دادرســی  ــون آئی و ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲ قان
ــه  ــدگان ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک مدن
ــصت و  ــغ ش ــت مبل ــه پرداخ ــی ب نحورتضامن
ــته  ــل خواس ــت اص ــال  باب ــون  ری ــک میلی ی
و ۱۹۷۲۵۰۰ ریــال بابــت هزینــه دادرســی و 
هزینــه نشــر آگهــی و  خســارت تاخیــر تادیــه 
از تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف ۹۶/۴/۴ 
تــا تاریــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان 
صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره غیابــی 
و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل 
واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام 
مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل 
تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــان مــی باشــد . اصفه
م الــف ۲۱۵۴۸ قاضــی شــعبه ۱۲ شــورای حــل 

ــالف اصفهان  اخت

دادنامه 
ــه :  ــماره دادنام ــده : ۹۶۰۰۴۷ ش ــه پرون کالس
۹۶۰۹۹۷۶۷۹۵۳۰۰۹۲۵ مــورخ ۹۶/۷/۴ مرجــع 
ــالف   ــل اخت ــورای ح ــعبه ۲۳ش ــیدگی : ش رس
حســن  فرزنــد  فالحتیــان  ســتار  خواهــان 
ــر  ــهرک غدی ــدن ش ــل تم ــان پ ــانی اصفه نش
گلســتان ۳ پ ۳۷۱    خوانــده رمضــان بهرامــی 
خواســته  المــکان  مجهــول  علــی   فرزنــد 

پرداخــت وجــه چــک شــماره ۲۶۰۸۲۲ شــورا بــا 
ــه  ــده و اخــذ نظری ــات پرون ــه محتوی ــت ب عنای
مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم 
و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  
ــالف در  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــد رای قاض نمای
خصــوص دعــوی ســتار فالحتیــان بــه طرفیــت 
  ۳۰۰۰۰۰۰۰ خواســته  بــه  بهرامــی   رمضــان 
ریــال) ســه میلیــون تومــان(   وجــه چــک بــه 
شــماره ۲۶۰۸۲۲ عهــده بانــک کشــاورزی   بــه 
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
ــک محــال  گواهــی عــدم پرداخــت توســط بان
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه اس
ــی در  ــالغ قانون ــی رغــم اب ــده عل و اینکــه خوان
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
در مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان از 
ــذا دعــوی  ــراز و ارایــه ننمــوده اســت ل خــود اب
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد ۳۱۰و۳۱۳ قانــون تجــارت 
ــن دادرســی  ــون آئی و ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲ قان
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
ــل  ــت اص ــال  باب ــغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ری ــت مبل پرداخ
هزینــه  بابــت  ریــال   ۱۶۳۰۰۰۰ و  خواســته 
ــارت  ــی و  خس ــر آگه ــه  نش ــی و هزین دادرس
تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک 
ــم  ــرای حک ــخ اج ــا تاری ــوف ۹۵/۹/۲۰ت موص
ــد  ــی نمای ــالم م ــادر و اع ــان ص ــق خواه در ح
رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز 
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و 
پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت 
روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی 

ــی باشــد . ــان م ــی اصفه حقوق
م الــف ۲۱۵۴۹ قاضــی شــعبه ۲۳ شــورای 

ــان  ــالف اصفه ــل اخت ح

دادنامه 
کالســه پرونــده : ۹۶۰۴۴۳ شــماره دادنامــه : 
ــورخ .......... مرجــع  ۹۶۰۹۹۷۶۷۹۴۲۰۷۵۷ م
ــالف   ــل اخت ــورای ح ــعبه ۱۲ش ــیدگی : ش رس
ــارراه  ــا خــرد پیشــه نشــانی چه خواهــان پوی
ابــن ســینا پاســاژ عالمــه مجلســی پــالک ۱۴    
ــادری  ــرا ن ــی ۲- زه ــرا قصاب ــده ۱- زه خوان
ــول  ــه  مجه ــر س ــری ه ــی باق ۳- محمدعل
المــکان شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات 
پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا 
ــی  ــرح آت ــه ش ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس خت
مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای 
ــوص  ــالف در خص ــل اخت ــورای ح ــی ش قاض
ــت ۱-  ــه طرفی ــه ب ــرد پیش ــا خ ــوی پوی دع
زهــرا قصابــی ۲- زهرانــادری تهرانــی ۳- 
ــته ۲۰۰۰۰۰۰۰۰  ــه خواس ــری  ب ــی باق محمدعل
ریــال  وجــه چــک بــه شــماره ۵۶۷۰۳۸ 
ــه  ــارت   ب ــک تج ــده بان ــورخ ۹۶/۴/۲۱ عه م

انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا 
ــر  ــه دادخواســت تقدیمــی تصوی توجــه ب
ــدم پرداخــت  مصــدق چــک و گواهــی ع
ــور  ــه ظه ــه ک ــال علی ــک مح ــط بان توس
در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق 
و  دارد  آن  وجــه  مطالبــه  در  خواهــان 
ــده علــی رغــم ابــالغ قانونــی  اینکــه خوان
در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و 
ــتند و  ــات مس ــه و دفاعی ــه الیح هیچگون
محکمــه پســندی در مقــام دفــاع نســبت 
بــه دعــوی خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه 
ننمــوده اســت لــذا دعــوی خواهــان علیــه 
ــه  ــه ب ــه نظــر میرســد ک ــت ب ــده ثاب خوان
ــارت  ــون تج ــواد ۳۱۰و۳۱۳ قان ــتناد م اس
آئیــن  قانــون  ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲  و 
ــت  ــه محکومی ــم ب ــی حک ــی مدن دادرس
بــه  تضامنــی   نحــو  بــه  خوانــدگان 
پرداخــت مبلــغ دویســت میلیــون  ریــال  
ــال  ــته و ۳۷۱۰۰۰۰ ری ــل خواس ــت اص باب
ــر  ــه  نش ــی و هزین ــه دادرس ــت هزین باب
آگهــی و  خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
ــا  ــوف ۹۶/۴/۲۱ت ــک موص ــید چ ــر رس س
ــان  ــق خواه ــم در ح ــرای حک ــخ اج تاری
ــادره  ــد رای ص ــی نمای ــالم م ــادر و اع ص
غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس 
ــن شــعبه  ــی در ای ــل واخواه ــالغ قاب از اب
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 ۲۱۵۴۷ قاضــی شــعبه ۱۲ شــورای 
حــل اختــالف اصفهان 

احضار متهم 
ــی   ــد تق ــان  محم ــه  آقای ــه اینک ــر ب نظ
ــر  ــره  اکب ــی  و غی ــدی افقه اعظمــی  مه
ــان  ۱- احمــد رضــا   شــکایتی  علیــه آقای
محمــد حســینی  حاجــی فرزنــد محمــد  
بــا نــام مســتعار  گــودرز ۲- گیــو  محمــد 
حســینی حاجــی  فرزنــد محمــد  بــا نــام 
مســتعار  علــی مبنــی بــر شــرکت در آدم 
ــی و مشــارکت در ســرقت مســلحانه   ربائ
مقــرون بــه آزار و اذیــت  وشــبانه در ایــن 
ــده  ــه پرون ــد ک ــوده ان ــرح نم دادگاه مط
الــی  بــه کالســه هــای ۹۶۰۰۸۹  آنهــا 
وقــت  و  ثبــت  دادگاه   ایــن  و   ۹۶۰۱۰۰
رســیدگی  بــرای روز ۹۶/۸/۷ ســاعت 
ــه  ــر ب ــت  نظ ــده اس ــن ش ــح تعیی ۹ صب
ــی  ــکان  م ــول الم ــن  مجه ــه متهمی اینک
ــون  ــاده ۳۹۴ قان ــب م ــذا حس ــند  ل باش
آئیــن دادرســی کیفــری مراتــب دو نوبــت  
و بــه فاصلــه ۱۰ روز  در یکــی از روز نامــه 
هــای  کثیــر االنتشــار  محلــی طبع و نشــر 
مــی گــردد  و از متهمیــن  مذکــور  دعــوت 
ــه عمــل مــی آیــد  جهــت رســیدگی در  ب
وقــت مقــرر حاضــر شــوند  و در صــورت 

عــدم حضــور  احضاریــه ابــالغ شــده 
را  مقتضــی  تصمیــم  دادگاه  و  تلقــی 

ــود.  ــد نم اتخــاذ خواه
م الــف ۲۰۳۷۷   دفتــر شــعبه ســوم 
ــان – جــواد اســدی ــک اصفه ــری ی کیف

احضار متهم 
ــن  ــه حس ــم مرضی ــه  خان ــه اینک ــر ب نظ
عبداالمیــر  والیــت  بــا  دزفولــی  زاده  
حســن زاده دزفولــی شــکایتی  علیــه 
آقــای جــواد نــوروزی   مبنــی برمشــارکت  
در آدم ربائــی و زنــای بــه عنــف  مطــرح 
ــه  ــه کالس ــده آن ب ــه پرون ــد ک ــوده ان نم
و  ثبــت  دادگاه   ایــن  هــای ۹۴۰۶۹۲و 
وقــت رســیدگی  بــرای روز ۹۶/۸/۲۳ 
ســاعت ۸:۳۰ صبــح تعییــن شــده اســت  
مجهــول  متهمیــن   اینکــه  بــه  نظــر 
المــکان  مــی باشــند  لــذا حســب مــاده 
۳۹۴ قانــون آئیــن دادرســی کیفــری 
مراتــب دو نوبــت  و بــه فاصلــه ۱۰ روز  در 
ــر االنتشــار   ــای  کثی ــه ه ــی از روز نام یک
محلــی طبــع و نشــر مــی گــردد  و از 
متهمیــن  مذکــور  دعــوت بــه عمــل مــی 
ــرر  ــت مق ــیدگی در وق ــت رس ــد  جه آی
حاضــر شــوند  و در صــورت عــدم حضــور  
احضاریــه ابــالغ شــده تلقــی و دادگاه 
تصمیــم مقتضــی را اتخــاذ خواهــد نمــود. 
م الــف ۲۰۳۷۸  دفتــر شــعبه ســوم 
ــان – جــواد اســدی ــک اصفه ــری ی کیف

آگهــی حصر وراثت
آقــای حســین مســگری بــه شناســنامه 
دادخواســت  شــرح  بــه   ۱۶۱ شــماره 
شــورا  ایــن  از   ۷۶۸/۹۶ کالســه  بــه 
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــق ب ــف مح ظری
ــگاه  ــخ ۱۳۹۶/۵/۲۷ اقامت ۱۰۲۹۸ در تاری
دایمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 
منحصــر  مرحــوم  آن  الفــوت  حیــن 
اســت بــه حســین مســگری فرزنــد 
زهــرا   ،۱۶۱ بــه ش.ش  قلــی  محمــد 
بــه  قلــی  محمــد  فرزنــد  مســگری 
ش.ش ۳۱، فاطمــه مســگری فرزنــد 
ــدان.  محمدقلــی بــه ش.ش ۳۴۶، فرزن
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب این
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت، یــک 
ــی  ــا هرکس ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه مرتب
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی 
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 
ــم دارد  ــه شــورا تقدی ــاه ب ــک م ظــرف ی

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص واال گواه
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل 
اختــالف کاشــان، فاطمــه حســین پــور 

الــف ۱۲۴۷/ م 
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ــد  ــی فرزن ــی علم ــه بیگ ــم راضی ــاکی: خان ش
علمــی  زارع  حمــزه  متهم:آقــای  عظیــم 
ــه  ــرک نفق ــام: ت ــوع اته ــرزاد موض ــد پی فرزن
در خصــوص شــکایت شــاکی  بدینوســیله 
ــرک  ــر ت ــی ب ــوق مبن ــم ف ــت مته ــه طرفی ب
ــودن  ــه مجهــول المــکان ب ــا توجــه ب انفــاق، ب
ــخ 1396/8/29  ــیدگی در تاری ــت رس وی، وق
ســاعت 10 صبــح تعییــن گردیــده. وفــق مــاده 
بــه  دادرســی کیفــری  آییــن  قانــون   174
ــوید.  ــر ش ــعبه حاض ــن ش ــاغ در ای ــم اب مته
ــی  ــررات قانون ــق مق ــن صــورت وف ــر ای در غی

ــردد. ــی گ ــم م ــاذ تصمی اتخ
دوکاشــان  کیفــری   106 شــعبه   مدیــر 

1285/ م الف

آگهــی حصر وراثت
شناســنامه  بــه  مســگری  حســین  آقــای 
بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   161 شــماره 
کاســه 768/96 از ایــن شــورا درخواســت 
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 
ــق  ــف مح ــادروان ظری ــه ش ــح داده ک توضی
تاریــخ  در   10298 شناســنامه  شــماره  بــه 
ــدرود  ــود ب ــی خ ــگاه دایم 1396/5/27 اقامت
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه حســین مســگری فرزنــد 
محمــد قلــی بــه ش.ش 161، زهــرا مســگری 
ــه ش.ش 31، فاطمــه  ــی ب ــد محمــد قل فرزن
ش.ش  بــه  محمدقلــی  فرزنــد  مســگری 
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب 346، فرزندان.این
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت، 
ــا هرکســی  ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب ی
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
ــک  ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری او باش
مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

ــد. ــد ش خواه
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف 
کاشــان، فاطمــه حســین پــور 1247/ م الــف

آگهــی حصر وراثت
بــه  کاشــی  جعفــرزاده  عبــاس  آقــای 
شناســنامه شــماره 990 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 782/96 از ایــن شــورا درخواســت 
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 
ــی  ــری قوچ ــادروان کب ــه ش ــح داده ک توضی
ــه شــماره شناســنامه 18254 در  ابریشــمی ب
تاریــخ 1395/11/8 اقامتــگاه دایمــی خــود 
ــه حیــن الفــوت آن  ــه ورث ــدرود زندگــی گفت ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه اشــرف جعفــرزاده 
ــه ش.ش 40، اکــرم  ــد محمــد ب کاشــی فرزن
جعفــرزاده کاشــی فرزنــد محمــد بــه ش.ش 
ــد محمــد  200، عبــاس جعفــرزاه کاشــی فرزن
ــی  ــرزاده کاش ــره جعف ــه ش.ش 990، طاه ب
ربابــه   ،37191 بــه ش.ش  فرزنــد محمــد 
جعفــرزاده کاشــی فرزنــد محمــد بــه ش.ش 
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب 538، فرزندان.این
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت، 
ــا هرکســی  ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب ی
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
ــک  ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری او باش
مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

ــد شــد. خواه
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف 
ــور 1281/ م الــف کاشــان، فاطمــه حســین پ

آگهــی حصر وراثت
آقــای محمــد بزرگیــان بــه شناســنامه شــماره 
7 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 785/96 
از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثت 
ــه شــادروان  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
ــنامه 1962  ــماره شناس ــه ش ــروزی ب ــرا فی زه
در تاریــخ 1396/4/13 اقامتــگاه دایمــی خــود 
ــه حیــن الفــوت آن  ــه ورث ــدرود زندگــی گفت ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه علــی محمــد 
بزرگیــان فرزنــد حســن بــه ش.ش 2409، 
لیــا بزرگیــان فرزنــد حســن بــه ش.ش 
ــن  ــد حس ــان فرزن ــی بزرگی 2677، محمدعل
فرزنــد  بزرگیــان  محمــد  ش.ش44،  بــه 
ســلطان  فاطمــه  ش.ش23،  بــه  حســن 
ش.ش54،  بــه  حســن  فرزنــد  بزرگیــان 
محمــد بزرگیــان فرزنــد حســن بــه ش.ش7، 
ــا  ــک ب ــی والغیر.این ــدان متوف ــی فرزن همگ
درخواســت  مقدماتــی  تشــریفات  انجــام 
ــی  ــه آگه ــک مرتب ــت، ی ــک نوب ــور را در ی مزب
ــا  ــا هرکســی اعتراضــی دارد و ی مــی نمایــد ت
ــخ  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف وصیتنام
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص دارد واال گواه
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف 
کاشــان، فاطمــه حســین پــور 1282/ م الــف

دادنامه
ــه تاریــخ در وقــت  ــده:702/93 ب شــماره پرون
فــوق العــاده جلســه شــعبه اول حقوقــی 
ــدی  ــه تص ــان ب ــاف کاش ــل اخت ــورای ح ش
پرونــده کاســه  و  تشــکیل  ذیــل  امضــاء 
ــه  ــه ب ــا توج ــورا ب ــی ش ــرار دارد قاض ــر ق نظ
ــام  ــیدگی را اع ــم رس ــده خت ــات پرون محتوی
ــدور رای  ــه ص ــادرت ب ــل مب ــرح ذی ــه ش و ب
مــی نماید.تصمیــم قاضــی شــورا در خصــوص 
جعفــرزاده  علــی  آقــای  خواهــان  دعــوی 
بطرفیــت خوانــده آقــای میــاد ایلیائــی و 
ــه  ــه وج ــته مطالب ــه خواس ــتانه ب ــن آس حس
یــک  بابــت  ریــال   50/000/000 مبلــغ  بــه 
ــه مشــخصات 689440 مــورخ  فقــره چــک ب
ــه انضمــام خســارات دادرســی و  92/11/25 ب
ــه اصــل  ــت ب ــا عنای ــه ب ــر تادی خســارت تاخی
ــی  ــاری و فتوکپ ــناد تج ــودن اس ــدی ب تجری

ــت  ــدم پرداخ ــه ع ــک و گواهینام ــدق چ مص
آن و احــراز ذینفــع بــودن خواهــان در دعــوی 
مطروحــه و صــدور آن از ناحیــه خوانــده و 
ــم  ــوی علیرغ ــدگان دع ــه خوان ــه اینک ــر ب نظ
ــم نرســانده و الیحــه  ــاغ حضــور به وصــف اب
دفاعیــه ای جهــت ابــراء ذمــه خویــش ارائــه 
ننمــوده انــد. لــذا بــا عنایــت بــه مراتــب فــوق 
ــه نظریــه اعضــاء محتــرم  االشــعار و توجهــا ب
شــورای حــل اختــاف، قاضــی شــورا دعــوی 
مطروحــه را علیــه خوانــدگان وارد و ثابــت 
تشــخیص داده و مســتندا بــه مــواد: 11 از 
قانون شــوراهای حــل اختــاف و 1301-1257 
از قانــون مدنــی و 310- 311-312 و 313 و 
314 قانــون تجــارت و مــواد 198-197-194-
502-503-519 قانــون آییــن دادرســی دادگاه 
هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی و 
مــاده واحــده قانــون استفســاریه تبصــره 
مــوادی  اصــاح  قانــون   2 مــاده  الحاقــی 
مجمــع  مصــوب  چــک  صــدور  قانــون  از 
ــوق  ــدگان ف تشــخیص مصلحــت نظــام، خوان
را بــه نحــو تضامنــی بــه پرداخــت مبلــغ 
و  بابــت اصــل خواســته  ریــال   50/000/000
پرداخــت مبلــغ 215000 ریــال بابــت خســارات 
ــه  ــر تادی دادرســی و پرداخــت خســارت تاخی
ــر  ــت ب ــگام پرداخ ــا هن ــید ت ــخ سررس از تاری
ــزی  ــک مرک ــی بان ــورم اعام ــرخ ت ــای ن مبن
ــی  ــن م ــبه و تعیی ــراء محاس ــن االج ــه حی ک
شــود در حــق خواهــان محکــوم مــی نمایــد. 
رای صــادره غیابــی ظــرف مهلــت 20 روز از 
تاریــخ ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه 
انقضــاء  از  روز   20 مهلــت  ظــرف  ســپس 
محاکــم  در  اعتــراض  قابــل  فــوق  مهلــت 
کاشــان شهرســتان  دادگســتری   عمومــی 

 می باشد.
قاضــی شــعبه اول حقوقــی شــورای حــل 
اختــاف کاشــان- امیدالــه 1273/ م الــف

آگهی ابالغ وقت رســیدگی
 960532 کاســه  پرونــده  خصــوص  در 
ــتی  ــت دادخواس ــراز بخ ــا ف ــان علیرض خواه
ــداد   ــت 1- علی ــه طرفی ــه  ب ــر: مطالب ــی ب مبن
مرتضــوی 2- مجیــد ســرندی تقدیــم نمــوده 
و وقــت رســیدگی بــرای روز..............  مــورخ 
گردیــده  تعییــن   15/30 96/8/14ســاعت 
اســت . باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن 
خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 
ــب  ــی ، مرات ــی مدن ــن دادرس ــون آئی 73 قان
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــد منتشــر ت در جرای
رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان-

ابتــدای خیابــان آتشــگاه- مجتمــع شــماره 2 
ــه و  ــان مراجع ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش
ــم را اخــذ  ــی دادخواســت و ضمائ نســخه ثان
نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی
ــعبه  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: 21562م ال ش
29 مجتمــع شــماره دو شــورای حــل اختــاف 

ــان اصفه

آگهی ابالغ وقت رســیدگی 
آقــای محمــد کریــم امیــری فــر زنــد قــدرت 
الــه   دادخواســت بــه خواســته اعتــراض 
ــه 41/83/ح 2   ــده کاس ــوع پرون ــث موض ثال
بــه طرفیــت آقایــان 1- امیــر عطــا خســروانی  
ــی خســروانی   ــن خســروانی 3- عل 2- فرزی
ــر ســلیمانی  مطــرح کــه  ــور امی ــم زی 4- خان
ــه  ــه کاس ــاع و ب ــی ارج ــعبه دوحقوق ــه ش ب
تاریــخ 96/9/26  بــه  ثبــت و  950652ح 2 
ــا  ــت ب ــده  اس ــت گردی ــن وق ــاعت 9 تعیی س
توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــدگان 
و تقاضــای خواهــان و تجویــز مــاده   73 
ــک  ــب ی ــی مرات ــی مدن ــن دادرس ــون آئی قان
نوبــت در یکــی از روزنامههــای کثیــر االنتشــار  
ــک  ــوق ی ــدگان ف ــا خوان ــی مــی شــود  ت آگه
ــر دادگاه  ــه دفت ــی ب ــر آگه ــخ نش ــاه از تاری م

ــد .  ــه کنن مراجع
م الــف 1188    مدیردفتــر شــعبه 2 حقوقــی 

– ســمیرم

آگهــی احضار متهم 
فرزنــد  مالکــی   فرشــاد  خانــم   آقــا/ 
ــده شــماره960747ب 16   دوســتعلی  در پرون
ــب   ــر  تحــت تعقی ــال غی ــال م ــام انتق ــه اته ب
قــرار دارد  بــه ایــن وســیله بــر اســاس مــاده 
174 قانــون آئیــن دادرســی کیفــری بــه شــما 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــی شــود ظ ــاغ م اب
ــوید   ــر ش ــعبه حاض ــن ش ــی در ای ــر آگه نش
در غیــر اینصــورت پــس از انقضــا مهلــت 
ــر ــار نظ ــیدگی و اظه ــوع رس ــه موض ــرر ب  مق

 می شود .
م الف 20388

بازپرس شعبه 16 دادسرای اصفهان 

دادنامه
 9609976837100861  : دادنامــه  شــماره 
شــماره   1396/5/5  : تنظیــم  تاریــخ 
شــماره   9609986837100157  : پرونــده 
پرونــده کاســه   960170  : بایگانــی شــعبه 
دادگاه   11 شــعبه   9609986837100157
خانــواده شهرســتان اصفهــان )مجتمــع شــهید 
قدوســی( تصمیــم نهایــی  شــماره 100861 
76837 96099 خواهــان: خانــم زهــرا خاکزاد 
فرزنــد محمــود بــا وکالــت خانــم مهــری 
ــان  ــانی دهاق ــه نش ــواد ب ــد ج ــان فرزن نمازی
ــروی  ــان امــام حســین )ع( روب گلشــن خیاب
ــه  ــت طبق ــه بهداش ــب خان ــت جن ــک مل بان
فوقانــی مغــازه یوســفی و اقــای حســین 
محمدیــان فرزنــد یدالــه بــه نشــانی اصفهــان 

ــاختمان  ــمالی س ــدوق ش ــیخ ص ــان ش خیاب
بانــک تجــارت )ارغــوان( طبقــه ســوم واحــد 
نویدبخشــان  حقوقــی  موسســه  کاخ   18
ــهرابی  ــا س ــای محمدرض ــده: آق ــت خوان عدال
ــان - خ امــام  ــه نشــانی اصفه ــر ب ــد اکب فرزن
خمینــی - خ درخشــان - ک شــی صدیقــی - 
بــن بســت ســجاد - پ 2 درب کــرم رنــگ 1. 
مطالبــه مهریــه 2. مطالبــه خســارت دادرســی 

ــی ــه دادرس ــت هزین ــار از پرداخ 3. اعس
و  اوراق  بررســی  از  پــس  دادگاه  گردشــکار 
محتویــات پرونــده وبــا اعــام ختــم رســیدگی 
بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مــی 
ــت  ــوص دادخواس ــد. رأی دادگاه در خص نمای
آقــای  وکالــت  بــا  خاکــزاد  زهــرا  خانــم 
ــان  ــم مهــری نمازی ــان و خان حســین محمدی
بــه طرفیــت آقــای محمــد رضــا براتــی فرزنــد 
ــدرج  ــه من ــه مهری ــته مطالب ــه خواس ــر ب اکب
ــمی  ــر رس ــماره 7350 دفت ــند ازدواج ش در س
ثبــت ازدواج شــماره 116 اصفهــان و خســارت 
دادرســی ، باتوجــه بــه احــراز رابطــه زوجیــت 
دائمــی فیمابیــن و اشــتغال ذمــه خوانــده 
نســبت بــه خواهــان درخصــوص مهریــه مــورد 
مطالبــه بــه موجــب ســند ازدواج فوق االشــاره 
و خوانــده نســبت بــه اشــتغال ذمــه خویــش 
ــرار نمــوده اســت. دادگاه دعــوای خواهــان  اق
ــاده 1082  ــه م ــتندًا ب ــته ومس ــت دانس را ثاب
ــل آن و  ــی ذی ــره الحاق ــی و تبص ــون مدن قان
ــواد  ــور و م ــره مزب ــی تبص ــه اجرائ ــن نام آئی
198 و515 و 519 قانــون آئیــن دادرســی مدنی 
، خوانــده رابــه پرداخــت مبلــغ دویســت هــزار 
ــه  ــال ونیــم هدی و دویســت و شــصت ودو ری
قــرآن مجیــد و مهرالســنه و عیــن پانصــد عدد 
ســکه طــای تمــام بهــارآزادی و مقدار شــصت 
ــه  ــی ب ــده صیرف ــاخته ش ــای س ــال ط مثق
عنــوان اصلــی خواســته ومبلــغ یــک میلیــون 
و ســیصد و هشــتاد و یــک هــزار و دویســت 
ریــال خســارت دادرســی ومبلــغ پانصــد هــزار 
ریــال حــق الوکالــه وکا در حــق خواهــان 
ــه  ــت ب ــا عنای ــا ب ــد ضمن ــی نمای ــوم م محک
صــدور معافیــت  موقــت خواهــا ن ازپرداخــت 
 223050450 مبلــغ  بــه  دادرســی   هزینــه 
ــا اجــرای حکــم  ــال ایــن مبلــغ همزمــان ب ری
ضمــن وصــول محکــوم بــه از طریــق اجــرای 
ــز  ــت واری ــه دول ــه خزان ــت وب ــکام دریاف اح
مــی شــود. رای صــادره حضــوری و بــه لحــاظ 
ــه موضــوع خواســته  ــده نســبت ب ــرار خوان اق

ــی اســت . قطع
11 دادگاه  الــف 20405 رئیــس شــعبه  . م 
خانــواده اصفهــان – عبدالحســین اعلمــی

آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم
آقــای رضــا کریمــی  دادخواســتی به خواســته 
الــزام بــه انتقال ســند بــه طرفیت آقایــان روح 
الــه کیمیایــی فــر2- ســید رضــا نریمانــی بــه 
ــه 96/320   ــه کاس ــه ب ــلیم ک ــورا تس ــن ش ای
  18:15 ســاعت   96/09/18 بــرای  و  ثبــت 
ــر  ــت نظ ــده اس ــن ش ــیدگی تعیی ــت رس وق
ــده مجهــول المــکان میباشــد  ــه اینکــه خوان ب
لــذا حســب مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه 
ــع و نشــر میشــود و  ــر االنتشــار طب هــای کثی
از خوانــده مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی آیــد 
ــی دادخواســت و  ــت نســخه ثان ــت دریاف جه
ــه و در وقــت  ــر شــورا مراجع ــه دفت ــم ب ضمائ
مقــرر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر 
ــت  ــور دادخواس ــدم حض ــورت ع ــود. در ص ش
تصمیــم  شــورا  و  محســوب  شــده  ابــاغ 
ــازی  ــدا نی ــه بع ــاذ نمود.چنانچ ــی اتخ مقتض
ــت درج و  ــک نوب ــط ی ــد فق ــی باش ــه آگه ب

ــت. ــدت آن ده روز اس م
یــک  شــماره  مجتمــع  دوم  شــعبه  دفتــر 

برخــوار شهرســتان  
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

5/37/685/م الــف بــه تاریــخ 96/07/13

آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم
بــه  دادخواســتی  طغیانــی   اصغــر  آقــای 
خواســته مطالبــه بــه طرفیــت آقــای روح 
تســلیم  شــورا  ایــن  بــه  محمــد کریمــی 
بــرای  و  ثبــت    96/240 بــه کاســه  کــه 
18:00  وقــت رســیدگی  96/08/20 ســاعت 
ــده  ــه اینکــه خوان تعییــن شــده اســت نظــر ب
ــذا حســب مــاده  مجهــول المــکان میباشــد ل
73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب 
ــر  ــای کثی ــه ه ــی از روزنام ــت در یک ــک نوب ی
ــده  ــود و از خوان ــر میش ــع و نش ــار طب االنتش
ــت  ــد جه ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب ــور دع مذک
دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
ــرر  ــت مق ــه و در وق ــورا مراجع ــر ش ــه دفت ب
ــت رســیدگی حاضــر شــود. در  ــز جه ــوق نی ف
صــورت عــدم حضــور دادخواســت ابــاغ شــده 
ــاذ  ــی اتخ ــم مقتض ــورا تصمی ــوب و ش محس
ــی باشــد  ــه آگه ــازی ب ــدا نی نمود.چنانچــه بع
فقــط یــک نوبــت درج و مــدت آن ده روز 

ــت. اس
یــک  شــماره  مجتمــع  دوم  شــعبه  دفتــر 

برخــوار شهرســتان  
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

5/37/686/م الــف بــه تاریــخ 96/07/12

دادنامه
کاســه پرونــده : 96/322 شــماره دانامــه: 
459-96/07/03 مرجــع رســیدگی: شــعبه 
4 شــورای حــل اختــاف برخــوار خواهــان 
: اصغــر قاســمیان خوانــدگان: 1- محســن 
بــه  نجیمــی 2- محمــد احمــدی هــر دو 
در  دادنامــه  المــکان   مجهــول  نشــانی 
خصــوص دعــوی اصغــر قاســمیان فرزنــد 

عبــاس بــه طرفیــت 1- محســن نجیمــی 
فرزنــد رضــا 2- محمــد احمــدی فرزنــد 
امــام قلــی مقــوم بــه 10000000 ریــال موضــوع 
ــان  ــورخ 91/09/23 می ــادی م ــه ع وکالتنام
خواهــان و خوانــده ردیــف اول نظــر بــه 
و  خواهــان  تقدیمــی  دادخواســت  مفــاد 
ــند  ــه س ــن ک ــر ای ــی ب ــتعام مبن ــخ اس پاس
موضــوع دعــوی بــه نــام خوانــده ردیــف 
دوم میباشــد و بــا توجــه بــه حضــور خوانــده 
ــذا  ــه. ل ــی معامل ــه توال ــرار ب ــماره 1 و اق ش
ــخیص  ــت تش ــان را وارد و ثاب ــوی خواه دع
ــواد 10، 219، 220، 223،  ــه م ــتندا ب داده مس
ــواد 519،198  ــی و م ــون مدن 362، 367 قان
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــر 
الــزام خوانــده ردیــف دوم بــه حضــور در 
ــند  ــال س ــمی و انتق ــناد رس ــه اس ــر خان دفت
وانــت بــار بــه شــماره 43-465 ل 49 مــدل 
1386 بــه نــام خواهــان و نیــز پرداخــت 
ــه دادرســی  ــت هزین ــال باب ــغ 360000 ری مبل
ــد  ــام مینمای ــادر  و اع ــان ص ــق خواه در ح
ــه  ــر ب ــف اول نظ ــده ردی و در خصــوص خوان
ــه  ــوی ب ــه دع ــدم توج ــتعام و ع ــخ اس پاس
ــواد  ــاده 84 و م ــد 4 م ــه بن ــتندا ب وی مس
ــون آئیــن دادرســی مدنــی قــرار  89،197 قان
رد دعــوی خواهــان صــادر و اعــام مــی 
ــف  ــده ردی ــبت خوان ــادره نس ــردد. رای ص گ
دوم غیابــی و ظــرف بیســت روز پــس از 
ابــاغ قابــل واخواهــی و پــس از 20 روز قابــل 
تجدیــد نظــر خواهــی در دادگســتری برخــوار 

ــود  .  ــد ب خواه
ــک  ــماره ی ــع ش ــارم مجتم ــعبه چه ــر ش دفت

ــوار ــتان برخ ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح ش
 شــماره نامــه اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی 

5/37/683/م الــف بــه تاریخ 11 /96/07

دادنامه
 9409986836600835  : پرونــده  شــماره 
ــده  ــعبه : 941317 پرون ــی ش ــماره بایگان ش
شــعبه   9409986836600835 کاســه: 
 ( اصفهــان  شهرســتان  خانــواده  دادگاه   6
مجتمــع شهیدقدوســی ( تصمیــم نهایــی 
شــماره 9509976836600730   خواهــان: 
خانــم منیــژه زارعــی سفیددشــتی فرزنــد 
ــی  ــه رفیع ــم مرضی ــت خان ــا وکال ــان ب اص
فرزنــد حیدرقلــی بــه نشــانی اصفهــان - 
ــی  ــم نظام ــش حکی ــریعتی –نب ــان ش خیاب
– ســاختمان الزهــرا طبقــه چهــارن – واحــد 
حســین  مریــم  آقــای   .1 خوانــدگان:   111
ســیاوش  آقــای   .2 موســی  فرزنــد  زاده 
آقــای   .3 موســی  فرزنــد  زاده  حســین 
کیومــرث حســین زاده فرزنــد موســی 4. 
ــد موســی  ــه حســین زاده فرزن ــای مرضی آق
همگــی بــه نشــانی تهــران- میــدان المپیــک 
- شــهرک چشــمه - خیابــان چشــمه غربــی 
آ  بلــوک   - بانکملــی  هــای  - ســاختمان 
3 - واحــد 49 خواســته هــا: 1. مطالبــه 
خســارت دادرســی2. مطالبــه اجــرت المثــل 
ایــام زوجیــت گردشــکار : دادگاه پــس از 
بررســی اوراق و محتویــات پرونــده و بــا اعام 
ختــم رســیدگی بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه 
صــدوررای مینمایــد .رای دادگاه خانــم مرضیه 
ــم  ــت ازطــرف خواهــان خان ــه وکال ــی ب رفیع
منیــژه زارعــی  ســفید دشــتی  فرزنــد اصــان 
ــا  ــت ب ــام زوجی ــل  ای ــر ت المث ــه اج مطالب
ــی   ــین زاده متوف ــرز حس ــوم فرام زوج مرح
ــارات  ــام خس ــه انضم ــخ 94/5/9 ب ــه تاری ب
دادرســی بــه طرفیــت وراث آنمرحــوم بــه 
اســامی 1- کیــو مــرث 2- مرضیــه 3- مریــم 
4- ســیاوش   شــهرت همگــی حســین زاده 
فرزنــدان موســی را نمــوده اســت خوانــدگان 
وقــت  و  شــده  اعــام  المــکان  مجهــول 
ــان  ــه آن ــی ب ــر آگه ــق نش ــی از طری دادرس
ابــاغ گردیــده لکــن در جلســه دادرســی 
ــوده  ــال ننم ــه ای ارس ــده و الیح ــر نش حاض
و  تقدیمــی  دادخواســت  برحســب  اســت 
مســتندات پیوســت از جملــه گواهــی حصــر 
ــت ، گواهــی فــوت ، ســند ســجلی زوج  وراث
ــن  ــوی و همچی ــان دع ــز خواه ــی ونی متوف
شــماره  بــه  ازدواج  رســمی  ســند  مفــاد 
ــه  ــادان ک ــر 4 آب ــورخ 72/8/20 دفت 7261 م
ــن  ــت بی ــه زوجی ــراری رابط ــت از برق حکای
خواهــان ومــورث خوانــدگان دارد و برحســب 
ظاهــر تــا زمــان فــوت زوجیــت مذکــور ونیــز 
ــوده اســت چــون  ــرار ب زندگــی مشــترک برق
بــر حســب عــرف وعــادات مســلم جامعــه در 
زندگــی مشــترک کارهایــی کــه عادتــا زن در 
ــه دســتور  ــه شــوهر انجــام مــی دهــد ب خان
زوج اســت ودلیلــی بــر آن کــه زوجــه قصــد 
ــور  ــت ام ــود نیس ــد موج ــته باش ــرع داش تب
ــا  ــذا بن ــت ل ــرت اس ــل اج ــا قاب ــور عادت مزب
ــا  ــوق وب ــب ف ــت و مرات ــرح دادخواس ــر ش ب
ــه  ــی وب ــرم قضای ــه مشــاور محت ــد نظری تأیی
تجویــز تبصــره مــاده 336 قانــون مدنــی 
ضمــن تعییــن اجــرت المثــل ایــام زوجیــت 
خواهــان کــه قریــب بــه 20 ســال مــی باشــد 
ــان  ــون توم ــک میلی ــت و ی ــغ بیس ــه مبل ب
خوانــدگان رابابــت اصــل خواســته واز مجموع 
ــغ  ــه پرداخــت مبل ــور ب ــی مذک ــرک متوف مات
دویســت وده میلیــون ریــال حســب الســهم 
خــود و مســتندًا بــه مــواد 515 و 519 قانــون 
ــغ  ــت مبل ــه پرداخ ــی ب ــی مدن ــن دادرس آئی
ــر  ــال تمب ــه ابط ــت هزین ــال باب 6300000 ری
ونیــز چهارمیلیــون ریــال حــق الوکالــه وکیــل 
ــد. رای  ــی نمای ــوم م ــان محک ــق خواه در ح
ــوده وظــرف مهلــت بیســت  صــادره غیابــی ب
ــن  ــی درای ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب روز پ
دادگاه و ســپس ظــرف بیســت روز پــس 
قابــل تجدیدنظرخواهــی در محاکــم  از آن 

ــد.  ــی باش ــان م ــتان اصفه تجدیدنظراس
دادگاه   6 شــعبه  رئیــس   20440 الــف  م 
ــاف  ــعر ب ــود ش ــان - - محم ــواده اصفه خان

زاده
 

دادنامه
 9610106837105750  : دادنامــه  شــماره 
شــماره   1396/6/22  : تنظیــم  تاریــخ 
شــماره   9509986837100281  : پرونــده 
پرونــده کاســه   960170  : بایگانــی شــعبه 
دادگاه   11 شــعبه   9509986837100281
)مجتمــع  اصفهــان  شهرســتان  خانــواده 
نهایــی  تصمیــم  قدوســی(  شــهید 
خواهــان:  شــماره9609976837100341 
ــا  ــینعلی ب ــد حس ــی فرزن ــرا صادق ــای زه آق
ــد  ــماعی زاده فرزن ــرداد ش ــای مه ــت آق وکال
ــان  ــان - اصفه ــانی اصفه ــه نش ــه ب ــیف ال س
- اصفهــان خ شــریف واقفــی کــف 18 پ25 
ــده: آقــای  تلفــن همــراه 13 091311630 خوان
ــد عبدالحســین  ذاکــر حســین هاشــمی فرزن
بــه نشــانی مجهــو المــکان خواســته هــا: 
ــه  ــاق ب ــی 2. ط ــارت دادرس ــه خس 1. مطالب
درخواســت زوجــه گردشــکار: دادگاه بــا اعــام 
ختــم رســیدگی بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه 
صــدور رأی مــی نمایــد. رای دادگاه :  بــه 
ــد  ــی فرزن ــرا صادق ــم زه ــده خان ــرح پرون ش
حســینعلی بــا وکالــت آقــای مهــرداد شــماعی 
زاده بــه طرفیــت آقــای ذاکر حســین هاشــمی 
دولــت  تبعــه  عبدالحســین هــردو  فرزنــد 
ــوی  ــه دع ــیعه اقام ــب ش ــتان وبامذه افغانس
نمــوده اســت. حســب ســند عــادی پیوســت 
دادخواســت رابطــه زوجیــت دائمــی نامبردگان 
ثابــت مــی گــردد. و بــه شــرح اظهــارات وکیــل 
خواهــان و شــخص خواهــان وشــهود وی 
خوانــده چندمــاه بعــد از عقــد نــکاح بازوجــه 
ــت. و  ــرده اس ــرک ک ــی را ت ــا و زندگ وی راره
ــی  ــع نم ــت وی مطل ــل اقام ــان از مح خواه
باشــد واز ایــن حادثــه چهارســال مــی گــذرد و 
ادامــه زوجیــت بــه ضــرر خواهــان مــی باشــد 
خوانــده از طریــق درج آگهــی در روزنامــه کثیر 
االنتشــار دعــوت در دادگاه حاضــر نگردیــده و 
ــراد و دفاعــی  ــه دعــوی خواهــان ای نســبت ب
ــق  ــه طب ــه اینک ــت نظرب ــته اس ــول نداش معم
ــون مدنــی اهــل ســنت کشــور  مــاده 194 قان
افغانســتان وبنــد 3 مــاده 131 قانــون مدنــی 
شــیعیان افغانســتان در صورتیکــه زوج زندگــی 
ــرای  ــد و ب ــب باش ــرک ویاغای ــویی را ت زناش
زوجــه عســر و حــرج باشــد دادگاه حکم طاق 
زوجــه راصــادر مــی نمایــد. دعــوی خواهــان را 
قابــل پذیــرش اعــام وہانظــر موافــق مشــاور 
محتــرم قضایــی و مســتندا بــه قوانیــن فــوق 
الذکــر ورعایــت مــواد 26و 29 قانــون  حمایــت 
خانــواده جمهــورى اســامی ایــران بــه لحــاظ 
ــاق  ــه ط ــم ب ــه زوج حک ــی ب ــدم دسترس ع
ــان  ــد. خواه ــی نمای ــام م ــان صادرواع خواه
مــی توانــد پــس از قطعیــت دادنامــه نســبت 
بــه اجــرای صیغــه طــاق خویــش اقــدام 
نمایــد. زوجــه )خواهــان ( غیرمدخولــه اســت 
ــاده  ــد 6 م ــاده 168 وبن ــک م ــد ی ــق بن و وف
158 قانــون مدنــی شــیعیان افغانســتان نــوع 
طــاق وی بائــن مــی باشــد. خواهــان در 
ــده مطالبــه حقــوق مالــی خویــش  ایــن پرون
را ننمــوده اســت دادگاه در ایــن خصــوص 
ــاده  ــق م ــد. طب ــی باش ــه نم ــی مواج باتکلیف
33 قانــون حمایــت خانــواده رأی صــادره 
ــه  ــاغ دادنام ــخ اب ــاه از تاری ــش م ــرف ش ظ
مــورد فرجــام خواهــی یــا انقضــاء مهلــت 
فرجــام خواهــی قابــل اجــرا اســت ٠ورعایــت 
ترتیــب شــرعی اجــرای صیغــه طــاق بــه 
عهــده مجــری صیغــه طــاق مــی باشــد 
وفــق تبصــر5 مــادہ 33 قانــون حمایــت 
ــی  ــاق نمایندگ ــرم ط ــردفتر محت ــواده س خان
ــه طــاق را دارد. رأی صــادره  در اجــرای صیغ
غیابــی وظــرف بیســت روز پــس از ابــاغ 
ــپس  ــن دادگاه و س ــی در همی ــل واخواه قاب
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیدنظرخواهــی 
اصفهــان اســتان  تجدیدنظــر  محاکــم   در 

 است.
دادگاه    11 شــعبه  رئیــس   20402 الــف  م 
خانــواده اصفهــان – عبدالحســین اعلمــی 

دادنامه 
 9609970350600898  : دادنامــه  شــماره 
شــماره   1396/6/7  : تنظیــم  تاریــخ 
شــماره   9509980350600818  : پرونــده 
پرونــده   950985  : شــعبه  بایگانــی 
 6 شــعبه  کاســه9509980350600818   
ــان  ــی شهرســتان اصفه ــی حقوق دادگاه عموم
تصمیــم نهــای شــماره 9609970350600898 
ــه نمایندگــی  ــر اقتصــاد ب ــک مه خواهــان: بان
علیرضــا زمانــی بــا وکالــت خانــم فهیمــه 
احمــدی فرزنــد عبــاس بــه نشــانی اصفهــان 
- خ نظــر شــرقی - ک ش احمــد زارعــی 
- مجتمــع آســیاب - ط همکــف - دفتــر 
وکالــت آقــای میــر باقــری خوانــدگان: 1. 
آقــای علــی مطیفــی فــرد بــه نشــانی مجهــول 
المــکان 2. خانــم ســهیا شــجره طیبــه فرزنــد 
محمــد بــه نشــانی اصفهــان - خ پــل فلــزی- 
ــوار ملــت - جنــب فــرش اشــراف  ــدای بل ابت

8173698116 پ  196-ک  پ   -
3. آقــای علیرضــا مطیفــی فــرد فرزنــد احمــد 
ــزی -  ــل فل ــان - پ ــانی اصفه ــه نش ــا ب رض
ــس - پ  ــران اطل ــت -فروشــگاه ای ــوار مل بل
ــر  ــه خســارت تاخی 1 خواســته هــا: 1. مطالب
ــه  ــک 3. مطالب ــه چ ــه وج ــه 2. مطالب تادی
خســارت دادرســی دادگاه بــا عنایــت بــه 
جامــع محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را 
ــدور  ــه ص ــادرت ب ــل مب ــرح ذی ــام و بش اع

رأی مــی نمایــد. رأی دادگاه در خصــوص 
دعــوی بانــک مهــر اقتصــاد بــا وکالــت خانــم 
فهیمــه احمــدی بــه طرفیــت 1- خانم ســهیا 
شــجره طیبــه فرزنــد محمــد 2- آقــای علــی 
مطیفــی فــرد 3-علیرضــا مطیفــی فــرد 
ــه  ــته مطالب ــه خواس ــا ب ــد رض ــد احم فرزن
مبلــغ 690/978/420 ریــال بخشــی از وجــه 
چــک شــماره 189708-1395/8/17 صــادره 
از بانــک محــال علیــه وجــود اصــول مــدارک 
ــد  ــک بای ــه چ ــه وج ــان و اینک ــد خواه در ی
بــه محــض ارائــه کارســازی و پرداخــت گــردد 
و خوانــده ردیــف اول صادرکننــده و خوانــده 
ودارای  ظهرنویــس  ســوم  و  دوم  ردیــف 
مســولیت تضامنــی مــی باشــند و بــا وصــف 
ابــاغ اخطاریــه و نشــر آگهــی در جلســه 
دعــوی  قبــال  ودر  نشــده  حاضــر  دادگاه 
ایــراد  ذمــه خویــش  برائــت  و  خواهــان 
ودفاعــی ننمــوده انــد فلــذا دعــوی خواهــان 
ــه  ــتندا ب ــی و مس ــت تلق ــر صح ــول ب محم
تجــارت  قانــون   313-310-249 مــاده 
و تبصــره الحاقــی مــاده 2 قانــون چــک 
ــخیص  ــع تش ــوب مجم ــده مص ــاده واح وم
 519-515-198 مــاده  و  نظــام  مصلحــت 
قانــون آییــن دادرســی مدنــی خوانــدگان 
ــود  ــصد و ن ــغ شش ــت مبل ــا بپرداخ متضامن
ــزار  ــت ه ــاد و هش ــد و هفت ــون و نهص میلی
ــل  ــوان اص ــال بعن ــت ری ــد و بیس و چهارص
ــغ بیســت ودو  ــز پرداخــت مبل خواســته ونی
میلیــون و هشــتصد و نــه هــزار و دویســت و 
چهــل وپنــج ریــال بابــت خســارات دادرســی 
ــز  ــه ونی ــق تعرف ــل طب ــه وکی ــق الوکال و ح
پرداخــت خســارات تاخیرتادیــه برمبنــای 
ــان وصــول  ــخ چــک تازم ــورم از تاری ــرخ ت ن
و  اعــام  مرکــزی  بانــک  توســط  ان کــه 
ــد  ــبه خواهدش ــم محاس ــرای حک ــن اج حی
ــد رای  ــی گردن ــوم م ــان محک ــق خواه در ح
ــت روز  ــدت بیس ــرف م ــی وظ ــادره غیاب ص
پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی درهمیــن 
دادگاه و پــس ازان ظــرف بیســت روز قابــل 
ــر  ــد نظ ــم تجدی ــی در محاک تجدیدنظرخواه

ــد ــی باش ــان م اصفه
دادگاه  ششــم  شــعبه  رئیــس   20448.
عمومــی حقوقــی اصفهــان ســید مجیــد 

نبــوی

مزایده 
ــل  ــورای ح ــکام ش ــرای اح ــوم اج ــعبه س ش
پرونــده  خصــوص  در  اصفهــان  اختــاف 
لــه  ســوم   / ج  ش    5214-91 کاســه 
ــه فرهــادی  علیــه رضــا براتیــان   ــم حبیب خان
خ  اصفهــان  آدرس  بــه  آبــادی   حســین 
ســعادت آبــاد  شــرکت غلــه بازرگانــی  بابــت 
ــه  ــی  ب ــی اجرای ــه های ــه و هزین ــوم ب محک
مبلــغ 4741598167  ریــال امــوال توقیفــی  
اعامــی  کارشناســی  نظریــه  شــرح  بــه 
یکبــاب بــاغ ویــا واقــع در آمرزیــد آبــاد  
بعــد از شــهرک صنعتــی  جــی مقابــل کافــی 
خیابــان  آبــاد   آمرزیــد  روســتای  کــوال  
توحیــد کوچــه صاحــب الزمــان  دارای دیــوار 
بــاغ بطــول حــدود 117  بلوکــی  اطــراف 
ــه  و  ــه مال ــیمان و تخت ــتر س ــا پاس ــر ب مت
در قســمتهای خارجــی مشــرف بــه گــذر 
و  مالــون   نــوع  طــرح  از  هاســیمانبری  
ــام  دو  ــا بانضم ــر روی آنه ــزی  ب ــگ آمی رن
ــزی   ــگ آمی ــود رن ــی  ورق  خ درب  پروفیل
ــاختمان   ــر دارای  س ــذر  و نی ــده  در دو گ ش
بــا مســاحت  حــدود 80 متــر مــر بــع  طبقــه 
ــه   ــی  شیش ــای پروفیل ــا درب ه ــف  ب همک
خــود  رنــگ آمیــزی شــده  کــف ســالن  
و آشــپزخانه  ســرامیک  بدنــه آشــپزخانه  
ــرامیک  و  ــر س ــدود  1/2 مت ــاع  ح ــا ارتف ت
مابقــی  گــچ و رنــگ آمیــزی  شــده مجهزبــه 
سیســتم  دزدگیــر  در داخــل  ســاختمان 
دارای کابینــت فلــزی  هــود و کولــر آبــی  
دارای انشــعابات  آب و بــرق  ایــوان  بــا 
ــوک  ــه بل ــک و در محوط ــرش موزائی ــف ف ک
ــذاری  از  ــه همــراه جــدول گ ــی ب فــرش بتن
ــت   ــده اس ــدام ش ــی  اق ــاری  رنگ ــوع آبش ن
ــتی   ــرویس  بهداش ــاغ س ــر ب ــع دیگ در ضل
بــا بدنــه ســیمان کاری و تختــه مالــه و کــف 
فــرش ســرامیک دارای درب  پروفیلــی و 
ســقف از نــوع نبشــی و ســپری و  ســرامیک  
پوشــش داده شــده اســت  اســتخر بــا بدنــه  
و کــف  ســیمانی و بــه مســاحت  حــدود 24 
متــر مربــع و عمــق حــدود 1/4 الــی 1/7 متــر 
ــر  ــت  دیگ ــده اس ــه گردی ــن تعبی ــر زمی و زی
فضاهــا  درخــت کاری شــده و تامیــن آب 
بــاغ  بصــورت ســهمیه ای ازچــاه آب منطقــه 
ــت   ــه موقعی ــه ب ــا توج ــردد ب ــی گ ــن م تامی
ملــک و کاربــری ، مســاحت  عرصــه و اعیــان  
ریــال   1604500000 بــر  بالــغ  بــاغ  ارزش 
معــادل یکصــد و شــصت میلیــون وچهارصــد 
و پنجــاه هــزار تومــان  بــرآورد گردیــده اســت 
ــن   ــک از طرفی ــچ ی ــراض  هی ــورد اعت ــه م ک
ــه  ــر دارد  جلس ــت  در نظ ــه اس ــرار نگرفت ق
ــاعت  ــورخ 96/7/25در س ــده ای  در م مزای
10تــا 9  صبــح در محــل اجــرای احــکام واقــع 
ــن   ــپ بنزی ــروی پم ــگاه روب ــان آتش در خیاب
ســاختمان شــماره 2 دادگســتری برگــزار مــی 
ــده  ــه  مزای ــرکت درجلس ــن ش ــردد طالبی گ
مــی تواننــد  بــا واریــز ده درصــد ازمبلــغ پایــه 
ــک  ــه شــماره حســاب 2171350205001 بان ب
ــه اجــرای احــکام  ــه آن فیــش ب ــی و ارائ مل
ــده  ــد  پیشــنهاد دهن ــد  نماین ــوال بازدی از ام
 باالتریــن قیمــت برنــده مزایــده خواهــد 

بود . 
احــکام  اجــرای  مدیــر    18337 الــف  م 

اصفهــان  اختــاف  حــل  شــورای 

دادنامه 
شــماره دادنامــه : 9609976825300977 
شــماره   1396/6/25  : تنظیــم  تاریــخ 
شــماره   9609986825300400  : پرونــده 
ــده کاســه  ــی شــعبه : 960449 پرون بایگان
9609986825300400    شــعبه 31 دادگاه 
اصفهــان  شهرســتان  حقوقــی  عمومــی 
ــم  ــان: خان ــماره  خواه ــی ش ــم نهای تصمی
شــها رضائــی فرزنــد رضــا بــا وکالــت آقــای 
ــر  ــد اصغ ــی فرزن ــی برزان ــی رضائ محمدعل
بــه نشــانی اصفهــان - چهاربــاغ بــاال- 
مجتمــع کوثــر - فــاز اول ط 4 - واحــد 
آب  زمانــی  آقــای ســعید  614 خوانــده: 
ــه نشــانی مجهــول  ــد حســین ب ــی فرزن نیل
ــه خســارت  المــکان خواســته هــا: 1. مطالب
 .3 چــک  وجــه  مطالبــه   .2 دادرســی 
ــه رای دادگاه  ــر تادی ــه خســارت تاخی مطالب
ــی  ــها رضائ ــم ش ــوی خان ــوص دع در خص
ــی  ــای محمدعل ــت آق ــا وکال ــد رضــا ب فرزن
ــی  ــعید زمان ــای س ــت آق ــه طرفی ــی ب رضائ
آب نیلــی فرزنــد ســید حســین مبنــی 
بــر مطالبــه مبلــغ پانصــد و ده میلیــون 
ــماره  ــه ش ــک ب ــره چ ــه فق ــت س ــال باب ری
هــای 409005 مــورخ 1395/10/16 بانــک 
و  ریــال  میلیــون   200 مبلــغ  پاســارگاد 
ــورخ 1395/11/23  942626/54 /1457 م
مبلــغ 300 میلیــون ریــال و 1/091622 مورخ 
ــال  ــون ری ــغ ده میلی ــه مبل 1395/10/13 ب
ــر  ــی و تاخی ــارات دادرس ــام خس ــه انضم ب
تادیــه بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی 
دادگاه باعنایــت بــه محتویــات پرونــده و 
ماحظــه دادخواســت تقدیمــی و رونوشــت 
مصــدق چــک و گواهینامــه عــدم پرداخــت 
ــه  ــر ب ــه و نظ ــال علی ــک مح ــادره از بان ص
ــا وصــف ابــاغ قانونــی در  اینکــه خوانــده ب
ــر  جلســه دادرســی حاضــر نشــده و در براب
دعــوی خواهــان ایــراد یــا دفاعــی بــه عمــل 
نیــاورده و بــا توجــه بــه بقــاء اصــول اســناد 
در یــد خواهــان کــه حکایــت از اشــتغال 
را  خواهــان  دعــوی  دارد  خوانــده  ذمــه 
ــه  ــتناد ب ــا اس ــخیص و ب ــت تش وارد و ثاب
مــواد 519 و 198 و 194 9 قانــون آییــن 
ــون  ــی و مــواد 310 و313 قان دادرســی مدن
ــون  ــادہ 2 قان ــی م تجــارت و تبصــرہ الحاق
اصاحــی صــدور چــک استفســاریه مجمــع 
بــر  حکــم  نظــام  مصلحــت  تشــخیص 
محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 
پانصــد و ده میلیــون ریــال بابــت اصــل 
خواســته بانضمــام خســارت تاخیــر تادیــه و 
ارزش واقعــی چــک برمبنــای نــرخ تــورم از 
ــر اســاس  ــا زمــان وصــول ب تاریــخ چــک ت
شــاخص اعامــی بانــک مرکــزی جمهــوری 
اســامی و مبلــغ شــانزده میلیــون و پانصــد 
و چهــل و دو هــزار ریــال بابــت هزینــه 
هــای دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل طبــق 
تعرفــه در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی 
ــت  ــرف مهل ــی و ظ ــن رای غیاب ــد. ای نمای
بیســت روز از تاریــخ ابــاغ قابــل واخواهــی 
در ایــن دادگاه و پــس از آن تــا بیســت روز 
ــای  ــی دردادگاه ه ــر خواه ــل تجدیدنظ قاب

ــت  ــان اس ــتان اصفه ــر اس ــد نظ تجدی
ــعبه 31 دادگاه  ــس ش ــف 20443ریی .م ال
ــه  ــت ال ــان / حج ــی اصفه ــی حقوق عموم

ــری طاه

دادنامه
 9610100370303098  : اباغنامــه  شــماره 
 9609983725100114  : پرونــده  شــماره 
شــماره بایگانــی شــعبه : 960106 مدیــر 
دادگاه   5 شــعبه  کیفــری  دادگاه  دفتــر 
ــان  ــال و نوجوان ــژه اطف ــک ) وی ــری ی کیف
( شــهراصفهان – احمــد رضــا حــق شــناس  
اصفهــان - خ چهاربــاغ بــاال - خ شــهید 
دادگســتری کل  ســاختمان   - نیکبخــت 
اســتان اصفهــان - طبقــه 4 اتــاق 460. 
محتویــات  و  اوراق  بررســی  بــا  دادگاه 
و  اعــام  را  رســیدگی  ختــم  پرونــده 
رأی  اتخــاذ  بــه  مبــادرت  زیــر   بشــرح 
ــام  ــد.رأی دادگاه در خصــوص اته ــی نمای م
آقایــان 1- رضــا فتحــی فرزنــد شــکراله 
فرزنــد  فتحــی  مهــدی   -2 و  ســاله   22
ــی  ــی نجف ــاله و 3- عل ــه 20 س ــت ال حج
ــارکت در آدم  ــر مش ــی ب ــر مبن ــد ناص فرزن
ــت نســبت  ــک حیثی ــه هت ــی ب ــی منته ربای
بــه صغیــر آقــای علــی اصغــر غامــی فرزنــد 
ــه شــکایت  ــه ب ــا توج ــه دادگاه ب ــت ال رحم
شــاکی آقــای رحمــت الــه غامــی و مجنــی 
علیــه مذکــور بدیــن توضیــح کــه متهمــان در 
ــی  ــه مجن ــی ک ــه 93/5/25 و هنگام مورخ
علیــه در کوچــه بــوده اســت متهمــان اقــدام 
بــه ربــودن وی و گــزارش مرجــع انتظامــی و 
ــده کاســه 930174 شــعبه  ــات پرون محتوی
دوم دادگاه کیفــری 1 اســتان اصفهــان و 
آقــای فرشــید  اظهــارات وکیــل شــاکی 
ــدم حضــور و  ــن مرجــع و ع ــی در ای محبوب
ــان  ــه متهم ــاع از ناحی ــه دف ــر گون ــدم ه ع
علیرغــم احضــار ایشــان از طریــق نشــر 
آگهــی بــه لحــاظ متــواری بــودن آنهــا و بــا 
ــزه  ــده ب ــات پرون ــایر محتوی ــه س ــت ب عنای
ــلم  ــرز و مس ــردگان مح ــه نامب ــابی ب انتس
ــاده 621  ــتناد م ــه اس ــذا دادگاه ب ــت فل اس
قانــون مجــازات اســامی بخــش تعزیــرات 
مصــوب 1375 هریــک از متهمــان را بــه 
ــا  ــری ب ــس تعزی ــال حب ــزده س ــل پان تحم
ــی  ــی احتمال ــام بازداشــت قبل احتســاب ای
ــی  ــادره غیاب ــد. رأی ص ــی نمای ــوم م محک
ــل  ــاغ قاب ــت 20 روز پــس از اب وظــرف مهل
ــن مرجــع و ســپس ظــرف  واخواهــی در ای
مهلــت 20 روز قابــل فرجــام خواهــی در 

ــی باشــد.  ــی کشــور م ــوان عال دی
دادگاه  پنجــم  20373شــعبه  الــف  م 

اصفهــان اســتان  یــک  کیفــری 

امروز پنجشنبه 13 مهر ماه 1396 - سال سوم - شماره 543 روزنامه



9 امروز پنجشنبه 13 مهر ماه 1396 - سال سوم - شماره 543 روزنامه

ورزشاستانها
کاشف هادی ساعی 

دار فانی را وداع گفت
کشــورمان  تکوانــدو  ورزشــی  رشــته  پیشکســوت 
ــدت،  ــی م ــاری طوالن ــک دوره بیم ــل ی ــس از تحم پ
ــت.  ــک گف ــق را لبی ــوت ح ــنبه دع ــداد روز چهارش بام
ــاعی و از  ــادی س ــی ه ــن مرب ــن ، اولی ــعید مهیم س
ایــران کــه  تکوانــدوی  نــام  پیشکســوتان خــوش 
چهارشــنبه هفتــه گذشــته براثــر خونریــزی مغــزی در 
بیمارســتان شــهریار بســتری شــده بــود، دعــوت حــق 

ــتافت.  ــی ش ــار باق ــه دی ــت و ب ــک گف را لبی
ــزد اســتاد  مرحــوم مهیمــن ۶۵ ســاله ، ســال ۱۳۵۰ ن
داوود ارجمنــد بــا الفبــای تکوانــدو آشــنا شــد و 
ســپس بــه کالس درس اســتاد مرحــوم فکــوری رفــت 
و در مــدت ۴۵ ســال حضــور در ایــن رشــته، خدمــات 

ــی داشــت. ــل توجه قاب

فرهاد مجیدی 
در آستانه بازگشت به استقالل

فرهــاد مجیــدی کاپیتــان ســابق تیــم اســتقالل 
بــرای  جــدی  گزینه هــای  از  یکــی  بــه  تبدیــل 
ــده  ــتقالل ش ــم اس ــفر در تی ــرد ش ــتیاری وینف دس

اســت. 
ــت  ــن نشس ــفر ، در اولی ــرد ش ــنبه وینف ــه ش روز س
ــام آورد و  خبــری اش در تهــران از فرهــاد مجیــدی ن
چــراغ ســبز خــود را بــرای اســتفاده از کاپیتــان ســابق 
ــر اســاس  ــی اش نشــان داد. ب ــم در کادر فن ــن تی ای
ــور  ــرد، حض ــب ک ــر کس ــگار مه ــه خبرن ــی ک اطالعات
مجیــدی در اســتقالل بــه عنــوان دســتیار شــفر 
ــًا  ــا نهایت ــروز و ی ــه ام ــال اینک جــدی اســت و احتم
ــوان  ــه عن ــدی ب ــام مجی ــه صــورت رســمی ن ــردا ب ف
ــالم شــود، وجــود دارد. ــی از دســتیاران شــفر اع یک

کادر فنی سپاهان تقویت می شود
کادر فنــی تیــم فوتبــال ســپاهان بــا حضــور مربیــان 
 ، طاهــری  محســن  می شــود.  تقویــت  جدیــد 
مدیرعامــل باشــگاه ســپاهان اصفهــان بــا وجــود 
حمایــت دوبــاره خــود از ســرمربیگری زالتکــو کرانچــار 
در ایــن تیــم ، جلســه مهمــی را بــا وی برگــزار کــرد تــا 
نارضایتــی اش را از نتایــج ســپاهان بــه گــوش زالتکــو 

ــم برســاند.  ــن تی کرانچــار ، ســرمربی ای
اخیــر  نتایــج  از  اصفهــان  ســپاهان  مدیرعامــل 
ســپاهان اصفهــان راضــی نیســت و از ســرمربی ایــن 
تیــم خواســت تــا بــا تقویــت کادر فنــی خــود، رونــد 

ــد.  ــاز کنن ــری آغ ــه گی ــی را در نتیج مثبت
کرانچــار نیــز ایــن موضــوع را پذیرفتــه اســت و قــرار 
ــده  ــه آین ــدای هفت ــدش را ابت ــتیار جدی ــت دس اس
ــان،  ــپاهان اصفه ــات س ــا در تمرین ــد ت ــی کن معرف
ــار ســایر  ــات را در کن حاضــر شــده و طراحــی تمرین
اعضــای کادر فنــی دنبــال کنــد. تیــم فوتبال ســپاهان 
اصفهــان تــا پایــان هفتــه هشــتم رقابت هــای لیــگ 
ــدول  ــم ج ــاز در رده چهارده ــب ۷ امتی ــا کس ــر ب برت

ــرار دارد. ق

کوتاه اخبار
 ذوب آهن و چالش 

چمن ورزشگاه فوالدشهر
ذوب آهــن بــه دلیــل جایگزینــی چمــن ورزشــگاه فوالدشــهر 
ــه  ــود ب ــی خ ــتادیوم اختصاص ــد در اس ــاه نمی توان ــا دو م ت
میــدان بــرود. پیــش از ایــن، باشــگاه اصفهانــی اعــالم کــرده 
بــود کــه بــه دلیــل بــاال بــودن هزینــه اجــاره ورزشــگاه نقــش 
جهــان ، دو دیــدار خانگــی آینــده خــود را در ورزشــگاه یــادگار 
ــر در  ــن خب ــا آخری ــم برگــزار خواهــد کــرد ، ام امــام )ره( ق
ایــن بــاره حاکــی از تــالش اســتاندار اصفهــان بــرای فراهــم 
کــردن زمینــه برگــزاری دو مســابقه ذوب آهــن در ورزشــگاه 

نقــش جهــان اســت. 
ــیزدهم  ــم و س ــه ده ــای هفت ــه دیداره ــر از آنک ــرف نظ ص
ــوالد در  ــی و ف ــارس جنوب ــر پ ــب براب ــه ترتی ــن ب ذوب آه
کــدام ورزشــگاه برگــزار خواهــد شــد ، ســوالی کــه بــه 
ــی  ــگاه اصفهان ــرا باش ــه چ ــت ک ــن اس ــد ، ای ــن می رس ذه
طوالنی مــدت  تعطیــالت  در  را  چمــن  عملیات ترمیــم 
ــا اینکــه تعطیــالت پیش فصــل  پیش فصــل انجــام نــداد؟ ب
ــا  ــد ، ام ــه درازا انجامی ــل ۸۰ روز ب ــن در عم ــرای ذوب آه ب
بــه صــورت بالقــوه امــکان داشــت فقــط کمــی بیــش از ۵۰ 
روز باشــد. یعنــی اگــر ذوب آهــن در همــان مرحلــه گروهــی 
ــم  ــم ه ــگ هفده ــت و لی ــار نمی رف ــان کن ــگ قهرمان از لی
طبــق برنامــه قبلــی اواخــر تیرمــاه شــروع می شــد، باشــگاه 
اصفهانــی ممکــن بــود بــرای ترمیــم چمــن اندکــی وقــت کــم 
بیــاورد. بــا همــه ایــن اوصــاف، بــاز هــم منطقی تــر بــود کــه 
ذوب آهــن در ایــن بــاره ریســک کنــد و عملیــات جایگزینــی 
چمــن فوالدشــهر را نــه در تعطیــالت لیــگ کــه بــه محــض 
آغــاز تعطیــالت پیش فصــل کلیــد بزنــد، امــا مدیریــت 
ــری  ــر تصمیم گی ــع درگی ــه در آن مقط ــی ک ــگاه اصفهان باش
دربــاره کادر فنــی و البتــه رایزنــی بــا مدیریــت کارخانــه درباره 
بودجــه فصــل بعــدش بــود ، احتمــااًل وقــت و تمرکــز الزم را 
ــت. ــن نداش ــه چم ــیدگی ب ــاره رس ــزی درب ــرای برنامه ری ب

مرگ ملی پوش سابق دوچرخه سواری
ملی پــوش ســابق دوچرخــه ســواری ایــران بــه علــت 
از   ، ژالــه  حامــد  وداع گفــت.  را  فانــی  دار   ، تصــادف 
ملی پوشــان ســابق دوچرخه ســواری ایــران ، در تصــادف 
زنجیــره ای کــه در آزاد راه قزویــن – کــرج رخ داد ، بــا 

دوچرخــه دچــار ســانحه شــد و درگذشــت. 
ــه،  ــرادر علیرضــا ژال ــرده، ب ــوت ک ــن ف ــن تمری ــه در حی او ک
ــواری  ــه س ــیون دوچرخ ــتان فدراس ــه کوهس ــس کمیت ریی

ــت. اس

جردن باروز در راه ایران
ــده چهــار مــدال  ــاروز نابغــه کشــتی آمریــکا و دارن جــردن ب
ــود را  ــت خ ــک ، موافق ــالی المپی ــک ط ــان و ی ــالی جه ط
بــرای حضــور در ترکیــب تیــم کشــتی آزاد بیمــه رازی اعــالم 
ــام  ــای ج ــم در رقابت ه ــن تی ــرای ای ــت ب ــرار اس ــرده و ق ک
باشــگاه های جهــان کــه در ایــران برگــزار می شــود ، بــه روی 

تشــک بــرود.

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه ورزش

ــروز در  ــر ام ــورمان عص ــال کش ــی فوتب ــم مل تی
دیــداری تدارکاتــی ، بــه مصــاف تیــم ملــی توگــو 
ــن  ــی اولی ــم مل ــدار تی ــن دی ــت. ای ــد رف خواه
گام ایــران بــرای آمــاده ســازی جــام جهانــی 
ــم  ــو تی ــم توگ ــد تی ــر چن 2۰۱۸ روســیه اســت. ه
ــاب  ــه حس ــیاه ب ــاره س ــده ای در ق ــناخته ش ش
 نمی آیــد ، امــا بــه دلیــل ســبک خــاص تیم هــای

 آفریقایــی  ، می توانــد محــک خوبــی بــرای تیــم 
فوتبــال ایــران باشــد. 

بــر اســاس ســیدبندی فیفــا احتمــال اینکــه 
ــود  ــروه ش ــا همگ ــی از آفریق ــا تیم ــران ب ــم ای تی
ــی روش در  ــل ک ــن دلی ــه همی ــت ؛ ب ــیار اس بس
ــی  ــام جهان ــرای ج ــش ب ــازی تیم ــاده س راه آم
قطعــًا دیــدار تدارکاتــی مقابــل تیم هــای آفریقایــی 
ــران  ــدار ای ــه خــود خواهــد داشــت. دی را در برنام
بــا توگــو ، بیســت و هفتمیــن مصــاف تیــم ایــران 
ــران  ــی ای ــم مل ــی اســت. تی ــا تیم هــای آفریقای ب
ــه  ــت چهارجانب ــار در تورنمن ــک ب ــن ی ــش از ای پی
ــا  ــه آن مســابقه ب ــرده ک ــازی ک ــو ب ــا توگ ــران ب ته
ــه  ــر صفــر ملــی پوشــان کشــورمان ب برتــری دو ب
ــد هاشــمیان ،  ــی و وحی ــی دای ــان رســید. عل پای
ــو  ــا توگ ــی ب ــازی قبل ــران در ب ــای ای ــده گل ه زنن
بودنــد. البتــه از آن زمــان تــا کنــون فوتبــال توگــو 

ــون  ــم اکن ــت و ه ــته اس ــادی داش ــرفت زی پیش
بســیاری از بازیکنــان ایــن تیــم در لیگ هــای 

اروپایــی تــوپ می زننــد. 
 تردید درون دروازه

ــت  ــد و عالم ــن تردی ــزرگ تری ــر ب ــه نظ ــروز ب ام
ســوال کارلــوس کــی روش بــرای ســاختن ترکیب 
ایــده آل بــرای جــام جهانــی ، درون دروازه باشــد. 

ــم  ــده را در تی ــدوار کنن ــی امی ــه فصل ــد ک بیرانون
 ، بــود  کــرده  ســپری  پرســپولیس  و  ملــی 
ناگهــان در فصــل جدیــد افتــی جــدی کــرد و 
در بازی هــای اخیــر تیــم ملــی و پرســپولیس 
پراشــتباه بــود و گل هــای زیــادی هــم خــورد، 
ــک و  ــد ل ــی، حام ــا حقیق ــی روش علیرض ــا ک ام

محمــد رشــید مظاهــری را نیــز بــرای ایــن دوبازی 
بــه تیــم ملــی دعــوت کــرده اســت. در ایــن بیــن 
ــور در  ــه حض ــل تجرب ــه دلی ــی ب ــا حقیق علیرض
ــاید  ــا ش ــال اروپ ــازی در فوتب ــی و ب ــام جهان ج
ــه  ــد ب ــرای جانشــینی بیرانون ــه ب اصلی تریــن گزین
ــم کــه  ــد فرامــوش کنی ــد نبای نظــر برســد ، هرچن
ــوده  ــی دور ب ــم مل ــب تی ــت از ترکی او مدت هاس

ــت.  اس
مظاهــری و لــک ، دو دروازه بــان دیگــر حاضــر در 
اردو نیــز شــانس بــازی در ایــن دو دیــدار دوســتانه 
را دارنــد و شــاید بتواننــد بــا درخشــش در همیــن 
فرصــت انــدک بــه شــماره یــک تیــم ملــی تبدیــل 

. ند شو
 خط دفاعی

کــی روش بــرای رســیدن بــه ترکیــب ایــده آلــش 
بــرای جــام جهانــی ابــزار الزم را در اختیــار دارد، بــا 
ــم  ــت تی ــب ثاب ــوان ترکی ــوز نمی ت ــال هن ــن ح ای
ــی  ــم مل ــی را حــدس زد؛ چراکــه ســرمربی تی مل
اصــواًل اهــل تغییــر مهره هاســت. او در خــط دفــاع 

تقریبــًا دو مهــره ثابــت دارد. 
مرتضــی پورعلــی گنجــی و رامیــن رضاییــان ، 
ــدودی  ــا ح ــر ت ــه نظ ــه ب ــتند ک ــی هس دو بازیکن
ملــی  تیــم  ثابــت  ترکیــب  در  را  خودشــان 
وریــا غفــوری دیگــر مدافــع  ثبــت کرده انــد. 
توانســته  ایــن  از  پیــش  اســت کــه  راســتی 

ــد.  ــب کن ــی را جل ــم مل ــرمربی تی ــر س ــت نظ اس
در دفــاع چــپ امــا میــالد محمــدی آن قــدر در 
ایــن بازی هــای اخیــر تیــم ملــی خــوب بــوده 
اصلــی  مهــره  می توانــد  کمــاکان  کــه   اســت 
ــث  ــوع باع ــن موض ــاید همی ــد و ش ــی روش باش ک
شــود تــا کــی روش بــرای اســتفاده از تمام پتانســیل 
تیــم، بــه اســتفاده از دو هافبــک دفاعــی رو بیــاورد؛ 
ــی  ــه ک ــت ک ــر هس ــای دیگ ــپ پ ــک چ ــه ی ــرا ک چ
روش نشــان داده بــه بــازی او عالقــه منــد اســت و او 
احســان حــاج صفــی اســت. بــا وجــود مصدومیــت 
میــالد محمــدی ، بــه احتمــال زیــاد احســان ، دفــاع 

چــپ ایــران در دو بــازی تدارکاتــی خواهــد بــود.
 خط میانی

ــدر بازیکــن باکیفیــت حضــور  ــی آن ق در خــط میان
دارد کــه تغییــر و تحــول خاصــی بــه ایــن زودی ها در 
آن رخ نخواهــد داد ، امــا غیبــت دژاگــه ایــن فرصــت 
را بــه بازیکنــان دیگــر خواهــد داد تــا خــودی نشــان 
بدهنــد. محتمل تریــن جایگزیــن دژاگــه ، ســامان 
قــدوس خواهــد بــود کــه بــی تابانــه منتظــر اولیــن 

بــازی ملــی خــود بــا پیراهــن ایــران اســت. بــه جــز 
ــور  ــن ط ــی و همی ــدی تراب ــری و مه ــد امی او وحی
احمــد عبــدهللا زاده گزینه هــای جــذاب خــط میانــی 

خواهنــد بــود.
 خط حمله

ــه کاوه  ــان را ب ــت درخش ــن فرص ــی ، ای ــود طارم نب
ــی  ــم مل ــه تی ــوده ب ــی آس ــا خیال ــا ب ــی داد ت رضای
دعــوت شــود ، امــا کــی روش در خــط حملــه 
خوشــبخت ترین مربــی فوتبــال آسیاســت ؛ چــرا 
ــک  ــیا در ی ــان آس ــن مهاجم ــدادی از بهتری ــه تع ک
ــع شــده اند.  ــران جم ــی ای ــم مل ــان خــاص در تی زم
ــم انصــاری  ــژاد، کری ــان ن ــون، رضــا قوچ ســردار آزم
فــرد و علیرضــا جهانبخــش ، همگــی از بهترین هــای 
آســیا هســتند و می تواننــد در مواقــع لــزوم ، عصــای 
ــای  ــتانه تیم ه ــند.دیدار دوس ــی روش باش ــت ک دس
ــنبه، ۱۳  ــروز پنجش ــو ام ــران و توگ ــال ای ــی فوتب مل
ــران  ــگاه آزادی ته ــاعت ۱۸:۳۰ در ورزش ــاه از س مهرم
ــدار  ــی دی ــت داوران عمان ــرار اس ــود. ق ــزار می ش برگ

ــد. ــاوت کنن ــو را قض ــران - توگ ــتانه ای دوس

نگاهی به دیدارهای تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران

از تهران تا روسیه

باشــگاه ســپاهان اصفهــان بــا انتشــار بیانیــه ای دربــاره دو شــغله 
بــودن مدیرعامــل ایــن باشــگاه توضیحاتــی ارائــه کرد. در بخشــی 
از بیانیــه باشــگاه ســپاهان اصفهــان آمــده اســت: محســن 
طاهــری مدیرعامــل فعلــی باشــگاه فــوالد مبارکــه ســپاهان یکی 
از قهرمانــان هندبــال ایــران اســت کــه ســالها بــه عنــوان کاپیتــان 
تیــم ملــی هندبــال وســپاهان در مســابقات ملــی وبیــن المللــی 
ــوان بازیکــن ســال  ــن متعــددی همچــون عن درخشــید و عناوی

ــه دســت آورد.  جــام باشــگاه های آســیا را ب
ــان و  ــه اصفه ــوالد مبارک ــرکت ف ــتخدام ش ــه اس ــه ب وی در ادام
ــا  ــه تجربیــات ورزشــی خــود ب ــا توجــه ب ــد ســال ب پــس از چن
ــره  ــت مدی ــت هیئ ــه عضوی ــه ب ــل کارخان ــر عام ــد مدی صالحدی

ــد.  ــگاه در آم باش
ــت  ــوی هیئ ــل از س ــوان مدیرعام ــه عن ــه ب ــل از اینک ــا قب وی ت
مدیــره ایــن باشــگاه مــورد اعتمــاد قــرار بگیــرد بــه طــور همزمــان 

ســرمربیگری تیــم هندبــال ســپاهان و تیــم ملــی هندبــال 
ــود. طاهــری پــس از تصــدی  ــران را عهــده دارد ب بزرگســاالن ای
ــال  ــی هندب ــم مل ــرمربیگری تی ــگاه از س ــت باش ــت مدیری پس
اســتعفاء داد، امــا از آنجــا کــه تیــم هندبــال ســپاهان بــا نظــرات 
وی بســته شــده و مدت هــا تحــت نظــر طاهــری مشــغول 
ــه  ــت ک ــود داش ــگاه وج ــدگاه در باش ــن دی ــد، ای ــت بودن فعالی
تــداوم حضــور طاهــری در تیــم هندبــال فــوالد مبارکــه ســپاهان 
ــا  ــد و ب ــاد نمی کن ــی وی ایج ــای مدیرعامل ــی در فعالیت ه خلل

ــات رســید.  ــه اثب ــن موضــوع ب ــز ای ــان نی گذشــت زم
ــف  ــن وظای ــا کوچکتری ــال باعــث نشــده ت ــم هندب حضــور در تی
مدیرعاملــی توســط وی فرامــوش شــود و ضمــن نظــارت و 
حمایــت کامــل از تیــم فوتبــال، طاهــری حضــور و نظارتــی همــه 
ــر همــه تیم هــای ورزشــی باشــگاه اعمــال  ــر را ب ــه و فراگی جانب

ــرده اســت. ک

ــوان  ــار عن ــرای نخســتین ب ــران ب ــی ووشــوی ای ــم مل تی
نخســت مســابقات قهرمانــی جهــان را بــه دســت آورد و 
بــه ســلطه طوالنــی مــدت چینی هــا در ایــن رشــته پایــان 
داد. چهاردهمیــن دوره رقابت هــای ووشــوی قهرمانــی 
بزرگســاالن جهــان کــه از روز جمعــه بــه میزبانــی شــهر 
ــا  ــود، ســه شــنبه شــب ب »کازان« روســیه آغــاز شــده ب
ــم کشــورمان در بخــش  ــی فرامــوش نشــدنی تی قهرمان
ســاندا بــه پایــان رســید تــا موفقیتــی بــه یادماندنــی در 

ــرای ورزش کشــورمان ثبــت شــود.  ســرزمین تزارهــا ب
ــم  ــابقات تی ــن مس ــته ای ــیزده دوره گذش ــی س در تمام
چیــن کــه مهــد ووشــوی جهــان محســوب می شــود در 

ــود. ــی رســیده ب ــه قهرمان بخــش ســاندا ب
ســانداکاران تیــم ملــی ووشــوی ایــران بــا کســب هفــت 
ــان  ــی جه ــکوی قهرمان ــر س ــره ب ــک نق ــال و ی ــدال ط م

تکیــه زدنــد تــا بــا کــوالک خــود در روســیه بــه حکومــت 
ــد.  ــان دهن ــا پای چینی ه

چیــن بــا هفــت طــال بــه نایــب قهرمانــی رســید و روســیه 
ــز ســوم شــد. در بخــش  ــره و 2 برن ــک نق ــا 2 طــال٬ ی ب
ــهربانو  ــان٬ ش ــه منصوری ــران اله ــم ای ــرای تی ــاندا ب س
منصوریــان٬ مریــم هاشــمی٬ محســن محمدســیفی٬ 
ــام  ــی مق ــالد عارف ــوی و می ــن تق ــری٬ معی یوســف صب
ــور نقــره  ــی پ ــد و حمیدرضــا قل مــدال طــال کســب کردن

ــت.  گرف
در مجمــوع دو بخــش تالــو و ســاندا نیــز تیــم ایــران بــا 
ــه  ــک پل ــز و ی ــره و دو برن ــک نق ــال٬ ی هشــت نشــان ط
صعــود نســبت بــه دوره گذشــته در جایــگاه دوم ایســتاد. 
چیــن بــا ۱۵ طــال قهرمــان شــد و هنــگ کنــگ بــا ۵ طــال٬ 

۳ نقــره و ۳ برنــز بــر ســکوی ســومی ایســتاد.

ورزش

،،
بازیکــن  قــدر  آن  میانــی  خــط  در 
باکیفیــت حضــور دارد کــه تغییــر و 
تحــول خاصــی به این زودی هــا در آن 
رخ نخواهــد داد ، امــا غیبــت دژاگــه 
ایــن فرصــت را بــه بازیکنــان دیگــر 
خواهــد داد تــا خــودی نشــان بدهند.

اخطار اجرایی
ــام: ۱.ســید  ــه: ن مشــخصات محکــوم علی
ــزی  ــی 2. صغــری زارع خورمی هاشــم کیای
ــکان  ــول الم ــت: مجه ــل اقام ــانی مح نش
مشــخصات محکــوم لــه: نــام: حســین 
ــانی  ــگر نش ــعبانی مس ــی: ش ــام خانوادگ ن
محــل اقامــت: خیابــان کارگــر، بهــار۱9، 
رأی  موجــب  بــه  بــه  محکــوم  ایثــار۴ 
حــوزه ۴   9۶/۴/2۶ تاریــخ   ۳2۰ شــماره 
ــالف شهرســتان کاشــان  شــورای حــل اخت
کــه قطعیــت یافتــه اســت. محکــوم علیــه 
ــه  ــور در دفترخان ــه  حض ــت ب ــوم اس محک
ــند  ــم س ــه تنظی ــزام ب ــمی و ال ــناد رس اس
رســمی اتومبیــل ۴۰۵ بــه شــماره انتظامــی 
ــان.  ــام خواه ــه ن ــران۶۶ ب 9۳۱ ص۷۳- ای
هزینــه اجــرا بــه میــزان نیــم عشــر در 
دریافــت گــردد.  دولــت  صنــدوق  حــق 
مــاده ۳۴ قانــون اجــرای احــکام: همینکــه 
ــد،  ــالغ ش ــه اب ــوم علی ــه محک ــه ب اجرائی
محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف ده 
روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد 
محکــوم  پرداخــت  بــرای  ترتیبــی  یــا 
بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه 
اجــرای حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از 
ــود  ــه خ ــی ک ــد و در صورت ــر باش آن میس
ــد  ــه ندان ــاد اجرایی ــرای مف ــه اج ــادر ب را ق
ــع  ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ــد ظ بای
ــه قســمت اجــرا تســلیم  ــی خــود را ب دارای
ــالم ــا اع ــدارد صریح ــی ن ــر مال ــد و اگ  کن

 نماید.
 دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یــک 

شهرســتان کاشــان ۱2۸۷/ م الــف
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 2۰ شــعبه  حقوقــی  احــکام  اجــرای 
ــده ای  ــه مزای ــر دارد جلس ــان در نظ اصفه
کالســه  اجرایــی  پرونــده  خصــوص  در 
و  مشــرفی  شــهال  لــه   2۰  / 9۶۰ج   ۸9۷
ــتور  ــر دس ــی ب ــرفی مبن ــور مش ــه منص علی
فــروش در روز چهارشــنبه مورخــه 9۶/۸/۱۰ 
اجــرای  ســاعت ۱۰/۳۰ صبــح در محــل 
طبقــه  اصفهــان  دادگســتری  احــکام 
ــروش شــش  ــت ف ــاق ۱۵ جه ــن ات زیرزمی
ــدرج در  ــخصات من ــا مش ــی ب ــگ ملک دان
نظریــه کارشناســی کــه ذیــال درج شــده 
ــون  ــده و اکن ــن پرون ــی طرفی ــت ملک اس
ــد  ــی باش ــن م ــه مالکی ــرف مالکان در تص
توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه 
ــه وی  ــده نظری ــی ش ــل ارزیاب ــرح ذی ش
مصــون از تعــرض طرفیــن واقــع گردیــده 
برگــزار نمایــد. طالبیــن خریــد مــی تواننــد 
ــه  ــده ب ــه مزای ــل از جلس ــرف ۵ روز قب ظ
ــد  نشــانی فــوق مراجعــه و از ملــک بازدی
ــه صــورت  ــا ســپردن ۱۰ درصــد بهــا ب و ب
ــا چــک تضمیــن شــده بانــک  نقــد ی

ملــی در وجــه اجــرای احــکام حقوقــی در 
جلســه مزایــده شــرکت نماینــد. پیشــنهاد 
ــده  ــده مزای ــت برن ــن قیم ــده باالتری دهن
خواهــد بــود تســلیم ملــک مــورد مزایــده 
پــس از پرداخــت تمــام بهــای آن صــورت 
خواهــد گرفــت. هزینــه هــای اجرایــی 
بــر عهــده محکــوم علیــه مــی باشــد. 
اوصــاف ملــک مــورد مزایــده ملــک مــورد 
نظــر واقــع در اصفهــان، خیابــان آیــت 
دهقــان،  الــه کاشــانی، کوچــه شــهید 
ــه  ــی، کوچ ــه سیروس ــماره ۸، کوچ ــا ش ب
ــن بســت الدن   غالمرضــا یوســفی،نبش ب
 2 مســکونی  صــورت  بــه  ۳۴و  پــالک 
ــر  ــقف از تی ــر س ــکلت دیواربارب ــه اس طبق
آهــن  و طــاق ضربــی  ،نمــای آســتر 
ــی از  ــای خارج ــفید درب ه ــیمان   س س
پروفیــل، درب هــای داخلــی از چــوب، 
کــف موزاییــک، کابینــت فلــزی، سیســتم 
گرمایشــی بخــاری و آبگرمکن، ســرمایش 
کولــر آبــی، دارای انشــعابات آب، بــرق، گاز 
ــه کدپســتی ۸۱۸۳۸۵۷۴۴۵  ــن و ب و تلف
ــارات  ــق اظه ــوده طب و ۸۱۸۳۸۵۷۴۴۶ ب
مالــک و گــزارش، مســاحت عرصــه طبــق 
ســند 2۴9/۸۰ مترمربــع و از ضلــع شــمال 
ــوده و  ــذر ب ــض گ ــرح تعری ــرق در ط و ش
ــهرداری  ــورخ 9۵/۳/۱9 ش ــه م ــق نام طب
منطقــه یــک اصفهــان، پــالک دارای کاربــر 
مســکونی و شــمااًل بــه گــذر ۸/۳۰ متــری 
ــر دارای عقــب نشــینی  مقــدار ۱/۱۰ متــر ب
ــع  ــخ در ضل ــری پ ــذر ۴ مت ــه گ و شــرقًا ب
شــمال شــرقی 2×2 و دارای پــالک ثبتــی 
 ۱۱۱۳۰-۸۴۰ نوســازی  و کــد   ۱2-۵۴2۰
مــی باشــد. ملــک دارای ســند بــه شــماره 
ــت  ــش ۱۴ ثب ــی ۱2/۵۴2۰ بخ ــالک ثبت پ
ــر ۳۶۳  ــه 9۴ دفت ــه در صفح ــان ک اصفه
ــت و  ــابقه ثب ــماره ۱۵ ۴۱۰ دارای س ــه ش ب
ــف  ــند ۱۸۴ ۰۵۴9 ال ــه س ــماره دفترچ ش
ــه میــزان  ــم شــهال مشــرفی ب ــه خان ۸۷ ب
دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ می باشــد. 
الزم بــه ذکــر اســت مشــخصات فیزیکــی 
مذکــور بــه دلیــل عــدم همــکاری محکــوم 
علیــه جهــت بازدیــد از داخــل محــل و 
ــی،  ــرم قضای ــام محت ــتور مق ــب دس حس
ــماره  ــی ش ــزارش کارشناس ــاس گ ــر اس ب
2۵۶۰/9۰ مــورخ 9۴/۱۱/2۶ مــی باشــد. 
ــه  ــوق و کلی ــب ف ــه مرات ــه ب ــا توج ــذا ب ل
ــر و شــرایط عرضــه و تقاضــا،  عوامــل موث
ــوق  ــکونی ف ــک مس ــدانگ مل ارزش شش
ــهم  ــال و س ــر ۵/۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ری ــغ ب بال
دو دانــگ ۱/۷۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال معــادل 
یکصــد و هفتــاد و هشــت میلیــون تومــان 

ــردد. ــی گ ــرآورد م ــی و ب ارزیاب
الــف 2۱۵۱9 مدیــر و دادورز اجــرای  م 
حســن  اصفهــان    حقوقــی  احــکام 

ری منصــو
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اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه ۳ اصفهــان 
در نظــر دارد جلســه مزایــده ای در خصــوص 
ــه  ــه 9۶۰۰۰۶ ج / ۳ل ــی کالس ــده اجرای پرون
ــه محمــد شــیخی  ــورو علی عفــت حســن پ
کیچــی مبنــی بــر مطالبــه مبلــغ ۰۵2 / 2۸۱ 
/ 2/922 ریــال بابــت محکــوم بــه و هزینــه 
هــای اجرایــی و حق االجــرای دولتی در روز 
یــک شــنبه مورخــه ۷ / ۸ / 9۶ ســاعت ۱۱ 
صبــح در محــل اجــرای احــکام دادگســتری 
اصفهــان طبقــه زیــر زمیــن اتــاق ۱۵ جهــت 
 ۷2 از  مشــاع  ۳۸/۷۷۷حبــه   فــروش 
ــا مشــخصات  ــه شــش دانــگ ملکــی ب حب
منــدرج در نظریــه کارشناســی کــه ذیــاًل درج 
شــده اســت ملکــی آقــای محمــد شــیخی 
رســمی  کارشــناس  توســط  و  کیچــی 
دادگســتری بــه شــرح ذیــل ارزیابــی شــده 
و نظریــه وی مصــون از تعــرض طرفیــن 
واقــع گردیــده برگــزار نمایــد . طالبیــن 
خریــد مــی تواننــد ظــرف ۵ روز قبــل از 
ــه  ــوق مراجع ــه نشــانی ف ــده ب جلســه مزای
و از ملــک بازدیــد و بــا همــراه داشــتن 
ــک  ــا چ ــد ی ــورت نق ــه ص ــا ب ــد به ۱۰ درص
تضمیــن شــده بانــک ملــی در وجــه اجــرای 
احــکام حقوقــی در جلســه مزایــده شــرکت 
نماینــد . پیشــنهاد دهنــده باالتریــن قیمــت 
ــک  ــود تســلیم مل ــده خواهــد ب ــده مزای برن
تمــام  از پرداخــت  مــورد مزایــده پــس 
ــه  ــت. هزین ــد گرف ــورت خواه ــای آن ص به
هــای اجرایــی بــر عهــده محکــوم علیــه مــی 
باشــد . اوصــاف ملــک مــورد مزایــده  محــل 
مــورد نظــر واقــع در اصفهــان ســپاهان شــهر 
بلــوار شــاهد تعــاون ۵ پــالک ۷۶ کدپســتی 
۸۱۷999۸۱۶۷ کــه یــک واحــد آپارتمــان 
دارای پــالک ثبتــی ۶۰۱۵ / 22۵۰ بخــش 
ــف )  ــه همک ــره در طبق ــان ک ــت اصفه ۶ ثب
بــرروی ۶۰ -( یــک مجموعــه ســه واحــدی 
ــقف  ــزی و س ــاختمان فل ــکلت س ــه اس ک
تیــر چــه و بلــوک و سیســتم گرمایشــی 
نمــای  آبــی  و سرمایشــی کولــر  پکیــج 
ســاختمان آجــر و قدمــت 2۰ ســال و دارای 
اشــتراکات آب کشــترک و بــرق و گاز مجــزا 
مــی باشــد و بــه ارزش پنــج میلیــارد و 
ــال ۰۰۰ / ۰۰۰  ــون ری ــل میلی ــد و چه چهارص

ــت . ــده اس ــی ش ــال ارزیاب / ۴۴۰ / ۵ ری
اجــرای  الــف 2۱۵۵2 مدیــر و دادورز  .م 
حســن  اصفهــان-  حقوقــی  احــکام 

ی  ر منصــو

آگهی مزایده
 شــعبه ۳ اجــرای احــکام حقوقــی اصفهــان 
ــده 9۶۱۱۵۰  ــوص پرون ــر دارد در خص در نظ
ج/۳ لــه آقــای مهــدی بدیعــی گورتــی 
ــه  ــفندی و علی ــرا اس ــم زه ــت خان ــا وکال ب
بــه  اصفهانــی  حقوقــی  حســین  ســید 

خواســته دســتور فــروش ملــک مشــاع 
جلســه مزایــده ای در روز پنجشــنبه مــورخ 
محــل  در  ۱۰/۳۰صبــح  ســاعت   9۶/۸/۴
ایــن اجــرا واقــع در اصفهــان خ شــهید 
ــه  ــان طبق ــتری کل اصفه ــت دادگس نیکبخ
زیرزمیــن واحداجــرای احــکام شــعبه ۳ 
برگــزار نمایــد. مشــخصات و مــورد مزایــده: 
پــالک  بــه  مســکونی  منــزل  دانــگ   ۶
ثبتــی ۴99۱/۶ واقــع در بخــش ۴ ثبــت 
ــریف  ــان خ ش ــانی اصفه ــه نش ــان ب اصفه
ــوی  ــزار ک ــک و گل ــن ســه راه مل ــی بی واقف
شــماره 2۰ ) شــهید لــوح موســوی( انتهــای 
ــداح  ــوی شــهید م کوچــه ســمت راســت ک
ــالک  ــی ۳ پ ــهید تهران ــوی ش ــینی ک الحس
۵۴ بــه مســاحت عرصبــه 2۳۶/2۱ متــر 
ــه  ــک طبق ــی در ی ــی و اعیان ــع ناخالص مرب
و زیرزمیــن ) انبــاری( بــه زیربنــای حــدود 
 ۴۰ حــدود  قدمــت  بــا  مربــع  متــر   ۱2۰
ــرق و  ــاز ب ــد و دارای امتی ــی باش ــال م س
آب و گاز شــهری مــی باشــد و ملــک کال 
ــه  ــد و ب ــی باش ــکنه م ــدون س ــه و ب تخلی
اســتناد اســتعالم شــهرداری بــا رعایــت 
بــه  خالــص  باقیمانــده  نشــینی  عقــب 
متــر از ۱۶۵/9۱ متــر مربــع مــی باشــد 
ــا توجــه بــه جمیــع جهــات و عوامــل  کــه ب
تأثیرگــذار و موقعیــت محــل و قدمــت و 
میــزان متــراژ و زیربنــای ســاختمان و اخــذ 
مجــوز ارتفــاع ســاخت در حــد ۴ طبقــه روی 
ــزان عرضــه و تقاضــا ارزش ۶  ــوت و می پیل
ــاه  ــت و پنج ــارد و دویس ــگ آن ۷ میلی دان
میلیــون ریــال ۷/2۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال توســط 
ــی و  ــتری ارزیاب ــمی دادگس ــناس رس کارش
ــی  ــن باق ــراض طرفی ــون از اعت ــه مص نظری
مانــده اســت لــذا طالبیــن خریــد مــی 
تواننــد ۵ روز قبــل ازتاریــخ مزایــده بــا 
ــد از  ــوق ضمــن بازدی ــه آدرس ف ــه ب مراجع
ــه  ــع ۱۰ درصــد از قیمــت پای ــا تودی محــل ب
درجلســه مزایــده شــرکت نماینــد. باالتریــن 
ــد  ــده خواه ــده مزای ــده برن ــنهاد دهن  پیش

بود  .
م الــف 2۱۵۶۴ دادورز شــعبه ۳ اجــرای 

ــان  ــی اصفه ــکام حقوق اح

آگهی ابالغ اجرائیه کالســه: 
139604002003000303/1

ــده : ۱۳9۶۰۴۰۰2۰۰۳۰۰۰۳۰۳/۱  شــماره پرون
 : پرونــده  بایگانــی  شــماره 
ابالغیــه  آگهــی  شــماره    9۶۰۰۶۳۵/۱
 : صــدور  تاریــخ   ۱۳9۶۰۳۸۰2۰۰۳۰۰۰۱۷۳:
ــه کالســه:  ــالغ اجرائی ۱۳9۶/۷/۳  آگهــی اب
بــه  بدینوســیله   ۱۳9۶۰۴۰۰2۰۰۳۰۰۰۳۰۳/۱
تقــی  قاســمی  حســین  محمــد  آقــای 
ــی  ــد مل ــه ک ــا ب ــد رض ــد محم ــادی فرزن آب
اصفهــان  نشــانی  بــه   ۵۴99۸۷۸2۶9
خیابــان گاز فجــر 2 کوچــه امــام حســن 

کــد پســتی ۸۵۳۵۱۷۱۷۸۸ بدهــکار پرونــده 
کــه   ۱۳9۶۰۴۰۰2۰۰۳۰۰۰۳۰۳/۱ کالســه 
ــان  ــاط اصفه ــت نش ــزارش اداره پس ــر گ براب
شــناخته نگردیــده ایــد ابــالغ مــی گــردد کــه 
برابــر قــرارداد بانکــی شــماره ۳۱۵۶2۶۴-

قــرض  بانــک  و  شــما  بیــن   9۵/۰۱/2۰
الحســنه مهــر ایــران شــعبه هشــت بهشــت 
اصفهــان مبلــغ 2۴۴2۰۰۰۰ ریــال بابــت اصــل 
و مبلــغ ۱۷۰۰۰۰ ریــال بابــت خســارت تاخیــر 
تادیــه تــا تاریــخ 9۶/۰۳/22 و از ان بــه بعــد 
روزانــه مبلــغ ۸۱۰۰ ریــال بدهــکار مــی باشــید 
ــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار  ــر اث کــه ب
ــس از  ــوده پ ــه نم درخواســت صــدور اجرائی
تشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادر و بکالســه 
فــوق در ایــن اجــراء مطــرح مــی باشــد لــذا 
ــاد  ــی مف ــه اجرائ ــن نام ــاده ۱۸ آئی ــق م طب
اســناد رســمی بشــما ابــالغ مــی گــردد 
از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ 
ــه محســوب اســت فقــط یــک  ــالغ اجرائی اب
ــاپ  ــن چ ــی وط ــه کیمیای ــت در روزنام نوب
ــرف  ــردد ظ ــی گ ــر م ــان درج و منتش اصفه
ــی  ــت بده ــه پرداخ ــبت ب ــدت ده روز نس م
ــدون  ــورت ب ــن ص ــر ای ــدام ودر غی ــود اق خ
انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی 
 طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد

 شد.
ــناد  ــرای اس ــس اداره اج ــف 2۱۵۷۱ رئی م ال

ــان رســمی اصفه

آگهی تجدید نظر 
 9۶۱۰۱۰۰۳۵۱۵۰۷۶۷۶  : ابالغنامــه  شــماره 
 9۴۰99۸۰۳۵۱۵۰۰2۵9: پرونــده  شــماره 
شــماره بایگانــی شــعبه : 9۴۰2۸۵ تاریــخ 
تجدیدنظرخــواه    ۱۳9۶/۷/۴  : تنظیــم 
محمدرضــا محســنی دادخواســت تجدیدنظر 
ــه طرفیــت  ــن دادگاه ب از حکــم صــادره در ای
تجدیدنظرخوانــده علــی اصغــر حــاج حیدری 
ورنوســفادرانی فرزنــد احمد تقدیــم و نامبرده 
اســت  نمــوده  اعــالم  المــکان  رامجهــول 
بدینوســیله مراتــب در روزنامــه کثیراالنتشــار 
درج مــی گــردد تــا تجدیدنظرخوانــده ظــرف 
تجدیدنظرخواهــی  ابــالغ  جهــت  روز   ۱2
ایــن دادگاه حاضــر و نســخه  بــه وی در 
و  تجدیدنظرخواهــی  دادخواســت  ثانــی 
تحویــل  نامبــرده  بــه  پیوســت  ضمائــم 
گــردد تــا در پاســخ بــه اعتــراض الیحــه 
دادگاه  ایــن  تقدیــم  را  خــود   دفاعیــه 

نماید.
م الــف 2۱۵۱۳ مدیــر دفتــر شــعبه ۱۵ دادگاه 

حقوقــی اصفهــان – زهــرا جعفــری 

آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم 
تجدیدنظرخواهــی به آقاي/خانم

علیرضاکاظمــي  آقــای  تجدیدنظرخــواه 
دادخواســت تجدیدنظرخواهــي بــه طرفیــت 

تجدیدنظرخوانــده آقــای ابراهیــم کاظمــي 
ــماره  ــه ش ــه دادنام ــبت ب ــاني نس در افش
پرونــده  در   9۶۰99۷۰۳۵۰۳۰۰۸2۰  •
تقدیــم   ۳ شــعبه   9۵۱۱92 کالســه 
مــاده ۷۳ و ۳۴۶  کــه طبــق موضــوع 
ــت  ــه عل ــي ب ــي مدن ــن دادرس ــون آئی قان
مجهــول المــکان بــودن تجدیدنظرخوانــده 
ــت در یکــي  ــا نوب ــح ی ــادل لوای ــب تب مرات
مــي  آگهــي  االنتشــار  جرایــد کثیــر  از 
ده  ظــرف  تجدیدنظرخوانــده  تــا  گــردد 
روز پــس از تاریــخ انتشــار آگهــي بــه 
اعــالم  دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن 
ثانــي  نســخه  خــود،  کامــل  نشــاني 
ــي  ــم تجدیدنظرخواه دادخواســت و ضمائ
دارد  پاســخي  چنانچــه  و  دریافــت  را 
کتبــا بــه ایــن دادگاه ارانــه نمایــد. در 
ــت  ــاء مهل ــس از انقض ــورت پ ــر اینص غی
مقــرر قانونــي نســبت بــه ارســال پرونــده 
 بــه دادگاه تجدیــد نظــر اقــدام خواهــد 

شد 
دادگاه  دفتــر  مدیــر    2۱۵۱۰ الــف  م 
حقوقــي شــعبه ۳ دادگاه عمومــي حقــوق 
شھرســتان اصفهــان - محمــود عبداللهــي

ابالغ وقت رســیدگی 
ــی  ــد صدیق ــای محم ــاکی آق  خواهان/ش
بــه طرفیــت خوانــده امتهــم آقــای ســعید 
یزدانیــان بــه خواســته مطالبــه وجــه چــک 
و مطالبــه خســارت دادرســی و تاخیــر 
ــم دادگاه  ــته تقدی ــن خواس ــه ، تامی تادی
شهرســتان  شهرســتان  عمومــی  هــای 
اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی 
بــه شــعبه ۱2 دادگاه عمومــی حقوقــی 
شهرســتان اصفهــان واقــع در اصفهــان 
ــاال - خ شــهید نیکبخــت  ــاغ ب - خ چهارب
اســتان  کل  دادگســتری  ســاختمان   -
 ۱2۰ اتــاق شــماره   ۱ اصفهــان - طبقــه 
ارجــاع و بــه کالســه 9۶۰۴۵۰ثبــت گردیــده 
و   9۶/۸/۱۶ آن  رســیدگی  وقــت  کــه 
ســاعت ۸ تعییــن شــده اســت. بــه علــت 
ــم و  ــودن خوانده/امته ــکان ب ــول الم مجه
درخواســت خواهــان/ شــاکی و بــه تجویــز 
ــی دادگاه  ــن دادرس ــون آیی ــاده ۷۳ قان م
ــی  ــور مدن ــالب در ام ــی و انق ــای عموم ه
ــت در  ــک نوب ــب ی ــتور دادگاه مرات و دس
ــی  ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای یک
شــود  متهــم پــس  از نشــر آگهــی و 
ــه و  ــه دادگاه مراجع ــاد آن ب ــالع از مف اط
ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه 
دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت  
ــیدگی  ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق و در وق

ــردد ــر گ حاض
م الــف ۱92۷۱ منشــی دادگاه حقوقــی 
ــهر  ــی ش ــی حقوق ــعبه ۱2 دادگاه عموم ش

ــی  ــی فاتح ــان – عل ــتان اصفه س

موضــوع : آگهــی تحدید حدود 
اختصاصی

ــد حــدود ششــدانگ  ــه تحدی ــا اینک ــر ب نظ
از  فرعــی   ۳۴9۸ شــماره  پلــک  خانــه 
ثبــت   ۱۴ بخــش  در  واقــع   2۵/۵۴۱/۱
اصفهــان کــه طبــق رای هیــات بــه نــام علی 
ــریک  ــه و ش ــح ال ــد فت ــی فرزن ــا جوان رض
مفــروز و در جریــان ثبــت اســت و عملیــات 
تحدیــد حــدود قانونــی آن بــه عمــل نیامــده 
اســت. اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیر 
ــای  ــق نقاض ــت و طب ــون ثب ــاده ۵ ا قان م
ــوم در  ــالک مرق ــد حــدود پ ــرده تحدی نامب
ــاعت 9  ــورخ 9۶/۰۸/۴ س ــنبه م روز پنجش
صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد 
ــه  ــی ب ــن آگه ــب ای ــه موج ــذا ب ــد ، ل آم
کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه 
ــی در  ــن آگه ــرر در ای ــاعت مق در روز و س
محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن 
یــا مجاوریــن مطابــق مــاده 2۰ قانــون 
ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 
خواهــد  پذیرفتــه  روز   ۳۰ تــا   تحدیــدی 

شد.
ــه  ــس منطق ــار: 9۶/۰۷/۱۳ رئی ــخ انتش تاری
ــان-  ــرب اصفه ــالک غ ــناد  و ام ــت و اس ثب

ــدری حی

آگهــی تحدیــد حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حدودعمومــی  ششــدانگ 
یــک درب خانــه و باغچــه  متصــل  بهــم 
پــالک شــماره ۴۶۱ اصلــی واقــع  در بخــش 
ــام  ــی بن ــده ثبت ــق پرون ــه طب ــن  ک ــک نایی ی
آقــای آقاضیــاء رفیعیــان  نائینــی فرزندشــیخ 
ــه  ــت وب ــت اس ــان ثب ــی    در جری ــر عل قنب
ــل  ــت بعم ــی ثب ــور متقاض ــدم حض ــت ع عل
بــه دســتور قســمت  بنــا  اینــک  نیامــده 
ــق  ــر طب ــت و ب ــون ثب ــاده ۱۵ قان ــر از م اخی
ــدود  ــد ح ــی تحدی ــرده متقاض ــای نامب تقاض
ملــک مرقــوم در روز شــنبه 9۶/۸/۶ ســاعت 
ــد  ــل خواه ــروع و بعم ــل ش ــح در مح 9 صب
ــه  ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــذا بموج ــد ل آم
مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد کــه در 
ــد  ــور یابن ــل حض ــرر در مح ــاعت مق روز و س
اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــالک 
تاریــخ  از  ثبــت  قانــون   2۰ مطابــق مــاده 
تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی تــا ســی 
ــق تبصــره 2  ــه خواهــد شــد و طب روز پذیرفت
مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف  پرونــده 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــرف  ی ــرض ظ ــای معت ه
ــتی  ــا یس ــن اداره ب ــه ای ــراض ب ــلیم اعت تس
بــا تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح 
قضایــی  گواهــی تقدیــم دادخواســت  را اخــذ 

ــد .  ــلیم نمای ــن اداره تس ــه ای و ب
م الف 2۷۴  تاریخ انتشــار 9۶/۷/۱۳

ــاذر مهیمــن  رییــس اداره  ثبــت اســنادو  اب
امــالک   ناییــن 

قهرمانی تاریخی ووشوی ایران در آوردگاه جهانیبیانیه باشگاه سپاهان درباره دوشغله بودن طاهری



پیشهناد فیلم

بدون مرز

کارگردان: امیرحسین عسگری
نویسنده: امیرحسین عسگری

ــور، آرش  ــب ناصرپ ــدی، زین ــا بال ــران: علیرض بازیگ
مهربــان، ارســان علی پوریــان

 خالصه داستان فیلم:
داســتان پســری اســت کــه هــر روز بــرای ماهیگیری 
بــه کشــتی بــه گل نشســته ای در نقطــه صفــر مــرزی 
ــرای آرامــش  ــی ب ــه محل ــذارد و آن جــا را ب ــا می گ پ
خــود تبدیــل کــرده، امــا حضــور غریبــه ای ایــن 

ــد. ــم می زن ــه ه ــش را ب آرام
بدون مــرز فیلمــی اســت روان و بــدون دیالــوگ کــه 
ــر آن  ــم و بعدت ــه فیل ــر ب ــا ورود دخت ــی ب به نظــر حت
ــدارد.  ــاز هــم دیالوگــی وجــود ن ــی ب ســرباز آمریکای
ــتی  ــه و آن کش ــر بچ ــاال آن پس ــا ورود آن دو، ح ب
کــه خانــه و مامــن اش بــود و در مقیاســی بزرگ تــر 
ســمبل و نشــانه ای از ایــران، دیگــر ماهیــت اش را از 

ــد.  ــت می ده دس
اکنــون آن کشــتی بــه گل نشســته نمــاد و نشــانه ای 
اســت از کل جهــان، جهانــی بــا آدم هــای مختلــف و 
ــد،  ــم را نمی فهمن ــرف ه ــه ح ــاوت ک ــای متف زبان ه
ــد و همــه درد مشــترکی  ــا نگاه هــا را درک می کنن ام
ــن  ــاره همی ــم درب ــام فیل ــی و تم ــد. درد تنهای دارن

ــل. ــی و درک متقاب اســت. درد تنهای
ــوب در  ــدی، خ ــا بال ــر، علیرض ــش پس ــر نق بازیگ

نقــش جا افتــاده و انــگار خــود نقــش اســت. 
بــازی گرفتــن از او بــه طــور قطــع از امتیازهــای 
از  متأثــر  فیلم ســاز قطعــًا  اســت.  آن  کارگــردان 
ــتمی و  ــاس کیارس ــادری، عب ــر ن ــون امی ــانی چ کس
ــا در کار آن هــا،  ــوده اســت و تنه ــی ب ابولفضــل جلیل
ــا را  ــه نقش ه ــوان، این گون ــودک و نوج ــران ک بازیگ

باورپذیــر و درک شــده بــازی کرده انــد.

حرف و نقل

 داوود فتحعلــی بیگــی هنرمنــد پیشکســوت عرصه های 
آیینــی ســنتی گفــت: هــزاران نســخه تعزیه خوانــی در 
ــرا  ــه اج ــوز ب ــه هن ــد ک ــود دارن ــور وج ــاط کش ــی نق اقص
نرســیده اند و این هــا تنهــا نیازمنــد یــک متولــی اســت کــه 
وظیفــه آن هــا حفــظ و اشــاعه شــبیه خوانی و نمایش هــای 
آیینــی و ســنتی باشــد تــا بتــوان بــا برنامه ریــزی صحیــح 

ایــن نســخ را گــردآوری و بــه مــرور منتشــر کــرد.
ــاس  ــرد: براس ــام ک ــران اع ــی ای ــوزه مل ــرکل م  مدی
توافــق دو مــوزه بــرای برگــزاری نمایشــگاهی مشــترک در 
ایــران، ۱۰۳ شــیء ازمجموعــه آثــار فرهنــگ و تمــدن کهــن 

ــران وارد شــد. ــه ای ارمنســتان ب
ــینمایی  ــن س ــد انیمیش ــر تولی ــدل مدی ــدی پاک  مه
ــد  ــول جدی ــگ محص ــل رندرین ــام مراح ــاه« از انج »فیلش
ــل  ــت: به دلی ــر داد و گف ــن خب ــا« در اوکرای ــروه »هنرپوی گ
کیفیــت پــروژه و حجــم بــاالی پــردازش مــورد نیــاز بــرای 
ــودن  ــم نب ــاه« و فراه ــینمایی »فیلش ــن س ــد انیمیش تولی
تــا  تصمیــم گرفتیــم  داخلــی،  رندرفارم هــای  شــرایط 
بخش هایــی از رندرینــگ ایــن پــروژه را در خــارج از ایــران 

ــم. ــام دهی انج
ــردان  ــنده و کارگ ــد نویس ــا آرنول ــه آندری ــی ک  در حال
ــی«  ــگ ماه ــرخ« و »تن ــاده س ــی«، »ج ــز آمریکای »عزی
ــمی  ــی رس ــش رقابت ــت داوران بخ ــس هیئ ــوان ریی به عن
ــا، اشــلی کارک،  ــوری، اریــک بان ــک ان انتخــاب شــده، باب
لیلــی کــول، آلکســی پوپوگربســکی و امــا تومــاس اعضــای 

گــروه داوری را تشــکیل می دهنــد.
 یــک نویســنده و مــورخ آمریکایــی در روزهــای گذشــته 
ــگام  ــره کی وســت در هن ــی در جزی ــه منزل ــگام تخلی در هن
ــوی را  ــت همینگ ــی از ارنس ــتان کوتاه ــا، داس ــان ایرم توف
ــن داســتان را 98 ســال  ــوی ای ــرده اســت. همینگ ــدا ک پی
پیــش زمانــی کــه هنــوز ۱۰ ســال بیشــتر نداشــته، نوشــته 

اســت.
 فیلــم ســینمایی »سراســر شــب« بــه کارگردانــی فــرزاد 
ــورد.  ــد خ ــی کلی ــواد نوروزبیگ ــی ج ــن و تهیه کنندگ مؤتم
تاکنــون حضــور النــاز شاکردوســت، امیــر جعفــری، مهــدی 
ســلطانی سروســتانی و آزاده صمــدی در »سراســر شــب« 

قطعــی شــده اســت.
 علیرضــا زرگــر مدیــر جایــزه مهــرگان دربــاره آثــار 
به جامانــده و منتشرنشــده فتــح هللا بی نیــاز گفــت: دو ســه 
ســال قبــل از فــوت آقــای بی نیــاز چهــار کتــاب ایشــان از 
ســوی ناشــر بــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد ســپرده شــده، امــا 

ــد. ــوز مجــوز انتشــار نگرفته ان هن
 کیــت وینســلت بــار دیگــر بــا کارگــردان فیلــم 
ــد  ــکاری می کن ــرون هم ــز کام ــی جیم ــک« یعن »تایتانی
ــوی  ــار« جل ــاخت »آوات ــت س ــروژه در دس ــار در پ و این ب

دوربیــن مــی رود.
 بیــش از ۱۵ ســال از نــگارش »ســلمان فارســی« 
ــد  ــه ی تولی ــه مرحل ــریال ب ــن س ــوز ای ــا هن ــذرد، ام می گ
نرســیده اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه از مدتــی پیــش 
ــوان پــروژه الــف ویــژه مرتــب از  ــه عن ــام ایــن ســریال ب ن
ــب را  ــا مخاط ــود ت ــام می ش ــینما اع ــران س ــوی مدی س
بــه آینــده روشــن تلویزیــون امیــدوار کننــد. امــا ایــن امیــد 
 واهــی نه تنهــا مخاطــب را خســته کــرده، بلکــه امــان را هــم 

سید داوود میرباقری گرفته است.

KH.Tavasoli@eskimia.ir
خدیجه توسلی دینانیگروه فرهنگ

صنایع دســتی حاصــل ذوق و هنــر اســتادکاران 
مس گــری  و  می گــذارد  نمایــش  بــه  را 
ــت.  ــران اس ــن ای ــتی که ــع دس ــی از صنای یک
پیشــینه مس گــری در ایــران حداقــل بــه 
ــن  ــه ظ ــد و ب ــش می رس ــال پی ــزار س پنج ه
غالــب اولیــن فلــز مکشــوفه به دســت انســان 
همیــن فلــز مــس بــوده و اولیــن فلــزکاران نیز 
ــد از ســنگ و گل،  ــد. بشــر بع ــان بوده ان ایرانی
بــرای رفــع ســایر نیازهایش بــه فلــز روی آورد، 
در بیــن فلــزات، مــس زودتــر از بقیــه فلــزات 
بــکار رفــت زیــرا بصــورت خالــص در طبیعــت 
ــرداری از  ــتخراج و بهره ب ــد و اس ــت می ش یاف
ــس  ــای م ــش و ج ــود. درخش ــاده ب آن س
ــنگ های  ــه س ــب توج ــگ جال ــص و رن خال
معدنــی از دیگــر علــل کاربــرد آن در طــول 

ــد. ــته می باش ــار گذش اعص
اشــیا و ظــروف مســی دست ســاز از زمان هــای 
دور در میــان وســایل ایرانیــان وجــود داشــته 
ــد  ــل دارن ــیاری تمای ــز بس ــروزه نی ــت. ام اس
غــذای خــود را در ایــن ظــروف طبــخ کننــد و یا 
اشــیای مســی را بــرای تزئیــن محــل زندگــی 
ــیاری  ــری در بس ــد. مس گ ــه کار ببرن ــود ب خ
ــه  ــان از جمل ــران رواج دارد و اصفه ــاط ای از نق
مراکــز عمــده ایــن هنــر اســت. از جملــه مراکز 
عمــده ایــن هنــر شــهرهای کاشــان، اصفهــان، 

ــان و شــیراز می باشــد. ــان، زنج کرم
صنعــت مســگری در کرمــان، اصفهــان و 

کاشــان و شــاید شــهرهای دیگر ایران در دوران 
اســامی و تــا بــه امــروز از رونــق و شــکوفایی 
برخــوردار بــوده بــه گونــه ای کــه در اغلــب 
ــازار  ــوان ب ــا باعن ــی از بازاره ــهرها یک ــن ش ای
ــت  ــر صنع ــن هن ــان ای ــه صاحب ــا ب مس گره
اختصــاص داشــت. در بــازار مس گرهــای 
ایــن شــهرها ده هــا مس گــر بــه قــوت بــازو و 
ضــرب چکش خــود، انــواع ظــروف، وســایل و 

ــاختند. ــین را می س ــیا مس اش
 لطفاً خودتان را معرفی بفرمایید؟

مهــدی نــوذری فرزنــد حســین متولــد ســال 
هســتم.  دیپلــم  تحصیــات  دارای   ۱۳64
حــدود 7 ســال پیــش بــا آقــای حمیــد 
عاشق الحســینی آشــنا شــده و پــس از آن 
زمــان  آن  از  شــدم.  هنــر مس گــری  وارد 
مشــغول فعالیــت در ایــن هنــر گردیــده و بــه 
کمــک ایشــان در ایــن هنــر پیشــرفت نمــودم 
و پــس از تســلط بــر کار مســگری، مدیریــت 
ایــن بخــش را در کارگاه هــای تحــت پوشــش 

ــم. ــده گرفت ــه عه ایشــان ب
 تولیدات شما در زمینه مس گری 

شامل چه محصوالتی می باشد؟
تولیــدات مــا در زمینــه مس گــری شــامل 
زیرســاخت  مســی،  ظروفــات  تولیــد 
ــی، تمــام ظروفــات  میناســازی و فیــروزه کوب
ــه،  ــاش، کاس ــق، نمک پ ــامل قاش ــی ش مس
ــر  ــنگاب و ه ــری، س ــا 4 مت ــماورهای ۳ ت س
چیــزی کــه مربــوط بــه کار مصرفــی و تزئینــی 

ــد. باش

 در مورد فعالیت خود در زمینه هنر 
مس گری صحبت بفرمایید.

ایــن  در  فعالیتهــای مهمــی کــه مــن  از 
زمینــه انجــام دادم تولیــد محصوالتــی در 
زمینــه مس گــری بــود کــه کمتــر تولیــد 
ــود  ــا تولیــد آن متوقــف شــده ب می شــد و ی
و در ایــن زمینــه هــم موفــق عمــل نمودیــم. 
مــا محصــوالت قدیمــی در صنایع دســتی 
به خصــوص مس گــری کــه ســال ها بــود 
از بیــن رفتــه بــود و تولیــد آن فرامــوش 

ــم. ــد کردی ــدد تولی ــود را مج ــده ب ش
 به نظر شما به عنوان یک 

متخصص، یک محصول ممتاز مس 
باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

در اصفهــان مــس دو کاربــرد دارد یکــی 
تزئینــی و دیگــری مصرفــی. مــس تزئینــی 
بایــد فــوق العــاده باکیفیــت و بی عیــب 
بایــد  مصرفــی  لحــاظ  از  امــا  باشــد. 
ــده  ــفید ش ــی س ــد، به خوب ــته ای نباش پوس
باشــد و خــوب هــم چکــش خــورده باشــد.

 یک فرد عادی هنگام خرید 
محصوالت مسی برای تشخیص 

مس مرغوب از نامرغوب، باید به چه 
نکاتی توجه کند؟

ــص و  ــا خال ــوب ی ــوب و نامرغ ــس مرغ م
ــک  ــد ی ــا تولی ــس تنه ــم م ــص نداری ناخال
ــت  ــزی اس ــا فل ــس تنه ــت. م ــه اس کارخان
ــص  ــواد ناخال ــو م ــک کیل ــی ی ــر حت ــه اگ ک
ــی رود  ــن م ــام آن از بی ــه کار رود تم در آن ب
ــا روی  ــا ب ــس را تنه ــی دارد. م ــرک برم و ت
ــا  ــا را ب ــازار ط ــرد. در ب ــوط ک ــوان مخل می ت
مــس و مــس را بــا روی عیــار می کننــد تنهــا 
مقــدار محــدودی روی را می تــوان بــا مــس 
مخلــوط کــرد اگــر زیــاد از حــد شــود تبدیــل 

ــود. ــج می ش ــه برن ب
 آیا هنر مس گری می تواند منبع 

درآمد خوبی برای جوانان باشد؟
اســت.  پردرآمــدی  شــغل  مس گــری 
کوبــی،  فیــروزه  چــون  هنرهایــی  پایــه 
کارهــای  ریختــه،  مجســمه های  ملیلــه، 
ــا  ــدم مــس اســت. م ــراش، گل گن الماس ت
بــا درآمــدی کــه از مس گــری به دســت 
دیگــر  شــغل های  توانســته ایم  آورده ایــم 

مجموعــه را راه انــدازی کنیــم.

 شرایط فعلی صنایع دستی ایران 
)به ویژه شهر اصفهان( را چگونه 

ارزیابی می کنید؟ چالش های 
اصلی پیش روی صنایع دستی ایران 

کدامند؟
ــب  ــت مناس ــر قیم ــه خاط ــی ب ــروف مس ظ
کــم و بیــش خریــدار دارد امــا کارهــای 
ــدات  ــدارد. کســی از تولی ــی فروشــی ن تزئین
صنایــع دســتی حمایــت نمی کنــد، اصــًا 
بــرای کســی مهــم نیســت. دولــت کــه 
ــا  ــت، م ــا دول ــد تنه ــت نمی کن ــًا حمای اص
را از مالیــات معــاف کــرده اســت. ایــران 
رتبــه  صنایع دســتی  تولیــدات  زمینــه  در 
ــت ــر داراس ــورهای دیگ ــان کش  دوم را در می
ششــمین  و  بیســت  مــا  حالــی کــه  در 
صادرکننــده صنایع دســتی در دنیــا محســوب 
حــل  صــادرات  مشــکل  اگــر  می شــویم 
 شــود مشــکات صنایع دســتی حــل خواهــد 

شد.

 وضعیت هنر مس گری را در 
گذشته و امروز چگونه ارزیابی 

می کنید؟
مس گــری در ۱۰ ســال گذشــته وضعیــت 
خوبــی نداشــته امــا در ســال های اخیــر 
امیدواریــم  و  پیــدا کــرده  خوبــی   بــازار 
ــا مشــکل،  ــر شــود. تنه ــم بهت ــه روز ه روز ب
عــدم حمایــت از صــادرات صنایع دســتی بــه 

کشــورهای دیگــر اســت.
 از آن جا که سایه سنگین حضور 

چینی ها بر اغلب تولیدات داخلی ما 
سایه افکنده آیا در عرصه مس گری 

هم آثار چینی وجود دارد؟

مــا پــس از شــیلی دومیــن کشــور هســتیم 
ــیلی  ــتیم. ش ــس هس ــادن م ــه دارای مع ک
زمیــن  از  مــس  اســتخراج کننده  اولیــن 
اســت خــاک کشــور شــیلی از مــس اســت. 
ــیلی  ــا ش ــه دنی ــس ب ــده م ــن صادرکنن اولی
اســت و مــا در رتبــه دوم در زمینــه صــادرات 
مــس هســتیم و معــادن مــا تنهــا در کرمــان 

ــرار دارد.  ق
ــران  ــیلی و ای ــس را از ش ــد م ــا بای چینی ه
خریــداری کنــد بــه همیــن خاطــر نمی توانــد 

فعالیــت داشــته باشــد.
 پیشنهادات شما به مسئوالن در 
مورد هنر اصیل و قدیمی مس گری 

چیست؟
دادن مجــوز بــرای برگــزاری نمایشــگاه در کل 
ایــران و حــل مشــکل صــادرات صنایع دســتی. 
در  صنایع دســتی  صــادرات  مشــکل  اگــر 
ــرد مشــکات  ــرار گی دســتور کار مســئولین ق
و چالش هــای پیــش روی تولیدکننــدگان 
ــل  ــد. ح ــد ش ــل خواه ــز ح ــت نی ــن صنع ای
ــیاری  ــای بس ــوان راه گش ــوع می ت ــن موض ای
از مشــکات جوانــان از جملــه اشــتغال آنــان 

نیــز باشــد.
 وضعیت آموزش مس گری را 
چگونه می بینید؟ آیا آموزش ها 

به صورت درست و تخصصی انجام 
می شود؟

و  اســت  خــوب  آموزش هــا  وضعیــت 
به صــورت تخصصــی هــم در بســیاری از 

می شــود. انجــام  مــوارد 
 آیا کشوری در سطح جهان هست 

که رقیب هنر مس گری ما باشد؟
اســت.  مســگری  هنــر  رقیــب  ایتالیــا 
ــی در  ــه تولیدات ــی در ایــن کشــور ب هنرمندان

ایــن زمینــه مشــغول هســتند.
 به عنوان یک استادکار توصیه شما 
به کسانی که می خواهند مس گری را 

یاد بگیرند چیست؟
ــوکل  ــد ت ــه خداون ــد ب ــدا بای ــن ابت به نظــر م
و  تــاش  بــا  ســپس  و  باشــند  داشــته 
ــد.  ــیر گام بردارن ــن مس ــی در ای ــت عال هم
ــد  ــز می توان ــق نی ــه انســان های موف ــگاه ب ن
راه گشــای موفقیت هــای بســیاری بــرای 

ــد. ــز باش ــان نی آن

فرهنگ و هنر10

،،
مــس مرغــوب و نامرغــوب یــا خالــص 
و ناخالــص نداریــم، مــس تنهــا فلــزی 
اســت کــه اگــر حتــی یــک کیلــو مــواد 
ناخالص در آن به کار رود تمام آن از 

بیــن مــی رود و تــرک برمــی دارد

مهدی نوذری، هنرمند فعال در زمینه هنر مس گری، در گفت و گو با کیمیای وطن مطرح کرد:

عدمحمایتازصادراتصنایعدستی

امروز پنجشنبه 13 مهر ماه 1396 - سال سوم - شماره 543 روزنامه

 آگهی خرید و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتورکامینزپاور 700KVA همراه با برد 

فول کنترل اتوماتیک فابریک و تابلو چنج آور جهت دانشکده پزشکی
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه فرمایند. 

شرایط متقاضیان حقوقی: تصویر پروانه فعالیت از وزارت صنایع و معادن یا مراجع ذیصاح 
شرایط متقاضیان حقیقی: تصویر عضویت از اتحادیه فروشندگان نهاد کشاورزی و الکترو موتور و ژنراتور 
تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه مورخ ۱۳96/7/۱2 لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۳96/7/۱9

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 92065 م الف

تلویزیون
تصویربرداری سریال »گیله وا« 

به اتمام رسید
ــش در  ــاه پی ــد م ــه چن ــه وا« ک ــریال »گیل ــط س ضب
ــرداری  ــا تصویرب ــروز ب ــورد ام ــد خ ــور کلی ــمال کش ش
آخریــن ســکانس ها بــه پایــان می رســد. ســریال 
و  عاشــوری  اردالن  کارگردانــی  بــه  وا«  »گیلــه  
ــدود  ــط ح ــه ضب ــه در ادام ــان ک ــر بن ــی امی تهیه کنندگ
بــه تصویربــرداری رســید امــروز  ۱۰ روز در تهــران 

۱2 مهرمــاه آخریــن روز ضبــط را ســپری می کنــد. 
ــاه در  ــد م ــن چن ــش از ای ــریال پی ــن س ــل ای عوام
مشــغول ســیاهکل  و  کیاشــهر  در   شــمال کشــور 

بــه کار بودنــد و مدتــی نیــز بــه تهــران آمدنــد. بخــش 
ــرداری شــده اســت  عمــده ســریال در شــمال تصویرب
می کشــد  تصویــر  بــه  را   ۱297 ســال های  چراکــه 
ــات آن  ــتر اتفاق ــقانه در بس ــه ای عاش ــت قص ــه روای ک
زمــان اســت. ایــن ســریال قــرار اســت زندگــی مــردم 
ــن  ــه ای ــد ک ــش ده ــوان را نمای ــک ج ــتگی ی و دلبس
ــگل و  ــش جن ــل جنب ــی مث ــتر اتفاقات ــق در بس عش
قیــام میــرزا کوچــک خــان جنگلــی و قحطــی رخ 

می دهــد امــا قــرار نیســت بســتر اصلــی ســریال ایــن 
ــقانه،  ــتان عاش ــن داس ــد. در ای ــی باش ــائل تاریخ مس
امیرحســین هاشــمی و مهــدی زمین پــرداز نقش هــای 
ــش  ــر دو پی ــه ه ــد ک ــده دارن ــریال را بر عه ــی س اصل
از ایــن در فیلم هــای محمدحســین مهدویــان بــه 
ایفــای نقــش پرداخته انــد. همچنیــن حســین توشــه، 
ــی و  ــران رجب ــگاه، ســتاره اســکندری، مه حمیدرضــا پ
امیرحســین صدیــق تاکنــون بــه نقش آفرینــی در ایــن 
ــریال  ــز در س ــعیبی نی ــروز ش ــد. به ــریال پرداخته ان س
ــد  ــازی می کن ــه وا« نقــش میرزاکوچک خــان را ب »گیل
ــن ســریال تشــریح زندگــی  ــا موضــوع داســتان ای ام

ــی نیســت. ــن قهرمــان مل ای

ادبیات
کتاب »عبور از صد چالش 

زندگی« رونمایی می شود
چالــش  صــد  از  »عبــور  کتــاب  کیمیای وطن
زندگــی« از ســوی کمیتــه فرهنــگ روابــط اجتماعــی 
ــهرداری  ــی ش ــی تفریح ــازمان فرهنگ ــواده س و خان
اصفهــان روز شــنبه ۱۵ مهرمــاه رونمایــی می شــود. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگــی 
تفریحــی شــهرداری اصفهــان، دبیــر کمیتــه فرهنــگ 
ــا بیــان ایــن مطلــب  روابــط اجتماعــی و خانــواده ب
گفــت: »عبــور از صــد چالــش زندگــی« بــا حضــور 
نویســندگان کتــاب دکتــر »محمدرضــا عابــدی« 
رئیــس دانشــکده روانشناســی دانشــگاه اصفهــان و 
علمــی  هیئــت  عضــو  ایــزدی«  »راضیــه  دکتــر 
دانشــگاه صفاهــان رونمایــی می شــود. محمدصــادق 
ســجادزاده اظهــار داشــت: ایــن کتــاب مجموعــه ای 
در  مطرح شــده  مباحــث  از  مبســوط  و  کامــل 
سلســله نشســت های صــد چالــش زندگــی اســت 
کــه مــاه رمضــان ســال گذشــته در قالــب ۱6 جلســه 

برگزار شد. 
بــه  ایــن جلســات  افــزود: طــی برگــزاری  وی 

شــهروندان چهــار کتابچــه بــا عنــوان »صــد چالــش 
ــدد  ــای متع ــا تماس ه ــه ب ــد ک ــه ش ــی« ارائ زندگ
و تقاضــای عمــوم شــرکت کنندگان در جلســات، 
خانــواده  و  اجتماعــی  روابــط  فرهنــگ  کمیتــه 
ــان  ــهرداری اصفه ــی ش ــی تفریح ــازمان فرهنگ س
ــش  ــد چال ــور از ص ــل »عب ــاب کام ــف کت ــه تألی ب
ــواده )نویســندگان  زندگــی« توســط مشــاورین خان

ــرد.  ــدام ک ــاب( اق کت
وی خاطرنشــان کــرد: کتــاب » عبــور از صــد چالــش 
ــا  ــاعت ۱6:۳۰ ب ــاه س ــنبه ۱۵ مهرم ــی« روز ش زندگ
حضــور عمــوم عاقه منــدان در محــل کتابخانــه 
ــی  ــته رونمای ــاغ گلدس ــان ب ــع در خیاب ــزی واق مرک

می شــود.

مهدی فخیم زاده:
تلویزیون بودجه تولید سریال 

تاریخی مذهبی را ندارد
ــا اشــاره به دلیــل بازپخــش  مهــدی فخیــم زاده ب
ــی  ــت: زمان ــون گف ــریال ها در تلویزی ــی س برخ
کــه تلویزیــون بــرای تولیــد آثــار نمایشــی 
جدیــد بودجــه نــدارد، مجبــور می شــود بــه 
بازپخــش  را  قدیمــی  ســریال های  این کــه 

کنــد. ایــن کارگــردان بــا اشــاره بــه رونــد تولیــد 
ســریال های تاریخــی مذهبــی، بیــان کــرد: 
ســاخت ســریال های مذهبــی و تاریخــی بودجــه 
زیــادی الزم دارنــد و مــدت زمــان زیــادی طــول 
ــد ســریال  ــه نتیجــه برســد. تولی ــا ب می کشــد ت
کشــید.  طــول  ســال  هفــت  »مختارنامــه« 
هم چنیــن مجموعــه »والیــت عشــق« را دو ســال 
و نیــم فیلم بــرداری کردیــم؛ البتــه از زمانــی کــه 
ــه  ــگارش فیلم نام ــق و ن ــه تحقی ــروع ب ــن ش م

ایــن ســریال کــردم تــا زمانــی کــه پخــش 
ــرد.  ــان ب ــال زم ــج س ــود، پن ــام ش ــریال تم س
فخیــم زاده بــه مشــکالت مالــی تلویزیــون اشــاره 
ــریال ها  ــوع س ــن ن ــاخت ای ــت: س ــرد و گف ک
ســنگین و دشــوار اســت و هزینــه زیــادی بــرای 
ــط  ــون از اواس ــت. تلویزی ــاز اس ــا نی ــد آن ه تولی
ــازمان  ــابق س ــس س ــی، ریی ــای ضرغام دوره آق
ــد در  ــه ش ــل بودج ــار معض ــیما گرفت ــدا و س ص
نتیجــه اگــر  بودجــه نباشــد اصــل قضیــه یعنــی 

ــد و کیفیــت هــم دچــار مشــکل می شــود.  تولی
او ادامــه داد: بازپخــش برخــی کارهــای قدیمــی 
از تلویزیــون بــه مدیــران ســازمان ارتباطــی 
نــدارد، بلکــه بــه بودجــه تلویزیــون مربــوط 
ــوای برخــی  ــاره محت ــن بازیگــر درب می شــود. ای
ــه  ــرد: مــن ب ــار ک ــی اظه مجموعه هــای تلویزیون
ــون  ــریال های تلویزی ــی س ــه تمام ــل این ک دلی
را ندیــده ام، نمی توانــم قضــاوت کلــی کنــم 
ــی  ــریال های تلویزیون ــوای س ــت محت ــا کیفی ام

ــم  ــران ه ــتگی دارد و مدی ــه بس ــه بودج ــم ب ه
ــاره تأثیــر بودجــه  نمی تواننــد کاری کننــد. او درب
ــر کیفیــت ســاخت یــک ســریال توضیــح داد:  ب
ــد  ــه تولی ــرآورد بودجــه ســریالی ک ــه ب ــی ک زمان
ــن  ــرد پایی ــان می ب ــت ماه زم ــا هش ــت ی آن هف
باشــد، باعــث می شــود کــه آن ســریال در 
ــن  ــود؛ بنابرای ــام ش ــرداری و تم ــاه فیلم ب چهارم
ــک  ــد ی ــر روی تولی ــتن ب ــم وقت گذاش ــن ک ای

ــد زد. ــه خواه ــت آن لطم ــه کیفی ــریال، ب س

آگهیفراخوانشناساییپیمانکاروارزیابیصالحیت
شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 10 در نظر دارد عملیات راهبری سیلوی استیجاری یکصد هزار تنی گندمداران را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های 
 ذیصاح )دارای رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری در رشته های صنعت یا تاسیسات( با داشتن ۵ سال تجربه در اجرای 

پروژه های مشابه واگذار نماید.
دستگاه مناقصه گذار : شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۰

شرح مختصری از کار:
الف(عملیات نگهداری و تعمیرات دستگاهها ) انواع سیستمهای انتقال مواد و نقاله های تسمه ای و زنجیری دیزل ژنراتور- سیستم جذب گرد وغبار و..(

PLC ب(سرویس و نگهداری تاسیسات و تجهیزات عمومی برق صنعتی- تجهیزات اتاق فرمان تجهیزات کنترل و بعضا
ج(انبارداری گندم ذخیره شده و حفظ و نگهداری آن وعملیات ضد عفونی و کنترل درج حرارت

د(تخلیه و بارگیری گندم واپراتورهای دستگاهها و اتاق فرمان
ه (نظافت و سایر امور مشابه 

شرایط ثبت نام:
۱-هزینه خرید اسناد: ارائه فیش واریزی به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال به حساب شماره IR۱9۰۱۰۰۰۰4۱۰۱۰622۳8۱6۱۰۱2 به نام پرداخت سایر منابع شرکت غله و خدمات 

بازرگانی منطقه ۱۰ نزد بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران )از طریق ساتنا و پایا(.
2- مهلت تحویل اسناد به متقاضیان: از تاریخ ۱۳96/7/۱۵ به مدت ۵ روز کاری تا تاریخ ۱۳96/7/۱9 به نشانی اصفهان خیابان سعادت آباد روبروی سیلو- 

دبیرخانه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۰ مراجعه و تحویل نمایند.
۳-مهلت قبول پیشنهادات و تحویل به دبیرخانه: از تاریخ ۱۳96/7/2۰ لغایت تاریخ ۱۳96/7/24 به نشانی اصفهان خیابان سعادت آباد روبروی سیلو- دبیرخانه 

شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۰ مراجعه و تحویل نمایند.
92254 م الف
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قیمت 2 هزار تومان
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نویسنده نسیم مرعشی
قیمت 17 هزار تومان

نشر  چشمه

حکایت شیدایی
نویسنده دکتر آذرمیدخت رکنی

قیمت 15 هزار تومان
نشر ره آورد مهر
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تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند
ــران گفــت: حــدود  مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســامت ای
38 میلیــون نفــر در ایــران تحــت پوشــش بیمــه ســامت 
ــا 22  ــتاییان ب ــدوق روس ــان صن ــن می ــه در ای ــتند ک هس
میلیــون نفــر ، بیشــترین حجــم را دارد؛ امــا در حــال 
ــچ  ــش هی ــت پوش ــور تح ــر در کش ــون نف ــر 7 میلی حاض

ــتند.  ــه ای نیس بیم
طاهــر موهبتــی ، در جمــع اصحــاب رســانه اســتان 
گلســتان اظهــار کــرد: آنگونــه کــه در برنامــه ششــم 
ــه  ــال دوم برنام ــان س ــا پای ــم ت ــده، امیدواری ــف ش تکلی
ــور  ــک در کل کش ــاع الکترونی ــام ارج ــعه، نظ ــم توس شش
فراگیــر شــود. اســتان گلســتان اولیــن اســتانی اســت کــه 
ــک در آن  ــاع الکترونی ــام ارج  شــاهد اجــرای اســتقرار نظ

هستیم. 
ــرد:  ــان ک ــران بی ــه ســامت ای ــل ســازمان بیم ــر عام مدی
شــاید در کوتاه مــدت آن طــور کــه در مــورد کاهــش هزینــه 
توســط اســتقرار نظــام ارجــاع الکترونیــک انتظــار مــی رود، 
ــه اول  ــن نظــام در مرحل ــی اســتقرار ای ممکــن نباشــد ول
ــات  ــد و ارجاع ــک می کن ــی کم ــردم خیل ــامتی م ــه س ب
ــداری از  ــًا مق ــد داد و طبیعت ــش خواه ــح را کاه ناصحی

ــات اســت.  ــن ارجاع ــر ای ــه خاط ــا ب هزینه ه
ــرای  ــای زیرســاختاری ب ــرد: در بحــث نیازه ــد ک وی تاکی
ایــن طــرح ، عــاوه بــر نیــاز بــه پزشــک و کلینیــک، بحــث 

IT اهمیــت بســیاری دارد.

آسیب های اعتیاد در زنان 
پیشرفته تر است

یــک پژوهشــگر حــوزه اعتیــاد گفــت: آســیب های اعتیــاد 
در زنــان خیلــی پیشــرفته تر از مــردان اســت و مداخاتــی 
ــه صــورت مــداوم  کــه برایشــان انجــام می شــود ، بایــد ب
ــروزه  ــه ام ــان اینک ــا بی ــوری ب ــا ن ــد. روی ــه باش و پیگیران
ســازمان ها و ارگان هــای ذیربــط در حــوزه اعتیــاد ، بــه ایــن 
ــاد مســئله ای اجتماعــی اســت،  ــه اعتی درک رســیده اند ک
گفــت: تــا مــردم در مســئله ای اجتماعــی حضــور نداشــته 
باشــند ،کاری از پیــش نخواهــد رفــت. وی تصریــح کــرد: 
بــرای تحقــق رویکــرد اجتماعــی شــدن  مبــارزه بــا مــواد 
ــردم  ــه م ــانی ب ــازی و اطاع رس ــد آگاه س ــدر ، نیازمن مخ
ــه  ــر ک ــل دیگ ــت رســانه و عوام ــن جه ــه همی هســتیم؛ ب
توانایــی آگاه ســازی دارنــد ، طــی چنــد ســال گذشــته بــه 

ــد.  ــوع پرداخته ان ــن موض ای
ــردی  ــر م ــت: اگ ــرد و گف ــاره ک ــان اش ــاد زن ــه اعتی وی ب
ــک زن  ــود ی ــا وج ــد ، ب ــدر باش ــواد مخ ــده م مصرف کنن
ــواده ای کــه  ــواده حفــظ می شــود ، امــا در خان ســالم، خان
ــد  ــم می پاش ــواده از ه ــد ، آن خان ــده باش زن مصرف کنن
و از بیــن خواهــد رفــت، همچنیــن خانواده هــای دارای 

ــتند.  ــاد هس ــتعد اعتی ــال« مس ــش فع ــدان »بی فرزن
ــه  ــی زمین ــاد ادامــه داد: بیــش فعال ایــن پژوهشــگر اعتی
اصلــی بــرای ورود بــه مصــرف مــواد مخــدر اســت و اگــر به 
موقــع و زودهنــگام مداخاتــی بــرای ایــن بچه هــا اعمــال 
شــود ، می توانیــم جلــوی کســانی را کــه مصــرف کننــدگان 

بعــدی خواهنــد بــود، در چنــد ســال آینــده بگیریــم.

جامعه
۲۳ مهرماه؛

همایش ملی روز جهانی غذا 
برگزار می شود

دبیــر اجرایــی همایــش ملــی روز جهانــی غــذا از 
ــالجاری  ــاه س ــر م ــش در 23 مه ــن همای ــزاری ای برگ
ــه  ــاره ب ــا اش ــمی ب ــد هاش ــدس محم ــر داد. مهن خب
شــعار جهانــی ایــن روز کــه بــه بحــث »تغییــر آینــده 
مهاجــرت، ســرمایه گذاری در امنیــت غذایــی و توســعه 
ــر و  ــت تغیی ــا محوری ــت: ب ــردازد، گف روســتایی« می پ
اصــاح الگــوی تغذیــه بــرای حفــظ و ارتقــاء ســامت، 
همایــش ملــی روز جهانــی غــذا در تاریــخ 23 مهرماه و 
بــا حضــور وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، 
رئیــس ســازمان غــذا و دارو، نماینــدگان مجلــس، 
فعــاالن صنایــع غذایــی و دیگــر مســئوالن مرتبــط 

برگــزار می شــود. 
ــزود: در  ــذا اف ــی غ ــش روز جهان ــی همای ــر اجرای دبی
ایــن مراســم نشــان ایمنــی و ســامت ســازمان غــذا و 
دارو بــه عنــوان یکــی از معتبرتریــن نمادهــای کیفیــت 
ــرکت هایی  ــوالت و ش ــه محص ــی ب ــای غذای فرآورده ه
کــه عــاوه بــر رعایــت ضوابــط معمــول اداره کل نظــارت 
ــاء  ــری در ارتق ــی، گام هــای موث ــر فرآورده هــای غذای ب

ــود. ــدا می ش ــته اند، اه ــود برداش ــوالت خ محص

سازمان فنی و حرفه ای نیازمند 
افزایش بودجه

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه ســهم 
ســازمان فنــی و حرفــه ای از بودجــه آمــوزش بــر 

ــرد.  ــد ک ــه تاکی ــن بودج ــش ای ــرورت افزای ض
علــی ربیعــی در پاســخ به ســؤال مشــترک محمــودزاده 
مربیــان  وضعیــت  تبدیــل  دربــاره  حســین زاده  و 
حق التدریســی فنــی و حرفــه ای در جلســه علنــی 
مجلــس، اظهــار کــرد: در حــال حاضــر ســهم ســازمان 
ــد  ــوزش ۱.۴ درص ــه کل آم ــه ای از بودج ــی و حرف فن
ــه ســازمان آمــوزش  ــی اســت ک ــن در حال اســت و ای
فنــی و حرفــه ای از بودجــه آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
ــن نظــام  ــه اصــاح ای ــادل ۱۰ درصــد ســهم دارد ک مع
ــن  ــش ای ــد افزای ــت نیازمن ــی دول و نحــوه نقش آفرین

ــت.  ــه اس بودج
وی بــا بیــان اینکــه در پنــج دهــه گذشــته نتوانســته ایم 
بــه برنامــه جامــع و سیســتماتیکی در خصــوص 
پیــدا کنیــم، گفــت:  دســت  نیــروی کار  مهــارت 
متاســفانه رشــد هشــت درصــد بــا قیمــت تمــام شــده 
رشــد و میــزان ســرمایه های مــا ســازگاری نــدارد و مــا 
نیازمنــد جایگزیــن کــردن مهارت هــا هســتیم. در حــال 
ــتغال  ــه اش ــان و برنام ــبت فارغ التحصی ــر نس حاض
ــد روی  ــا بای ــت و م ــد اس ــت 2۰ درص ــن حال در بهتری
ــم. ــرمایه گذاری کنی ــتر س ــای کار بیش ــارت نیروه مه

کوتاه اخبار 
۲ دفتر هرمی پلمپ شد

ــر  ــات 2 دفت ــی و وزارت اطاع ــس آگاه ــکاری پلی ــا هم ب
ــراد  ــر دســتگیر شــدند. اف ــت پلمــپ و 2۵ نف هرمــی کیون
ــا 3۰ ســال هســتند  ــن 2۵ ت ــان بی دســتگیر شــده ، جوان
کــه بــا شــیوه تکــراری وعــده اشــتغال در وزارت نفــت و یــا 
ــاغل ، از  ــر از مش ــی دیگ ــیمی و برخ ــرکت های پتروش ش
ــراف  ــر اســاس اعت ــران شــده اند. ب شهرســتان ها راهــی ته
ــا  ــد و تنه ــی بودن ــس خانگ ــا در حب ــدگان، اعض دستگیرش
ــی  ــون تومان ــافرتی ۱۴ میلی ــور مس ــه ت ــورد معامل کاالی م
بــوده اســت. بــر اســاس اطاعــات موجــود ، بیشــتر 
و  اصفهــان  خراســان،  اســتان های  از  دستگیرشــدگان 
گلســتان بوده انــد کــه اکثــرًا بــدون اطــاع والدیــن از محــل 
ــد وادار  ــه بع ــر و در مرحل ــه حاض ــن جلس ــات، در ای ماق
ــرای ســرمایه اولیــه شــده اند.  ــه عضویــت و تهیــه پــول ب ب
اطاعیه هــا  و  رغــم همــه هشــدارها  علــی  متاســفانه 
مبنــی بــر غیرقانونــی بــودن فعالیــت شــرکت های هرمــی 
ــه ایــن  ــان ب ــه جــای جوان ــا ب ــوز هــم شــاهد اعتمــاد ن هن

شــرکت ها هســتیم.

 دستگیری خواهران سارق 
در شاهین شهر

فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــاهین شــهر از دســتگیری 
دو خواهــر ســارق خبــر داد کــه بــه مغازه هــای ایــن 
شهرســتان دســتبرد می زدنــد. ســرهنگ رجبعلــی مختــاری 
ــرقت از  ــاره س ــکایت هایی درب ــت ش ــی دریاف ــت: در پ گف
مغازه هــای شهرســتان شــاهین شــهر توســط دو زن جــوان، 
دســتگیری آنهــا در دســتور کار پلیــس آگاهــی قــرار گرفــت. 
ســرانجام مأمــوران بــا تحقیقــات تخصصــی ، موفــق شــدند 
ــازه  ــک مغ ــل ی ــرقت از داخ ــگام س ــارق را هن ــر دو س ه
ــا هــم خواهــر هســتند، در  ــه ب ــن دو ک ــد. ای دســتگیر کنن
بازجویی هــا بــه ســرقت از دخــل و اجنــاس چندیــن مغــازه 

در شهرســتان شــاهین شــهر اعتــراف کردنــد.

سرقت از طال فروشی
 با شکافتن سقف

کارآگاهــان پلیــس درتعقیــب دزدانــی هســتند کــه پــس از 
ســوراخ کــردن ســقف حلبــی یک طــا فروشــی، مقــداری از 
طــا وجواهــرات موجــود را بــه ســرقت بــرده و گریخته انــد. 
راز ایــن ســرقت صبــح دوشــنبه ۱۰ مهــر، هنگامی فاش شــد 
کــه صاحــب طافروشــی وارد مغــازه اش درشهرمینودشــت-

اســتان گلســتان- شــد. بــا اعــام ایــن ســرقت بــه مأمــوران 
ــل  ــی در مح ــس آگاه ــای پلی ــی از نیروه ــی، تیم انتظام
حادثــه حضــور یافتــه و تحقیــق در ایــن بــاره را آغــاز 
کردنــد. ســیدداوود حســینی فرمانــده انتظامــی شهرســتان 
ــم  ــی ها دریافتی ــت: »در بررس ــاره گف ــن ب ــت در ای مینودش
متأســفانه مســائل ایمنــی در طافروشــی رعایــت نشــده بود 
و ایــن محــل از ایمنــی الزم برخــوردار نبــوده اســت. به همین 
خاطــر دزدان بــه راحتــی وارد آنجــا شــده و نقشــه ســرقت 
را اجــرا کرده انــد. در حــال حاضــر تــاش بــرای شناســایی و 

دســتگیری ســارق یــا ســارقان ادامــه دارد.«

کنش    وا

معاون رییس جمهور در امور زنان 
و خانواده   

تجربه زندگی زنان در دفاع مقدس در فیلم های 
سینمایی مشاهده می شود ، اما این بازنمایی به 
تنهایی کافی نیست. همان طور که جوانان نسل 

گذشته بدون پرسش چیزی را نمی پذیرفتند ، نباید 
انتظار داشته باشیم که جوانان نسل حاضر نیز مفاهیم 

را بدون پرسشگری از ما قبول کنند. یکی از بهترین 
روش های انتقال این مفاهیم به جوانان ، استفاده 

از تجارب زیستی افرادی است که در زمان جنگ 
حضور داشتند. باید اجازه دهیم که جوانان خودشان 
با این مفاهیم زندگی کنند و این ارزش ها را در خود 

ماندگار کنند.

رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی   
بیشترین توجه باید به معلم باشد ، زیرا هر چیزی 

در آموزش و پرورش روح است و تنها عنصر ذی روح، 
معلم است. معلم است که به تمام آموزش و پرورش 

روح می دهد و اگر همه امکانات مانند ساختمان، 
کتاب و برنامه هم باشد ، اما معلم خوب وجود 

نداشته باشد، همه آنها به باد خواهد رفت. باید کاری 
کنیم که استعدادهای برتر و نیروهای با اخاص و 
فداکار جذب آموزش و پرورش برای معلمی شوند.

بهروز مرادی جامعه شناس 
 و آسیب شناس اجتماعی   

سبک زندگی فعلی ، در میان گروهی از جامعه باعث 
شده است که روز به روز از هویت تاریخی و اصیل 
فاصله بگیرند. اگر ما به آیین و سنن گذشته خود 
بازگردیم و به آنها رجوع کنیم، مانند گذشته زندگی 

ساده، سالم، رفتارهای مناسب و آسودگی و آرامش 
خواهیم داشت. در واقع در این برهه از زمان اگر 

بخواهیم به سبک زندگی ماشینی خود ادامه دهیم و 
اینگونه غرق در فضاهای اجتماعی باشیم ، جامعه و 
کشور ما دچار آسیب های فراوانی می شود که جبران 
آن کار ساده ای به نظر نمی رسد و به سرعت قابل رفع 

نیست.

رییس انجمن علمی روانپزشکی ایران   
برخاف کشورهای غربی که خودکشی بیشتر در بین 

سالمندان و مردان شایع است، در ایران خودکشی در 
زنان جوان شیوع بیشتری دارد. در مناطق غربی کشور 

خودکشی در بین زنان 2۰ تا 3۰ ساله شیوع زیادی 
دارد و تنش های خانوادگی، روابط بین فردی در 

خانواده به ویژه با همسر و به خصوص در خانواده های 
بزرگ و پرجمعیت ،از مهم ترین علل خودکشی در 

بین زنان این مناطق است.

مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد 
آموزشی وزارت آموزش و پرورش   

صحافی کتاب های درسی پایه های مختلف تحصیلی 
از کیفیت الزم برخوردار است. هیچ گونه مشکلی ندارد 

و تاکنون گزارشی در این رابطه ارائه نشده است.

تماس شوم دزد خیابانی با مالباختگان

یــک دزد خیابانــی بــا شــکارهایش تمــاس می گرفــت تــا 
ــه اجــرا درآورد. ســاعت ســه و  ــدی را ب نقشــه شــوم جدی
نیــم روز 23 شــهریورماه ســال جــاری ، یکــی از شــهروندان 
بــا مراجعــه بــه واحــد گشــت کانتــری ۱۵9 بــی ســیم بــه 
مأمــوران اعــام کــرد: گوشــی تلفــن همراهــم توســط راکــب 
یــک دســتگاه موتورســیکلت هونــدا ســرقت شــده و ایــن 
ــواده ام  ــای خان ــا اعض ــه ب ــی ک ــاس تلفن ــی تم ــارق ط س
داشــته، در ازای بازپــس دادن گوشــی تلفــن همراهــم، 

درخواســت مبلــغ 2۰۰ هــزار تومــان پــول کــرده اســت .
ــاع از موضــوع،  ــا اط ــی ســیم ب ــری ۱۵9 ب ــوران کانت مأم
ــد  ــه کردن ــه ارای ــه مالباخت ــای الزم را ب ــه آموزش ه بافاصل
ــردد  ــری، محــل ت ــا تجســس کانت و ضمــن هماهنگــی ب
ــت  ــران تح ــه ته ــتان مهدی ــدوده بیمارس ــارق را در مح س
مراقبــت پلیســی قــرار دادنــد. ســرانجام بــا حضــور شــخص 
ســارق در محــل و شناســایی وی توســط مالباختــه، طــرح 
دســتگیری ســارق توســط مأمــوران بــه مرحلــه اجــرا 
ــاله  ــعید. ک« 3۰ س ــام »س ــه ن ــم ب ــد و مته ــته ش گذاش
دســتگیر و در بازرســی اولیــه از وی، چندیــن دســتگاه 

ــراه مســروقه کشــف شــد. ــن هم گوشــی تلف
ــه  ــا موضــوع »ســرقت ب ــی ب ــده مقدمات ــا تشــکیل پرون ب
شــیوه موبایــل قاپــی« و بــه دســتور بازپــرس شــعبه چهارم 
ــم  ــراه مته ــه هم ــده ب ــران، پرون ــه ۱۴ ته ــرای ناحی دادس
جهــت انجــام تحقیقــات تکمیلــی در اختیــار پایــگاه ششــم 

پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ قــرار گرفــت.
ــک  ــا شناســایی مال ــی ب ــگاه ششــم آگاه ــان پای کارآگاه
ــه دســت آمــده از متهــم ، موفــق  گوشــی های مســروقه ب
بــه شناســایی تعــداد دیگــری از مالباختگانــی شــدند کــه 
همگــی آنهــا در مناطــق مختلــف ســطح شــهر تهــران مــورد 

ســرقت بــه شــیوه موبایــل قاپــی قــرار گرفتــه بودنــد.
ــم  ــگاه شش ــور در پای ــس از حض ــگان پ ــی از مالباخت یک
آگاهــی، ضمــن شناســایی متهــم ، در اظهاراتــش بــه 
ــان  ــم در خیاب ــش مته ــد روز پی ــت: »چن ــان گف کارآگاه
وحــدت اســامی اقــدام بــه ســرقت کیــف دســتی شــامل 
ــر  ــراه و دیگ ــن هم ــی تلف ــز، گوش ــاوی رم ــک ح عابربان
مــدارک شناســایی ام کــرد، پــس از تشــکیل پرونــده 
ــه  ــه ب ــی ک ــری مربوطــه ۱۱۵ رازی، زمان ــی در کانت مقدمات
ــب  ــم متعج ــه از دیدن ــواده ام ک ــای خان ــم، اعض ــه رفت خان
ــتانم ،  ــی از دوس ــه یک ــتند ک ــوان داش ــد ، عن ــده بودن ش
ضمــن جــواب دادن گوشــی تلفــن همــراه بنــده ، بــه آنهــا 

عنــوان کــرده کــه مــن تصــادف کــرده ام و جهــت بســتری 
شــدنم در بیمارســتان و انجــام عمــل جراحــی نیــاز فــوری 
بــه دو میلیــون تومــان پــول اســت. خانــواده بنــده نیــز پس 
از ارائــه شــماره کارت عابربانکــم توســط ایــن شــخص ، بــه 
ــی  ــاس تلفن ــکان تم ــه ام ــی ک ــرده و در حال ــاد ک او اعتم
ــون  ــز دو میلی ــه واری ــدام ب ــه اق ــرا نداشــتند، بافاصل ــا م ب
تومــان پــول بــه حســاب عابربانکــم کــرده ، غافــل از 
ــوده  ــتی ام ب ــف دس ــارق کی ــان س ــخص هم ــه آن ش  آنک
ــز  ــکات نی ــگان و ش ــری از مالباخت ــداد دیگ ــت. « تع اس
پــس از شناســایی »ســعید. ک« عنــوان داشــتند کــه متهم 
تلفــن همراهشــان  دادن گوشــی های  بازپــس  ازای  در 
 از آنهــا درخواســت مبالــغ چنــد صــد هــزار تومانــی
ــول مــورد درخواســتی،  ــا وجــود پرداخــت پ ــا ب  کــرده ، ام
ســارق گوشــی های تلفــم همــراه مسروقه شــان را بازپــس 

نــداده اســت.
ــه  ــتگیری ب ــدد دس ــوابق متع ــه دارای س ــعید. ک« ک »س
اتهــام ارتــکاب جرائــم مختلــف همچــون نــزاع و درگیــری 
و ... اســت، در همــان تحقیقــات اولیــه صراحتــًا بــه ده هــا 
فقــره موبایــل قاپــی در ســطح شــهر تهــران اعتــراف کــرد.
ــی  ــد ماه ــت: » چن ــان گف ــه کارآگاه ــش ب وی در اعترافات
اســت کــه بــه تهــران آمــدم، جــا و مــکان مشــخصی نیــز 
ــتگاه  ــک دس ــه ی ــا تهی ــی، ب ــدت کوتاه ــس از م ــدارم، پ ن
موتورســیکلت طــرح هونــدا ۱2۵ شــروع بــه ســرقت کــردم، 
اعتیادشــدیدی بــه مصــرف قــرص دارم و گوشــی های 
بــه قیمــت ۱۰۰ و  تلفــن همــراه مســروقه را معمــوالً 
 ســرانجام ۱۵۰ هــزار تومــان بــه خریــداران امــوال مســروقه 
مــی فروختــم .« ســرهنگ کارآگاه رضــا امیــدی، رییــس 
ــام  ــا اع ــزرگ، ب ــران ب ــی ته ــس آگاه ــم پلی ــگاه شش پای
ــه اعتــراف صریــح متهــم  ــا توجــه ب ایــن خبــر گفــت: » ب
بــه ده هــا کیــف و موبایــل قاپــی در مناطــق مختلــف شــهر 
ــی و  ــم ارتکاب ــایر جرائ ــایی س ــت شناس ــه جه ــران و ب ته
بــه ویــژه شناســایی ســایر شــکات و مالباختــگان، دســتور 
ــرس  ــم از ســوی بازپ ــر مته ــدون پوشــش تصوی انتشــار ب
محتــرم پرونــده صــادر شــده اســت ، لــذا از کلیــه شــکات 
ــم  ــر مته ــایی تصوی ــه شناس ــق ب ــه موف ــی ک و مالباختگان
ــکایات  ــری ش ــت پیگی ــا جه ــود ت ــوت می ش ــدند، دع ش
ــه نشــانی پایــگاه ششــم پلیــس آگاهــی تهــران  خــود ، ب
بــزرگ در خیابــان نبــرد شــمالی - میــدان نبــرد – انتهــای 

ــد.« ــان شــهید بیدچــی مراجعــه کنن خیاب

ــا اعــام  ــود تغذیــه جامعــه وزارت بهداشــت ب ــر دفتــر بهب مدی
ــور  ــتان های کش ــام دبیرس ــن D در تم ــل ویتامی ــع مکم توزی
جهــت پیشــگیری از عــوارض ناشــی از کمبــود ایــن ویتامیــن 
ــده  ــیر غنی ش ــع ش ــر توزی ــال ب ــن ح ــوزان، در عی در دانش آم
بــا ایــن ویتامیــن در مــدارس ابتدایــی تاکیــد کــرد. دکتــر زهــرا 
ــا بیــان اینکــه امســال هــم برنامــه مکمل یــاری  عبداللهــی ، ب
ویتامیــن D در دبیرســتان های کشــور مطابــق ســال های 
از کمبــود  بــرای پیشــگیری  ادامــه دارد، گفــت:  گذشــته 
ــر ســامت  ــه پیامدهــای ســامتی متعــددی ب ــن D ک ویتامی
دانــش آمــوزان دارد، برنامــه مکمل یــاری ویتامیــن D در 
ــه و پســرانه کشــور طــی تفاهــم  تمــام دبیرســتان های دختران
نامــه ای کــه میــان وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
و وزارت آمــوزش و پــرورش منعقــد شــده، از ســال ۱393 اجــرا 

می شــود. 

وی ادامــه داد: هــر دانــش آمــوز ماهانــه یــک عــدد مکمــل ۵۰ 
هــزار واحــدی ویتامیــن D بــه مــدت 9 مــاه در ســال تحصیلــی 
 D در مدرســه دریافــت می کنــد؛ چراکــه کمبــود ویتامیــن
بــا عوارضــی ماننــد کاهــش جــذب کلســیم و اختــال در 
رشــد اســکلتی، کوتــاه قــدی، افزایــش خطــر ابتــا بــه نرمــی 
اســتخوان و پوکــی اســتخوان، افزایــش خطــر ابتــا بــه 
ــو ایمیــون مثــل ام اس همــراه اســت. عــاوه  بیماری هــای ات
بــر مصــرف ماهانــه یــک عــدد مکمــل ویتامیــن، اســتفاده از 
ــز  ــا ۱۵ دقیقــه در روز نی ــه مــدت ۱۰ ت ــاب ب ــور مســتقیم آفت ن
توصیــه می شــود. عبدالهــی تاکیــد کــرد: خوشــبختانه در 
حــال حاضــر بــا همــکاری صنایــع لبنــی، شــیر غنــی شــده بــا 
ــش  ــرای اســتفاده دان ــرار دارد و ب ــن D در دســترس ق ویتامی
آمــوزان نیــز شــیر توزیعــی در مــدارس بایــد از نــوع غنــی شــده 

ــا ویتامیــن D باشــد. ب

فرمانــده ناجــا اعتمــاد مــردم بــه ناجــا را رو بــه افزایش دانســت 
و گفــت: ایــن اعتمــاد می توانــد مشــارکت مــردم را در راســتای 

ارتقــای امنیــت افزایــش دهــد. 
ــه  ــی فقی ــده ول ــا نماین ــدار ب ــتری ، در دی ــین اش ــردار حس س
ــرت  ــوگواری حض ــام س ــلیت ای ــن تس ــرز ، ضم ــتان الب در اس
ــا  ــان ب ــاط فرمانده ــدهللا الحســین )ع(، اظهارداشــت: ارتب اباعب
ــا باشــد  ــد در حــد اع ــه در اســتان ها بای ــی فقی ــدگان ول نماین
و حمایت هــای ایــن عزیــزان قطعــًا بــرای همــکاران مــا دلگــرم 
ــتان های  ــزو اس ــرز ج ــتان الب ــزود: اس ــت. وی اف ــده اس کنن
اولویــت دار و در رده دوم و ســوم مــا از لحــاظ موضوعــات 
ــاره  ــا اش ــتری ، ب ــردار اش ــرار دارد. س ــی ق ــیب های اجتماع آس
بــه اینکــه اســتان البــرز طبــق فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری 
ــل وجــود  ــه دلی ــن اســتان ب ــت: ای ــران کوچــک ، گف ــی ای یعن
مــردم بــا زبان هــا و فرهنگ هــای مختلــف حساســیت و 

ــوان  ــوت و ت ــا ق ــد ب ســختی خــودش را دارد و از بعــدکاری بای
بیشــتری کارهــا دنبــال شــود. وی، ابــراز رضایــت مقــام معظــم 
رهبــری در دانشــگاه علــوم انتظامــی را افتخــاری بــزرگ بــرای 
فرماندهــان و کارکنــان ناجــا دانســت و گفــت: تمــام تــاش مــا 
ارتقــا در جهــت بــه ســرانجام رســاندن و اجــرای منویــات مقــام 

ــری اســت.  معظــم رهب
ســردار اشــتری ادامــه داد: در شــش ماهــه اول امســال ، اعتماد 
ــدا کــرده و ایــن یعنــی  ــه پلیــس افزایــش پی مــردم نســبت ب
افزایــش مشــارکت مــردم در راســتای ارتقــای امنیــت. فرمانــده 
ــا اجــرای طرح هــا و  ــروی انتظامــی ب ــان اینکــه نی ــا بی ناجــا ب
برنامه هــا بــه صــورت شــبانه روزی در راســتای ارتقــای امنیــت 
و آرامــش مــردم تــاش می کنــد، گفــت: خوشــبختانه بــا 
اقدامــات صــورت گرفتــه ، اکنــون در وضعیــت امنیتــی مطلوبــی 

ــم. ــر می بری ــه س ب

افزایشاعتمادمردمبهپلیسآغازتوزیعسراسریویتامین»D«دردبیرستانها

شــبکه های  و  ســایت ها  خیابــان،  و  کوچــه  در 
تبلیغاتــی کــه  بســیارند   ، مختلــف  اجتماعــی 
ــد  ــا چن ــد روزه ی ــی چن ــی زیبای ــای جراح دوره ه
هفتــه ای را تبلیــغ می کننــد و یــا آدرس پزشــکانی 
را بــرای زیبــا شــدن می دهنــد؛ آن هــم بــا تغییــرات 
ــا ســوال  ــی ، ام ــای آنچنان معجزه آســا و تخفیف ه
ایــن اســت کــه چگونــه می تــوان از درســت و 
ــد؟  ــن ش ــکی مطمئ ــات پزش ــودن تبلیغ ــی ب قانون
ــای  ــا در خیابان ه ــن روزه ــنا، ای ــزارش ایس ــه گ ب
ــت و  ــم دس ــه راه می روی ــهرها ک ــهرها و کانش ش
چشــممان پــر می شــود از آگهی هــا و تبلیغاتــی 
کــه خبــر از »زیبــا شــدن« می دهنــد؛ زیبــا شــدنی 
کــه ممکــن اســت بــه هزینــه گــزاف از بیــن رفتــن 

ــام شــود. ســامتی، تم
لب هــا،  پروتــز  بینــی،  زیبایــی  جراحــی 
ــع  ــن و چــروک صــورت، رف ــع چی ــذاری، رف گونه گ
افتادگــی پلــک و... همــه و همــه نوعــی اقدامــات 
پزشــکی محســوب می شــوند کــه ایــن روزهــا 
بازارشــان حســابی داغ اســت و تصــور »زیبــا 
شــدن« بــر اســاس معیارهــای روز، رویایــی شــده 
کــه خــواب از چشــم خیلی هــا ربــوده اســت؛ 
ــرای  ــن ب ــان ف ــی نااه ــی گاه ــه حت ــی ک ــا جای ت
ــردازان ، وارد گــود شــده  ــای رویاپ تحقــق ایــن روی
ــت  ــای از دس ــه به ــد ب ــزاف هرچن ــی گ و پول های
رفتــن ســامت مخاطبانشــان، بــه جیــب می زننــد.

در ایــن میــان ســوال مهــم ایــن اســت کــه آیــا همه 

پزشــکان مجازنــد بــه صــرف گذرانــدن یــک دوره چنــد 
ــام  ــا را انج ــن جراحی ه ــه ای، ای ــد هفت ــا چن روزه ی
ــوی مطبشــان  ــه ایــن خدمــات را روی تابل داده و ارای

تبلیــغ کننــد؟
 برگزاری هر نوع دوره پزشکی 

نیازمند مجوز وزارت بهداشت
دکتــر محمــد جهانگیــری، معــاون برنامه ریــزی و 
ــه و  ــن زمین نظــارت ســازمان نظــام پزشــکی در همی
در گفت وگــو بــا ایســنا، ابتــدا دربــاره قوانیــن برگــزاری 
دوره هــای  گفــت:  زیبایــی،  آموزشــی  دوره هــای 
آموزشــی در کل کشــور قواعــد خــاص خــودش را 
ــم از  ــه باشــند، اع ــی ک ــر نوع ــا از ه ــن دوره ه دارد. ای
ــرای  ــه ای و بازآمــوزی ، ب دوره هــای کوتاه مــدت، حرف
برگزاری شــان حتمــًا بایــد مجــوز وزارت بهداشــت 
وجــود داشــته باشــد.وی بــا بیــان اینکــه ایــن مجــوز 
نظــام  بهداشــت و ســازمان  توســط خــود وزارت 
پزشــکی تنهــا بــه انجمن هــای علمــی و ســازمان های 
نظــام پزشــکی اســتان ها و دســتگاه هایی کــه مجــاز 
ــود،  ــتند، داده می ش ــا هس ــن دوره ه ــزاری ای ــه برگ ب
افــزود: خــارج از ایــن بخش هــا، برگــزاری دوره هــای 
ــازمان  ــر س ــن از نظ ــت. بنابرای ــوع اس ــی ممن آموزش
نظــام پزشــکی ، اقــدام بــه برگــزاری دوره هــای 
آموزشــی بــدون مجــوز وزارت بهداشــت و نظــام 
ــن  ــاح ای ــان ذیص ــور صاحب ــدون حض ــکی و ب پزش
ــی  ــر قانون ــی، از نظ ــن دوره های ــغ چنی ــه و تبلی حرف

ــت. ــد نیس ــورد تأیی ــته و م ــت نداش صاحی

 هشدار برای پزشکان
ــی،  ــد نظارت ــه از بع ــان اینک ــا بی ــری ب جهانگی
هــم مراجــع قضایــی ســازمان نظــام پزشــکی 
هــم دادســراهای انتظامــی ایــن ســازمان 
ــیدگی  ــوزه رس ــن ح ــف در ای ــوارد تخل ــه م ب
می کننــد، افــزود: بنابرایــن همــکاران نبایــد در 
دوره هایــی کــه از نظــر علمــی و مجــوزی هیــچ 
ــاس  ــر اس ــد و ب ــرکت کنن ــد، ش ــی ندارن بنیان
آن اقــدام درمانــی انجــام دهنــد؛ چراکــه اگــر 
اقدامشــان منجــر بــه قصــور یــا مشــکلی بــرای 
ــخگو  ــد پاس ــًا بای ــود، قطع ــردم ش ــامت م س

باشــند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه پیگیری هــای نظارتــی 
ــت،  ــح اس ــیار واض ــات بس ــوزه تبلیغ ــا در ح م
ــات  ــوع تبلیغ ــه هــر ن ــرد: به طــوری ک ــار ک اظه
ــانه های  ــه در رس ــازی چ ــای مج ــه در فض چ
دیــداری، مکتــوب و شــنیداری ، بایــد با کســب 
مجــوز از ســازمان نظــام پزشــکی انجــام شــود. 
مــا بــه 2۰۰ نظام پزشــکی کل کشــور و همچنین 
ــام  ــتان ها اع ــارت شهرس ــای نظ ــه هیئت ه  ب
کــرده ایــم کــه ایــن موضــوع را پیگیــری کنند و 
آنهــا ایــن اقــدام را انجــام می دهنــد. از طرفــی 
در ســازمان نظــام پزشــکی کل هــم ایــن 
انجــام می شــود و در ســازمان  پیگیری هــا 
ــه  ــن موضــوع ب ــز ای ــران نی ــام پزشــکی ته نظ

ــود. ــری می ش ــد پیگی ج

معــاون برنامه ریــزی و نظــارت ســازمان نظــام 
پزشــکی ادامــه داد: بــه عنــوان مثــال اگــر ببینیــم که 
تبلیغــی خــاف اســت و یــا بــدون مجــوز در حــوزه 
پزشــکی منتشــر شــده اســت، قطعــًا بــا آن برخــورد 
می کنیــم و اخطــار می دهیــم و بعــد هــم فــرد 
خاطــی را احضــار کــرده و طبــق قانــون بــا او برخــورد 
ــای الزم  ــه مجوزه ــی ک ــن درصورت ــم. بنابرای می کنی
بــرای تبلیغــات وجــود نداشــته باشــد، در هــر جایــی 
اعــم از فضــای مجــازی و... کــه ایــن تبلیغــات 
انجــام شــود، بــا آن برخــورد می کنیــم و فــرد 
خاطــی باید پاســخگو باشــد.جهانگیری در پاســخ به 
اینکــه جامعــه پزشــکی و مــردم چگونــه از مجــوزدار 
بــودن تبلیغــات و یــا دوره هــای آموزشــی مربــوط بــه 
ــرای هــر یــک از  زیبایــی مطمئــن شــوند، گفــت: ب
ــای خــاص  ــه صــادر می شــود ، کده ــی ک مجوزهای
تعریــف شــده کــه قیــد ایــن کــد در تبلیغــات مربوط 
بــه ایــن دوره هــا الزامــی اســت و جامعــه پزشــکی و 
مــردم از ایــن طریــق می تواننــد مجــوزدار بــودن یــا 

نبــودن ایــن دوره هــا را متوجــه شــوند.

 درج اعمال زیبایی روی تابلوی مطب 
پزشکان؛ مجاز یا غیرمجاز؟

وی در ادامــه صحبت هایــش دربــاره پزشــکانی 
ــص و  ــن تخص ــان چندی ــوی مطبش ــه روی تابل ک
مهــارت مربــوط بــه اعمــال جراحــی زیبایــی را قیــد 
ــوی مطــب پزشــکان هــم از  ــد، گفــت: تابل می کنن
نظــر فــرم هــم از نظــر تعــداد مــواردی کــه می توانــد 
را  خــود  خــاص  قاعــده  شــود،  قیــد  آن   روی 
نمی تواننــد  پزشــکان  اســاس  ایــن  بــر  دارد. 
را  اقدامــات جراحــی  یــا  تخصصــی  خدمــات 
ــه  ــد ک ــام کنن ــرده و اع ــد ک ــان قی روی تابلویش
ــی  ــم. حت ــام می دهی ــی را انج ــان جراح ــًا ف مث
ــد رشــته خــود را روی  متخصصــان هــم فقــط بای
تابلــو ذکــر کنند.جهانگیــری تاکیــد کــرد: پزشــکان 
ــه  ــدون اســتفاده از کلم ــد ب ــز می توانن ــی نی عموم
ــود  ــا خ ــط ب ــته مرتب ــه رش ــا س ــص« دو ی »تخص
ــوارد  ــن م ــه ای ــد ک ــر کنن ــوی خــود ذک را روی تابل
شــامل رشــته هایی چــون داخلــی، اطفــال و... 

ــت. اس

هشداری که باید جدی گرفته شود

جراحانبیمجوز

ــم  ــه  مقی ــاع افاغن ــان مــاه ســال 9۵ مــردی از اتب روز 2۱ آب
ــه  ــاد، ب ــت آب ــری ۱۵۱ یاف ــه کانت ــه ب ــا مراجع ــران ، ب ای
ــاه  ــان م ــرش از روز 2۰ آب ــه همس ــرد ک ــام ک ــوران اع مأم
بــه طــرز مرمــوزی گمشــده و هیــچ اثــری از او نیســت . بــا 
ایــن ادعاهــاو بــه دســتور بازپــرس شــعبه هفتــم دادســرای 
جنایــی تهــران، ردیابــی زن گمشــده در اختیــار اداره یازدهــم 

پلیــس آگاهــی تهــران قــرار گرفــت.
ــت: »  ــان گف ــه کارآگاه ــس ب ــوهر نرگ ــه ش ــن مرحل در ای
روز 2۰ آبــان زمانــی کــه بــه خانــه آمــدم، همســرم در خانــه 
ــه  ــیدم ک ــاد پرس ــام فره ــه ن ــرم ب ــت، از پس ــور نداش حض
مــادرش کجاســت کــه عنــوان داشــت بــه همــراه مــادرش و 
بــرای انجــام تســویه حســاب بــه محــل پســرم رفتــه و پس 
از تســویه حســاب و در مســیر بازگشــت بــه خانــه، همســرم 
جهــت انجــام خریــد از وی جــدا شــده و پــس از آن دیگــر از 

او هیــچ خبــری نداریــم.
بــا توجــه بــه اظهــارات ایــن مــرد، کارآگاهــان بــه محــل کار 
فرهــاد در یــک کارگاه چرخــکاری در همــان منطقــه یافــت 
آبــاد رفتــه و در تحقیقــات از صاحبــکار فرهــاد ، اطــاع پیــدا 
ــام  ــه انج ــبت ب ــاه نس ــهریور م ــاد در ش ــه فره ــد ک کردن
تســویه حســاب بــا صاحبــکارش اقــدام کــرده اســت و دروغ 

می گویــد.
صاحبــکار ســابق فرهــاد در ادامــه اظهاراتــش بــه کارآگاهــان 
گفــت: »روز 2۰ آبــان مــاه ، فرهــاد طــی تمــاس تلفنــی از 
مــن خواهــش کــرد در صورتــی کــه پــدرش بــه ســراغم آمد، 
بــه دروغ عنــوان کنــم کــه فرهــاد بامــادرش بــه مغــازه  مــن 
آمــده و حتــی خواســت کــه بــه پــدرش بگویــم کــه او بــه 
همــراه مــادرش و پــس از گرفتــن مبلــغ 8۰۰ هــزار تومــان 

بابــت تســویه حســاب، مغــازه را تــرک کــرده اســت .«
ــو  ــاد و ل ــکار فره ــده از صاحب ــل آم ــه عم ــات ب ــا تحقیق ب
رفتــن دروغ هــای این پســر بــه پــدرش، تحقیقــات از وی در 
دســتور کار کارآگاهــان اداره یازدهــم قــرار گرفــت وکارآگاهان 
ــه نرگــس مراجعــه و از طریــق پــدر فرهــاد اطــاع  ــه خان ب
پیــدا کردنــد کــه همزمــان بــا مراجعــه وی بــه کانتــری برای 
ــزل خــارج شــده و  طــرح شــکایت، پســرش فرهــاد از من

دیگــر برنگشــته اســت.
کارآگاهــان اداره یازدهــم پلیــس آگاهی تهــران در تحقیقات 
ــد  ــدا کردن ــی از محــل ســکونت گمشــده ، اطــاع پی میدان
کــه تعــدادی از اهالــی محــل، فرهــاد را بــه همــراه یکــی از 
دوســتانش در حــال انتقــال یــک عــدد چمــدان مشــاهده 
ــنگینی  ــت س ــه عل ــایگان ب ــی از همس ــی یک ــرده و حت ک
بیــش از انــدازه چمــدان بــه کمــک آنهــا رفتــه و چمــدان را 
بــرای آنهــا در داخــل یــک چــرخ دســتی قــرار داده اســت.

ــی،  ــایگان فقدان ــی از همس ــایی یک ــا شناس ــه و ب در ادام
ــایگان  ــایر همس ــارات س ــد اظه ــا تأیی ــش ب وی در اظهارات
ــت  ــتش جه ــاد و دوس ــه فره ــردن ب ــک ک ــر کم ــی ب مبن
جابــه جــا کــردن چمــدان بــه داخــل یــک چــرخ دســتی، 
بــه کارآگاهــان عنــوان داشــت: »زمانــی کــه از فرهــاد علــت 
ســنگینی چمــدان را پرســیدم، او در پاســخ عنــوان داشــت 
ــه  ــوازم خانگــی اســت ک ــری ل ــه داخــل چمــدان مقادی ک
قصــد دارد آنهــا را بــه خانــه خواهــرش در همــان نزدیکــی 

ــرد .« بب

بــا شناســایی دقیــق دوســت فرهاد بــه نــام »ابراهیــم. ش« 
)۱۵ ســاله(، کارآگاهــان در ســاعت ۱۱ روز هفتــم آذرمــاه 
اقــدام بــه دســتگیری وی کردنــد. ابراهیــم در اظهــارات 
اولیــه منکــر اظهــارات همســایه خانــواده فرهــاد شــد ، امــا 
در ادامــه مجبــور بــه بیــان حقیقــت شــد و در اظهاراتــش بــه 
ــر حشــیش  ــا یکدیگ ــاد ب ــن و فره ــت: » م ــان گف کارآگاه
مصــرف می کنیــم؛ روز قتــل ، فرهــاد بــا مــن تمــاس گرفــت 
و از مــن خواســت تــا بــه خانه شــان بــروم. زمانــی کــه وارد 
خانــه شــدم، فرهــاد مــرا بــه بــاالی ســر جنــازه مــادرش بــرد 
و آنجــا بــود کــه متوجــه شــدم فرهــاد، مــادرش را بــا چاقــو 
کشــته اســت.به درخواســت فرهــاد ابتدا آثــار خــون را از روی 
زمیــن پــاک کــرده و جنــازه مــادرش را داخــل یــک چمــدان 
ــان  ــبزی کاری در هم ــه س ــه محوط ــا آن را ب ــم ت ــرار دادی ق
نزدیکــی محــل زندگــی فرهــاد ببریــم. در بیــرون از منــزل، 
یکــی از همســایگان نیــز جهــت قــرار دادن چمــدان بــر روی 
چــرخ دســتی بــه کمــک مــا آمــد و پــس از آن جنــازه را بــه 
محــل مــورد نظــر )باغچــه ســبزی کاری( منتقــل کردیــم.در 
آنجــا بــود کــه فرهــاد بــا تهیــه مقــداری بنزیــن ، اقــدام بــه 
آتــش زدن جســد مــادرش کــرد و پــس از آن هــر دو نفــر از 

محــل خــارج شــدیم .«
ــط  ــت توس ــکاب جنای ــر ارت ــی ب ــم مبن ــراف ابراهی ــا اعت ب
ــتور کار  ــش در دس ــل مادرک ــن قات ــتگیری ای ــاد، دس فره
کارآگاهــان قــرار گرفــت. بــا انجــام اقدامــات پلیســی، 
ــنتی  ــه س ــفره خان ــک س ــاد در ی ــگاه فره ــرانجام مخفی س
شناســایی شــد. کارآگاهــان بــا اخــذ نیابــت قضایــی بــه این 
ســفره خانــه در منطقــه شــهریار اعــزام شــدند و عامــل اصلی 
جنایــت نیــز در ســاعت ۴ عصــر همــان روز دســتگیر شــد و 

ــرار گرفــت. ــران ق ــه اداره دهــم پلیــس آگاهــی ته ب
فرهــاد پــس از انتقــال بــه اداره دهــم پلیــس آگاهــی تهــران، 
ــه ســوزاندن جســد  ــت و در ادام ــکاب جنای ــه ارت ــًا ب صراحت
ــوص  ــش و در خص ــرد. وی در اعترافات ــراف ک ــادرش اعت م
انگیــزه ایــن جنایــت بــه کارآگاهــان گفــت: »مدتــی بــود کــه 
مــادرم بــه رفــت و آمدهــا و همچنیــن نحــوه خــرج کــردن 
ــا  پول هایــم گیــر داده بــود و همیــن موضــوع باعــث شــد ت
در روز جنایــت و در حالــی کــه از دســتش عصبانــی و خســته 
شــده بــودم، در یــک لحظــه بــا چاقــوی آشــپزخانه حملــه 
ــی  ــم، در حال ــش وارد کن ــه پهلوی ــه ای را ب ــده و ضرب ور ش
کــه مــادرم بــر روی زمیــن افتــاده بــود، بــه بیــرون از خانــه 
ــه کشــیدن ســیگار کــردم. پــس از تمــام  آمــده و شــروع ب
شــدن ســیگار و مراجعــت بــه داخــل خانــه، متوجــه شــدم 
کــه مــادرم فــوت کــرده اســت. بافاصلــه بــا ابراهیــم تمــاس 
گرفتــه و بــدون آنکــه چیــزی بــه او بگویــم، از او خواســتم تــا 

بــه منزلمــان بیایــد و ...
ــا جرائــم  ســرهنگ کارآگاه حمیــد مکــرم، معــاون مبــارزه ب
جنایــی پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ، بــا اعــام ایــن خبــر 
گفــت: بــا اعترافــات صریــح هــر دو متهــم، متهمیــن در روز 
ــم بازپرســی دادســرای  ــه شــعبه هفت ــاه ۱39۵ ب ــم آذرم نه
ــرار  ــم ق ــر دو مته ــرای ه ــده و ب ــران فراخوان ــه 27 ته ناحی
قانونــی صــادر شــد و متهــم اصلــی پرونــده با قــرار بازداشــت 
موقــت و جهــت انجــام تحقیقــات تکمیلــی در اختیــار اداره 

دهــم پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ قــرار گرفــت.

قتلمادربهدستفرزند
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تأکید مدیرعامل فوالدمبارکه بر افزایش کیفیت و تنوع محصوالت
از  قدردانــی  ضمــن  فوالدمبارکــه  مدیرعامــل 
موفقیت هــای کســب شــده در تولیــد ۱۱۸ ذوب و 
ــتیابی  ــرد: دس ــح ک ــان تصری ــارات کارکن ــایر افتخ س
ــا ارزش و  ــود ب ــای خ ــد در ج ــای جدی ــه رکورده ب
مفیــد اســت. در واقــع افزایــش کمــی تولیــد بــدون 
افزایــش کیفــی و کاهــش ضایعــات معنــا و مفهــوم 
ــر در نظــر  ــا همدیگ ــد ب ــه را بای ــن دو مقول ــدارد. ای ن
ــم  ــی رغ ــت، عل ــه کیفی ــی ب ــی توجه ــرا ب ــت، زی گرف
افزایــش تولیــد ، بــه شــدت بــر ســودآوری شــرکت 

ــت. ــد گذاش ــر خواه تأثی
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود درخصــوص 
ارزیابــی خارجی پیــش روی فوالدمبارکه خاطرنشــان 
کــرد: ازآنجاکــه در ارزیابــی خارجــی، فوالدمبارکــه بــا 
شــرکت های خارجــی مقایســه می شــود، همــه 
ــاع  ــن اط ــد ضم ــا بای ــئوالن واحده ــران و مس مدی
رســانی کافــی در ایــن خصــوص، نقــاط قــوت و قابــل 
ــا  ــد ت ــه صــورت مــدون تهیــه کنن ــود شــرکت را ب بهب
بتوانیــم بــا همزبانــی گــزارش خوبــی را ارایــه کنیــم.
ــه داد: در  ــوص ادام ــن خص ــبحانی در همی ــر س دکت
فرآینــد انجــام ارزیابــی نقــاط ضعف و قدرت شــرکت 
ــود.  ــل می ش ــیر منتق ــن مس ــی در ای ــرح و تجارب ط
ــی  ــب جایگاه ــتمر و کس ــود مس ــه بهب ــن اینک ضم
بهتــر بــرای ســرآمدی شــرکت از دیگــر دســتاوردهای 
ــه  ــل فوالدمبارک ــود. مدیرعام ــد ب ــد خواه ــن فرآین ای

ــری  ــه گ ــول در ریخت ــن محص ــد اولی ــالروز تولی س
مــداوم شــرکت را بــه همــه همــکاران تبریــک گفــت 
و افــزود: همــواره تأکیــد شــده اســت کــه کار ایمــن 
ســرلوحه  همــه  فعالیــت هــای ســازمان اســت؛ 
از ایــن رو همه کارکنــان بایــد در رعایــت مســائل 
ایمنــی و بازنگــری دســتورالعمل های مربــوط بــه آن 
ــان  ــه کارکن و همچنیــن آمــوزش و انتقــال تجــارب ب
جدیــد، مســئولیت پذیــر باشــند. گفتنــی اســت 
ــه،  ــرکت فوالدمبارک ــت ش ــه  مدیری ــه  کمیت در جلس
معاونــان و مدیــران گــزارش هــای مبســوطی از 
ــه  ــود ارائ ــت خ ــت مدیری ــای تح ــی و واحده نواح
ــوی  ــه، از س ــر ناحی ــائل ه ــرح مس ــا ط ــد و ب کردن
مدیرعامــل شــرکت راهکارهــا و نــکات موردنظــر ارائــه 

شــد.
 رشد تولید در گروه فوالد مبارکه

کارکنــان تاشــگر گــروه فــوالد مبارکــه شــش ماهــه  
اول ســال ۹۶ را بــا رشــد تولیــد ۱۳ درصــدی در تولیــد 
آهــن اســفنجی و رشــد ۱۵ درصــدی در تولیــد فــوالد 
ــه مــدت مشــابه ســال قبــل پشــت  خــام نســبت ب

ســر گذاشــتند.
ــه  ــوالد مبارک ــرداری ف ــره ب ــاون به ــر را مع ــن خب ای
ــرکت  ــان ش ــرد کارکن ــی از عملک ــن قدردان داد و ضم
ــال ۹۶  ــدای س ــه از ابت ــوالد مبارک ــان ف ــت: کارکن گف
ــا  ــود، کار را ب ــه  خ ــه جانب ــاش هم ــی و ت ــا همدل ب

رکوردشــکنی های متوالــی در بخــش هــای مختلــف 
ــه  ــات ب ــن زحم ــه  ای ــد و نتیج ــاز کردن ــرکت آغ ش
ایــن انجامیــد کــه در بســیاری از بخش هــا عملکــرد 
شــرکت فراتــر از برنامــه  شــش ماهــه بــه ثبت رســید.

مختــار بخشــیان ، در همیــن رابطــه تصریــح کــرد: در 
ــان زحمتکــش  بخــش تولیــد آهــن اســفنجی کارکن
ــه  ــوالد مبارک ــتقیم ۱ و ۲ ف ــای مس ــای احی واحده
توانســتند بــا تولیــد ۳ میلیــون و ۷۱۱ هــزار و ۷۷۹ تن 
آهــن اســفنجی و ۱۲ درصــد رشــد نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال قبــل، ۱۰۱ درصــد برنامــه را محقــق کنند 
و در بخــش تولیــد تختــال نیــز بــا تولیــد ۳ میلیــون 
و ۱۵۴ هــزار و ۷۱ تــن محصــول، ۱۰۶ درصــد برنامــه را 
تحقــق بخشــند و رشــد ۱۴ درصــدی را بــرای شــرکت 

بــه ارمغــان آورنــد.
وی در ادامــه افــزود: در همیــن مــدت همــکاران 
ــتند  ــه توانس ــرم فوالدمبارک ــورد گ ــد ن ــر واح جهادگ
ــن کاف  ــزار و ۴۱۱ ت ــون و ۶۰۸ ه ــد ۲ میلی ــا تولی ب
گــرم ۱۰۷ درصــد برنامــه را محقــق کننــد و نســبت بــه 
ــه  ــل، رشــد ۲ درصــدی را ب ــدت مشــابه ســال قب م

ــت برســانند. ثب
 ناحیه نورد سرد

معــاون بهــره بــرداری فــوالد مبارکــه بــا تأکیــد بــر اینکــه 
کارکنــان ناحیــه نــورد ســرد نیــز همپــای ســایر نواحــی 
ــد، اظهــار داشــت: در واحــد تانــدم میــل  افتخــار آفریدن

نــورد ســرد بــا تولیــد ۶۵۴ هــزار و ۷۲۴ تــن، ۱۰۲ درصــد 
ــه مــدت مشــابه  برنامــه و رشــد ۱۸ درصــدی نســبت ب
ســال قبــل و در واحــد تانــدم دو قفســه ای هــم بــا تولید 
ــه، ۴  ــدی برنام ــق ۹۸ درص ــن و تحق ــزار و ۹۰۳ ت ۹۷ ه
درصــد رشــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــه 

دســت آمــد.
وی بــا بیــان اینکــه در خــط ورق گالوانیــزه بــا تولیــد ۱۰۲ 
ــد ورق  ــه و در واح ــد برنام ــن، ۱۰۳ درص ــزار و ۳۶۶ ت ه
ــن، ۹۵ درصــد  ــد ۵۴ هــزار و ۹۶۵ ت ــا تولی ــز ب رنگــی نی
برنامــه محقــق شــده اســت، تصریــح کــرد: در هــر یــک 
از ایــن بخــش هــا بــه ترتیــب بــه رشــد ۴ و ۲ درصــدی 

رســیده ایم.
بخشــیان در ادامــه از عملکــرد خــوب کارکنــان 
احیــای مســتقیم مجتمــع فــوالد ســبا خبــر داد و بــا 
بیــان اینکــه در ایــن بخــش با ۳ درصد رشــد نســبت 
ــتیم،  ــه هس ــل مواج ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ب
میــزان تولیــد آهــن اســفنجی در ایــن خــط را ۵۸۱ 

ــن اعــام کــرد. هــزار و ۱۰۲ ت
ایــن  در  مبارکــه  فــوالد  بــرداری  بهــره  معــاون 
ــد  ــه رش ــرد روب ــی از عملک ــن قدردان ــزارش ضم گ
کارکنــان ســاعی و بلندهمــت فــوالد هرمــزگان و بــا 
ــر اینکــه از ابتــدای ســال جــاری در فــوالد  تأکیــد ب
هرمــزگان شــاهد دســتاوردها و رکوردهــای کــم 
نظیــری در تولیــد بوده ایــم، ادامــه داد: در واحــد 

ــد  ــا ۲۹ درص ــزگان ب ــوالد هرم ــتقیم ف ــای مس احی
ــل، ۷۹۹  ــه مــدت مشــابه ســال قب رشــد نســبت ب
هــزار و ۳۵۴ تــن آهــن اســفنجی و در واحــد ریختــه 
گــری ایــن شــرکت بــا ۳۰ درصــد رشــد و تولیــد ۶۹۲ 
هــزار و ۲۷۱ تــن فــوالد خــام، گام بلنــدی در راســتای 
تحقــق اهــداف ســاالنه و رســیدن بــه ظرفیــت 

اســمی شــرکت برداشــته شــد.
اظهــار  خــود  ســخنان  پایانــی  بخــش  در  وی 
امیــدواری کــرد: در ســایه الطــاف الهــی و بــا تــاش 
همــه جانبــه  کارکنــان گــروه فــوالد مبارکــه، اهــداف 
ســاالنه  بــزرگ تریــن گــروه فوالدســازی خاورمیانــه 

ــردد. ــق گ محق
 بازدید مدیران و کارشناسان سازمان 

بورس اوراق بهادار از فوالدمبارکه
اوراق  بــورس  ســازمان  کارشناســان  و  مدیــران 
بهــادار، ضمــن بازدیــد از خطــوط تولیــد فوالدمبارکــه، 
ــادری،  ــین ن ــور امیرحس ــا حض ــه ای ب ــی جلس ط
ــا  ــن شـــرکـــــت، ب ــی ای معــاون اقتصــادی و مال
ــد  ــه در تولی ــرین دســتاوردهای فوالدمبارک آخــــــ
انــواع محصــوالت فــوالدی و برنامه هــای آن در 
توســعه  خطــوط و راهکارهــای کاهــش هرچــه 
ــن  ــیه ای ــدند. در حاش ــنا ش ــا آش ــتر هزینه ه بیش
بازدیــد علــی بیــگ زاده ، مدیــر نظــارت بــر بــازار اولیه 
بــورس گفــت: در بــازار ســرمایه  کشــور، فوالدمبارکــه 

هــم ازلحــاظ ســرمایه و هــم ازنظــر ارزش بــازار، یکی 
ــت. ــرح اس ــزرگ و مط ــای ب ــرکت ه از ش

ازآنجاکــه ایــن شــرکت ازنظــر کار و تولیــد و ایفــای 
نقــش در بازارهــای داخلــی و صادراتــی از وضعیــت 
باثبــات و مناســبی برخــوردار اســت و نقــش کلیــدی 
ــهامداران  ــف س ــرمایه دارد، در ادوار مختل ــازار س در ب

ــد شــده اند. ــره من ــن شــرکت از آن به ای
بــا توجــه بــه معیارهــای اطــاع رســانی کــه در بورس 
ــت  ــار قابلی ــاظ معی ــرکت ازلح ــن ش ــود دارد، ای وج
اتــکا، بــه روز بــودن اطاعــات و ارائــه  به موقــع آن، در 

وضعیــت مناســبی قــرار دارد. 
درعیــن حــال، علــی رغــم همــه  مشــکات اقتصــادی 
ــت و  ــر صنع ــای ۹۴ و ۹۵ گریبانگی ــال ه ــه در س ک
بســیاری از شــرکت هــای داخلــی شــده بــود، 
ــت مناســب و  ــا مدیری ــن شــرکت ب خوشــبختانه ای
ــان خــود ، توانســته اســت ســودآوری  ــاش کارکن ت
ــان  ــه ارمغ ــهامداران ب ــرای س ــداری ب ــب و پای مناس

آورد.
عملکــرد فوالدمبارکــه بــه اهــداف اقتصــاد مقاومتــی 
جامــه  عمــل پوشــانده اســت. ایــن شــرکت بــا 
اجــرای طــرح هــای توســعه در گــروه خــود در 
ــت،  ــتراتژیک اس ــک کاالی اس ــه ی ــوالد ک ــش ف بخ
ــوه   ــای بالق ــت ه ــت ظرفی ــته اس ــی توانس ــه خوب ب
خــود را بالفعــل کنــد و امیــدوارم بــا مدیریــت خــوب 

ــد. ــه یاب ــت ادام ــن وضعی ــه ، ای فوالدمبارک
همچنیــن ســعید محمدعلیــزاده ، مدیــر نظــارت 
بــر ناشــران بورســی دربــاره فــوالد مبارکــه گفــت: 
فوالدمبارکــه در بــازار ســرمایه نقــش بســیار 
مؤثــری ایفــا کــرده و از بــاب گزارشــگری مالــی 
و ســودآوری هــای مناســبی کــه در ســال هــای 
گذشــته داشــته و همچنیــن ازنظــر طــرح هــای 
ــره  ــه به ــرده و ب ــواره اجــرا ک ــه هم توســعه ای ک
وری رســانده اســت، جــزء شــرکت هــای خــوب 

ــد.  ــمار می آی ــه ش ــور ب کش
ــعه و  ــیر توس ــرکت در مس ــن ش ــم ای امیدواری
ــر از روز  ــرروز بهت شــکوفایی اقتصــاد کشــور ، ه

ــد. ــش کن ــای نق ــل ایف قب
اقدامــات فوالدمبارکــه ازنظــر رویــه اطاع رســانی 
ــازی  ــفاف س ــهامداران و ش ــان و س ــه ذینفع ب
مالــی و اقتصــادی در ســطح خوبــی قــرار دارد و 
انتظــار مــی رود ایــن رونــد همچنــان ادامــه یابــد.

ازآنجاکــه فــوالد جــزو صنایــع پایــه و مادر اســت 
و در رشــد و بالندگــی صنایــع باالدســت و پائیــن 
ــور  ــادی کش ــد اقتص ــن در رش ــت و همچنی دس
تولیــد محصــوالت  انکارناپذیــر دارد،  نقشــی 
ــه  ــف در فوالدمبارک ــای مختل ــا گریده ــی ب کیف
می توانــد در ایجــاد ارزش افــزوده بــرای کشــور و 

ذینفعــان ایــن شــرکت بســیار مؤثــر باشــد.
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