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هشدار مجدد
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره هشدار فرمانده 
سپاه به آمریکا در خصوص قرار گرفتن نام سپاه در 

فهرست تروریستی، گفت: اگر آمریکا به سمت...

وزیر ارتباطات از بهره برداری 
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صفحه 7

  کیمیای وطن از استهالک جاده های اصفهان گزارش می دهد:

1300 کیلومتر راه خراب در اصفهان

زاینده رود، رودخانه بخشنده 

سرمقاله

سبک زندگی دینی
است  چندی  که  مناقشه  پر  موضوعات  از  یکی 
فضای گفتمانی در دانشگاه و شاید فضای عمومی 
را به خود مشغول کرده باشد، مفهوم سبک زندگی 
دینی است. این موضوع در فضای عمومی جامعه 
با طرح مصادیق عینی سبک زندگی که روایتگر 
مهندسی  الزامات  و  آن  تجویزی  غیر  چیستی 
از  زاویه های معطوف به چالش  حاکمیتی است، 
این  از  با قرائت حاکمیتی  را  قرائت جامعه ای آن 

مفهوم ایجاد کرده است. 
روایت حاکمیت از موضوع سبک زندگی به مثابه 
از  ابزاری برای مهندسی فرهنگی است که یکی 
منویات حاکمیت برای تحقق آرمان تمدن نوین 
اسالمی بوده و اهمیت این موضوع را به ضرورت 

از این حیث بدل کرده است...
|صفحه 2

مصونیت های بیجا 
حکومت کوتاه مدت علی ابن ابیطالب علیه السالم 
الگوی ناب برای همه حکومت ها و سیاستمدارانی 
است که عنان مردم را در دست گرفته اند و شعار 

مردم دوستی می دهند .
مسئوالنی که در هر حکومت دست اندر کار امور 
مردم می شوند اگر بخواهند درست و به معنای 
واقعی کلمه انسانی عمل کنند باید از شیوه های 
حکومتی موالی متقیان علی)ع( الگو بگیرند لذا اگر 
کسانی در جامعه اسالمی در جایگاه حکومتی قرار 
گرفتند به طریق اولی باید رهرو و الگو پذیر از علی 
علیه السالم باشند و نگاه و دل و جانشان باید از 
آن بزرگ مرد تمامی دوران سرمشق بگیرند تا به 

سالمت دوران مسئولیت را پشت سر بگذارند....

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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اما و اگرهای رحم اجاره ای

بازار سیاه 
برای آرزوی شیرین

مذاکرات چند جانبه 
برای بازگشت جناب خان

معامله برد - برد

به مناسبت 18 مهرماه، روز نکوداشت زاینده رود

مردم اصفهان همچنان چشم انتظار زاینده رودِ جاری



کوتاه از سیاست
مصوبات جدید 

معافیت فرزندان ایثارگران
ــس  ــا رئی ــه ب ــوه مقنن ــس ق ــی رئی ــت الریجان نشس
ســتاد کل نیروهــای مســلح بــا هــدف بررســی معافیت 

ــدان ایثارگــر برگــزار شــد. فرزن
بــرای چگونگــی اجــرای بنــد)د( مــاده ۸۸ قانــون 
برنامــه ۵ســاله ششــم توســعه جلســه ای بــه ریاســت 
علــی الریجانــی رئیــس مجلــس شــورای اســامی و بــا 
حضــور ســردار سرلشــکر محمــد باقــری رئیــس ســتاد 
کل نیروهــای مســلح بــه همــراه چنــد نفــر از مســئوالن 
ســتاد کل و نماینــدگان مجلــس از جملــه آقایــان 
نــوروزی، امیرآبــادی و جعفــرزاده ایمــن آبــادی در دفتر 
ــی  ــس از بررس ــه پ ــد ک ــکیل ش ــس تش ــس مجل رئی

ــرر شــد. ــات مق ــن موضوع ــون ای ــب گوناگ جوان
۱ . بــا توجــه بــه تأکیــد قانــون گــذار بــر رعایــت مصالح و 
نیازهــای نیروهــای مســلح مقــرر گردیــد مشــموالن بند 
)د( مــاده ۸۸ قانــون برنامــه ۵ ســاله ششــم توســعه در 
طــول برنامــه ســاالنه حداکثــر ۲۰ هــزار نفــر بــر اســاس 
باالتریــن درصــد و ســهم جانبــازی، آزادگــی و رزمندگــی 
کــه در ایــن قانــون مشــخص گردیــده از معافیت هــای 

مقــرر در آن بهره منــد گردنــد.
۲ . بنــد )۵( تبصــره ۱۱ قانــون بودجــه ســال ۹۶ هــر چــه 

ســریع تر اجرایــی گــردد.
۳ . بنــد )هـــ( مــاده ۵۴ قانــون بیمــه شــخص ثالــث 
توســط نیــروی انتظامــی در اســرع وقــت اجرایــی گردد.

 دستگیری چند تروریست
 در ایام محرم

وزیــر اطاعــات، از دســتگیری چندیــن تروریســت کــه 
ــرم را  ــام مح ــی در ای ــات ضدامنیت ــام اقدام ــد انج قص

ــر داد.  داشــتند، خب
محمــود علــوی گفــت: تعــداد اندکی افــراد توســط وزارت 
ــم  ــده اند و علیرغ ــتگیر ش ــایی و دس ــات شناس اطاع
اینکــه توطئــه و اقدامــات ضدامنیتــی داشــتند بــه لطف 
خــدا، دعــای مــردم و برکــت ایــام عاشــورا خنثــی شــد.
وزیــر اطاعــات بــا بیــان اینکــه این افــراد در اســتان های 
ــته  ــی داش ــات ضد امنیت ــام اقدام ــد انج ــف قص مختل
ــت و  ــوده اس ــاد نب ــان زی ــرد: تعدادش ــح ک ــد، تصری ان
ــوده و  ــی نب ــورت تیم ــه ص ــز ب ــا نی ــای آن ه فعالیت ه

ــد. ــده بوده ان ــرات پراکن ــتر نف بیش

واکنش چین به طرح 
ضدایرانی ترامپ

ــرای  ــفید ب ــرح کاخ س ــاره ط ــا درب ــه گزارش ه ــن ب چی
ــق  ــه تعهداتــش در تواف ــران ب ــدی ای اعــام عــدم پایبن
ــه ۱+۵ واکنــش نشــان  ــا گــروه موســوم ب هســته ای ب

داد.
ژنــرال  داده انــد  رســانه ها گــزارش  ایــن  از  پیــش 
ــی  ــد مک مســتر«، مشــاور امنیــت مل ــرت ریمون »هرب
ــت  ــی های الزم جه ــام بررس ــس از انج ــفید پ کاخ س
تعییــن راهبــرد کلــی و جدیــد آمریــکا در قبــال ایــران، 
ــد  ــه »دونال ــم ب ــاده تقدی ــک طــرح پیشــنهادی را آم ی
ــتار  ــه خواس ــرده ک ــکا ک ــور آمری ــپ«، رئیس جمه ترام
اعــام عــدم پایبنــدی ایــران بــه توافق هســته ای اســت.

طبــق گــزارش »پالیتیکــو«، اعضــای تیــم امنیــت ملــی 
آمریــکا در ایــن طــرح به اتفــاق آرا پیشــنهاد کرده انــد کــه 
»دونالــد ترامــپ« در گــزارش بعــدی خــود بــه کنگــره، 
پایبنــدی ایــران بــه توافــق هســته ای را تأییــد نکنــد، امــا 
ــه  ــا علی ــدن تحریم ه ــه بازگردان ــره ب ــردن کنگ از وادار ک
ایــران کــه باعــث لغــو برجــام می شــود، خــودداری کنــد.

آمانو تأیید کرد:
پایبندی ایران به توافق هسته ای 

یوکیــا آمانــو، مدیــرکل آژانــس بین المللــی انــرژی اتمی 
در رم تأییــد کــرد ایــران بــه تعهــدات خــود در چارچــوب 
ــای  ــا قدرت ه ــال ۲۰۱۵ ب ــه س ــته ای ک ــه هس توافقنام

بــزرگ امضــا کــرد، کامــا عمــل کــرده اســت.
تســلیحات  بــا  مقابلــه  کنفرانــس  آغــاز  در  آمانــو 
هســته ای در رم گفــت: »مــن تأییــد مــی کنــم کــه ایــران 
ــته ای  ــه هس ــوب توافقنام ــود در چارچ ــدات خ ــه تعه ب

ــت.« ــوده اس ــد ب پایبن
آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی پیــش از ایــن، 
ــی  ــه خوب ــران ب ــود ای ــرده ب ــز اعــام ک ــاه گذشــته نی م
ــت  ــی اس ــن در حال ــد. ای ــل می کن ــش عم ــه تعهدات ب
کــه واشــنگتن حمــات خــود علیــه ایــن توافقنامــه را 

افزایــش می دهــد.
فدریــکا موگرینــی، مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه 
اروپــا نیــز به نوبــه خود خاطرنشــان کــرد پایبنــدی ایران 
بــه تعهداتــش در زمینــه توافقنامــه هســته ای پیــش از 

ایــن هشــت بــار مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت.
ــرد  ــام ک ــی در رم اع ــی ویدیوی ــی در کنفرانس موگرین
ــکاری  ــا »در هم ــت ت ــیده اس ــان آن رس ــون زم هم اکن
ــا  ــاییم و یقین ــدی را بگش ــای جدی ــی کانال ه بین الملل

ــت.« ــا نیس ــن کانال ه ــردن ای ــن ب ــان از بی زم
وی بــا اشــاره بــه توافقنامــه هســته ای ایــران و امــکان 
ــون  ــم اکن ــزود: ه ــکا اف ــرف آمری ــد آن از ط ــدم تأیی ع
ــه  ــم جبه ــا نمی توانی ــره شــمالی »م ــد ک ــر تهدی در براب

ــم.« ــاز کنی ــدی را ب جدی

اعدام 100 عضو اروپایی داعش
اعدامی هــا اتبــاع کشــورهای روســیه، فرانســه، آلمــان، 
ــن در  ــتند. ای ــه هس ــیای میان ــورهای آس ــه و کش ترکی
حالــی اســت کــه نزدیــک بــه ۱۴۰۰ نفــر خانــواده افــراد 
داعشــی اروپایــی نیــز همچنــان در کمپ هــای در 

ــوند. ــداری می ش ــل نگه ــی موص نزدیک
ــام  ــلیحاوی اع ــواد الش ــک، ج ــراق در بلژی ــفیر ع س
ــش  ــار داع ــت اروپایی تب ــه ۱۰۰ تروریس ــک ب ــرد نزدی ک
در انتظــار اجــرای حکمشــان هســتند. دادگاه بــرای 
بســیاری از ایــن افــراد، حکــم اعــدام صــادر کرده اســت.

ــت:  ــی گف ــبکه بلژیک ــا ش ــو ب ــراق در گفت و گ ــفیر ع س
ــاع کشــورهای روســیه، فرانســه،  ــا اتب ــر اعدامی ه »اکث
ــتند.  ــه هس ــیای میان ــورهای آس ــه و کش ــان، ترکی آلم
ایــن در حالــی اســت کــه نزدیــک بــه ۱۴۰۰ نفــر خانــواده 
ــای  ــان در کمپ ه ــز همچن ــی نی ــی اروپای ــراد داعش اف
ــوند.  ــداری می ش ــل نگه ــی موص ــوص در نزدیک مخص
روشــن  بــه زودی  نیــز  افــراد  ایــن  تکلیــف   بایــد 

شود.«

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

مصونیت های بیجا 
امــام اول شــیعیان بــه عنــوان حاکــم اســامی 
ــار  ــد چه ــه مســئوالنی کــه خــود گمارده ان خطــاب ب
ــد؛ ایشــان در نامــه ای  توصیــه حکومتــی مهــم دارن
بــه عثمــان بــن حنیــف می فرماینــد: چهــار کار 
ــن)ع( را کمــک  ــِن امیرالمؤمنی ــا م ــد ت انجــام دهی
ــٍة  ــاٍد َو ِعفَّ ــَوَرٍع َو اْجِتَه ــی ِب ــْن َأِعیُنونِ ــد: »َو َلِک کنی
ــدا  ــدود خ ــد ح ــازه ندهی ــه اج ــَداد«؛ اول اینک َو َس
ــما  ــه ش ــب ب ــه منتس ــرادی ک ــما و اف ــط ش توس
هســتند شکســته شــود، تــاش کنیــد احــکام الهــی 
پیــاده شــود، ســعی کنیــد عفیــف و پاکدامــن، 
پاک قلــم  و  پاک قــدم  پاک ذهــن،  پاک  دســت، 
ــه  ــه ب ــد: کاری را هــم ک باشــید. ســپس می فرماین
شــما ســپرده می شــود آن را محکــم و درســت 

ــد.  ــام دهی انج
حفــظ حرمــت حــدود الهــی توســط کارگــزاران 
حکومــت یــک اصــل مهــم در عملکــرد درســت 
اســت؛ بنابرایــن،  ایــن فرزنــد مــن، عضــو خانــواده 
مــن و بــه قــول امــروز ژن مــن اســت، پــس بایــد 
مصونیت هایــی داشــته باشــد مفهومــی نــدارد. 

ــا  ــی آدم ه ــه برخ ــت ک ــارج اس ــت خ ــن از عدال ای
ــا یــک شــخصیت سیاســی  ــل وابســتگی ب ــه دلی ب
و  شــود  دیــده  رنگین تــر  خونــش  حکومتــی  و 
ــون  ــا خــاف قاعــده و قان ــد و ی ــدا کن مصونیــت پی
ــتگاه های  ــان و دس ــد و مجری ــام ده ــی انج اقدام
ــه  ــار آن ب ــا از کن ــد؟! ی ــده بگیرن ــی و ...نادی نظارت
آرامــی بگذرنــد! چــرا تــا برخــی از افــرادی کــه 
قــرار می گیرنــد  مــورد ســوال  دارنــد  فســادی 
ــد و ... شــروع  ــد می شــود! تهدی ــاد بعضــی بلن فری
سیاســی  را  موضــوع  ســرعت  بــه  و  می شــود 
ــد؟ علــی)ع(  ــارزه ببندن ــرای مب ــا راه را ب ــد ت می کنن
می فرمایــد شــما و منســوبین شــما بایــد قانونمنــد 
ــه  ــخن توصی ــن س ــال ای ــند. دنب ــتکار باش و درس
ــی  ــکام اله ــازی اح ــت پیاده س ــاش در جه ــه ت ب
ــه  ــدا ب ــکام خ ــکان، اح ــرای نزدی ــی ب ــت. حت اس
ــرا  ــد زی ــد معطــل بمان ــه ای نبای ــل و بهان ــچ دلی هی
فلســفه تشــکیل حکومــت اجــرای احــکام اســت. 
ــتی  ــی و پاک دس ــت، پاکدامن ــه عف ــومین توصی س
ــیر از  ــم و دل س ــد چش ــئوالن بای ــت. مس و... اس
ــن  ــوان امی ــه عن ــند و ب ــای آن باش ــا و مافیه دنی
مــردم از امانت هــا پاســداری کننــد و فقــط بــه فکــر 
ــد و  ــان دوخته ان ــه آن ــه چشــم ب ــی باشــند ک مردم
در چهارمیــن توصیــه می فرماینــد عمــل ســداد 
داشــته باشــید؛ یعنــی عمــل محکــم. اســتوار، عمیق 
ــه درســتی  ــردم را ب ــور م ــد و ام و ریشــه ای کار کنی
بــه انجــام رســانید. این هــا عوامــل و راه هــای 
یــاری حکومــت اســت و حمایــت از رهبــر حکومــت 
عمــل  این هــا  از  هریــک  اگــر  امــا  اســامی؛ 
نشــود خیانتــی نابخشــودنی اســت. مؤثرتریــن 
ــوذ  ــی، نف ــام حکومت ــک نظ ــیب پذیری در ی راه آس
پدیــده شــوم خیانــت در سیســتم کارگــزاری و 
نظــام اجرایــی آن اســت. بــه حکــم عقــل و منطــق 
ــند  ــی ناپس ــر کس ــرایط و از ه ــر ش ــت در ه ، خیان
و غیرموّجــه اســت، ولــی خیانــت کارگــزاران و 
بــه نظــام، مــردم و رهبــر بدتریــن  زمامــداران 
ــام(  ــه الّس ــام علی)علی ــت. ام ــت اس ــوع خیان ن
ــت  ــت، خیان ــن خیان ــا بزرگ تری ــد: »همان می فرمای
بــه مــردم و رســواترین دغــل کاری، دغل بــازی 
ــه  ــه، نام ــت.) نهج الباغ ــان اس ــران و امام ــا رهب ب
ــت  ــخ خیان ــت تاری ــد گف ــال تأســف بای ــا کم ۲۶( ب
بســیاری از کارگــزاران را در خــود ثبــت کــرده اســت. 
ــی  ــم پیامبر)صّل ــه در افشــای تصمی ــت ابوُلباب خیان
بــا  نبــرد  مــورد  در  ســّلم(  و  آلــه  و  علیــه  هللا 
بنی قریظــه، خیانــت حاطــب بــن أبی َبْلَتَعــه در 
ــی  ــوع پیامبر)صّل ــه قریب الوق ــر حمل ــاندن خب رس
هللا علیــه و آلــه و ســّلم( بــه مکــه، و خیانــت جریــر 
بــن عبــدهللا بجلــی نمونه هایــی از ایــن مــوارد 
اســت. جریــر بــه نمایندگــی از طــرف حضــرت 
ــه  ــام ب ــام ام ــاغ پی ــرای اب ــام( ب ــه الّس علی)علی
ــت  ــه بیع ــوت او ب ــا وی و دع ــره ب ــه و مذاک معاوی
ــدم وی  ــه مق ــد. معاوی ــام ش ــپار ش ــام رهس ــا ام ب
را گرامــی داشــت و در پذیرایــی از او و بخشــش 
بــه وی بســیار کوشــید. نماینــده امــام کار را اطالــه 
ــد  ــت گزی ــا اقام ــاه در آن ج ــک م ــش از ی داد و بی
ســیم  و  زر  بــه کیســه های  بــا چشم داشــت  و 
ــزارش  ــد. گ ــت ورزی ــه خیان ــه در ادای وظیف معاوی
خیانــت و مداهنــه و تســاهل وی بــه امــام رســید. 
ــا شــنیدن توبیخــات، از  ــام بازگشــت و ب ــزد ام او ن
آن حضــرت جــدا شــد. حضــرت دســتور داد طبــق 
فرمــان پیامبر)صّلــی هللا علیــه و آلــه و ســّلم( خانــه 
وی را آتــش زدنــد. و از ایــن نمونه هــا بســیار اســت. 
ــه نظــام  ــرای آســیب ب البتــه روزنه هــای دیگــری ب
حکومتــی وجــود دارد کــه از آن جملــه می تــوان 
ضعــف مدیریــت کارگــزاران، اســتبدارد رای مدیــران 
و مســئوالن، کوتاهــی زمامــداران در انجــام وظایــف 
ســتم  غیرضــروری،  کارهــای  بــه  پرداختــن  و 
ــه  ــن آن  فاصل ــردم وخطرناک تری ــر م ــداران ب زمام
گرفتــن زمامــداران از مــردم و رنجــش خاطــر آنــان 
از حکومــت را نــام بــرد کــه در آینــده بــه آن خواهیــم 

ــت. پرداخ

ــه نقــل از اداره  ــای وطــن ب ــه گــزارش کیمی ب
ــت هللا  ــه، آی ــوه قضایی ــی ق ــط عموم کل رواب
آملــی الریجانــی در جلســه مســئوالن عالــی 
ــز،  ــردم عزی ــور م ــر از حض ــا تقدی ــی ب قضای
فهیــم، بصیــر و والیت مــدار در مراســم اقامــه 
عــزای حســینی، تصریــح کــرد: انصافــًا مــردم 
ــتند و  ــام گذاش ــنگ تم ــم س ــن مراس در ای
محبــت خــود بــه اهل بیــت)ع( را بــه خوبــی 

ــد. نشــان دادن
آیــت هللا آملی الریجانی در بخشــی از ســخنان 
خــود بــا اشــاره بــه رســیدگی های قضایــی و 
هجمه هــا علیــه قــوه قضاییــه تصریــح کــرد: 
دســتگاه قضایــی حســب وظیفــه اصلــی 
ــه  ــه ب ــه صــورت عادالن ــد ب ــی خــود بای و ذات
ــهروندی  ــوق ش ــیدگی و از حق ــا رس پرونده ه
حمایــت کنــد. یکــی از برنامه هــای مهــم 
ــه  مــا کــه در طــول ســال های گذشــته نیــز ب
ــا  ــارزه ب ــده، مب ــال ش ــه دنب ــورت قاطعان ص

ــاد آن اســت.  ــه ابع مفاســد در هم

ــع  ــی موان ــود برخ ــا وج ــی ب ــئوالن قضای مس
ــا مفاســد، خصوصــًا  ــه ب ــه در مســیر مقابل ک
ــواره  ــته، هم ــود داش ــادی وج ــد اقتص مفاس
مســیر قانــون را طــی کرده انــد و در ایــن 
ــده  ــب ش ــز کس ــادی نی ــای زی راه موفقیت ه

ــت. اس
ــفانه در  ــزود: متأس ــه اف ــوه قضایی ــس ق رئی
جریــان رســیدگی بــه برخــی پرونده هــای 
مالی اقتصــادی بــه محــض اینکــه کســی 
افــراد ذی نفــع  احضــار می شــود، برخــی 
یــا  و  سیاســی  فضاســازی  بــه  شــروع 
ــد کــه جــای تأســف دارد.  شــخصی مــی کنن
اگــر قــرار باشــد در مــورد هــر پرونــده ای 
بگوییــم ایــن پرونــده سیاســی اســت، دیگــر 
ــود. رســیدگی قضایــی امکان پذیــر نخواهــد ب

در  داد:  ادامــه  الریجانــی  آملــی  آیــت هللا 
ــات و  ــب محتوی ــه حس ــده ای ک ــورد پرون م
نظــر قاضــی مربوطــه ابعــاد اقتصــادی و 
مالــی دارد و نیــاز بــه اقدامــات قضایــی دارد، 

جار و جنجــال بــه راه مــی اندازنــد؛ بــرای اینکــه 
اذهــان مــردم را از اختــاس و فســاد دور 
ــد  ــه ســمت مســائل سیاســی ببرن ــد و ب کنن
و متأســفانه در ایــن مســیر از هیــچ هجمــه و 
تهمتــی هــم بــه دســتگاه قضایــی ابــا ندارنــد 
ســنگ اندازی  رســیدگی ها  مقابــل  در  تــا 
کننــد. برخــی کســانی کــه خــود کارنامــه 
ســیاهی دارنــد، در محیط هــای حقیقــی و 
ــم منتشــر  ــد و فیل مجــازی ســخن می گوین
ــاد  ــاً ابع ــراد کام ــن اف ــده ای ــد. پرون می کنن

مالــی دارد. 
ــراد  ــی اف ــورد برخ ــت در م ــن اس ــه ممک البت
اتهامــات امنیتــی نیــز مطــرح باشــد امــا بــه 
هــر حــال ایــن پرونــده هــا کــه ابعــاد روشــنی 
دارنــد در حــال رســیدگی اســت و برخــی 
ــوی  ــال جل ــو و جنج ــا هیاه ــد ب ــاش دارن ت
ــد.  ــی را بگیرن ــتگاه قضای ــیدگی های دس رس
ــز نشــان  ــه در گذشــته نی ــوه قضایی گرچــه ق
ــد؛  ــات نمی کن ــن اقدام ــه ای ــی ب داده اعتنای
ایــن حرف هــا  بــا  بــود  قــرار  اگــر  زیــرا 
ــام کار  ــکان انج ــر ام ــد دیگ ــینی کن عقب نش
ــت. ــود نداش ــت وج ــرای عدال ــی و اج قضای
رئیــس قــوه قضاییــه تأکیــد کــرد: عــاوه بــر 
ایــن مــوارد، خــود ایــن قبیــل اقدامــات نظیــر 

اتهام زنــی، توهیــن و ســنگ اندازی علیــه 
قــوه قضاییــه جــرم محســوب می شــود و بــه 
مرتکبــان هشــدار می دهیــم کــه تســامح قــوه 
ــه،  ــای آرام جامع ــظ فض ــرای حف ــه ب قضایی
اقدامــات  و  اظهــارات  اگــر  و  دارد  حــدی 
بی  مبنــا علیــه قــوه قضاییــه ادامــه یابــد، 
ناچاریــم طبــق قانــون بــا ایــن مرتکبــان نیــز 

ــم. برخــورد کنی

آیــت هللا آملــی الریجانــی همچنیــن بــا انتقــاد 
ــی از  ــتگاه قضای ــه دس ــا ب ــی توهین ه از برخ
ســوی بعضــی از مســئوالن، خاطرنشــان کــرد: 
اخیــرًا بــرادر بزرگــواری گفتــه اســت کــه قــوه 

ــه  ــدام ب ــًا اق ــکاری دائم ــر بی ــه از س قضایی
احضــار افــراد مــی کنــد. ایــن ســخنان بســیار 

ــت.  ــی اس کم لطف
در پاســخ بایــد گفــت کــه قــوه قضاییــه 
حســب وظیفــه اصلــی و ذاتــی خــود اقــدام 
بــه رســیدگی قضایــی و اجــرای عدالــت 
دریافــت  بــا  قضایــی  دســتگاه  می کنــد، 
ــد در  ــکایت، بای ــت ش ــا دریاف ــا و ی گزارش ه
ــد و از  ــار کن ــرادی را احض ــا اف ــورت اقتض ص
ــوه  ــن ق ــل آورد. بنابرای ــه عم ــق ب ــان تحقی آن
قضاییــه از ســر بیــکاری افــراد را احضــار نمــی 
ــما  ــن ش ــود دارد ای ــکاری وج ــر بی ــد. اگ کن
هســتید کــه چهــار ســال کشــور را رهــا کردیــد 
ــی کشــور کار  ــد، گوی و دور برجــام ســینه زدی
و مشــکل دیگــری نــدارد. مــا هــم کار داریــم 
خــود  قانونــی  مســیر  در  محکــم  هــم  و 

ایســتاده ایم.
رئیــس قــوه قضاییــه بــا تقدیــر از همــه 
قضــات مســتقل و شــریف دســتگاه قضایــی 
ــن  ــه ای ــا ب ــز م ــًا قضــات عزی ــزود: مطمئن اف
اعتنــا  بی مبنــا  و  غیرمنطقــی  حرف هــای 
ــد از  ــز بای ــی نی ــئوالن قضای ــد. مس نمی کنن
ــا بســاط فشــارهای  قضــات حمایــت کننــد ت

این چنینــی جمــع شــود.

رئیس قوه قضائیه:

احضارها از سر بیکاری نیست
وظیفه ذاتی قوه قضاییه است 

ادامه از صفحه اول

دربــاره  خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
هشــدار فرمانــده ســپاه بــه آمریــکا در 
در  نــام ســپاه  گرفتــن  قــرار  خصــوص 
ــکا  ــر آمری ــت: اگ ــتی، گف ــت تروریس فهرس
بــه ســمت چنیــن تصمیمــی حرکــت کنــد، 
پاســخ ایــران قاطــع و کوبنــده خواهــد بــود 
و در آن صــورت آمریــکا بایــد تمــام عــوارض 

آن را بپذیــرد. 
بهــرام قاســمی، ســخنگوی وزارت امــور 
ــود  ــری خ ــت خب ــان نشس ــه درجری خارج
ــوالی  ــه س ــخ ب ــانه در پاس ــاب رس ــا اصح ب
پیرامــون اظهــارات هشــدارآمیز فرمانــده 
کل ســپاه پاســداران خطــاب بــه آمریــکا در 

صــورت قــرار گرفتــن نــام ســپاه در فهرســت 
کــرد:  اظهــار  تروریســتی،  گروه هــای 
امیدواریــم کــه هیئــت حاکمــه آمریــکا ایــن 
خطــای بســیار مهــم و اســتراتژیک را انجــام 
ندهــد؛ امــا چنانچــه بــه ســمت چنیــن 
تصمیمــی حرکــت کنــد پاســخ ایــران قاطع، 
کوبنــده و ســخت خواهــد بــود کــه در زمــان 
خــود اتخــاذ مــی شــود و در آن هنــگام 
ــرد. ــوارض آن را بپذی ــام ع ــد تم ــکا بای آمری

ادامــه  در  امورخارجــه  وزارت  ســخنگوی 
ــال  ــر انفع ــی ب ــوالی مبن ــه س ــخ ب در پاس
ــور  ــارج از کش ــران در خ ــفارتخانه های ای س
در زمینــه دیپلماســی اقتصــادی گفــت: مــا 

ــچ  ــق نیســتیم و هی ــن موضــوع مواف ــا ای ب
ــه وضــع  ــدارد؛ البت ــود ن ــی وج ــه انفعال گون
ــد در  ــت و بای ــوب نیس ــع مطل ــود وض موج
پیشــرفت  اقتصــادی  دیپلماســی  حــوزه 
ــد در  ــاختار جدی ــق س ــا تحق ــه ب ــم ک کنی
از  بیــش  مهــم  ایــن  امورخارجــه  وزارت 

پیــش عینیــت پیــدا می کنــد.
قاســمی در ادامــه در پاســخ بــه ســوالی مبنی 
بــر محکومیــت »عبدالرســول دری اصفهانــی« 
ــه  ــده هســته ای ب از اعضــای تیــم مذاکره کنن
ــس  ــال حب ــج س ــه پن ــی ب ــبب جاسوس س
تصریــح کــرد: آنچــه کــه توســط ســخنگوی 
محتــرم قــوه قضائیــه در ایــن رابطــه مطــرح 

شــده متیــن اســت و مــن در ایــن خصــوص 
اظهارنظــری نــدارم؛ ولــی در مــورد ایــن فــرد 
می توانــم اشــاره کنــم کــه چندین دهــه اســت 
ــوری اســامی  ــای جمه ــا و ارگان ه ــا نهاده ب
ایــران همکاری هایــی داشــته اســت و در 
برخــی از نشســت های کارشناســی در برجــام 
نیــز بــه عنــوان مشــاور فعالیت داشــته اســت 
ــای وی  ــه تاش ه ــود از جمل ــه می ش و گفت
در مقولــه برجــام بازگشــت ۱.7 میلیــارد یــورو 

بــه کشــور بــوده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه وظیفــه وزارت امورخارجه 
ــان  ــط پنه ــون رواب ــق و تقحــص پیرام تحقی
ــی  ــه ذات ــر وظیف ــن ام ــت و ای ــراد نیس اف
دســتگاه های دیگــر اســت، خاطرنشــان 
کــرد: این فــرد) دّری اصفهانــی( را یک ارگان 
دولتــی بــه عنــوان متخصــص بانکــی معرفی 
کــرد و ایــن فــرد عضــو ســازمانی وزارت 

خارجــه نبــود و صرفــًا در مقاطعــی بــا بخش 
همــکاری  برجــام  بانکــی  و  اقتصــادی 
ــرد عضــو ســتاد  ــن ف ــن ای داشــت؛ همچنی

ــود. ــز نب اجــرای برجــام نی

پاسخ کوبنده و قاطع ایران به آمریکا در صورت قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه های تروریستی 

هشدار مجدد

خبرگزاری فرانسه:
شکستی سخت 

برای داعش در پیش است 
ــی  ــی خــود از شــهر کوبان خبرگــزاری فرانســه در گــزارش میدان
ــت دادن  ــب، از دس ــتان حل ــمال اس ــع در ش ــرب( واق )عین الع
ــت:  ــت و نوش ــش دانس ــرای داع ــخت ب ــتی س ــه را شکس الرق
ــن  ــیعی از ای ــق وس ــدان دور، مناط ــه چن ــی ن ــش در زمان داع
ــرار  ــراق ق ــوریه و ع ــان س ــرزی می ــیر م ــه در مس ــتان را ک اس
ــای  ــه نیروه ــی اســت ک ــن در حال ــار داشــت و ای دارد، در اختی
ــتان  ــز اس ــهر الرقه)مرک ــه ش ــان ورود ب ــرد از زم ــک ک دموکراتی
الرقــه( در مــاه ژوئیــه ســال جــاری و پــس از ماه هــا مبــارزه بــا 

داعــش و محاصــره ایــن گــروه، حــدود ۹۰درصــد از شــهر رقــه را 
ــد. ــه تصــرف خــود درآوردن ب

خبرگــزاری فرانســه تصریــح مــی کنــد، در حــال حاضــر داعــش 
ــی در  ــتادیوم ورزش ــک اس ــه، ی ــی الرق ــتان مل ــوز بیمارس هن
ایــن شــهر و مناطــق شــهری مســکونی در حومــه الرقــه از 
جملــه محــدوده شــرم آور ›النعیــم‹ کــه داعــش در آن ســرها را 
ــب می کشــید، را در اشــغال خــود  ــه صلی ــراد را ب ــد و اف می بری

دارد.
 )Rojda Felat ( ›ــات ــا ف ــزارش، ›روج ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــده ارشــد نیروهــای دموکراتیــک ســوریه تحــت حمایــت  فرمان
ــا  ــی ب ــوی اختصاص ــنبه( در گفت وگ ــز دیروز)دوش ــکا نی آمری
خبرگــزاری فرانســه اظهــار داشــت: در دو جبهــه شــرق و شــمال 

الرقــه، در شــمال شــرقی ســوریه و در ســاحل فــرات، بــه نبــرد 
ــم. ــه می دهی ــش ادام ــا داع ب

ــر  ــرات‹ را ب ــم ف ــات نظامی›خش ــی عملی ــه فرمانده ــات ک ف
ــورت  ــزود: در ص ــه اف ــهر الرق ــی ش ــیه غرب ــده دارد، در حاش عه
مواجهــه نیروهــای دموکراتیــک کــرد بــا داعــش، می توانــم 
بگویــم کــه وارد هفتــه پایانــی عملیــات خــود بــرای آزادســازی 

الرقــه شــده ایم. 
ایــن فرمانــده ارشــد کــرد بــا اشــاره بــه تحــوالت جــاری میدانــی 
در شــهر الرقــه و نیــز آرایــش نظامــی تروریســت های داعــش، 
ادامــه داد: ظــرف مــدت ســه تــا چهــار روز، مــا قــادر خواهیــم 
بــود کــه بــرای آغــاز عملیــات پایانــی آزادســازی الرقــه، تصمیــم 

الزم را اتخــاذ کنیــم.

ــهر  ــازی ش ــش روی آزادس ــای پی ــه چالش ه ــاره ب ــا اش ــات ب ف
ــخت و  ــه را س ــدم جبه ــوط مق ــش در خط ــا داع ــرد ب ــه، نب الرق
طاقت فرســا توصیــف کــرد و افــزود: تک تیراندازهــای داعــش، 
حمــات انتحــاری از ســوی تروریســت های داعــش و نیــز وجــود 
اســتحکامات قــوی در تونل هــای متعلــق بــه ایــن گــروه، از جملــه 
عواملــی اســت کــه مانــع از پیشــروی نیروهــای دموکراتیــک کــرد 

در شــهر الرقــه شــده اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش، علــی شــر، یکــی از فرماندهــان یگان های 
مدافــع کــرد نیــز در گفت وگــو بــا ایــن خبرگــزاری گفــت: نیروهــای 
دموکراتیــک کــرد بیمارســتان شــهر الرقــه را محاصــره کرده انــد و در 
حــال آمــاده کــردن خــود بــرای محاصــره اســتادیوم ایــن شــهر قبل 

از حرکــت بــه ســوی محــدوده النعیم هســتند.

بین الملل
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،،
تســامح دســتگاه قضایی برای حفظ 
فضــای آرام جامعــه، حــدی دارد و اگر 
اظهــارات بــی مبنــا علیه قــوه قضاییه 
ادامــه یابــد ناچاریــم طبــق قانــون بــا 

مرتکبــان برخــورد کنیم.

دوره  در  منتظــری  حجت االسام والمســلمین 
تربیــت مربــی بررســی جرائــم رایانــه ای و آئیــن 
دادرســی آن کــه بــه همــت معاونــت منابــع 
انســانی قــوه قضائیــه برگــزار شــد، اظهــار  کــرد: 
ــه ای رشــد کــرده  ــه گون فضــای مجــازی امــروز ب
ــا زندگــی مــردم گــره خــورده اســت  اســت کــه ب
حاشــیه  یکســری  مجــازی  فضــای  ایــن  و 
ــه ای  ــم رایان خواهــد داشــت کــه اســم آن را جرائ

می گذارنــد.
وی ادامــه داد: پــس از اینکــه یــک جــرم یارانــه ای 
اتفــاق می افتــد در دســتگاه قضایــی پرونــده 
تشــکیل می شــود، بنابرایــن الزم اســت آن قاضــی 
ــا  ــد ب ــیدگی می کن ــا رس ــن پرونده ه ــه ای ــه ب ک
ــر  ــد و اگ ــته باش ــنایی داش ــازی آش ــای مج فض
بــا کارکــرد و اصطاحــات و ویژگی هــای آن آشــنا 
نباشــد نمی توانــد رســیدگی درســتی بــه پرونــده 

داشــته باشــد.

ــت  ــک موهب ــازی ی ــای مج ــرد: فض ــان ک وی بی
اســت کــه نمــی توانیــم از ایــن موهبــت اســتفاده 
نکنیــم. خداونــد ایــن امکانــات را در اختیــار بشــر 
قــرار داده و انســان ها توانســته اند بــا تــاش 
خــود بــه ایــن موهبت هــا و مزایــا دســت یابنــد.

تصریــح  منتظــری  حجت االسام و المســلمین 
ــد  ــا بای ــا و موهبت ه ــن فرصت ه ــا از ای ــرد: م ک
اســتفاده کنیــم.  مقــام معظــم رهبــری در یکــی 
ــازی  ــای مج ــوص فض ــود در خص ــات خ از بیان
چنیــن تعبیــر کرده انــد کــه فضــای مجــازی یــک 
ــن  ــد از ای ــذا بای ــت؛ ل ــت اس ــد و دو فرص تهدی

ــود. ــرداری ش ــت بهره ب فرص
ــدر  ــه چق ــم ک ــروزه می بینی ــرد: ام ــان ک وی بی

ایــن  بــه  مربــوط  اجتماعــی  آســیب های  از 
ــط  ــا و رواب ــش طاق ه ــا افزای ــت. مث ــا اس فض
ــا را  ــون خانواده ه ــه کان ــائلی ک ــروع و مس نامش
ــزد و. منشــأ آن فضــای مجــازی  ــم می ری ــه ه ب

ــت. اس
دادســتان کل کشــور ادامــه داد: چــه کســی 
ــی  ــه کس ــت و چ ــات اس ــن موضوع ــئول ای مس
ــئوالن و  ــی مس ــرد. برخ ــوی آن را بگی ــد  جل بای
ــد  ــی  گوین ــود م ــخنان خ ــات در س ــی مقام برخ
کــه قــوه قضائیــه فقــط بــه دنبــال بســتن اســت. 
ــا  ــه جامعــه الق ــع را ب ــر واق ــن حــرف غی چــرا ای
می کننــد. هرگــز قــوه قضائیــه بــه دنبــال بســتن 
فضــای مجــازی نیســت. یکــی از مســئوالن 

مســتقیم ایــن کار بنــده هســتم و ایــن حرفــی که 
ــت. ــاروا و دروغ  اس ــبت ن ــک نس ــد ی زده ان

حجت االسام والمســلمین منتظــری اظهــار کــرد: 
ــی هســتند  ــان و متخصصــان دلســوز انقاب جوان
ــد و  ــت کنن ــن فضــا را مدیری ــد ای ــی توانن ــه م ک
ــن  ــم ای ــد و مــا می توانی ــه مــا مراجعــه می کنن ب
کار را انجــام دهیــم؛ امــا نیازمنــد امکانــات و 
زیرســاخت ها هســتیم مثــا بســیاری از نیازهــای 

مــا را بایــد وزارت ارتباطــات تأمیــن کنــد.
ایــن مســئول عالــی قضایــی عنــوان کــرد: وقتــی 
ــس  ــا اورژان ــدی دارد ب ــال ب ــار ح ــک بیم ــه ی ک
تمــاس می گیرنــد کــه او را زودتــر بــه بیمارســتان 
ــازی  ــای مج ــد. فض ــداوا کنن ــا او را م ــانده ت رس

ــد  ــال را دارد و نیازمن ــن ح ــروز همی ــم ام ــا ه م
درمــان اورژانســی اســت و اگــر بــه صــورت 
فــوری و اورژانســی بــه درمــان آن نپردازیــم مــا را 
می کشــد، متأســفانه مســئوالن و دولتمــردان مــا 
از باالتریــن مقــام تــا مقامــات پایینــی بــه فکــر 

ــتند. ــی آن نیس ــان اورژانس درم
ایــن مســئول عالــی قضایی افــزود: در ایــن زمینه 
برخــی از مســئولین ســنگ اندازی می کننــد؛ لــذا 
مدیریــت ایــن فضــا بایــد اورژانســی انجــام شــود 
و مثــل کارهــای عــادی نباشــد، چــون امکانــات در 
دســت دولــت اســت مــا وقتی فریــاد مــی زنیم و 
مــی گوییــم مــی گوینــد چــرا فریــاد می زنیــد. هر 
چــه مــا می گوییــم کســی توجــه نمی کنــد و مــا 
ناچــار هســتیم درایــن خصــوص فریــاد بزنیــم. ما 
داریــم بــه پرونده هــای جرایــم یارانــه ای و فضــای 
ــا  ــم اینج ــم و می دانی مجــازی رســیدگی می کنی

چــه خبــر اســت. 

دادستان کل کشور تأکید کرد:
ضرورت مدیریت اورژانسی فضای مجازی 

ــات دانشــگاهیان  ــزام ســتاد عمــره و عتب ــی و اع ــاون اجرای مع
گفــت: مقــرر شــد مجــوز خــروج از کشــور 
دانشــجویان اربعیــن بــا ضمانــت ســتاد توســط 

ــود. ــادر ش ــی ص ــه عموم ــازمان وظیف س
محمــد زارع معــاون اجرایــی و اعــزام ســتاد 
ــت: براســاس  ــات دانشــگاهیان گف ــره و عتب عم
تفاهم نامــه ای کــه مــا بیــن ســتاد عمــره و 

عتبــات دانشــگاهیان و ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا منعقــد 
شــده، مقــرر شــد مجــوز خــروج از کشــور دانشــجویان اربعیــن 
بــا ضمانــت ســتاد، توســط ســازمان وظیفــه عمومی صادر شــود.
ــازمان  ــتاد و س ــن س ــز بی ــه ای نی ــرد: تفاهم نام ــح ک وی تصری
بســیج دانشــجویی کشــور کــه مســئول دبیرخانــه ســتاد ملــی 
ــور  ــه منظ ــده و ب ــد ش ــند منعق ــگاهیان می باش ــن دانش اربعی
ــر و  ــه محض ــه ب ــد مراجع ــه ش ــم گرفت ــه، تصمی ــش هزین کاه
ــدارک  ــمی از م ــناد رس ــر اس ــری در دفت ــه محض ــت تعهدنام ثب
حــذف شــود. زارع افــزود: دانشــجویان بایــد بــه ســامانه ســتاد 
  www.sagha-noor.ir ــه آدرس ــن دانشــگاهیان ب ــی اربعی مل
مراجعــه و پــس از ثبــت درخواســت خــروج از کشــور و معرفــی 

ــام خــود را انجــام دهنــد. از طریــق سیســتم،  ضامنشــان ثبت ن
فرمــی در اختیــار دانشــجویان قــرار می گیــرد کــه 
آن را بایــد تحویــل دفاتــر بســیج دانشــجویی در 

ــد.  دانشــگاه خــود بدهن
ســتاد نیــز پــس از دریافــت اطاعات دانشــجویان 
نســبت بــه ارســال اطاعــات بــه ســازمان وظیفــه 
ــس  ــت: پ ــرد. وی گف ــد ک ــدام خواه ــی اق عموم
ــه  ــجویان ب ــات دانش ــا، اطاع ــامانه ناج ــات در س ــت اطاع از ثب
ــد  ــس از تأیی ــال و پ ــجو ارس ــل دانش ــل تحصی ــگاه مح دانش
دانشــگاه، اطاعــات مجــددا بــه ســازمان وظیفــه عمومــی 
ــور  ــروج از کش ــوز خ ــدور مج ــه ص ــدام ب ــازمان اق ــال و س  ارس

می کند.
ــات دانشــگاهیان  ــزام ســتاد عمــره و عتب ــی و اع ــاون اجرای مع
ــه  ــجویانی ک ــرای دانش ــوز ب ــدور مج ــکان ص ــرد: ام ــد ک تاکی
مشــکل اتمــام ســنوات تحصیلــی، فارغ التحصیلــی و مــوارد ایــن 
چنینــی داشــته باشــند، وجــود نخواهــد داشــت و می بایســت بــا 
مراجعــه بــه ســازمان وظیفــه عمومــی و ســپردن ضمانت هــای 

الزم مجــوز خروجشــان را دریافــت کننــد.

معــاون اول رئیــس جمهــور گفــت: ایــران بــرای گســترش روابط 
ــایه  ــور های همس ــا کش ــا ب ــعه همکاری ه و توس
ــه ارمنســتان هیــچ ســقف و محدودیتــی  از جمل

قائــل نیســت.
مشــترک  مذاکــرات  در  جهانگیــری  اســحاق 
ــت:  ــار داش ــتان اظه ــران و ارمنس ــای ای هیئت ه
تمدنــی،  یــک حــوزه  در  ارمنســتان  و  ایــران 

ــن دو  ــردم ای ــاط م ــد و ارتب ــرار دارن ــی ق ــی و جغرافیای فرهنگ
کشــور همســایه ارتباطــی دیرینــه بــوده کــه عمدتــًا مبتنــی بــر 
مشــترکات فــراوان اســت؛ از ایــن رو ایــن روابط ماندنــی و پایدار 
خواهــد بــود. جهانگیــری ادامــه داد: خوشــبختانه ارتبــاط خوبــی 
ــدوارم  ــت و امی ــرار اس ــور برق ــای دو کش ــطح وزارتخانه ه در س
ســفر نخســت وزیر ارمنســتان بــه تهــران نقطه عطفــی در توســعه 

ــد. ــور باش ــبات دو کش مناس
ــری  ــا افراطی گ ــه ب ــه متأســفانه در منطق ــادآوری اینک ــا ی وی ب
و تروریســم مواجــه هســتیم گفــت: ایــن مســائل توســط 
ــا  ــن گروه ه ــود و ای ــاد می ش ــه ایج ــارج از منطق ــای خ قدرت ه

ــد. ــه دارن ــدار نگ ــا را پای ــه بحران ه ــد ک ــاش می کنن ت

جهانگیــری ادامــه داد: اگــر قدرت هــای خــارج از منطقــه دســت 
از دخالت هــا بردارنــد، کشــور های منطقــه خــود 
ــل  ــل و فص ــا را ح ــه بحران ه ــتند ک ــادر هس ق
ادامــه  در  رئیس جمهــور  اول  معــاون  کننــد. 
ــراق و  ــوریه، ع ــائل س ــه مس ــود ب ــخنان خ س
ــارز دخالت هــای  ــوان نمونه هــای ب ــه عن یمــن ب
قدرت هــای خارجــی اشــاره و خاطرنشــان کــرد: 
مســائل ســوریه بایــد از طریــق سیاســی و گفت وگــو حل و فصــل 
ــت  ــت ارضــی ســوریه حمای ــران از اســتقال و تمامی شــود و ای

می کنــد.
ــد راجــع  جهانگیــری اضافــه کــرد: مــردم ســوریه خودشــان بای
ــه کشــور و حاکمیــت تصمیم گیــری کننــد و در همیــن راســتا  ب
ــت  ــتانه در جه ــو و آس ــی در ژن ــای سیاس ــران از گفت وگوه ای
حــل بحــران ســوریه حمایــت کــرد. معــاون اول رئیس جمهــور 
ــی  ــد خوب ــا تروریســم در عــراق از رون ــارزه ب ــان اینکــه مب ــا بی ب
برخــوردار اســت، گفــت: مــا بــا همــه گروه هــا و طوایــف عــراق در 
ارتبــاط هســتیم و عاقمندیــم پــس از نابــودی داعــش، شــاهد 

صلــح در عــراق باشــیم.

ایران هیچ محدودیتی برای توسعه 
همکاری ها با ارمنستان قائل نیست 

جزئیات اعطای وام و مجوز خروج از کشور 
برای سفر اربعین دانشجویان 



فناوری

RED سنسور جدید فول فریم 
سینمایی معرفی کرد

شــرکت RED سنســور جدیــد ســینمایی فــول فریم 
خــود را بــا نــام 8K VV MONSTRO رونمایــی 
کــرد کــه جایگزیــن سنســور پیشــین ایــن شــرکت 

ــوان 8K VV DRAGON خواهــد شــد.  ــا عن ب
دارنــد کــه  آن  از  حکایــت  ارائه شــده  اطالعــات 
ــین،  ــل پیش ــا نس ــه ب ــد رد در مقایس ــور جدی سنس
پیشــرفت هایی را از نظــر کیفیــت تصویــر، داینامیک 
ــه  ــات در ســایه تجرب ــن ثبــت جزئی ــج و همچنی رن

ــرده اســت.  ک
می تــوان  موردنظــر  سنســور  از  اســتفاده  بــا 
ویدیوهــای 8K را بــا نــرخ ۶۰ فریم برثانیــه ثبــت 
ــا رزولوشــن  ــری ب کــرد کــه نتیجــه  آن ثبــت تصاوی
اطالعــات  و می توانــد  اســت  ۳۵.۴ مگاپیکســل 
 را بــا نــرخ انتقــال ۳۰۰ مگابایت برثانیــه انتقــال 

دهد. 
از دیگــر ویژگی هــای ایــن دوربیــن بایــد بــه امــکان 
 Redcode ــا فرمت هــای ثبــت همزمــان تصاویــر ب
 Avid یــا   Apple ProRes همچنیــن  و   Raw
DNxHD/HR اشــاره کــرد. ایــن سنســور قــادر 
اســت تــا تصاویــر را بــا جزئیــات بیشــتر از ســایه ها 

ــد.  ــت کن ــر ثب ــج باالت ــن داینامیــک رن و همچنی
رد همچنیــن اعــالم کــرده کــه سنســور جدیــد ایــن 
ــردازش  ــتم پ ــه سیس ــتم IPP2 ک ــرکت از سیس ش
تصویــر اختصاصــی رِد اســت، همــراه می شــود کــه 
الگوریتــم بهینه تــری بــرای پــردازش تصویــر در 
اختیــار دارد و بــا اســتفاده از آن، رنگ هــا بــه شــکل 

ــوند.  ــت می ش ــری ثب بهت
بدنــه   همــراه  بــه  رد  جدیــد  سنســور  قیمــت 
دالر   ۷۹٫۵۰۰ بــه  نزدیــک   8K VV  WEAPON

اســت. شــده  تعییــن 

گلکسی اس 9 اولین گوشی مبتنی 
بر اسنپدراگون 845

براســاس آخریــن گزارش هــا بــه نظــر می رســد 
ــته  ــال گذش ــون س ــونگ همچ ــت سامس ــرار اس ق
اســنپدراگون 8۴۵  تراشــه   مصرف کننــده   اولیــن 
ــا  ــار، کره ای ه ــن اخب ــق آخری ــد. طب ــکام باش کوال
قــرارداد مشــابهی را بــا کوالــکام بــه امضــا رســانده اند 
ــر  ــنپدراگون 8۴۵ را ب ــد اس ــاس آن تولی ــه براس ک
عهــده داشــته و در ازای قبــول ایــن مســئولیت ابتــدا 
گوشــی های هوشــمند خــود را مبتنــی بــر ایــن 

ــرد.  ــد ک ــازار خواهن ــی ب تراشــه راه
تراشــه   تولیــد  وظیفــه   ســال گذشــته کوالــکام 
ــود و  ــه سامســونگ ســپرده ب اســنپدراگون 8۳۵ را ب
سامســونگ بــا تولیــد ایــن تراشــه اولیــن ماژول هــای 
ــتفاده  ــمندش اس ــی های هوش ــده را در گوش تولید ش
کــرد و ســپس ایــن تراشــه را در اختیــار ســایر 
تولیدکنندگانــی قــرار داد تا گوشــی های هوشمندشــان 

ــد.  ــازار کنن ــن تراشــه راهــی ب ــر ای ــی ب را مبتن
در صــورت صحــت اخبــار منتشرشــده، انتظــار مــی رود 
گلکســی اس ۹ و گلکســی اس ۹ پالس سامســونگ 
نیــز جــزو اولیــن گوشــی های هوشــمندی باشــد کــه 
بــا بهره گیــری از تراشــه  اســنپدراگون 8۴۵ راهــی 

بــازار خواهنــد شــد.
ــالس همچــون   گلکســی اس ۹ و گلکســی اس ۹ پ
هــر ســال در ابتــدای ســال میــالدی رونمایــی خواهند 

. شد

اخبار اقتصادی
سه مرحله ای شدن 

استانداردسازی خودروها
ــدی  ــران زمان بن ــتاندارد ای ــی اس ــازمان مل ــاون س مع
افزایــش اســتانداردهای خودرویــی بــه 8۵ مــورد 
ــع  ــه مقط ــده در س ــال آین ــاه س ــدای دی م ــا ابت را ت
ــه  ــی ب ــه آالیندگ ــت: در کمیت ــرد و گف ــالم ک ــی اع زمان
دســتور رئیس جمهــوری فرصتــی تعییــن شــد تــا 
ــه  ــوری ب ــده از کاربرات ــال آین ــا س ــیکلت ها ت موتورس

ــوند.  ــل ش ــوری تبدی انژکت
ــاه  ــدای دی م ــا ابت ــه داد: ت ــدم ادام ــد مرندی مق وحی
ســال ۱۳۹۶ بایــد ۶۱ مــورد اســتاندارد خودرویــی مدنظر 
قــرار گیــرد، پــس از آن تــا ابتــدای تیرمــاه ســال ۱۳۹۷، 
ــود  ــه می ش ــی اضاف ــورد قبل ــه ۶۱ م ــر ب ــورد دیگ دو م
ــی  ــتاندارد خودروی ــورد اس ــدن 22 م ــه ش ــا اضاف و ب
ــا  ــه ت ــه مربوط ــاس مصوب ــتانداردها براس ــوع اس مجم
ــه 8۵ مــورد می رســد.  ــاه ســال ۱۳۹۷ ب ــدای دی م ابت
ســازمان  اســتاندارد  اجــرای  بــر  نظــارت  معــاون 
ــا  ــه اروپ ــن ک ــه ای ــا اشــاره ب ــران ب ــی اســتاندارد ای مل
مــوارد اســتاندارد مذکــور را در ســال 2۰۱8 الــزام آور 
ــال  ــران در س ــز در ای ــا نی ــرد: م ــان ک ــت، بی ــرده اس ک
افزایــش  بــرای  را  مربوطــه  اســتانداردهای   2۰۱۷
در  و  کردیــم  الــزام آور  خودرویــی  اســتانداردهای 
صورتــی کــه برخــی خودروهــای موجــود، امــکان ارتقــاء 
ــارج  ــه خ ــد از چرخ ــم نباش ــان فراه ــتاندارد برایش اس

ند.  می شــو
مرنــدی همچنیــن در پاســخ بــه ســؤال دیگــری مربــوط 
ــار  ــیکلت ها، اظه ــازی موتورس ــت استانداردس ــه وضعی ب
کــرد: بــرای ســازمان ملــی اســتاندارد، خــودرو یــا 
موتورســیکلت فرقــی نمی کنــد و بــه دنبــال آن هســتیم 
تــا اســتانداردهای موجــود در مــورد موتورســیکلت ها نیــز 
ــو  ــد ن ــد خــودرو تأیی ــن راســتا مانن ــد و در ای ــاء یاب ارتق

داشــته باشــند.

 بهره برداری از سامانه 
پیامک های مزاحم

محمدجــواد آذری جهرمــی وزیــر ارتباطــات بــا اشــاره 
بــه موضــوع ســاماندهی پیامک هــای انبــوه تبلیغاتــی 
پیامک هــای  کــرد:  اظهــار  ثابــت،  شــماره های  از 
ــراط شــدند و بی ضابطــه  ــدا دچــار اف ــی در ابت تبلیغات
ــی شــد و بعضــًا  ــک تبلیغات ــه ارســال پیام شــروع ب
ــده در  ــته بندی نش ــب و دس ــای نامناس ــا محتواه ب
ــاد  ــت ایج ــردم مزاحم ــرای م ــب ب ــاعات نامناس س

ــد.  کردن
آذری جهرمــی در ادامــه بــه راهکارهــای اجرایــی 
ــا  ــت: م ــرد و گف ــاره ک ــکل اش ــن مش ــل ای ــرای ح ب
ــته را  ــتیم دو بس ــررات خواس ــم مق ــازمان تنظی از س
ــد. یکــی  ــرای مــردم فعــال کنن ــرای اطالع رســانی ب ب
ــا اجــازه مــردم و دادن مشــوق های الزم و  ایــن کــه ب
آگاه ســازی الزم، ایــن امــکان را بــرای کســب و کارهایی 
کــه کار مجــاز دارنــد ایجــاد کنیــم کــه آن هــا بتواننــد از 
بســتر فضــای تبلیغاتــی پیامــک اســتفاده کننــد. دوم 
ایــن کــه اگــر مزاحمــت بــه هــر شــکلی وجــود دارد در 
برابــر آن ایســتادگی کننــد، بنابرایــن در ســازمان تنظیم 
مقــررات کارگروهــی بــرای ایــن موضوع تشــکیل شــد 
کــه طــی آن تــا پایــان مهرمــاه بــا اســتفاده از ســامانه 

ــوند.  ــذف ش ــت ح ــای مزاحم ۱۹۵، پیامک ه
او ادامــه داد: ایــن ســامانه بــه گونــه ای عمــل می کنــد 
ــرد، آن  ــت ک ــی دریاف ــک مزاحم ــرد پیام ــر ف ــه اگ ک
پیامــک را بــه شــماره پیامکــی ۱۹۵ گــزارش می کنــد 
و متــن پیامــک بــه عنــوان مزاحــم گــزارش می شــود. 
پــس از آن ســامانه پــردازش کــرده و بــا اســتفاده از 
ــار  ــوی انتش ــماره ای جل ــی و ش ــای محتوای ظرفیت ه
ایــن حــوزه را می گیــرد و جلــوی متخلفــان را گرفتــه 

ــد. ــا برخــورد می کنن ــا آن ه و ب

دالر دوبــاره از مــرز ۴۰۰۰ تومــان عبــور کــرد، 
مدت هاســت  بســیاری  کــه  نگرانــی ای 
انتظــارش را می کشــند و بازیگــر اصلــی هنــوز 
هم چــاره ای بــرای آن نیاندیشــیده؛ ابرچالشــی 

ــی دارد.  ــاد برنم ــر اقتص ــت از س ــه دس ک
ــی از  ــرخ ارز، یک ــه ن ــت ک ــا اس ــه مدت ه البت
دردسرســازترین قیمت هــا در بــازار شــده اســت 
ــل  ــت قب ــد وق ــا چن ــت ت ــه دول ــدر ک و همان ق
ــگاه دارد،  ــرده ن ــر ارز را فش ــرد فن ــالش می ک ت
ــرای  ــازار ب ــش ب ــز، عط ــدازه نی ــان ان ــه هم ب
ــرای اســتفاده  ــزی ب ــرخ و برنامه ری ــش ن افزای
ــتر  ــازار، بیش ــن ب ــی در ای ــه فرصت ــر گون از ه

می شــد.
ــاره  ــه یکب ــرخ ب ــت ن ــر وق ــه ه ــی ک ــا جای ت
ــه خصــوص از مــرز ۴ هــزار  جهــش کــرده و ب
تالش هــای  و  عطــش  می گــذرد،  تومــان 
پشــت پــرده بــرای بــاال نــگاه داشــتن ارز نیــز 

می شــود. بیشــتر 
 ابرچالش

نزدیــکان دولــت هــم، نــرخ ارز را یکــی از 
می داننــد،  ایــران  اقتصــاد  ابرچالش هــای 
ــت از  ــا دس ــن راحتی ه ــه ای ــه ب ــی ک ابرچالش
ســر اقتصــاد برنمــی دارد و البتــه، سیاســتگذار 
ــازار ارز، بانــک مرکــزی هــم  و بازیگــر اصلــی ب
بســیار دســت بــه عصــا بــا آن برخــورد می کنــد 
و می خواهــد بــا تمــام جوانــب، نــرخ ارز را 
هدایــت کــرده و بــه ســمت یکسان ســازی 
پیــش ببــرد و طبیعتــًا خــود را بــرای ایــن 

ــت. ــرده اس ــاده ک ــانات آم نوس
کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه سیاســت 
ــام  ــور، نظ ــرخ ارز در کش ــرای ن ــده ب معرفی ش
ارزی شــناور مدیریت شــده اســت؛ موضوعــی 
ــه  ــز ب ــعه ای نی ــای توس ــه در برنامه ه ــه اگرچ ک
صراحــت در مــورد آن تکلیــف قانونی وجــود دارد، 
امــا تاکنــون بــه اجرا درنیامــده اســت و دولت هم 
 تمایلــی بــرای اجــرای آن از خــود نشــان نــداده 

است.
ــی  ــل اصل ــی از دالی ــوان یک ــاید بت ــه ش البت

بــه  کــه  دانســت  ارزی  مضیقه هــای  را 
ــران  ــی ای ــدم دسترس ــا و ع ــل تحریم ه دلی
ــرای  ــرای اج ــود، کار را ب ــع ارزی خ ــه مناب ب
ــوع  ــده در موض ــناور مدیریت ش ــت ش سیاس
ارز، ســخت کــرده بــود؛ امــا آنجایــی کــه 
ــع  ــه مناب ــت ب ــته ای، دول ــق هس ــد از تواف بع
سرشــار ارزی خــود دسترســی پیــدا کــرد، 
ــرای  گام هایــی هــر چنــدارز کوچــک را هــم ب

برنداشــت. ارز  نــرخ  یکسان ســازی 

 آیا مداخله گر ارزی باز هم وارد 
عمل می شود؟

درحالی که بســیاری از کارشناســان بر ایــن باورند 
کــه آن زمــان، بــه دلیل دسترســی به ایــن منابع، 
ــه  ــرای همیش ــار ب ــت، یک ب ــه دول ــود ک ــر ب بهت
پرونــده یکسان ســازی نــرخ ارز را می بســت 
ــل  ــه حداق ــوزه ارز را ب ــانات در ح ــه نوس  و اینگون
می رســاند؛ بانــک مرکــزی چنــدان بــا ایــن 
نظــر موافــق نیســت و همــواره ایــن جمــالت را 
ــک شــنید  ــن بان ــان مســئوالن ای ــوان از زب می ت
کــه سیاســت ها در مــورد بــازار ارز بــه ایــن نحــو 
نیســت کــه یکسان ســازی صــورت گیــرد و بعــد 
از مدتــی، نــرخ دوبــاره در بــازار چندنرخــی شــود.
ــزی و  ــک مرک ــس کل بان ــا رئی ــا و باره باره
معاونانــش، بــه بهانــه فراهــم نبــودن شــرایط 
جمــع  و  ارز  نــرخ  یکسان ســازی  بــرای 
شــدن بســاط ارز چندنرخــی، از اجــرای ایــن 

سیاســت ســر بــاز زده انــد و البتــه بــازار ایــران 
ــه نحــوی  ــا آن همــراه شــده اســت؛ ب هــم ب
ــد  ــی عالقمن ــه ارز چندنرخ ــًا ب ــازار ذات ــه ب ک
اســت و در ایــن میــان می توانــد منافــع 

ــد. ــن کن ــده ای را تأمی ع
ــاال  ــم ب ــاز ه ــازار ب ــرخ ارز در ب ــه ن ــون ک اکن
رفتــه اســت، همــه چشــم ها بــه بانــک 
مرکــزی دوختــه شــده اســت کــه وارد بــازار 
ــه برخــی  ــد؛ البت ارز شــود و آن را کنتــرل کن
هــم در یــک ســناریوی دیگــر بــه ایــن نکتــه 
اشــاره می کننــد کــه خــود دولــت هــم 
دلــش می خواهــد نــرخ دالر اندکــی بــاال 
ــه سیاســت های  ــه ب ــه آن طــور ک ــا ن رود؛ ام
تورمــی اش لطمــه وارد شــده و شــرایط را 

ــد. ــخت کن ــورم س ــرل ت ــرای کنت ب
حــال بایــد منتظــر مانــد و دیــد کــه آیــا 
در ســاعات آتــی و روزهــای آینــده، بانــک 
برخــی  اجــرای  بــا  هــم  بــاز  مرکــزی 
ــی  ــوان یک ــه عن ــت های ارزی و ورود ب سیاس
ــازار ارز، وارد عمــل  ــی ب ــدگان اصل از عرضه کنن
ــرد  ــد ک ــرل خواه ــازار را کنت ــد و ب ــد ش خواه
ــان  ــر از ۳۹۰۰ توم ــه کمت ــاره ب ــرخ دوب ــا ن ت
برگــردد یــا اینکــه هماننــد ســال گذشــته، بــاز 
ــاب  ــی از حب ــه بخش ــد ک ــازه می ده ــم اج ه
ــا  ــر ب ــی دیگ ــده و بخش ــه ش ــازار ارز تخلی ب
قــدرت بســیار ضعیــف، پابرجــا بمانــد و نــرخ 
را بــا یــک جهــش هــر چنــد کوچــک، کنتــرل 
ــک  ــار بان ــن ب ــد اســت ای ــد. اگرچــه بعی نمای
مرکــزی بــرای کنتــرل قیمــت وارد عمــل 

ــود. ش
آنگونــه کــه برخــی گزارش هــای رســمی 
ــارد  ــد میلی ــا چن ــد، ســاالنه گاهــی ت می گوین
ــق  ــازار تزری ــه ب ــازار ارز ب ــم ب ــرای تنظی دالر، ب
متفــاوت،  ســال های  در  کــه  می شــود 
ــتان  ــال داس ــه هرح ــا ب ــت؛ ام ــف اس مختل
هــر چــه باشــد، بــازار و البتــه دولــت عــادت 
ــاال  ــت قیمــت ارز ب ــر وق ــا ه ــه ت ــد ک کرده ان
ــت  ــرخ ارز، سیاس ــرل ن ــرای کنت ــی رود، ب م

ــازار را در  ــه ب ــه ب ــوی خزان ــز دالر از س واری
پیــش بگیرنــد و بــازار هــم چشــم انتظار 

ــد. ــتی باش ــن سیاس چنی
 صرافان چه می گویند؟

یکــی از فعــاالن بــازار ارز در گفت وگــو بــا 
ــت  ــد روزی اس ــد: چن ــر می گوی ــگار مه خبرن
کــه قیمــت تمایــل بــه افزایــش دارد و بنابراین 
ــوان از  ــرخ را می ت ــن ن ــاال رفت ســیگنال های ب
ــا  ــرد؛ ام ــازار مشــاهده ک ــد روز پیــش در ب چن
ــی اعــم از سیاســی  ــل گوناگون به هرحــال دالی
و غیرسیاســی بــر جهــش نــرخ ارز تأثیرگــذار 

هســتند.
وی می افزایــد: قیمــت کــه بــاال رفــت، خریــد 
و  بــود  بــه حداقــل رســیده  و فروش هــا 
صرافــان تمایلــی بــه فــروش نداشــتند؛ چراکه 
برخــی می گفتنــد کــه قیمــت باالتــر مــی رود، 
ــالت  ــان معام ــه در پای ــیگنال هایی ک ــا س ام
ــال ۳۹۰۰  ــه کان ــت را ب ــید، قیم ــازار رس ــه ب ب
 تومانــی بازگردانــد و بــاز هــم از ۴۰۰۰ تومان دور 

کرد.
یکــی دیگــر از فعــاالن بــازار ارز می گویــد: 
انتظــار بــازار ایــن اســت کــه در روزهــای آینــده 
عرضــه ارز بــه بــازار بیشــتر شــود و بانــک 
مرکــزی بــاز هــم بــازار را کنتــرل کنــد، بنابرایــن 

بســیاری از فعــاالن بــازار ارز ایــن انتظــار 
را ندارنــد کــه جهــش زیــادی را در قیمــت 
مشــاهده کننــد؛ اگرچــه برخــی دالالن هســتند 
کــه ایــن تمایــل را دارنــد و از هیــچ برنامــه ای 

ــد. ــغ نمی کنن ــم دری ه
محــدود  در  دالر  قیمــت  می افزایــد:  وی 
ــت  ــد و دول ــد مان ــی خواه ــان باق ۳۹۰۰ توم
بــه نظــر نمــی رســد کــه اجــازه دهــد کــه بــه 
ــان  ــر از ۴۰۰۰ توم ــرخ باالت ــدار، ن ــورت پای ص
ــه باالخــره دســتاوردهای تورمــی  ــرود؛ چراک ب
ــد  ــم نبای ــن را ه ــا ای ــتند؛ ام ــم هس ــم مه ه
فرامــوش کــرد کــه دالالن منتظــر چنیــن 
ــن  ــه همی ــتند؛ در حالیک ــی هس ــت های فرص
حرکــت هــای ســوداگرایانه، بــه نــام صرافــان 
ــازار  نوشــته مــی شــود؛ در حالیکــه هدایــت ب
ــری   ســوداگرایانه ارز در بخــش دیگــری پیگی

می شود.
ایــن فعــال بــازار ارز معتقــد اســت کــه مــردم 
ــش  ــد جه ــه امی ــذاری و ب ــرمایه گ ــرای س ب
ارزی، خریــد نکننــد و هــر اقدامــی بــرای 
ســرمایه گــذاری را بــا توجــه بــه شــرایط کنونی 
ــتر  ــی بیش ــه بررس ــوط ب ــران، من ــاد ای اقتص
ــیر  ــد اس ــه نبای ــوص اینک ــه خص ــد؛ ب نماین
برخــی رفتارهــای داللــی زودگــذر در بــازار شــد.

ابرچالشی که دست از سر اقتصاد ایران برنمی دارد

دالر باز هم خیز برداشت

ــا ۱۰ ســال آتــی  ــرق، بایــد ت طبــق اعــالم کارشناســان حــوزه ب
حــدود 2۳ هــزار مــگاوات ظرفیــت جدیــد نیروگاهی وارد کشــور 
ــش از ۵۰  ــص بی ــد تخصی ــی نیازمن ــه به تنهای ــری ک ــود، ام ش
هــزار میلیــارد تومــان بودجــه تنهــا در بخــش تولیــد برق کشــور 
ــز محاســبه  ــال را نی ــع و انتق ــه اگــر هزینه هــای توزی اســت ک

کنیــم ایــن ارقــام بــه مراتــب بســیار باالتــر خواهــد رفــت. 
ــد  ــا رش ــرق، ب ــت ب ــان صنع ــی کارشناس ــاس پیش بین براس
کنونــی بــار مصــرف و در صــورت داشــتن اقتصــادی بــا رشــد 
متوســط ۴ درصــد، پیــک بــار مصــرف بــرق در تابســتان ســال 
۱۴۰۶ بــه حــدود 8۰ هــزار مــگاوات خواهــد رســید و ایــن یعنــی 
ــرای  ــتی ب ــور بایس ــی کش ــه نیروگاه ــت منصوب ــه ظرفی اینک
پوشــش چنیــن میــزان مصرفــی در ســال ۱۴۰۶ حداقــل برابــر 
بــا ۱۰۰ هــزار مــگاوات باشــد. از ســوی دیگــر وضعیــت صنعــت 
بــرق بیانگــر ایــن اســت کــه در دولــت یازدهــم بــرای احــداث 

یــا بازتوانــی حــدود ۳۱ هــزار مــگاوات ظرفیــت نیروگاهــی بــه 
ارزش نزدیــک بــه 2۰ میلیــارد دالر تفاهم نامــه یــا قــرارداد 
ــزار  ــی ۱2 ه ــزان احــداث و بازتوان ــن می ــه از ای امضــا شــده ک
ــرار اســت توســط ســرمایه گذار خارجــی  و ۳8۰ مــگاوات آن ق
و نزدیــک بــه ۱۹ هــزار مــگاوات آن توســط ســرمایه گذاران 

داخلــی انجــام شــود. 
ــی  ــه عمران ــال ۱۳۹۵، کل بودج ــه س ــون بودج ــاس قان براس
کشــور در ایــن ســال برابــر بــا حــدودًا ۳۰ هــزار میلیــارد تومــان 
بــوده و کل بودجــه وزارت نیــرو در ســال گذشــته از محــل 
بودجــه عمومــی ۶828 میلیــارد تومــان بــوده کــه البتــه از ایــن 
ــت.  ــه اس ــص یافت ــان تخصی ــارد توم ــا ۵8۰۰ میلی ــغ تنه مبل
بنابرایــن بــرای چرخیــدن چرخ هــای صنعــت و اشــتغال 
کشــور می بایســت بــه دنبــال راه هــای جایگزیــن بــرای حفــظ 

ــود. ــرق ب ــی صنعــت ب وضعیــت کنون

ــی فــوالد گفــت: تغییــرات قیمت هــای  مدیرعامــل شــرکت مل
داخلــی نبایــد بــر رونــد صــادرات تأثیــر مهمــی داشــته باشــد. 
چــون مســیر واردات همیشــه بــرای فــوالد بــا کمتریــن میــزان 
ــت  ــی حمای ــه خوب ــم ب ــده ه ــوده و از مصرف کنن ــاز ب ــه ب تعرف
شــده اســت؛ بنابرایــن نوســانات قیمــت داخلــی نبایــد تأثیــری 

بــر صــادرات داشــته باشــد.
منصــور یــزدی زاده دربــاره پیشــنهاد تشــکیل ســتاد فــوالد 
اظهــار کــرد: ســتاد زنجیــره فــوالد طرحــی اســت کــه بــا هــدف 
مشــارکت مؤثرتــر بخــش خصوصــی و حاکمیت در ایجــاد توازن 

ــت.  ــرح اس ــن مط ــره ارزش و تأمی در زنجی
وی ادامــه داد: سال هاســت کــه صنعــت فــوالد از نقیصــه 
عــدم تــوازن زنجیــره رنــج می بــرد و سیاســت دولــت در وزات 
صنعــت، معــدن و تجــارت و ســازمان توســعه و نوســازی معادن 
ــه را  ــن نقیص ــع ای ــدرو(، اراده رف ــی ایران)ایمی ــع معدن و صنای

ــای  ــارکت انجمن ه ــا مش ــوالد ب ــی ف ــرکت مل ــه ش ــد ک دارن
تولیدکننــده و صادرکننــده ســنگ آهن و فــوالد بــه دنبــال ایجــاد 
ایــن تــوازن و پرهیــز واحدهــای باالدســت و پایین دســت فــوالد 
ــم و تأثیرگــذار اقتصــادی  ــن صنعــت مه در سلیقه ســازی در ای
هســتند، چــرا کــه دســتیابی بــه موقعیــت جایگزینــی صــادرات 
ــت و  ــتیابی اس ــل دس ــی قاب ــاد نفت ــای اقتص ــه ج ــوالد ب ف
ــع  ــوازن در صنای ــا ایجــاد ت ــن امــر حاصــل نمی شــود جــز ب ای
ــه  ــا اشــاره ب باالدســت و پاییــن دســت فــوالد. وی در ادامــه ب
ــاق  ــوالد اتف ــرای ف ــال ب ــدای امس ــه از ابت ــی ک ــش قیمت افزای
افتــاد، اظهــار کــرد: همیشــه نوســان قیمت هــای داخلــی تابعــی 

ــت.  ــی اس ــای جهان ــر قیمت ه از تغیی
چــون بــر پایــه قوانیــن برنامه هــای پنج ســاله توســعه کشــور، 
قیمــت فــوالد بــر پایــه نــرخ عرضــه و تقاضــا و صــادرات هــم بــر 
همیــن پایــه بــدون موانــع غیرتعرفــه ای بایــد توســعه پیــدا کند.

23 میلیون نفر؛ تعداد 57
شاغالن رسمی کشور

درصد؛ افزایش مصدومان 
حوادث رانندگی

دالر؛ قیمت هر بشکه نفت 
خام سبک ایران

رئیــس مرکــز آمــار ایــران از اشــتغال 23 میلیــون و 800 هــزار 
نفــر بــه صــورت کامــل در کشــور خبــر داد.

آمــار مصدومــان حــوادث رانندگــی در ۵ ماهــه نخســت ســال 
جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۱.۴ درصــد 

افزایــش نشــان می دهــد.
قیمــت نفــت خــام ســبک ایــران در هفتــه منتهــی بــه 2۹ 

ســپتامبر بــه ۵۷ دالر بــرای هــر بشــکه رســید.
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،،
اکنــون کــه نــرخ ارز در بــازار بــاز هم باال 
رفتــه اســت، همــه چشــم ها بــه بانک 
مرکــزی دوختــه شــده اســت کــه وارد 

بــازار ارز شــود و آن را کنتــرل کنــد.

آگهی مزایده

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

نوبت دوم

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در اجرای مادۀ 88 و به استناد مادۀ ۴۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالی دولت در نظر دارد تعدادی از اماکن ورزشی و تجاری خود واقع در سطح استان را از طریق مزایده به مستأجر 
واجد شرایط برای مدت یک سال واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت اطالع بیشتر از شرایط به سایت 
)www.isfahan.msy.gov.ir( و برای دریافت اسناد شرکت در مزایده تا تاریخ ۹۶/۰۷/2۶ به امور قراردادهای 
ادارۀ کل ورزش و جوانان استان مراجعه نمایند و ضمن مطالعۀ دقیق و تکمیل شرایط درخواست خود را به همراه 
مدارک اعالم شده تا ساعت ۱2/۰۰ ظهر روز شنبه ۹۶/۰8/۰۶ به دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 
واقع در خیابان آبشار سوم- بعد از پل غدیر تحویل داده و رسید دریافت دارند. ضمنًا زمان بازگشایی پاکت های 
متقاضیان مورخ ۹۶/۰8/۰8 راس ساعت ۹:۰۰ صبح در محل اداره کل می باشد. متقاضیان می توانند قبل از تکمیل 

اسناد مزایده از مکان مورد اجاره بازدید به عمل آورند./
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت های 

الف:
آدرس: اصفهان، خیابان آبشار، بعد از پل غدیر، اداره کل ورزش و جوانان اصفهان، تلفن ۰۳۱۳۶۳۰82۱2

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس: 2۷۳۱۳۱۳۱ دفتر ثبت نام: 88۹۶۹۷۳۷ و 8۵۱۹۳۷۶8 

پروفایل   / نام  ثبت  بخش   )www.setadiran.ir( سایت  در  استانها،  سایر  ثبت نام  دفاتر  تماس  اطالعات 
تأمین کننده / مناقصه گزار موجود است.
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ــت  ــال ۱۳۹۵ حکای ــت س ــماری جمعی سرش
از آن دارد کــه نســبت جمعیــت شهرنشــینان 
اســت.  رســیده  بــه ۷۴درصــد  ایــران  در 
ــان  ــد همچن ــن رون ــود ای ــی می ش پیش بین
جمعیــت  بــر  پیوســته  و  یابــد  تــداوم 
ــد  ــود. هرچن ــزوده ش ــور اف ــینان کش شهرنش
نســبت جمعیــت شهرنشــین در ایــران 2۰ 
درصــد بیشــتر از متوســط جهانــی اســت، امــا 
رشــد جمعیــت شهرنشــینان فقــط بــه ایــران 
محــدود نیســت و بــا ســرعتی پرشــتاب 
همــه مرزهــا را درمــی نــوردد. در حــال حاضــر 
در  جهــان  از جمعیــت  حــدود ۵۴درصــد 
ــی رود  ــار م ــد. انتظ ــی می کنن ــهرها زندگ ش
جمعیــت شهرنشــینان جهــان تــا ســال 2۰۵۴ 
بــا یــک و نیــم برابــر رشــد بــه ۶ میلیــارد نفــر 
افزایــش یابــد کــه ایــن رقم معــادل دو ســوم 
ــود. ــد ب ــان خواه ــان در آن زم ــت جه جمعی

ــروز  ــان ام ــای جه ــر اقتصاده ــرف دیگ از ط
به شــدت شــهر محــور اســت بــه گونــه ای کــه 
ــون  ــی هم اکن ــک جهان ــر اســاس اعــالم بان ب
از  از 8۰درصــد  بــه طــور متوســط بیــش 
تولیــد ناخالــص داخلــی کشــورها در شــهرها 
ــد  ــه رش ــت ک ــی اس ــود. بدیه ــد می ش تولی
ــای  ــهری چالش ه ــای ش ــتاب محیط ه پرش
 فراوانــی را بــا خــود بــه همــراه خواهــد

داشت. 

افزایــش تقاضــا بــرای مســکن، سیســتم های 
حمل و نقــل، فضاهــای تفریحــی، محیط هــای 
و  زیرســاخت ها  ســایر  و  شــغلی  و  اداری 
ــا  ــن چالش ه ــه ای ــهری از جمل ــات ش خدم
ــت  ــا اس ــان مدت ه ــهرهای جه ــه ش ــت ک اس

بــا آن دســت و پنجه نــرم می کننــد.
ــه  ــرای ارائ ــی ب ــار مال ــن اعتب ــوع تأمی موض
زیرســاخت ها و خدمــات شــهری از جملــه 
ــی از  ــا چالش های ــه ب ــاد مقابل ــن ابع مهم تری
ــک  ــی م ــه جهان ــت. مؤسس ــت اس ــن دس ای
کینــزی پیش بینــی کــرده اســت توســعه 
در  جهــان  کل  در  شــهری  زیرســاخت های 
تــا 2۰۳۰ مســتلزم  بیــن 2۰۱۳  ســال های 
ــون دالر  ــر ۵۷ تریلی ــغ ب ــاری بال ــن اعتب تأمی
خواهــد بــود. برطــرف کــردن ایــن تقاضاهــا و 
ــی  ــهری موضوع ــاخت های ش ــعه زیرس توس
همیشــگی اســت و هیــچ گاه محــدود بــه دوره 

ــود.  ــد ب ــی نخواه ــی خاص زمان
از ایــن نظــر، دولت هایــی در ایــن عرصــه 
ــت  ــد داش ــری خواهن ــرد موفقیت آمیزت عملک
ــداری را  ــخص و پای ــع مش ــد مناب ــه بتوانن ک
بــرای تأمیــن اعتبــارات الزم بــرای توســعه 
زیرســاخت های شــهری پیش بینــی کننــد. در 
ایــن شــرایط، کشــورهایی در حوزۀ شهرنشــینی 
ــری  و توســعه شــهری عملکــرد موفقیت آمیزت
خواهنــد داشــت کــه منابــع درآمــدی پایــداری 

ــا  ــارات و هزینه ه ــن اعتب ــن ای ــرای تأمی را ب
پیش بینــی کننــد؛ چــرا کــه تقاضــا بــرای 
ــا  ــه تنه ــهری ن ــات ش ــاخت ها و خدم زیرس
محــدود بــه دوره زمانــی خاصــی نخواهــد بود، 
ــر دامنــه آن افــزوده خواهــد  بلکــه پیوســته ب

گشــت. 
منظــور از درآمدهــای پایــدار نیــز درآمدهایــی 
اســت کــه حداقــل در کوتاه مــدت دچــار 
مــوازات  بــه  و  نشــود  شــدید  نوســانات 
ــش  ــز افزای ــارج نی ــا و مخ ــش هزینه ه افزای
ــان  ــه جه ــه در هم ــت ک ــن روس ــد. از ای یاب
الزم  هزینه هــای  از  قابل توجهــی  بخــش 
بــرای ارائــه خدمــات شــهری بــه کمــک منابــع 

درآمــدی پایــدار تأمیــن می شــود.
درآمدهــای مالیاتــی از جملــه منابــع درآمــدی 
ــوان  ــک آن می ت ــه کم ــه ب ــت ک ــداری اس پای
ــرد.  ــن ک ــه را تأمی هزینه هــای عمومــی جامع
ــذاران  ــردان و قانونگ ــل دولتم ــن دلی ــه همی ب
ــگ  ــر رن ــان نقــش پ ــه کشــورهای جه در هم
درآمدهــای  بــرای  برجســته ای  بســیار  و 
ــده اند. در  ــل ش ــوزه قائ ــن ح ــی در ای مالیات
ایــران نیــز تمهیداتــی از ایــن دســت موردنظــر 
ــوری  ــه ط ــه اســت، ب ــرار گرفت ــذاران ق قانونگ
کــه بــا اختصــاص بخــش قابل توجهــی از 
ارزش  بــر  از مالیــات  درآمدهــای حاصــل 
ــن  ــرای تأمی ــهرداری ها راه را ب ــه ش ــزوده ب اف

ــوار  ــوزه هم ــن ح ــاز ای ــدار موردنی ــع پای مناب
ــات  ــرخ مالی ــد. در حــال حاضــر کــه ن کرده ان
ــالم  ــد اع ــران ۹درص ــزوده در ای ــر ارزش اف ب
شــده اســت، حــدود ۳ واحــد درصــد بــه 
ــه  ــا اختصــاص یافت شــهرداری ها و دهیاری ه

ــت. اس
بــر اســاس آمارهــای اعــالم شــده، از ابتــدای 
اجــرای قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده 
ــزار  ــر ۱۷۰ ه ــغ ب ــال ۱۳۹۵، بال ــان س ــا پای ت
ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــان مالی ــارد توم میلی
دریافــت شــده کــه از ایــن میــزان، حــدود ۶۰ 
ــوارض در  ــب ع ــان در قال ــارد توم ــزار میلی ه
ــار شــهرداری ها و دهیاری هــای سراســر  اختی

ــه اســت. ــرار گرفت کشــور ق
ایــن آمــار و ارقــام نشــان می دهــد کــه 
ارزش  بــر  از مالیــات  درآمدهــای حاصــل 
افــزوده پیامدهــای ســازنده و اثربخشــی 
ــهری،  ــاخت های ش ــعه زیرس ــه توس در زمین
توســعه میادیــن، بزرگراه هــا و راه هــا، توســعه 
ــعه  ــهر، توس ــازی ش ــبز و زیباس ــای س فضاه
بافــت  نوســازی  و  عمومــی  حمل و نقــل 
ــه  ــران و ســایر شــهرها را ب فرســوده شــهر ته
ــع  ــن منب ــن چنی ــراه داشــته اســت. تأمی هم
ــث  ــوزه باع ــن ح ــرای ای ــداری ب ــد پای درآم
خواهــد شــد توســعه زیرســاخت ها و خدمــات 
شــهری بــه شــیوه ای پایــدار و همیشــگی 
ــل  ــکالتی از قبی ــروز مش ــا ب ــود و ب ــال ش دنب
کســری بودجــه و یــا افــت درآمدهــای نفتــی 

ــود. ــف نش ــان و توق ــار نوس دچ

 نقش برجسته مالیات بر ارزش افزوده
 در توسعه زیرساخت های شهری

افزایش قیمت فوالد نباید صادرات را متوقف کندنیاز ۵۰ هزار میلیاردی صنعت برق برای ادامه حیات

1.4

 اتحادیه طال 
جواهر و سکه 

تهران  $ ۱,۲۸۲.۳

  اونس جهانی طال 

۲,۵۳۰,۰۰۰ ریال 

  سکه یک گرمی 

۳,۸۸۰,۰۰۰ ریال 

  ربع سکه بهار آزادی

۶,۶۳۰,۰۰۰ ریال 

  نیم سکه بهار آزادی 

۱۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح قدیم 

۱۳,۰۷۵,۰۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح جدید

۵,۴۰۸,۰۰۰ ریال 

  مثقال طال

۱,۲۴۸,۵۲۰ ریال

  گرم طال 



هشت بهشت
جشنواره ملی شیخ بهایی 

آذرماه سال آینده دراصفهان
ملــی  جشــنواره  چهاردهمیــن  برگــزاری  زمــان 
ــی  ــاد مل ــن المپی ــیخ بهایی و چهارمی ــی ش فن آفرین
ــده  ــه آذر ســال آین طــرح کســب و کار دانشــجویی ب

ــد. ــول ش موک
بنابــر اعــام دبیرخانــه جشــنواره ملــی شــیخ بهایــی 
در   IASP 2018 برگــزاری کنفرانــس بــه  باتوجــه 
ــی  ــان و هماهنگ ــی اصفه ــی و تحقیقات شــهرک علم
ایــن جشــنواره بــا سیاســت ها و برنامه هــای منطقــه 
ویــژه علــم و فنــاوری اصفهــان، برگــزاری ایــن رویــداد 
علمــی از اردیبهشــت 97 بــه آذر 97 همزمــان بــا هفته 
پژوهــش موکــول شــد. بنابــر اعــام ایــن دبیرخانــه، 
فراخــوان ایــن جشــنواره آبــان امســال منتشــر 

می شــود.

 فراخوان جشنواره تئاتر روح اله 
در اصفهان

بنابــر اعــام دبیرخانــه ایــن جشــنواره  ، عاقــه منــدان  
ــر  ــار خــود را شــامل تئات ــان  مــی تواننــد آث ــا 15 آب ت
صحنــه ای، خیابانــی و نمایشــنامه خوانــی به نشــانی 

اینترنتــی   imam-khomeini-isf.ir بفرســتند.
بــه  مســتقیم  پرداختــن  بــر  عــاوه  هنرمنــدان 
شــخصیت امــام خمینــی  )ره( همچنیــن  مــی توانند 
ــا و  ــا اندیشــه ه ــط ب ــا موضــوع هــای مرتب ــاری ب آث
ــداری  ــی و بی ــام خمین ــه ام ــوار از جمل ــار آن بزگ آث
ــای  ــت ه ــب و اقلی ــب مذاه ــام و تقری ــامی، ام اس
ــه شــاعرانه و عواطــف  ــی، ســبک زندگــی، روحی دین
خانوادگــی، آزادگــی، آزادی، صلــح، اندیشــه هــای 
حکومتــی، مــردم ســاالری، ســاده زیســتی، اعتــدال، 
ــاع  ــادت، دف ــت، عب ــانی، عدال ــت انس ــاق، کرام اخ
مقــدس و انقــاب اســامی  بــه ایــن جشــنواره 
ارســال کنند.نخســتین جشــنواره نمایشــنامه  نویســی  
ــام  ــج اندیشــه حضــرت ام ــا هــدف اشــاعه و تروی ب
ــدگان  ــت پدیدآورن ــن گرامیداش ــی)ره( همچنی خمین
ــن  ــم بهم ــا پنج ــار، اول ت ــن آث ــدگان ای ــد کنن و تولی

ــی شــود. ــزار م امســال برگ

فریز اسپرم وتخمک؛ روشی نوین 
برای باروری بیماران سرطانی 

فریــز اســپرم و تخمــک، روشــی نویــن بــرای بــاروری 
بیمــاران ســرطان ســینه و پروســتات اســت.

اصفهــان  فنــاوری  زیســت  پژوهشــکده  رئیــس 
گفــت: در ایــن روش پیــش از آغــاز شــیمی درمانــی،  
اســپرم، تخمــک و تخمــدان بیمــاران ســرطان ســینه 
و پروســتات فریــز و پــس از بهبــودی کامــل بــه بــدن 

ــاروری مــی شــود. بیمــار منتقــل و موجــب ب
ســید مهــدی نصــر اصفهانــی بــا بیــان اینکــه 
ــرد  و 15 زن  اســپرم و تخمــک خــود  ــون600 م تاکن
را در مرکــز بــاروری و نابــاروری اصفهــان فریــز کردنــد، 
افــزود : در ایــن روش مــی تــوان بــرای ســالیان 
ــرد. ــداری ک ــا را نگه ــک ه ــا و تخم ــپرم ه ــال اس س

ــن  ــایع تری ــتات را از ش ــینه و پروس ــرطان س وی س
ســرطان هــا در کشــور دانســت و گفــت : از هــر 15 زن 
یــک نفــر بــه ســرطان ســینه مبتاســت  و 33 درصــد 
مــردان هــم بــه ســرطان پروســتات مبتــا هســتند.

واکنش میراث فرهنگی به تفکیک و 
فروش زمین کارخانه ریسباف اصفهان

مدیــرکل میــراث فرهنگــی اصفهــان گفــت: تفکیــک شــدن 
زمیــن کارخانــه ریســباف و فــروش آن صحــت نداشــته و از 
لحــاظ قانونــی ایــراد دارد؛ چراکــه ریســباف در فهرســت آثــار 

ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت.
فریــدون اللهیــاری ، در واکنــش بــه خبــری مبنــی براینکــه 
زمین هــای کارخانــه ریســباف تفکیــک شــده و بــرای فــروش 
آمــاده اســت، اظهــار داشــت: چنیــن چیــزی واقعیــت نــدارد، 
مــا در ایــن مــورد خبــری نداریــم و از لحــاظ قانونــی نیــز ایراد 
دارد؛ چراکــه ریســباف در فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت 
رســیده اســت و هرگونــه مداخلــه در آن بایــد بــا هماهنگــی 

ســازمان میــراث فرهنگــی باشــد.
وی افــزود: تــا اآلن چیــزی بــه صــورت رســمی در  ایــن مــورد 
بــه مــا اعــام نشــده و ایــن خبــر درســت نیســت، امــا اگــر 
ــراث  ــد از می ــتعام های الزم بای ــد، اس ــزی باش ــن چی چنی
فرهنگــی صــورت بگیــرد و چنیــن موضوعــی از لحــاظ قانونی 
درســت نیســت و در مراجــع قانونــی ســیر خــود را ســپری 

نکــرده اســت.
مدیــرکل میراث فرهنگــی اصفهــان در پاســخ بــه اینکــه چــرا 
ــاظ  ــت: به لح ــرد، گف ــورت می گی ــدی ص ــروژه به کُن ــن پ ای
ــادی در طراحــی  ــروژه، وســواس زی ــی پ حساســیت و بزرگ
ــوزه ریســباف وجــود  ــای م ــزی و تصمیم گیری ه و برنامه ری
دارد. وی بیــان کــرد: ریســباف شــورای سیاســتگذاری و 
اجرایــی در ســطح ملــی و اســتانی دارد کــه کارهــا در حــال 
انجــام اســت و در سیاســتگذاری ها میــراث فرهنگــی حضــور 
ــا ایــن  جــدی دارد امــا کار بایــد ســرعت بیشــتری بگیــرد ت

ــد. ــا نباش دغدغه ه

رونمایی  از6 جلد کتاب 
درحوزه هنری

6 جلــد کتــاب درحــوزه هنــری اســتان اصفهــان )از خاطــره 
ــذر ســقا، موقعیــت هللا وکیــل، دی هشــت،  ــا داســتان، ن ت
غــاگ، ارزش گــذاری فرهنــگ( کــه در حــوزه هــای ادبیــات، 
ادبیــات پایــداری، دفــاع مقــدس،  تئاتــر و پژوهــش تولیــد 
ــی مــی  ــاه در عمــارت ســعدی رونمای ــد، 19 مهرم شــده ان
شــود.این مراســم بــا حضــور برخــی از مســئوالن و اســاتید 
برجســته رشــته هــای مختلــف هنــری برگــزار خواهــد شــد 
و نویســندگان و راویــان ایــن کتــاب هــا نیــز حضــور خواهنــد 

داشــت.

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریگروه اصفهان

 
امســال نیــز ماننــد ســال های گذشــته همزمــان 
تابســتانی،  و  نــوروزی  مســافرت های  بــا 
آمــار تصادفــات جــاده ای تاســف بــار بــود. 
بــر اســاس گزارش هــای پلیــس راهــور 70 
درصــد از عوامــل تصادفــات در شــرایطی اتفــاق 
افتــاده کــه در جاده هــا لغزندگــی و کاهــش 
دیــد بــوده اســت. مــی تــوان بــه جــرات گفــت 
ــا در  ــی  ه ــی خراب ــده و اصل ــل عم ــی ازدالی یک
ــه  ــاخت اولی ــه س ــوط ب ــفالته، مرب ــای آس راه ه
ــره  ــات و دوره به ــزان ترکیب ــفالت ، می راه ، آس
 بــرداری از راه هــا می شــود کــه بــه دلیــل عــدم 
مراقبــت صحیــح و اصولــی  ومرمــت نشــدن بــه 
موقــع، خرابی هــای جزئــی بــه خرابی هــای 
عمــده و جبران ناپذیــر تبدیــل مــی شــوند و 
همیــن خرابــی هــا عاملــی هســتند بــرای ایجاد 

ــا . ــاده ه ــات در ج تصادف
ــفالته و  ــای آس ــازی راه ه ــر در روس ــد نظ تجدی
ــی  ــی، یک ــن الملل ــن بی ــق قوانی ــردد مطاب پرت
ــهم  ــد س ــی توان ــه م ــت ک ــی اس از روش های
ــد.  ــته باش ــا داش ــی راه ه ــذاری در ایمین تاثیرگ
ــک  ــاد ی ــر ایج ــاوه ب ــع ع ــازی راه در واق روس
ســطح صــاف و همــوار بــرای عبــور وســایل 
نقلیــه، نقــش محافــظ الیه هــای زیریــن راه 
ــه  ــه ب ــن الی ــر ای ــه اگ ــده دارد ک ــر عه ــز ب را نی
ــر اســاس تکنیک هــا و روش هــای  درســتی و ب
کامــا فنــی ســاخته نشــود، عــاوه بــر وارد 
آمــدن هزینه هــای مســتقیم ، هزینه هــای غیــر 
ــر پیکــره اقتصــادی  ــز ب مســتقیم دیگــری را نی

کشــور وارد می کنــد .
ــت  ــه موجــب افزایــش کیفی ــوری ک یکــی از ام
کارخانــه  از  اســتفاده  می شــود،  آســفالت 
آســفالت اســتاندارد و باکیفیــت اســت. حمایــت 
ــای  ــه ج ــی ب ــش خصوص ــت از بخ ــدی دول ج
ــدگان  شــرکت های دولتــی، شناســایی تولید کنن
ــه  ــق اتحادی ــا از طری ــی آنه ــت و معرف ــا کیفی ب
بــا  کیفیــت  کنتــرل  و  دیگــر  طــرق  یــا 
استاندارد ســازی اجبــاری بــرای تولیــد قیرهــای 
ــع  ــود وض ــنهادات بهب ــد از پیش ــالم، می توان س

قیــر جاده هــا باشــد.
تراکــم  دارای  ازآســفالت  اســتفاده  البتــه 
حداقــل 98 درصدبــا دانــه بنــدی مناســب 

وقیــر بــا درجــه نفــوذ بیــن 80تــا 100 مــی توانــد 
بهتریــن راهــکار بــرای اســتاندارد ســازی اصولــی 

باشــد. جاده هــا 
این هــا البتــه بخشــی از کار کارشناســان راه و 
ــد راه  ــد بای ــاد دارن ــه اعتق ــت ک ــازی اس شهرس
هــای جــاده ای و بزرگراهــی بــه اینگونــه مصالــح 
ــات  ــا خطــر تصادف ــز شــوند ت زیرســاختی مجه
ــرط  ــن ش ــه ای ــد، ب ــش یاب ــا کاه ــاده ه در ج
کــه بودجــه مناســب ایــن کار ازســوی دولــت و 

ــود. ــاص داده ش ــی اختص ــش خصوص بخ
 مرمت جاده اصفهان-کاشان 

اورژانسی است
نقــل  و  حمــل  کل  اداره  راهــداری  معــاون 
پایانه هــای اســتان اصفهــان در گفــت وگــو 
بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن بــا اشــاره بــه 
ــه عهــده  اینکــه بحــث نگهــداری از آزاد راه هــا ب
اداره کل  ایــن  و  اســت  خصوصــی  بخــش 
ــه نوســازی و روکــش آســفالت قســمتی  وظیف
از مرزهــای اســتان را بــر عهــده دارد، گفــت: 
جــاده  بخــش  مهم تریــن  حاضــر  حــال  در 
ــش  ــازی و روک ــه نوس ــاز ب ــه نی ــان ک ای اصفه
آســفالت دارد ، محــور اصفهــان - کاشــان اســت 
کــه نیــاز بــه 120 کلیومتــر لکــه گیــری و روکــش 

دارد. آســفالت 
فــرزاد دادخــواه بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای ایــن 
ــاز  ــار نی ــان اعتب ــارد توم ــه 200میلی ــازی ب نوس
اســت کــه ایــن هزینــه بایــد از درآمــد آزاد راه هــا 
تامیــن شــود، افــزود: وزارت راه و شهرســازی بــا 
بخــش خصوصــی در زمــان احــداث بزرگــراه هــا 
بــرای ســاخت و احــداث وارد عمــل مــی شــود و 
وقتــی کــه پــروژه بــه اتمــام رســید، بهــره بــردار 
آن بخــش خصوصــی اســت؛ بــه همیــن جهــت 
تعییــن قیمــت بــرای دریافــت عوارضــی نیــز بــه 
ــاره  ــا اش ــت.وی ب ــی اس ــش خصوص ــده بخ عه
ــک  ــد و هزینه)ترافی ــه متاســفانه در آم ــه اینک ب
هــم  بــا  هــا  بزرگــراه  بخــش  خوردوهــا(در 
مهم تریــن  کــرد:  تاکیــد  نــدارد،  همخوانــی 
مشــکلی کــه در بخــش اداره راه هــای بزرگراهــی 
وجــود دارد، ایــن اســت کــه حجــم بارهــای 
غیرمجــاز کــه توســط کامیــون هــا و اتوبوس هــا 
بــه اصفهــان وارد مــی شــود، باعــث خرابــی 
راه هــا شــده  و خســارت زیــادی را بــه آســفالت  

ــد. ــی کن ــا وارد م جاده ه

ــا  ــه ب ــه ای ک ــه در جلس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بخــش خصوصــی بــرای تعمیــر و نوســازی 
آســفالت محــور اصفهــان- کاشــان داشــتیم 
بهــره بــردار قــول مســاعد داد کــه پیگیــر قــرارداد 
روکــش آســفالت باشــد، گفت:بــا توجــه بــه رقــم 
باالیــی کــه بــرای ایــن کار نیــاز اســت، بــه طــور 
ــده نخواهــد  ــن کار جوابگــوی ســال آین قطــع ای
بــود؛ زیــرا در توانایــی بخــش خصوصــی نیســت.

 آسفالت 70درصد جاده قم-کاشان 
باید تعمیر شود 

ــم  ــه اینکــه در محــور قدی ــا اشــاره ب دادخــواه، ب
قــم - کاشــان کــه جــزو حــوزه اســتحفاظی اداره 
راهــداری اســت، پیگیــری روکــش آســفالت 
ــده  ــال آین ــال و س ــت و امس ــده اس ــام ش انج
بخشــی از ایــن محــور ایمــن ســازی می شــود، 
بیــان داشــت: البتــه ایــن محــور نیــاز بــه 

ــازی دارد. ــازی و آرام س ــن س ــازی، ایم نوس
ــای  ــه ه ــل پایان ــل و نق ــداری حم ــاون راه مع
اســتان اصفهــان تاکیــد کــرد: بیــن 60 تــا 
70درصــد جــاده قدیــم قــم -کاشــان بــه روکش 
ــا برآوردهــای صــورت  آســفالت نیــاز دارد ،امــا ب
گرفتــه، میــزان خرابــی شــدید ایــن بزرگــراه هــم 
ــد هــر  ــه بای ــر اســت ک ــاالی 20کیلومت ــون ب اکن
چــه ســریع تــر نســبت بــه رفــع آن اقــدام شــود .

 اعتبار میلیاردی برای نونواری
جاده ها 

وی بیــان داشــت: روکــش آســفالت محــور قــم 
- کاشــان کــه دارای خرابــی وســیعی اســت، بــه 
5 تــا 6 میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز دارد و بــرای 
ایمــن ســازی آن نیــز بایــد 700میلیــون تومــان 

اعتبــار اختصــاص داده شــود .
ــدار  ــن مق ــه، ای ــورت گرفت ــرآورد ص ــا ب ــه ب البت
ــورد  ــفالت م ــه آس ــک الی ــرای ی ــا ب ــار تنه اعتب
اســتفاده اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
ــفالت  ــه آس ــراه ب ــن بزرگ ــیعی ازای ــطح وس س
ــن  ــا ای ــاز دارد و قطع ــه نی ــد الی ــی و چن اصول

ــد. ــد ش ــه روخواه ــش روب ــا افزای ــه ب هزین
ــه نکتــه ای دیگــر اشــاره  ایــن مقــام مســئول ب
ــتان  ــطح اس ــر در س ــال حاض ــه در ح ــت ک داش
اصفهــان راه هــا و جــاده هایــی وجــود دارد کــه 
دارای خرابــی شــدید هســتند و بایــد براســاس 
ــدام  ــا اق ــازی آن ه ــه بازس ــبت ب ــت نس اولوی
شــود .دادخــواه ادامــه داد:کل راه هــای اســتان 
ــن  ــه ای ــر اســت ک ــان 11هــزارو 500کیلومت اصفه
آمــار تــا ســال 92 بــوده اســت ، بــا برآوردهــای 
صــورت گرفتــه 1300کیلومتــر راه هــای خــراب بــا 
وضعیــت شــدید در اســتان موجــود اســت کــه در 
3 ســال گذشــته بالــغ بــر 50تــا 55درصــد ترمیم 

شــده انــد .

 راه هایی که به مراقبت ویژه نیاز 
دارند

وی اضافــه کــرد: هــم اکنــون نیــز700 کیلومتــر 
راه دارای خرابــی شــدید داریــم و 400 کیلومتر راه 
بــا خرابــی متوســط کــه بایــد هــر چــه ســریع تر 
نســبت بــه تعمیــر آن اقــدام شــود؛ در غیــر ایــن 
ــه زودی  ــط ب ــای متوس ــاده ه ــار ج ــورت آم ص
 بــه راه هــای بــا خرابــی شــدید تبدیــل خواهنــد

شد.

ایــن مقــام مســئول، بــا تاکیــد بــر اینکــه 
همیشــه خرابــی هــای کــم و متوســط بــه 
خرابــی هایــی شــدید تبدیــل مــی شــوند 
و هــر روز بــه آمــار راه هــای شــدید افــزوده 
راه  اولویــت  افــزود: مهم تریــن  مــی شــود، 
ــور  ــون در مح ــر اکن ــرای تعمی ــتان ب ــای اس ه
احمــد( مــا  اصفهان)گردنــه  بــه  ناییــن 

ــد  ــه داران )بع ــان ب ــه، اصفه تودشــک و کوهپای
ــی  ــت تق ــد برگش ــه و بان ــا دامن ــگران ت از عس
ــن،  ــه نایی ــتان ب ــور اردس ــن مح ــاد( همچنی آب
یاســوج   بــه  ســیمرم  و  ناییــن  بــه   اردکان 

هستند. 
ــه  اداره  ــرای بودج ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــن  ــتانی تعیی ــی و اس ــش مل ــداری دو بخ راه
شــده اســت، افــزود: بــرای روکــش و آســفالت 
جــاده هــا امســال 45 میلیــارد تومــان بودجــه 
ملــی پیــش بینــی شــده اســت کــه هنــوز 
ــوع در  ــن موض ــت و ای ــه اس ــص نیافت تخصی
ــه  ــن بودجــه ب ــر ســاله ای ــه ه ــی اســت ک حال

ــود . ــی ش ــص داده نم ــل تخصی ــورت کام ص
 بودجه کم استانی برای نوسازی 

راه ها
وی تصریــح کــرد: جهــت نگهــداری راه هــا 
ــان بودجــه اســتانی اختصــاص  ــارد توم 20میلی
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت، ای ــده اس داده ش
ــه  ــد پای ــا 5 درص ــا 3ت ــداری راه ه ــه نگه هزین
هزینــه ســاخت بایــد پیــش بینــی شــود ولــی 

ــد . ــی افت ــاق نم ــن اتف ــفانه ای متاس

 کفه ترازو برای تولید قیرهای صادراتی 
غیرمجاز سنگین تر است 

باتوجــه بــه اینکــه اداره اســتاندارد  نقــش مهمــی 
در تعییــن کیفیــت قیــرو آســفالت مــورد اســتفاده 
ــئول  ــناس مس ــا کارش ــده دارد، ب ــر عه ــا ب در راه ه
بخــش ســاختمان و معدن اداره اســتاندارد اســتان 
اصفهــان نیــز دربــاره اینکــه آیــا ایــن دو محصــول 
ــه  ــاری هســتند، ب ــون اســتاندارد اجب مشــمول قان
ــار  ــا اظه ــی ب ــتیم.  آزاده ایروان ــو نشس ــت و گ گف
ــتاندارد  ــمول اس ــوز مش ــر هن ــه  قی ــف از اینک تاس
اجبــاری نشــده اســت، افــزود: قیــر مــورد اســتفاده 
در راهســازی مشــمول اســتاندار اجباری اســت، اما 
بایــد درنظرداشــت کــه در راه هــا مصالــح دیگــری 
چــون ســنگدانه هــا و آســفالت نیــز اســتفاده مــی 
شــود کــه بایــد اســتاندارد آن هــا بــه تاییــد برســد.

وی بــا بیــان اینکــه اکنــون در اســتان اصفهــان بین 
ــد،  ــت می کنن ــازی فعالی ــر س ــد قی ــا 30 واح 20ت
ادامــه داد: بــا آمارهــای ارائــه شــده از ســوی 
اتحادیــه، بیشــترین تخلفــات اکنــون در حــوزه 
قیرهــای صادراتــی صــورت مــی گیــرد کــه در 
ایــن زمینــه نیــز تاکنــون چنــد واحــد توســط اداره 

ــد . ــده ان ــب ش ــتاندارد پلم اس
 گزارشی مبنی براستفاده ضایعات 

صنایع درآسفالت نداریم 
اجــرای  بــر  نظــارت  نیزکارشــناس  ادامــه  در 
ــتاندارد  ــاختمانی اداره اس ــح س ــتاندارد مصال اس
اســتان اصفهــان ، درپاســخ بــه پرســش خبرنــگار 
ــات  ــتفاده از ضایع ــر اس ــی ب ــن مبن ــای وط کیمی
ــا  ــاده ه ــر وج ــفالت معاب ــع در آس ــی صنای برخ
ــد  ــی بای ــری چنیــن ضایعات ــه کارگی ــه ب گفت:البت
ــوز  ــد و هن ــتاندارد باش ــد اداره اس ــاس تایی براس
ــر  ــی در آســفالت معاب از اســتفاده چنیــن ضایعات

ــت. ــده اس ــزارش نش ــا گ ــه م ــا ب ــاده ه وج
ــری  ــش دیگ ــه پرس ــخ ب ــی در پاس ــدی جوان مه
مبنــی براینکــه قیــر اســتاندارد در جــاده هــا دارای 
چــه مشــخصاتی اســت، گفــت: قیــر هایــی کــه از 
ســوی اداره اســتاندارد بــه اداره راهــداری معرفــی 
شــده اســت ، قیــر عملکــردی PG اســت کــه اداره 
راهــداری بعــد از خریــد از کارخانجــات دارای مجوز 
کــه پروانــه اســتاندارد دریافــت کرده انــد، موظــف 
اســت ایــن قیــر را آزمایــش کــرده و بعــد از تاییــد 

تمامــی جوانــب، مــورد اســتفاده قــرار دهــد.
وی افــزود: مقاومــت ایــن قیــر بــا نفوذ60تا70درصد 
بــوده و بهتریــن قیــر دارای کیفیــت بــرای اســتفاده 
در راهســازی اســت.وی ادامــه امســال 8مــورد 
کارگاه قیرســازی کــه بــدون مجــوز اقــدام بــه تولید 
ایــن محصــول مــی کردنــد، توســط اداره اســتاندارد 
پلمــب شــدند و پرونــده آن هــا بــه مراجــع 

قضایــی ارســال شــد.

  کیمیای وطن ازاستهالک جاده های اصفهان گزارش می دهد: 

1300 کیلومتر راه خراب در اصفهان
جاده های اصفهان به امداد اورژانسی برای آسفالت نیاز دارند
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 مدیــر کل بازرســی و پاســخگویی بــه شــکایات وزارت نفــت 
گفــت: امــروزه یکــی از رویکردهــای مهــم دولــت بــه ویــژه 
ــاس و  ــون اس ــل 44 قان ــه اص ــه ب ــت، توج ــت نف در صنع

کوچــک کــردن بدنــه دولــت اســت.
عقیــق درســفر بــه اصفهــان افــزود: درحــال حاضــر، عمــل 
ــی از  ــده و یک ــل ش ــایع تبدی ــری ش ــه ام ــپاری ب برون س
به شــمار  امــروزی  جهــان  فعالیت هــای  ســودآورترین 
مــی رود.وی تصریــح کــرد: در کنــار حواشــی حاصــل از 
ــا  ــن راه حل ه ــی از بهتری ــن روش یک ــادی، ای ــود اقتص رک
ــا  ــات ب ــه خدم ــر ارائ ــه در فک ــرای شــرکت هایی اســت ک ب
ــا را  ــل هزینه ه ــال حداق ــن ح ــه درعی ــتند ک ــی هس کیفیت

ــپاری  ــرون س ــت: ب ــق گف ــراه دارد.عقی ــه هم ــا ب ــرای آنه ب
ــه  ــا کمتریــن هزین ــا کیفیــت ب ــه خدمــات ب ــوری، ارائ در تئ
ــا  ــه آن معن ــن ب ــال، ای ــن ح ــا ای ــت. ب ــده اس ــف ش تعری
نیســت کــه در صــورت برون ســپاری همــه چیــز بــه صــورت 
ــرد و شــما از باکیفیت تریــن خدمــات  کامــل انجــام می گی

می شــوید. بهره منــد 
مشــاور وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه زیانبــار بــودن آثــار فســاد 
در سیســتم اداری کشــور گفــت : در بررســی آثــار مــواردی 
چــون کاهــش ســرمایه گــذاری داخلــی و خارجــی، کاهــش 
ــره وری ســرمایه گــذاری هــای  ــت، کاهــش به درآمــد دول
عمومــی، کاهــش ســطح خدمــات اجتماعــی بــه ویــژه برای 
افــراد فقیــر و کــم در آمــد، افزایــش قیمــت اجــرای پــروژه 

هــا و کاهــش رشــد اقتصــادی مطــرح اســت. 

ــای  ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ــر ش مدی
دربــازه   اصفهــان گفــت:  منطقــه  نفتــی 
ــاه  ــا شــهریور م ــن ت ــه  فروردی ــی 6 ماه زمان
ــد  ــته 6.15 درص ــال گذش ــه س ــبت ب 96 نس
مصــرف بنزیــن در اصفهــان افزایــش داشــته 

ــش  ــاره  افزای ــان ، درب ــین صادقی است.حس
مصــرف ســوخت در اصفهــان اظهــار داشــت: 
مصــرف ســوخت بنزیــن در 6 ماهــه نخســت 
ســال جــاری نســبت بــه بــازه  زمانــی مشــابه 
ســال گذشــته، 6.15 درصــد افزایــش داشــته  

اســت. مقــدار مصــرف شــده ســوخت بنزیــن 
ســال جــاری برابــر یــک میلیــارد و 73 

ــت. ــر اس ــزار و 200 لیت ــون و 558 ه میلی
وی افــزود: مصــرف نفــت ســفید نســبت بــه 
مــدت مشــابه ســال گذشــته 44.47 درصــد 

کاهــش داشــته کــه در 6 ماهــه نخســت 
نفــت ســفید در  ســال جــاری مصــرف 
اصفهــان 4 میلیــون و 978 هــزار لیتــر بــوده 

ــت. اس
ــای  ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ــر ش مدی
نفتــی منطقــه اصفهــان بــا بیــان اینکــه 
مصــرف نفــت گاز نیــز افزایــش داشــته 
ــت  ــه نخس ــرد: در 6 ماه ــح ک ــت، تصری  اس
ــت گاز  ــدی نف ــش 5.56 درص ــال افزای امس

ــته ایم  ــته داش ــال گذش ــا س ــه ب را در مقایس
کــه مقــدار مصرفــی آن در ســال جــاری برابــر 
یــک میلیــارد و 251 میلیــون و 635 هــزار و 

ــت. ــر اس 100 لیت
ــوره  ــزان مصــرف نفــت ک ــرد: می ــان ک وی بی
میلیــون  جــاری 13  در ســال  )مــازوت( 
ــدار  ــن مق ــه ای ــت ک ــر اس ــزار لیت و 825 ه
ــته  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس

33.06 درصــد کاهــش داشــته اســت.
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معــاون آمــوزش متوســطه و دبیــر کمیتــه تدویــن دســتاوردهای 
آموزش وپــرورش گفــت: اگرچــه در ســال های گذشــته کاهــش 
ورودی دانــش آمــوزان را شــاهد بوده ایــم، امــا از ســال 91 تاکنون 
ــه ای  ــوده؛ به گون ــه افزایــش ب ــد ورودی دانــش آمــوزان رو ب رون
ــه 3000 دانش آمــوز  ــک ب ــی، نزدی کــه در هرســال در دوره ابتدای
بــه مــدارس افزوده شــده اســت کــه آموزش وپــرورش از طریــق 
مــدارس غیردولتــی، کمبــود معلــم را جبــران کــرده اســت.رحیم 
محمــدی در گفــت وگــو بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن افــزود: در 
مناطــق پرجمعیــت شــهر اصفهــان تراکــم جمعیــت دانش آموزی 
ــاالی 37 نفــر دانش آمــوز اســت؛ همچنیــن  در دوره ابتدایــی، ب
در برخــی شهرســتان ها تــا حــدود 50 درصــد مــدارس ابتدایــی 

ــه شــده اند  ــروی انســانی، دو نوبت ــود فضــا و نی ــل کمب ــه دلی ب
ــت: در  ــت.وی گف ــی اس ــکات آموزش ــای مش ــود گوی ــه خ ک
ــال  ــاع در ح ــوز اتب ــزار دانش آم ــر 55 ه ــان بالغ ب ــتان اصفه اس
تحصیــل هســتند کــه آموزش وپــرورش موظــف اســت تحصیــل 
ــا  ــد. وی ب ــرای آن هــا فراهــم کن ــی ب ــاع ایران ــد اتب ــگان مانن رای
ــرورش  ــان آموزش وپ ــن ســوابق معلم ــه اینکــه میانگی اشــاره ب
بــاالی 24 ســال اســت، افــزود: یکــی از مهم تریــن مباحــث در 
آموزش وپــرورش، توجــه بــه تخصــص گرایــی در مدیــران اســت. 
محمــدی گفت:خوشــبختانه اســتان اصفهــان در عملکــرد متوازن 
توســعه رشــته ها جــزو 3 اســتان اول کشــور طــی 2 ســال 
ــای انجام شــده  ــا برنامه ریزی ه ــز ب ــوده و امســال نی گذشــته ب
پوشــش فنــی حرفــه ای و کار و دانــش را بــه رشــدی بیــش از 41 

درصــد رســانده اســت.

مدیر کل بازرسی وزارت نفت مطرح کرد:

برون سپاری از سودآورترین فعالیت های جهان امروز 
توجه به تخصص گرایی مدیران

رویکرد اصلی آموزش و پرورش است

مدیر شرکت فرآورده های نفتی اصفهان:

مصرف بنزین در استان اصفهان ۶ درصد افزایش یافت

معاون عمرانی استاندار اصفهان تاکید کرد:
بودجه عمرانی خمینی شهر افزایش یابد
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ــه  ــا توج ــت: ب ــان گف ــتانداری اصفه ــی اس ــور عمران ــاون ام مع
ــات دانشــگاه  ــی و قطعــی شــدن مطالب ــه وصــول اســناد مال ب
ــد  ــی، بای ــیخ بهای ــی ش ــی و تحقیقات ــهرک علم ــی و ش صنعت
ــدا  ــش پی ــهر افزای ــهرداری خمینی ش ــی ش ــه عمران ــهم بودج س

ــد. کن
ــهر  ــی ش ــهردار خمین ــه ش ــم معارف ــه در مراس ــی طرف محمدعل
شــهرداری  مشــکات  مهم تریــن  از  یکــی  اینکــه  بابیــان 
ــای  ــب ه ــی و طل ــات مال ــته اختاف ــهر در دوره گذش خمینی ش
ــی  ــی- تحقیقات ــی و شــهرک علم شــهرداری از دانشــگاه صنعت
ــات  ــن مطالب ــن دوره رقــم دقیــق ای ــود، گفــت: در ای ــان ب اصفه

ــید. ــن رس ــد طرفی ــه تائی ــد و ب ــی ش کارشناس
وی ادامــه داد:بــا توجــه بــه محدودیــت زمیــن و تراکــم جمعیتی 
ــه  خمینی شــهر، ابــاغ طــرح جدیــد جامــع و طــرح تفصیلــی ب

حــل مشــکات مربــوط بــه حریــم ،محــدوده شــهری ، توســعه 
عمرانــی و شــهری ایــن منطقــه کمــک زیــادی خواهــد کــرد.

منظریــه  مشــکل  دهــه   2 از  بعــد  اینکــه  اشــاره  بــا  وی 
امام جمعــه  پیگیــری  بــا  شــد، گفــت:  حــل  خمینی شــهر 
ــاز  ــرای احــداث مصــای نم ــع ب خمینی شــهر، مشــکات وموان

اســت. شــده  رفــع  خمینی شــهر  جمعــه 
ــه ســاالنه شــهردارهای اســتان  ــان اینکــه بودجــه مصوب وی بابی
معــادل چهــار هــزار و700 میلیــارد تومــان اســت کــه بــا احتســاب 
بودجــه ســازمان های تابعــه شــهرداری ایــن بودجــه بــه 6 هــزار 
میلیــارد تومــان افزایــش پیــدا می کنــد، گفــت: ایــن بودجــه از 
ــزوده و  ــی ، ارزش اف ــوارض آالیندگ ــه ع ــارات بودج ــل اعتب مح
عــوارض شــهری و دریافتــی از مــردم شــهرهای اســتان تأمیــن 

می شــود.
ــهر در  ــهرداری خمینی ش ــهم ش ــون س ــرد: تاکن ــد ک ــه تاکی طرف
بودجــه عمرانــی 47 درصــد بــوده اســت و بایــد تــاش شــود تــا 
ــد  ــش یاب ــهر افزای ــهرداری خمینی ش ــی ش ــه عمران ــهم بودج س
ــه عنــوان شــهردار  .در ایــن مراســم علی اصغــر حــاج حیــدری ب

خمینــی شــهر معرفــی شــد.

#خبر_گردی

اصفهان4
درحاشیه

پایان مرمت آسیاب پاچنار نیاسر
سرپرســت پایــگاه میــراث فرهنگــی شــهر تاریخــی نیاســر 
گفــت: بــرای تعمیــر و بازســازی ایــن اثــر ملــی، 105 میلیون 

ریــال هزینــه شــده اســت.
علــی ابوالفضلــی افــزود: مرمــت ایــن اثــر تاریخــی شــامل 
ــه  زیربنــدی و اســتحکام بخشــی پایــه هــا، تراشــیدن بدن
دیوارهــای داخلــی بنــا و اجــرای پوشــش مجــدد بــر روی 
آنهــا، بازســازی بخشــی از ســقف بنــا، اجــرای گچــکاری بــر 
روی ســطوح داخلــی ســقف بنــا، جمــع کــردن کــف فــرش 
ــای  ــت دیواره ــازی و مرم ــرش، بازس ــی ف ــرای ختای و اج

موجــود در قســمت ســنگ آســیاب اســت.

افزایش ۱۲ درصدی امداد رسانی
 به حادثه دیدگان در اصفهان

مدیــر عامــل جمعیــت هال احمــر اســتان اصفهــان گفــت: 
تعــداد حادثــه دیدگانــی کــه نجاتگــران جمعیــت هال احمر 
ــدت  ــا م ــه ب ــد، در مقایس ــانی کردن ــداد رس ــا ام ــه آن ه ب

مشــابه ســال قبــل، 12 درصــد افزایــش یافتــه اســت.
محســن مومنــی، بــا بیــان اینکــه در 3 مــاه گذشــته 
ــه  ــان ب ــتان اصفه ــر اس ــال احم ــت ه ــران جمعی نجاتگ
ــار  ــد، اظه ــده امــداد رســانی کردن ــه دی 2 هــزار و 165 حادث
داشــت: در طــول تابســتان گذشــته، پوشــش امــدادی یــک 
هــزار و 141 مــورد حادثــه توســط امدادگــران ایــن جمعیــت 
انجــام شــده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 95 حدود 
ــاری  ــال ج ــزود: در س ــت. وی اف ــش داش ــد افزای 8 درص
ــزار و  ــه 2 ه ــتان ب ــر اس ــال احم ــت ه ــران جمعی نجاتگ
ــه در مقایســه  ــد ک ــداد رســانی کردن ــده ام ــه دی 165 حادث
بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته 12 درصــد افزایــش یافتــه 

اســت. 

کارآفرینی مردم کاشان 
نمونه عینی اقتصاد مقاومتی 

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیم قربانیکاشان

ــل  ــرای ح ــت: ب ــس گف ــان در مجل ــردم کاش ــده م نماین
معضــات صنعتگــران، اختیــارات بیشــتری به شــعبه بانک 

صنعــت و معــدن در کاشــان تفویــض شــود.
ــژاد، بابیــان ایــن مطلــب کــه کاشــان پنجمیــن  ســاداتی ن
شــهر ثروتمنــد ایــران اســت، افــزود: منطقــه کاشــان بــا اتکا 
بــه بخــش خصوصــی جــزو محــدود شــهرهایی اســت کــه 
ــته اند. در  ــرمایه گذاری را در آن داش ــن س ــا کمتری دولت ه
بخــش اقتصــادی در شهرســتان تمــام امــور ایــن بخــش 
متعلــق بــه مــردم اســت و خودشــان محــور ســرمایه گذاری 

هســتند.
وی گفــت: تــاش و کارآفرینــی مــردم کاشــان و آران 
وبیــدگل نمونــه عینــی و اجرایــی اقتصــاد مقاومتــی اســت 
و بــا مشــارکت کامــل مــردم بــه اجــرا درآمــده؛ به گونــه ای 
ــرخ بیــکاری فقــط 4 درصــد اســت. کــه درآران وبیــدگل ن

ــه تســهیات بانکــی و حــذف  ــه اینکــه ارائ ــا اشــاره ب وی ب
بروکراســی زائــد در صنعــت می توانــد بــه رشــد اقتصــادی 
ــا تعامــل صنعــت و  و رفــع بیــکاری کمــک کنــد، افــزود: ب
دانشــگاه بایــد مشــکل اشــتغال فارغ التحصیــان دانشــگاه 

ــرد. ــرف ک ــریع تر برط ــه س ــر چ را ه

تبیین نقش روحانیت هدف کنگره 
شهدای روحانی است

ــان،  ــه در اســتان و امــام جمعــه اصفه ــی فقی ــده ول  نماین
ــران  ــهدا و ایثارگ ــیه ش ــن اجاس ــزاری نهمی ــدف از برگ ه
ــاع از  ــت در دف ــش روحانی ــن نق ــتان را تبیی ــی اس روحان

ــرد. ــان ک ــامی بی ــان اس ــام و کی نظ

آیــت هللا ســید یوســف طباطبایــی نــژاد، بــا اشــاره بــه اینکه 
شــهدا و ایثارگــران روحانــی در مظلومیــت قــرار گرفتــه انــد، 
ــرای اجــرای برنامــه هــای  ــارات کافــی ب افــزود: بایــد اعتب
فرهنگــی از جملــه ســاخت فیلم های ســینمایی و ســاخت 
ــهدا در  ــگاه ش ــش و جای ــن نق ــت تبیی ــتندهایی جه مس

دفــاع از کیــان اســامی اختصــاص داده شــود.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه در زمــان جنــگ تحمیلــی حــدود 
ســه هــزار روحانــی در اصفهــان حضــور داشــتند کــه یــک 
ششــم آنهــا در عرصــه جهــاد بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل 
شــدند، افــزود: تــا کنــون بیــش از 590 شــهید روحانــی اعــم 
از شــهدای انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس شناســایی و 

پرونــده هــای آنهــا احصــا شــده اســت.

پسماند یک دغدغه 
محیط زیستی مهم است   

شــرکت  کارخانــه  از  شــهردربازدید  شهردارشــاهین 
مدیریــت پســماند شــهرداری هــای شــاهین شــهر 
ــت و  ــوع بازیاف ــت : موض ــوار گف ــهر و برخ ــی ش ، خمین
تفکیــک از مبــدأ و آمــوزش هــای مربوطــه به شــهروندان 

ــت .  ــم اس ــیار مه بس
عیســی بهمنــی ، بــا اشــاره بــه اینکــه کارخانــه پســماند 
شــهرداری هــا مــی توانــد بــا تــاش و ممارســت 
کارشناســان و کارکنــان ، در آســیا بــه عنــوان یــک واحــد 
نمونــه معرفــی شــود، افــزود: موضــوع پســماند یکــی از 
ــد  ــک تهدی ــوان ی ــه عن ــد ب ــه بای ــوارد مهمــی اســت ک م
بــه آن نــگاه کــرد و تــاش بــرای کاهــش تولیــد پســماند 
ــوده، ،  همــواره یکــی از دغدغــه هــای محیــط زیســت ب
ــامت  ــح از آن، س ــرداری صحی ــره ب ــورت به ــرا در ص زی

ــی شــود. ــن م ــه تضمی جامع
عامــل شــرکت پســماند  عارفیــان، مدیــر  مســعود 
شــهرداری هــا، گفــت : ســاالنه 7300 تــن کــود کمپوســت 
ــد مــی شــود و  ــن شــرکت تولی ــت ای ــه بازیاف در کارخان
 روزانــه حــدود 280 تن پســماند خانگــی وارد ایــن کارخانه

 می شود.

،،
مهم تریــن مشــکلی کــه در بخــش اداره 
ایــن  دارد،  وجــود  بزرگراهــی  راه هــای 
اســت کــه حجــم بارهــای غیرمجــاز کــه 
بــه  توســط کامیــون هــا و اتوبوس هــا 
اصفهــان وارد مــی شــود، باعــث خرابــی 
راه هــا شــده  و خســارت زیــادی را بــه 

آســفالت  جاده هــا وارد مــی کنــد.
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کوتاه اخبار 

آغاز آبگیری تاالب بین المللی 
گندمان 

شــهرام احمــدی مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت 
تــاالب  آبگیــری  آغــاز  از  بختیــاری  و  چهارمحــال 
ــرا رســیدن فصــل  ــا ف ــی گندمــان هم زمــان ب بین الملل
پاییــز و کاهــش مصــرف آب توســط کشــاورزان منطقــه 

ــر داد. ــطحی خب ــای س ــت آب ه ــا هدای و ب
وی گفــت: انتقــال آب هــای ســطحی بــا تــاش مأموران 
ــی  ــع محل ــکاری جوام ــت و هم ــت محیط زیس حفاظ

ــرد. ــورت می گی ص
احمــدی، مشــارکت مــردم در حفــظ تــاالب و همراهــی 
آنــان در مواقــع بحرانــی را بســیار ارزشــمند توصیــف و 
اضافــه کــرد: بــر اســاس توافــق بــا کشــاورزان منطقــه، 
عــاوه بــر حق آبــه تــاالب، آب مــازاد بخــش کشــاورزی 

نیــز بــه ســمت ایــن تــاالب هدایــت می شــود.

عدم همکاری بانک ها بزرگترین 
مانع توسعه در استان 

سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی و 
ــات  ــت: جلس ــان گف ــتانداری کرم ــع اس ــعه مناب توس
ــران  ــا حضــور مدی ــد ب ــد بای ــع تولی ــع موان ــروه رف کارگ

برگــزار شــود واال درجلســات شــرکت نمی کنــم.
ــع  ــع موان ــروه رف ــه کارگ ــی در جلس ــواد فدای محمدج
تولیــد اســتان کرمــان کــه در ســالن پیامبــر اعظــم)ص( 
ــس  ــن پ ــت: از ای ــد گف ــزار ش ــان برگ ــتانداری کرم اس
ــات آن اجرایــی نشــود شــرکت  در جلســاتی کــه مصوب

نمی کنــم.
وی بــا انتقــاد شــدید از عدم همــکاری بانک هــا در 
اســتان گفــت: عدم همــکاری بانک هــا بزرگتریــن مانــع 
توســعه در اســتان اســت و اختیــاری بــرای عمــل کــردن 
ــا بیــان اینکــه بعضی هــا فقــط  بــه مصوبــات ندارنــد. ب
ادای حمایــت از تولیــد را درمی آوردنــد گفــت: جلســات 
نبایــد بــا نماینــده ای برگــزار شــود کــه هیــچ اختیــاری 
نــدارد و خــود مدیــران بایــد در ایــن جلســات شــرکت 

کننــد.

اولین نمایشگاه گروهی نقاشی و 
طراحی در جیرفت 

اولیــن نمایشــگاه گروهــی نقاشــی و طراحــی بــه 
مناســبت هفتــه جهانــی کــودک در شهرســتان جیرفــت 

ــزار شــد.  برگ
ــزاری نمایشــگاه نقاشــی  ــه شــریف مســئول برگ حبیب
ــی  ــی و نقاش ــی، طراح ــگاه گروه ــن نمایش ــت: اولی گف
ویــژه هنرجویــان آموزشــگاه گنجینــه هنر جیرفــت در دو 
بخــش خردســال و بزرگســال بــا حضــور مدیــرکل اداره 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی جنــوب کرمــان، جمعــی از 
ــی  ــا روز جهان ــان ب ــر هم زم ــن و دوســتداران هن معاونی
کــودک در محــل یادمــان والیــت شهرســتان جیرفــت 

افتتــاح شــد.
وی در ادامــه افــزود: هــدف از برگــزاری ایــن نمایشــگاه 
ــویق و  ــن تش ــر، همچنی ــگ و هن ــطح فرهن ــاء س ارتق
ــال  ــال و بزرگس ــدان خردس ــه هنرمن ــا دادن ب ارج و به
و مهم تــر از همــه کارآفرینــی بــرای نوجوانــان و جوانــان 

اســت.

اجرایی شدن سند ملی پیشگیری 
و کنترل بیماری های غیرواگیر 

بیماری هــای  و کنتــرل  پیشــگیری  ملــی  ســند 
غیرواگیــر و عوامــل خطر مرتبــط در اســتان چهارمحال 

و بختیــاری اجــرا می شــود. 
بیماری هــای  گــروه  رئیــس  شــجاعی  محمــود 
خدمــات  پزشــکی،  علــوم  دانشــگاه  غیرواگیــر 
ــاری گفــت:  ــی چهارمحــال و بختی بهداشــتی و درمان
بیماری هــای  و کنتــرل  پیشــگیری  ملــی  ســند 
ــا آن)NCD( در  ــط ب ــر مرتب ــل خط ــر و عوام غیر واگی
می شــود. اجــرا  اســتان  ۹گانــه  شهرســتان های 

وی، کاهــش ۲۵ درصــدی مرگ و میــر زودرس ناشــی 
ــرطان ها،  ــی، س ــی، تنفس ــای قلبی عروق از بیماری ه
دیابــت، حــوادث ترافیکــی و حــوادث ناشــی از کار در 
ــداف  ــا ۱۴۰۴ را از اه ــاله از ۱۳۹۴ ت ــی ۱۰س ــازه زمان ب
کنتــرل  و  پیشــگیری  ملــی  ســند  ســیزده گانه 
ــا  ــط ب ــر مرتب ــل خط ــر و عوام ــای غیرواگی بیماری ه

ــان کــرد. آن بی

انجام بیش از ۳۱ هزار مورد 
بازرسی از اصناف 

بیــژن بهرامــی رئیــس اداره بازرســی اداره کل صنعــت، 
معــدن و تجــارت چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
طــی ۶ مــاه نخســت امســال، ۳۱ هــزار و ۸۲۱ مــورد 

ــاف ایــن اســتان انجــام شــد. بازرســی از اصن
ــزار و  ــک ه ــی ها، ی ــن بازرس ــرد: در ای ــه ک وی اضاف
۶۳ پرونــده بــا یــک هــزار و ۲۱۱ مــورد تخلــف شــامل 
گرانفروشــی، کــم فروشــی، درج نکردن قیمــت، صادر 
ــه ارزش ۲  ــور و مشــکات بهداشــتی، ب نکــردن فاکت
میلیــارد و ۶۰۸ میلیــون ریــال تشــکیل و بــه تعزیــرات 

حکومتــی ارســال گردیــد.

شعبه 2 تأمین اجتماعی اردکان 
جزء واحدهای برتر بیمه ای کشور 

حســین ســرافرازی اردکانــی رئیــس شــعبه تأمیــن 
اجتماعــی اردکان گفــت: براســاس شــاخص های 
ــن  ــازمان تأمی ــی س ــای کارشناس ــدون و ارزیابی ه م
اجتماعــی کل کشــور، شــعبه ۲ اردکان عقــدا بــه عنوان 

شــعبه برتــر کشــور معرفــی شــده اســت.
ســرافرازی اردکانــی افــزود: براســاس شــاخص های 
ــن  ــازمان تأمی ــی س ــای کارشناس ــدون و ارزیابی ه م
اجتماعــی کل کشــور در گــروه شــعب تیــپ ۵ از میــان 
۶۲ شــعبه، شــعبات دو عقــدا، صــارم و چابکســر 
ــی  ــور معرف ــوم کش ــا س ــعبه های اول ت ــوان ش به عن

شــدند.

H.Babaie@eskimia.ir
حدیثباباییگروهاستانها

ــال  ــت چهارمح ــرکل پس ــی مدی ــین عنایت حس
ــبت  ــه مناس ــری ب ــت خب ــاری در نشس و بختی
ــه  ــه زودی ب ــرد: ب ــار ک ــت اظه ــی پس روز جهان
منظــور اجــرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی  
ــی در  ــره ای و کان اینترنت ــگاه های زنجی فروش

ــود. ــدازی می ش ــاری راه ان ــال و بختی چهارمح
عنایتــی ادامــه داد: در راســتای ســاماندهی 
فروشــگاه های اینترنتــی چهارمحــال و بختیاری 
و  می شــود  ایجــاد  کان  فروشــگاه  یــک 
ــان واگــذار می شــود،  ــه متقاضی غرفه هــای آن ب
بــا ایــن اقــدام عاقه منــدان می تواننــد کاالهــای 
عرضه شــده در ایــن فروشــگاه ها را بــا برنــد 
اســتان بــه فــروش برســانند و از هرگونــه جعــل 

ــد. ــد ش ــری خواه ــتفاده جلوگی و سوءاس
وی بــا بیــان اینکــه اجــرای پروژه هــای اقتصــاد 
مقاومتــی ملــی از جملــه جی نــف و ســیماک در 
اســتان آغــاز شــده اســت؛ افــزود: شفاف ســازی 
ــردن  ــای ســامت اداری، شناســنامه دار ک و ارتق
ــک،  ــرای مل ــع ب ــده واحــد و جام و ایجــاد پرون
و  ســند  دارای  ملــک  اطاعــات  یکپارچگــی 
فاقــد ســند در کشــور، امــکان برون ســپاری 

خصوصــی،  بخــش  بــه  کاری  فرآیندهــای 
محیــط  وضعیــت  در  رتبــه کشــور  ارتقــای 
کســب وکار، کاهــش مراجعــات ارباب رجــوع 
بــرای پیگیــری،  نامبــرده  بــه دســتگاه های 
ــاک  ــن و ام ــوازی اماک ــای م حــذف بایگانی ه
از زمین خــواری، کوه خــواری در  و جلوگیــری 
کشــور از جملــه مزایــای پــروژه ســیماک در 

ــت. ــور اس کش

مدیــرکل پســت چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
پــروژه جی نــف در مناطــق شــهری و روســتایی 
شهرســتان های شــهرکرد و بروجــن اجــرا شــده 

اســت و بــه مــرور زمــان در تمــام مناطــق اســتان 
اجرایــی خواهــد شــد و تاکنــون نقشــه ۲۵۰ هزار 

مــکان ترســیم شــده اســت.
ــه  ــه در ۶ماه ــان اینک ــا بی ــه ب ــی در ادام عنایت
ــزار و ۱۰۴  ــون و ۱۲۳ ه نخســت امســال ۲ میلی
مرســوله پســتی از اســتان بــه دیگــر نقاط کشــور 
و جهــان صــادر شــده اســت اظهــار کــرد: در حــال 
حاضــر اســتان چهارمحــال و بختیــاری رتبــه ۱۶ 
کشــور در ترافیــک مرســوالت صــادره پســتی  را 

دارد.
ــات  ــی از خدم ــد ناش ــال درآم ــزود: امس وی اف
پســت اســتان ۲ میلیــارد و ۱۰۰ میلیــون تومــان 
ــا مــدت مشــابه ســال  اســت کــه در مقایســه ب
گذشــته ۲۱۰درصــد رشــد داشــته اســت، در حوزه 

ــم. ــان می دهی ــد زی ــتایی ۱۰۰ درص روس
مدیــرکل پســت چهارمحــال و بختیــاری بــا 
ــرد: در  ــح ک ــی، تصری ــد اینترنت ــه خری ــاره ب اش
ــورد  ــاه نخســت امســال ۲۰ هــزار و 7۳۲ م ۶ م
ــه ارزش بیــش از ۲ میلیــارد  خریــد اینترنتــی ب
ــام شــده  ــان در اســتان انج ــون توم و ۱۵۰ میلی
کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته 
از نظــر تعــداد ۲۲درصــد و از نظــر ارزش ۴۱درصد 

رشــد داشــته اســت.

عنایتــی خاطرنشــان کــرد: باالتریــن ســرانه 
بــه  مربــوط  اســتان  در  اینترنتــی  خریــد 

اســت. لــردگان  شهرســتان 
ــک  ــه رشــد ۱۶۸درصــدی ترافی ــا اشــاره ب وی ب
اســتان،  در  کاال  حــاوی  امانــات  و  بســته 
واحــد   ۳۱۰ هم اکنــون  کــرد:  خاطرنشــان 
ــد  ــه می دهن ــردم ارائ ــه م ــتی را ب ــات پس خدم
کــه از ایــن تعــداد ۴۸درصــد شــهری و ۵۲درصد 
ــد  ــر واح ــه ه ــن اینک ــتند، ضم ــتایی هس روس
پســتی ۳ هــزار و ۱۰۰ نفــر را در اســتان پوشــش 
ــن رقــم در  ــی کــه میانگیــن ای می دهــد در حال

ــت. ــر اس ــزار و ۱۰۰ نف ــور ۵ ه کش
مدیــرکل پســت چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
دیجیتــال  همایــش کســب و کارهای  اولیــن 
و  دانشــگاه ها  مشــارکت  بــا  آذرمــاه  در 
ــود،  ــرا می ش ــتان اج ــی اس ــتگاه های اجرای دس
ــهری  ــن پیک ش ــه زودی اپلیکیش ــن ب همچنی
اینترنتــی و ســاماندهی پیک هــای موتــوری 

موجــود در شــهرکرد راه انــدازی می شــود.

عنایتــی افــزود: مــردم اســتان می تواننــد برای 
اســتفاده از این خدمت اپلیکیشــن موردنظر را 
بــر روی گوشــی تلفــن همــراه هوشــمند خــود 
نصــب کننــد و در صــورت نیــاز از نزدیک تریــن 

پیــک خدمــات بگیرند.
 مدیرکل پســت چهارمحال و بختیــاری گفت: 
ــه ششــم توســعه  ــاده ۶۸ برنام براســاس م
تــا پایــان امســال ۵۵ دفتــر آی ســی تی 
افتتــاح  اســتان  روســتایی  مناطــق   در 

می شود. 
عنایتــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه توســعه 
محوریــت  بــا  دیجیتــال  کســب و کارهای 
خرید و فــروش اینترنتــی ازپروژه هــای اقتصــاد 
مقاومتــی پســت اســتان در ســال ۹۶ اســت، 
خاطرنشــان کــرد: امســال در راســتای برنامــه 
gnaf بهنگام ســازی ۱۵۸ هــزار رکــورد شــهری 
بهنگام ســازی  و  بروجــن  و  شــهرکرد  در 
روســتایی در شهرســتان شــهرکرد و بروجــن 
بــه تعــداد ۱۰ هــزار رکــورد انجــام می شــود.

مدیرکل پست چهارمحال و بختیاری خبر داد:

۲۱۰۰ مرسوله پستی 
از چهارمحال و بختیاری خارج شد 

دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان یــزد بــا اشــاره 
بــه خدمــات قابل تقدیــر نیــروی انتظامــی در کشــور 
ــدم امنیت ســازی در  ــی خــط مق ــروی انتظام ــت: نی گف

جامعــه اســت. 
علی اکبــر شــمس در دیــدار فرماندهــی انتظامــی اســتان 
ــه ناجــا، گفــت: ایجــاد  ــا تبریــک فرارســیدن هفت ــزد ب ی
یــک جامعــه امــن، مرهــون همدلــی، همراهــی و تــاش 
ــی و  ــی و نظام ــی، اطاعات ــی، امنیت مجموعه هــای قضای
انتظامــی اســت، امــا خــط مقــدم امنیت ســازی، نیــروی 

انتظامــی اســت.
ــام بســیار شــلوغ دهــه اول محــرم  ــه ای ــا اشــاره ب وی ب
هم زمانــی  اســتان،  در جای جــای  عزاداری هــا  اوج  و 
ــدارس  ــایی م ــر و بازگش ــه اول مه ــا هفت ــداد ب ــن روی ای

و بــار ترافیکــی فوق العــاده در ایــن زمینــه، افــزود: 
به راســتی مدیریــت نظــم و انضبــاط شــهری بــه همــراه 
ایجــاد امنیــت و آرامــش بــرای مــردم کار بســیار ســخت 
ــا حضــور  ــروی انتظامــی ب ــه نی ــود ک و طاقت فرســایی ب
پرشــمار در همــه صحنه هــا، توانســت بــر ایــن شــرایط بــا 

موفقیــت فائــق آیــد.
دادســتان عمومــی و انقــاب یــزد تصریــح کــرد: امنیــت 
و آرامــش، اتفاقــی نیســت و بایــد افــراد بســیاری پیــدا 
ــا  ــد ت ــاش نماین ــت ت ــن امنی ــاد ای ــرای ایج ــان ب و پنه

ــدگار حاصــل شــود. ــدار و مان امنیتــی پای
در پایــان ایــن دیــدار جمعــی از مقامــات قضایــی اســتان 
یــزد از ســردار ایــرج کاکاونــد فرمانــده انتظامــی اســتان 

بــه دلیــل خدمــات نیــروی انتظامــی تجلیــل کردنــد.

مــژگان میرزاباقــری کارشــناس دانه هــای روغنــی جهــاد 
کشــاورزی اســتان یــزد بــه اهمیــت کشــت دانه هــای روغنــی در 
کشــور و ضــرورت تولیــد مــواد اولیــه دانه هــای روغنــی اشــاره 
ــزا یکــی از طرح هــای  ــد کل کــرد و گفــت: طــرح افزایــش تولی
ــه  ــاورزی ب ــاد کش ــق وزارت جه ــه از طری ــت ک ــه اس موردتوج

اســتان ها ابــاغ می شــود.
ــزد در  ــتان ی ــرای اس ــزا ب ــت کل ــهمیه کش ــوص س وی در خص
ســال جــاری افــزود: در ســال زراعــی جدیــد یک هــزار هکتــار 
بــرای اســتان یــزد تعییــن شــده کــه ایــن ســطح ســهمیه بیــن 

ــت. ــده اس ــیم ش ــتان ها تقس شهرس
کارشــناس دانه هــای روغنــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
یــزد بــا بیــان اینکــه شهرســتان بافــق در ســال ۹7-۹۶ بایــد ۵ 
هکتــار کشــت کلــزا را انجــام دهــد، تصریــح کــرد: در ایــن زمینــه 

قــرار شــد بــا کشــاورزانی کــه دارای اراضــی مرغــوب هســتند و 
تجربــه کشــت کافــی دارنــد قــراردادی بســته شــود.

میرزاباقــری افزود:یــک نســخه از ایــن قــرارداد بــه کارگــزار بیمــه 
ــه بانــک کشــاورزی  جهــت بیمــه مــزارع و یــک نســخه نیــز ب
ــل داده  ــزا تحوی ــت کل ــژه کاش ــهیات وی ــت تس ــت پرداخ جه
می شــود. وی تحویــل دســتگاه ریزدانــه کار بــه متقاضیــان 
کشــت کلــزا را یکــی از برنامه هایــی بــرای کمــک بــه افزایــش 

ــرد.  ــوان ک ــی عن ــای روغن ــد دانه ه ســطح تولی
کارشــناس دانه هــای روغنــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
یــزد در خصــوص هزینــه ایــن دســتگاه بیــان داشــت: حــدود 
۵۰ میلیــون ریــال از قیمــت ایــن دســتگاه بــه صــورت باعــوض 
ــیون  ــهیات مکانیزاس ــق تس ــت آن از طری ــه قیم ــت و بقی اس

ــود.  ــت می ش پرداخ

بختیــاری  و  چهارمحــال  جهــاد کشــاورزی  رئیــس 
و  چهارمحــال  ســرماخانه های  ظرفیــت  افزایــش  از 

بختیــاری خبــر داد. 
ذبیــح هللا غریــب بــا اشــاره بــه افزایــش ظرفیــت 
ســرماخانه های چهارمحــال و بختیــاری، اظهــار داشــت: 
و  چهارمحــال  ســردخانه های  ظرفیــت  هم اکنــون 

ــت. ــه اس ــش یافت ــر افزی ــه دو براب ــاری ب بختی
وی عنــوان کــرد: بــا تاش هــای انجــام شــده و افتتــاح 
هــزار   ۵۰ افزایــش  شــاهد  جدیــد  ســردخانه های 
ــاری  ــال و بختی ــردخانه های چهارمح ــت س ــی ظرفی تن

ــتیم. هس
وی عنــوان کــرد: در حــال حاضــر ظرفیــت ســردخانه های 

چهارمحــال و بختیــاری ۱۱۰ هــزار تن اســت.

رئیــس جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری اظهــار 
داشــت: ســردخانه های ایــن اســتان در زمینــه نگهــداری 
محصــوالت غذایــی از جملــه مــرغ، گوشــت قرمــز، 

ماهــی، میــوه و... فعالیــت مــی کننــد.
ــال  ــردخانه در چهارمح ــه ۱۵ س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
و بختیــاری فعالیــت می کنــد، ادامــه داد: راه انــدازی 
ســردخانه های جدیــد در دســتور کار ایــن ســازمان 
ــان کــرد: افزایــش ظرفیــت ســردخانه ای  اســت. وی بی
چهارمحــال و بختیــاری نقــش مهمــی در کاهــش 

ضایعــات محصــوالت کشــاورزی دارد.
رئیــس جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری ادامــه 
داد: توســعه بخــش کشــاورزی نیازمنــد توســعه در تمــام 

ــه ســردخانه ها اســت. ــای کشــاورزی از جمل بخش ه

باقــر باقــری رئیــس جهادکشــاورزی شهرســتان ِبــن گفــت: 
ــر ۹۶ در  ــته ۱۴ مه ــه گذش ــوزی جمع ــال آتش س ــه دنب ب
باغــات شــهر بــن، 7 هــزار و ۵۰۰ اصلــه درخــت بــارور آلوچه، 

گــردو و بــادام خاکســتر شــد.
وی افــزود: ۲۵ هکتــار از باغــات مثمــر در ایــن آتش ســوزی 
بــرآورد کارشناســان  طبــق  شــد کــه  حریــق  طعمــه 
جهادکشــاورزی، بــه طــور میانگیــن در هــر هکتــار ۴۰۰ اصلــه 
درخــت آلوچــه و یکصــد اصلــه درخــت گــردو و بــادام کهــن 

و مثمــر وجــود داشــت.
باقــری، خســارت ناشــی از ایــن آتش ســوزی را ۲۰ میلیــارد 
ــل شــدت ســوختگی،  ــه دلی ــت: ب ــرد و گف ــام ک ــال اع ری
ــد ممکــن  ــال جدی ــی نه ــا جایگزین ــا ب ــای باغــات تنه احی

اســت.

ــرگ  ــع آوری ب ــرداران در جم ــف بهره ب ــت ضعی وی، مدیری
ــات  ــخور باغ ــردن آبش ــز نک ــک و تمی ــاخه های خش و ش
حادثه دیــده را علــت گســتردگی آتش ســوزی اعــام و 
اضافــه کــرد: شــدت بــاد پاییــزی و ســخت گذر بودن مســیر 
ــوزی  ــن آتش س ــدت گرفت ــل ش ــر عوام ــی، از دیگ دسترس
ــی  ــات قدیم ــوزی در باغ ــن آتش س ــت: ای ــی اس بود.گفتن
معــروف بــه درازدره شــهر ِبــن، منتهــی بــه حاشــیه رودخانــه 
زاینــده رود و بقعــه متبرکــه امامــزاده باباپیراحمــد)ع( رخ داد 
ــع  ــی و جوام ــای مردم ــاش نیرو ه ــس از  ۸ســاعت ت و پ
محلــی، مأمــوران آتش نشــانی و جمعیــت هال احمــر 

مهــار شــد.
شــهر ِبن)مرکــز شهرســتان ِبــن( در فاصلــه ۲۵ کیلومتــری 
شــهرکرد، مرکــز اســتان چهارمحــال و بختیــاری قــرار دارد.

استانها

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان یزد:

نیروی انتظامی خط مقدم امنیت سازی در جامعه است
رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

افزایش ظرفیت سردخانه های چهارمحال و بختیاری

کارشناس دانه های روغنی جهاد کشاورزی استان یزد

کشت کلزا ۵ هکتار از اراضی کشاورزی بافق  
در آتش سوزی باغات بِن:

هفت هزار و ۵۰۰ اصله درخت بارور خاکستر شد 

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد:

سه هزار یزدی در شش ماهه نخست 
سال جاری صاحب شغل شدند 

ــش ماهه  ــه در ش ــر ک ــن خب ــام ای ــا اع ــی ب ــا آیت الله فریب
ــزد  ــتان ی ــر در اس ــه هزار نف ــدود س ــاری ح ــال ج ــت س نخس
ــازار کار شــده اند، گفــت: از ایــن تعــداد هــزار و ۱۳۰ نفــر  وارد ب
ــه  ــی ب ــی غیردولت ــغلی و کاریاب ــاوره ش ــز مش ــق مراک از طری
ــزار و  ــات ه ــده اند و اطاع ــاغل ش ــی و ش ــان معرف کارفرمای
۸۰۰ نفــر شــاغل جدیــد نیــز در ســامانه رصــد اشــتغال توســط 
ــوان شــاغل  ــد اشــتغال به عن ــی دارای تعه دســتگاه های اجرای

جدیــد ثبــت  شــده اســت.
وی افــزود: از ایــن تعــداد افــراد گمــارده شــده توســط 
مؤسســات کاریابــی حــدود 7۱۳ نفــر در بخــش صنعــت، ۴۱7 
نفــر در بخــش خدمــات مشــغول بــه کار شــده اند؛ همچنیــن از 
ایــن تعــداد اشــتغال جدیــد نیــز ۲۳۶ نفــر در بخــش صنعــت، 

۳77 نفــر در بخــش کشــاورزی و هــزار و ۱۸7 نفــر در بخــش 
ــده اند. ــه کار ش ــغول ب ــات مش خدم

مدیــر کارآفرینــی و اشــتغال اداره کل تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی اســتان یــزد از مصــوب شــدن طــرح کارورزی 
داد  خبــر  جــاری  ســال  در  دانشــگاهی  فارغ التحصیــان 
و اظهــار داشــت: ایــن طــرح به منظــور افزایــش مهــارت 
ــرا و  ــا دکت ــی ت ــع کاردان ــگاهی از مقط ــان دانش فارغ التحصی
ــه  ــر گرفت ــا در نظ ــازار کار آن ه ــه ب ــت ورود ب ــازی جه زمینه س

ــت. ــده اس  ش
ــا اشــاره بــه اینکــه در ســال جــاری هــزار و ۴۹۸  آیت اللهــی ب
فارغ التحصیــل دانشــگاهی بیــکار در اســتان نســبت بــه 
ــرد:  ــح ک ــد، تصری ــدام کرده ان ــامانه کارورزی اق ــام در س ثبت ن
در ســال جــاری بالــغ  بــر ۱۴۰ واحــد پذیرنــده نیــز جهــت جذب 

ــد. ــام کرده ان ــور ثبت ن ــامانه مذک کارورز در س
ایــن مقام مســئول ســهمیه اســتان یــزد از ۱۵۰ هزار نفــر کارورز 
کل کشــور را چهــار هــزار و ۳۲۰ نفــر کارورز عنــوان کــرد و ادامــه 
داد: بــرای افزایــش انگیــزه کارفرمایــان بــرای جــذب کارورزان و 
مانــدگاری آنــان در محیــط کار، طــرح مشــوق بیمــه ای ســهم 

کارفرمــا بــه مــدت دو ســال و بــه میــزان ۱۰۰در صــد حــق بیمــه 
ســهم کارفرمــا اعمــال خواهــد شــد؛ بنابرایــن کارفرمایــان تــا دو 
ــده  ــال کارورزان جذب ش ــه در قب ــق بیم ــت ح ــال از پرداخ س

معــاف خواهنــد بــود.
وی طــرح مهارت آمــوزی در محیــط کار واقعــی را از دیگــر 
طرح هــای برنامــه اشــتغال فراگیــر خوانــد و خاطرنشــان 
کــرد: ایــن طــرح در راســتای رونــق اشــتغال در اســتان توســط 
فنی حرفــه ای عملیاتــی می شــود. مدیــر کارآفرینــی و اشــتغال 
اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان یــزد بــا تأکیــد بر 
اینکــه خوشــبختانه در ســال جــاری اعتبــار مشــاغل خانگــی 
ــه  ــارد تومــان ب ــغ ۱۶ میلی ــه مبل ــری ب ــا رشــد 7 براب اســتان ب
عاملیــت بانــک رفــاه و صــادرات ابــاغ  شــده اســت، افــزود: در 
ســال های گذشــته ســقف تســهیات قرض الحســنه مشــاغل 
خانگــی بــرای افــراد مســتقل پنــج میلیــون تومــان بــوده کــه 
امســال بــه ۲۰ میلیــون تومــان افزایــش پیداکــرده اســت کــه 
ایــن ظرفیــت خوبــی اســت. پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه 
ایــن طــرح بتوانــد زمینــه اشــتغال هــزار و ۲۰۰ نفــر را در ســطح 

اســتان فراهــم کنــد.

#خبر_ویژه

کوتاه از استان ها
تصادفات بیشترین عامل 

مصدومیت  در کودکان کرمانی 
ســید محمــد صابــری، مدیــر مرکــز مدیریت حــوادث 
و فوریت هــای پزشــکی کرمــان گفــت: در ۶ماهــه 
نخســت امســال ۳ هــزار و ۵۱ نفــر مصــدوم و بیمــار 
در رده ســنی کــودک و نوجــوان از اورژانس هــای 
ــان  ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــتانی دانش پیش بیمارس

ــد. ــت کرده ان ــس دریاف ــات اورژان خدم
وی مصدومیــت هــزار و ۸۴۱ نفــر را ناشــی از حــوادث 
ترافیکــی دانســت و افــزود: هــزار و ۲۱۰ نفــر از کودکان 
و نوجوانــان بــه دلیــل بیماری هــای قلبــی، تنفســی، 
ــس  ــات اورژان ــره از خدم ــنج و غی ــمومیت، تش مس

ــدند. ــد ش بهره من
صابــری بــا اشــاره بــه مقایســه آمــار ۶ماهــه نخســت 
امســال بــا مدت مشــابه پارســال، افــزود: در مقایســه 
ــن  ــان ای ــداد مصدوم ــدت مشــابه پارســال، تع ــا م ب
ــی  ــزان فوت ــه و می رده ســنی ۱۸درصــد افزايــش یافت
ــش  ــد کاه ــبختانه 7۰درص ــان خوش ــن مصدوم در ای

یافتــه اســت.

 موقت بودن حکم تعلیق
عضو زرتشتی شورای یزد 

رئیــس شــورای شــهر یــزد ابــاغ حکــم تعلیــق موقت 
عضــو زرتشــتی شــورای شــهر را تأییــد کــرد و گفــت: 
تــاش می کنیــم در رای قطعــی مشــکل حــل شــود. 
ــا  ــزد ب ــدار ی ــرد: فرمان ــار ک ــفید« اظه ــی س »غامعل
صــدور اباغــی، حکــم تعلیــق موقــت عضویت ســپنتا 
نیکنــام، عضو زرتشــتی شــورای اســامی شــهر یــزد را 

صــادر کــرده اســت.
وی افــزود: ایــن حکــم روز گذشــته بــه شــورای شــهر 
یــزد ابــاغ شــده و از طرفــی ســپنتا نیکنــام هــم برای 

مــدت ۱۵ روز بــه مرخصــی رفتــه اســت.  
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــزد گف ــهر ی ــورای ش ــس ش رئی
تبعــات سیاســی داخلــی و خارجــی کــه لغــو عضویت 
ــرای  ــد ب ــزد می توان ــهر ی ــورای ش ــتی ش ــو زرتش عض
کشــور ایجــاد کنــد، تــاش می کنیــم در ایــن فرصــت 
ــا مســئولین کشــور، شــرایط  ــی ب ۱۵روزه، طــی رایزن

تغییــر حکــم را ایجــاد کنیــم.

 کشف کاالی قاچاق
در چهارمحال و بختیاری 

فرمانــده انتظامــی چهارمحــال و بختیــاری از کشــف 
محمولــه کاالی قاچــاق در محــور یاســوج بــه لــردگان 

خبــر داد. 
ــی کســب  ــزاده گفــت: در پ ــاس غام ســردار غام عب
خبــری مبنــی بــر حمــل کاالی قاچــاق از محور هــای 
ســمت  بــه  بختیــاری  و  چهارمحــال  مواصاتــی 
ــورت  ــه ص ــوع ب ــور، موض ــزی کش ــتان های مرک اس
ــتان  ــی شهرس ــوران انتظام ــتور کار مأم ــژه در دس وی

ــت. ــرار گرف ــردگان ق ل
وی افــزود: مأمــوران طــی عملیــات ایســت و بازرســی 
در محــور یاســوج بــه لــردگان ســه دســتگاه خــودروی 

حامــل بــار را متوقــف کردنــد.

اهدای 60 عضو بیماران مرگ مغزی 
در چهارمحال و بختیاری

زهــرا ســیاح اظهــار کــرد: از ابتــدای امســال ۶۰ عضو از 
۲۴ بیمــار مرگ مغــزی در چهارمحــال و بختیــاری بــه 

افــراد نیازمنــد اهدا شــده اســت.
وی افــزود: ایــن اعضــا شــامل کبــد، نســوج، کلیه هــا 
و دو قلــب اهداشــده از دو کــودک هســتند کــه 
کلیه هــا در داخــل اســتان پیونــد زده  و مابقــی اعضــا 
ــوند. ــتاده می ش ــران فرس ــان و ته ــیراز، اصفه ــه ش ب

هماهنگ کننــده تیــم پیونــد اعضــای چهارمحــال 
ــد ســقوط و  ــی مانن ــرد: حوادث ــه ک ــاری اضاف و بختی
ــزی  ــوت مرگ مغ ــترین ف ــاده ای بیش ــات ج تصادف
ــاص  ــود اختص ــه خ ــال را ب ــا ۴۵ س ــنین ۱۵ ت در س

می دهــد.
ــته در  ــال گذش ــی س ــه ط ــه اینک ــاره ب ــا اش ــیاح ب س
چهارمحــال و بختیــاری ۲۴ بیمــار مرگ مغــزی اعضای 
ــه داد: خوشــبختانه امســال  ــد ادام خــود را اهــدا کردن
7۰درصــد از خانواده هــای بیمــاران مرگ مغــزی در 

ــد. ــت می دهن ــو رضای ــدای عض ــه اه ــتان ب اس

برگزاری دومین دوره کتاب سال 
استان یزد برگزار می شود

ــدف  ــا ه ــزد ب ــتان ی ــال اس ــاب س ــن دوره کت دومی
یزدشناســی و تقدیــر از آثــار مرتبــط بــا اســتان یــزد در 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــال برگ ــاه امس بهمن م
دبیرخانــه ایــن جشــنواره از پدیدآورنــدگان، مترجمان، 
مصححــان و ناشــران دعــوت کــرده بــا ثبــت نــام در 
 ،www.yazd.farhang.gov.ir تارنمــای اینترنتــی
کتــاب یــا کتاب هــای پیشــنهادی خــود را بــا موضــوع 
یــزد، بــه دبیرخانــه جایــزه کتــاب ســال یــزد معرفــی 

. کنند
هــدف از بزگــراری ایــن جشــنواره حمایــت و تشــویق 
مؤلفــان، مترجمــان و مصححان و ناشــرانی اســت که 

در زمینــه معرفــی یــزد و یزدپژوهــی قلــم می زننــد.

 تغییر الگوی کشت در 
چهارمحال و بختیاری ضروری است

طاهــر نوربخــش در همایــش اعضای خانه کشــاورزی 
بــا اشــاره به اینکــه تغییر الگــوی کشــت در چهارمحال 
و بختیــاری ضــروری اســت، اظهــار داشــت: منابع آب 
ــه  ــش یافت ــاری کاه ــال و بختی ــتان چهارمح در اس

اســت.
ــارش در  ــش ب ــالی و کاه ــرد: خشکس ــوان ک وی عن
اســتان چهارمحــال و بختیــاری بر روی میــزان آبدهی 
چاه هــا، قنات هــا و چشــمه ها تأثیــر گذاشــته اســت 

و شــاهد افــت ســطح آب هــای زیرزمینــی هســتیم.
مدیــر آب وخــاک و امــور فنــی و مهندســی ســازمان 
بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان  جهادکشــاورزی 
ادامــه داد: بهــره گیــری از تجهیــزات آبیــاری نویــن در 
 اراضــی کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری ضــروری

 است.

،،
و  چهارمحــال  پســت  مدیــرکل   
بختیــاری گفــت: بــه زودی بــه منظــور 
اقتصــاد  سیاســت های  اجــرای 
مقاومتــی فروشــگاه های زنجیــره ای و 
ــدازی  کالن اینترنتــی در اســتان راه ان

می شــود.

بــا روســای   خــداداد مقبلــی در جلســه 
تشــکل های صنفــی مســافربری برون شــهری 
اســتان کرمــان اظهار داشــت: در اســتان کرمــان 
نــاوگان عمومــی مســافربری توانمنــدی وجــود 
شــمال  در  اتوبــوس  دســتگاه   ۵۰۴ و  دارد 
اســتان کرمــان خدمــات جابه جایــی مســافر 

ــد. ــام می دهن ــور انج ــر کش ــه سراس را ب
ــی  ــاوگان عموم ــه ن ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
امن تریــن وســیله مســافری در جاده هــا 
ــات  ــش تصادف ــل افزای ــت: دالی ــت گف اس
نقلیــه  وســایل  از  اســتفاده  جاده هــا  در 
ــد  ــت و بای ــفر اس ــگام س ــخصی در هن ش

فرهنــگ اســتفاده از وســایل نقلیــه عمومــی 
ــوان از  ــا بت ــود ت ــتر ش ــردم بیش ــن م در بی
هزینه هــا و مشــکات بعــدی جلوگیــری 

ــرد. ک
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه ســفر زائــران 
اربعیــن یــک فرصــت معنــوی بــرای خدمت 
ــران ســرور و ســاالر شــهیدان اســت  ــه زائ ب
افــزود: در ایــن موضــوع جلســات متعــددی 
در اســتان بــا ســتاد عتبــات عالیات و ســتاد 
ــده و  ــکیل ش ــان تش ــتان کرم ــن اس اربعی

نتایــج خوبــی داشــته اســت.

ــه اینکــه در ســال ۹۵ ســهمیه  ــا اشــاره ب وی ب
ــران ۳۰  ــی زائ ــرای جابه جای ــان ب ــتان کرم اس
ــی  ــر یعن ــزار و ۵۰۰ نف ــه ۱۶ ه ــود ک ــر ب ــزار نف ه
حمل و نقــل  نــاوگان  از  ســهمیه  ۵7درصــد 
عمومــی اســتفاده کردنــد گفــت: هنــوز ســهمیه 
پیش بینــی  امــا  نشــده  اعــام  امســال 
ــهمیه  ــر س ــزار نف ــدود ۴۴ ه ــه ح ــود ک می ش
اســتان کرمــان در بحــث نــاوگان عمومی باشــد.
مقبلــی بــا بیــان اینکــه امــکان اعــزام روزانــه 7۰ 
دســتگاه اتوبــوس بــه مــرز شــلمچه وجــود دارد 
خاطر نشــان کــرد: اســتان کرمــان معین اســتان 
سیســتان و بلوچســتان نیــز هســت و در صورت 

نیــاز ایــن اســتان امــکان کمک رســانی و اعــزام 
اتوبــوس وجــود دارد و آمادگــی کامــل را داریــم.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه زائــر امــام حســین )ع( 
احتــرام خاصــی دارد و هــر چــه بتوانیــم بیشــتر 
ــز  ــش نی ــر و ثواب ــم، اج ــت کنی ــر خدم ــه زائ ب
بیشــتر اســت گفــت: نــرخ کرایــه همــان نــرخ 
ــام  ــق انج ــا تواف ــت و ب ــته اس ــال های گذش س
شــده هیــچ افزایــش کرایــه ای در اســتان کرمان 

ــم داشــت. نخواهی
جــاده ای  حمل و نقــل  و  راهــداری  مدیــرکل 
ــه برگــزاری  ــا توجــه ب اســتان کرمــان افــزود: ب
جلســات توجیهــی بــا تشــکل های صنفــی 
شــرکت های  تمــام  اســت  شــده  مقــرر 
نظــارت  بــه  نســبت  اســتان  مســافربری 
مضاعــف و کنتــرل اتوبوس هــای اعزامــی و 

ایمــن بــودن آن هــا اقــدام کننــد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان: 

کرایه جابه جایی زائران اربعین در استان کرمان هیچ افزایشی ندارد



حســین عبدالعزیــزی کارشــناس بهداشــت مــواد غذایــی اظهــار 
کــرد: شــهروندان بایــد از مصــرف غذاهــای چــرب و آغشــته بــه 

روغــن پرهیــز کننــد و از حداقــل روغــن اســتفاده کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه بــه جــای روغن هــای جامــد، کــره حیوانــی 
ــون و  ــن زیت ــژه روغ ــه وی ــع ب ــای مای ــن از روغن ه و مارگاری
کانــوال در طبــخ غــذا اســتفاده شــود، افــزود: بهتــر اســت غــذا 

بــه صــورت آب پــز ، بخارپــز و کبابــی اســتفاده شــود.
کارشــناس بهداشــت مــواد غذایــی ادامــه داد: متأســفانه 
ــای  ــه غذاه ــز تهی ــتوران ها و مراک ــتر رس ــه در بیش ــی ک غذاهای
ــیار  ــترول بس ــی و کلس ــود دارای چرب ــرو می ش ــرپایی س س
ــهروندان  ــن ش ــرد: همچنی ــان ک ــت.عبدالعزیزی بی ــی اس باالی
بایــد از مصــرف مــواد حــاوی قنــد و شــکر همچــون شــیرینی، 
ــای  ــه ج ــد و ب ــز کنن ــدًا پرهی ــاری ج ــوه تج ــابه ها، آب می نوش

ــدون  ــک ب ــا دوغ کم نم ــیرین و گازدار از آب و ی ــابه های ش نوش
ــد. گاز اســتفاده کنن

وی بــا اشــاره بــه اینکــه مهم تریــن دلیــل مرگ و میــر در کشــور 
بیماری هــای غیرواگیــر اســت، خاطرنشــان کــرد: تغذیــه 
ــی از مهمتریــن  ــد، نمــک و چرب ــاد قن نامناســب و مصــرف زی
ــا کاهــش مصــرف ایــن ســه مــاده  عوامــل خطــر آن اســت؛ ب
فریبنــده بــه حفظ ســامتی خــود کمک کنیــد. عبدالعزیــزی در 
پایــان بــا بیــان اینکــه نبایــد در مصــرف قنــد و شــکر زیــاده روی 
ــه توصیه هــای پزشــکان در ایــن  ــر توجــه ب ــا تأکیــد ب کــرد و ب
زمینــه، خاطرنشــان کــرد: بهتــر اســت از جایگزین های مناســب 
ــاده روی در  ــرا زی ــی اســتفاده شــود؛ زی ــاده غذای ــن م ــرای ای ب
ــه  ــراد ب ــرای اف ــده ای را ب ــد و شــکر مشــکات عدی مصــرف قن

وجــود مــی آورد.

ــه  ــان اینک ــا بی ــاروری ب ــت ب ــات بهداش ــز تحقیق ــس مرک رئی
ــل  ــه دالی ــردان ب ــت: م ــوند، گف ــار می ش ــتر بیم ــردان بیش م
مختلــف اعــم از فرصــت کــم و مشــغله زیــاد، کمتــر به ســامت 

ــد.  ــردی توجــه دارن ف
دکتــر ســید جلیــل حســینی بــا اشــاره بــه برگــزاری ایــن کنگــره  
ــاروری  ــاروری و ناب ــت ب ــات بهداش ــز تحقیق ــرد: مرک ــار ک اظه
دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی از ســال ۱۳۸۴ فعالیت 
خــود را شــروع کــرد و در ســال های گذشــته بیــش از ۲۰۰ طــرح 
تحقیقاتــی مصــوب در زمینه هــای مختلــف علــوم بالینــی، پایه، 
ــه  ــت ک ــته اس ــی داش ــلولی و مولکول ــاروری، س ــت ب بهداش
ــکی  ــر پزش ــای معتب ــاالت در ژورنال ه ــار مق ــه انتش ــر ب منج
ــات  ــادل اطاع ــز  تب ــداف مرک ــزود: از اه ــت. وی اف ــده اس ش
علمــی همــکاران و پژوهشــگران و آشــنایی متخصصیــن و 

دانشــمندان خــارج از کشــور بــا پیشــرفت های علمــی کشــور و 
مراکــز تحقیقاتــی بــوده اســت کــه در ایــن راســتا پنــج همایــش 
بین المللــی و دو همایــش ملــی در موضوعــات مهــم مبتــا بــه 
جامعــه در زمینــه ســامت بــا عناویــن بهبــود کیفیــت زندگی در 
زنــان یائســه، تنظیــم خانــواده، رویکردهــای نوآورانــه، بــارداری 
ایمــن و تأثیــر شــرایط محیطــی در بــاروری و نابــاروری را تاکنون 

برگــزار کــرده اســت.
رئیــس مرکــز تحقیقــات بهداشــت بــاروری بــه موضوع ســامت 
مــردان اشــاره کــرد و گفــت: ســامت مــردان نیز موضــوع مهمی 
اســت کــه بــه دالیــل مختلــف اعــم از فرصــت کــم  و مشــغله 
ــردی و در معــرض  ــه ســامتی ف ــر ب ــاد مــردان، توجــه کمت زی
انــواع فاکتورهــای مضــر شــغلی قــرار گرفتــن، کمتــر مــورد توجه 

ــرد. ــرار می گی ق

کارشناس سازمان غذا و دارو مطرح کرد:

قند، نمک و چربی عامل اصلی بیماری های غیرواگیر
رئیس مرکز تحقیقات بهداشت باروری مطرح کرد:

مردان بیشتر از زنان بیمار می شوند 

بهترین نمک طبیعی کدام است
ــوع نمــک، نمک ســنِگ ســفید، ســخت، صــاف و شــفاف اســت  بهتریــن ن
ــور از  ــه منظ ــن اســت ک ــه آن توجــه داشــت ای ــد ب ــه بای ــی ک ــه مهم و نکت
»بهتریــن نمــک«، نمــک طبیعــی اســت نــه نمک هــای موجــود در بــازار کــه 
بــا تصــرف در آن و اضافــه کــردن یــد بــه آن موجبــات عــوارض بیشــتر، چــه 

ــد. ــم می آورن ــرد مزاج را فراه ــه س ــزاج و چ ــراد گرم م در اف
طبیعــت نمــک، گــرم و خشــک اســت و بــرای ســردمزاجان و هضــم 
ــده  ــده ســنگینی معــده و بازکنن ــد اســت؛ نمــک برطرف کنن ــر غــذا، مفی بهت
گرفتگی هــای کبــد و طحــال یعنــی یکــی از بهتریــن داروهــا بــرای بیمــاری 

ــد چــرب اســت. کب
ــن  ــد ب ــت؛ محم ــاد اس ــده ب ــده و روده و دفع کنن ــرم مع ــنده ک ــک، کش  نم
یعقــوب کلینــی می گویــد: روایــت شــده از حضــرت ابــی عبــدهللا علیه الســام 
کــه حضــرت رســالت پنــاه صلــی هللا علیــه و آلــه و ســلم خطــاب بــه علــی 
ابــن ابــی طالــب علیه الســام فرمودنــد: »یــا علــی، افتتــاح کــن طعــام خــود 
را بــه خــوردن نمــک و اختتــام کــن بــه نمــک، پــس بــه درســتی که شــخصی 
کــه افتتــاح کنــد طعــام خــود را بــه نمــک و اختتــام کنــد بــه نمــک، محفــوظ 
می مانــد از 7۲ مــرض کــه از جملــه آن هــا جنــون و جــذام و بــرص اســت.«

و در حدیــث دیگــر از همــان حضــرت آمــده اســت کــه حــق ســبحانه تعالــی 
وحــی کــرده بــه ســوی حضــرت موســی علیه الســام کــه: »ای موســی ابتــدا 
کــن بــه ملــح و ختــم کــن بــه ملــح طعــام خــود را، به درســتی کــه دوا اســت 
7۰ مــرض را کــه کمتریــن و ضعیفتریــن آن هــا جنــون و جــذام و بــرص و درد 

گلــو و دنــدان و شــکم اســت.«
پیامبــر اکــرم صلــی هللا علیــه و آلــه فرموده انــد: »ســید غذاهــا نمــک اســت.« 
ــه  ــت ک ــده اس ــام آم ــدهللا علیه الس ــی عب ــرت اب ــر از حض ــث دیگ در حدی
عقــرب حضــرت رســول هللا صلــی هللا علیــه و آلــه را گزیــد پــس آن حضــرت، 
لعنــت فرمودنــد عقــرب را و فرمودنــد کــه نگذاشــتی تــو هیــچ مؤمنــی را کــه 
اذیــت نرســانیدی و نــه هیــچ کافــری را پــس نمــک طلبیدنــد و بــر آن موضع 

مالیدنــد درد ســاکن شــد.
ــل  ــب تحلی ــی موج ــه خوراک ــی و چ ــورت موضع ــه به ص ــک چ ــرف نم مص

ــود. ــن می ش ــردازش ذه ــرعت پ ــش س ــز و افزای ــای مغ رطوبت ه
بــرای  و  بینایــی  تقویــت  موجــب  به صــورت ســرمه،  آن  از  اســتفاده   
ــت  ــع اس ــت، ناف ــری اس ــردی و ت ــی از س ــه ناش ــمی ک ــای چش بیماری ه
ــت. ــیده اس ــدان پوس ــه و دن ــت لث ــب تقوی ــک موج ــزه نم ــن مزم همچنی

 آشــامیدن آب نمــک موجــب اســتفراغ می شــود و اگــر بــا ســکنجبین خــورده 
شــود، بــرای پاکســازی معــده مفید اســت. 

محمــود کریمــی مبارکــه فوق تخصــص جراحــی 
ــار  ــره ای اظه ــک های بین مه ــاره دیس ــو درب زان
کــرد: دیســک های بین مهــره ای شــایع ترین 

علــت کمردردهــا هســتند. 
از  ایــن دیســک ها حلقــه ای دایره ای شــکل 
الیــاف کاژن هســتند کــه در وســط آن هــا مــاده 
ــر روی  ــا ب ــت مهره ه ــرار دارد و حرک ــی ق ژالتین

ــود. ــام می ش ــک ها انج ــن دیس ای
وی بیــان کــرد: در برخــی مــوارد ایــن حلقه هــای 
دایره ای شــکل پــاره می شــوند و مــاده ژالتینــی 
ــد.  ــدا می کن ــی ورود پی ــال نخاع ــه درون کان ب
ــرون  ــی بی ــال نخاع ــی از کان ــه های عصب ریش
ــن  ــی روی ای ــاده ژالتین ــه م ــد؛ در نتیج می آین

درد  احســاس  فــرد  و  وارد  فشــار  ریشــه ها 
می کنــد.

ایــن فوق تخصــص جراحــی زانــو افــزود: درد در 
ناحیــه کمــر اســت و تــا نــوک انگشــتان پــا نیــز 
ــمت  ــب از قس ــود. درد اغل ــل ش ــد منتق می توان

ــد. ــه پاییــن را درگیــر می کن ــو ب زان
کریمــی مبارکــه احســاس گزگــز، ســوزن ســوزن 
ــا را از  ــردن پاه ــخ ک ــن و ی ــواب رفت ــدن، خ ش
ــد  ــر دانســت و تأکی ــم شــایع دیســک کم عائ
کــرد: درد مبتایــان بــه ایــن عارضــه معمــوالً بــا 
اســتراحت تســکین پیــدا می کنــد و بــا فعالیــت 

تشــدید می شــود.
ــک  ــخیص دیس ــرای تش ــرد: ب ــح ک وی تصری

 MRI کمــر از روش هایــی ماننــد رادیوگرافــی یــا
اســتفاده می شــود. بــه طــور کلــی اگــر از افــراد 
بــاالی 6۰ ســال MRI گرفتــه شــود همــه آن هــا 
دچــار دیســک کمــر خفیــف هســتند؛ امــا همــه 
آن هــا عائــم دیســک کمــر را ندارنــد. وقتــی از 
ــه  ــاز ب ــه نی ــود ک ــه می ش ــخص MRI گرفت ش
عمــل جراحــی باشــد. در چنیــن حالتــی قــدرت 
انگشــتان پایــش کاهــش پیــدا مــی کنــد و یــا 
ــن احتمــال وجــود دارد  ــده ای نزدیــک ای در آین

کــه دچــار فلــج عصبــی شــود.
دیســک  دربــاره جراحــی  مبارکــه  کریمــی 
ــا  ــراح ب ــل، ج ــن عم ــرد: در ای ــار ک ــر اظه کم
خــروج مــاده ژالتینــی بیــن دیســک ها ســبب 

ــته  ــب برداش ــار از روی عص ــه فش ــود ک می ش
شــود در نتیجــه فــرد بهبــود پیــدا می کنــد؛ البته 
تنهــا افــرادی که دردشــان ناشــی از دیســک کمر 
اســت بایــد عمــل جراحــی انجــام دهنــد، اگــر 
درد ناشــی از دیســک نباشــد بــا عمــل جراحــی 

ــد. ــدا نمی کن ــود پی ــرد بهب ــز ف نی
ــر  ــک کم ــه دیس ــان ب ــرد: مبتای ــان ک وی بی
ــه  ــد س ــا بای ــان تنه ــود بیماریش ــورت ع در ص
ــن عارضــه  ــد افــراد دچــار ای روز اســتراحت کنن
بایــد بــه پهلــو بخوابنــد و بالشــی را بیــن 
زانوهایشــان قــرار دهنــد و پاهایشــان را بــه 
ــراد  ــن اف ــد، همچنی ــع کنن ــکم جم ــل ش داخ
دچــار ایــن عارضــه بایــد از داروهــای ضــد 
ــن«،  ــین« و »بروف ــد »ایندومتاس ــاب مانن الته
ــد  ــف مانن ــی خفی ــش عصب ــای آرام بخ داروه
و  »گاباپنتیــن«  و  کدئیــن«  »اســتامینوفن 

داروهــای ضدافســردگی ماننــد »ایمی پرامیــن« 
یــا »آمی تریپتیلیــن« اســتفاده کننــد.

بــه  وی گفــت: حــدود 9۰درصــد مبتایــان 
ــا  ــان ب ــود بیماریش ــان ع ــر در زم ــک کم دیس
مصــرف  و  فیزیوتراپــی  کــردن،  اســتراحت 
داروهــا بهبــود پیــدا می کننــد. ایــن افــراد بایــد 
ــز  ــکم را نی ــات ش ــی عض ــای تقویت ورزش ه
ــخاص  ــور اش ــن منظ ــرای ای ــد. ب ــام دهن انج
ــد  ــع کنن ــکم جم ــل ش ــان را داخ ــد پاهایش بای
روی  بــر  را  دست هایشــان  حالتی کــه  در  و 
ــو را بــه مــدت  زانوهایشــان گذاشــته اند، هــر زان
ده شــماره جمــع و آزاد کننــد ســپس ایــن 
حرکــت را بــرای هــر دو زانویشــان انجــام دهنــد.

افــرادی کــه عضــات شــکم محکم تــری دارنــد، 
کانــال نخاعــی آن هــا گشــادتر اســت، بنابرایــن 
فشــار کمتــری بــر عصــب آن هــا وارد می شــود.

#طب_سنتی

سالمت6

یک فوق تخصص جراحی زانو:

استراحت مطلق برای مبتالیان به دیسک کمر ممنوع است 

دانستنیهایعلمی

اسید معده را جدی بگیرید 
حــوزه کلینیــک در نظــر دارد تازه تریــن دانســتنی های 

پزشــکی را در اختیــار مخاطبــان خــود قــرار دهــد.
 اسید معده را جدی بگیرید

اگــر از رفاکــس اســید معــده مزمــن رنــج می بریــد، 
احتمــاال از حقیقتــی هشــداردهنده دربــاره شــرایط خود 
آگاه هســتید؛ بازگشــت اســید معــده بــه مــری خطــر 

ابتــا بــه ســرطان مــری را افزایــش می دهــد.
 تقویت سیستم ایمنی بدن با این ویتامین

عفونــت  مقابــل  در  را  بــدن  ایمنــی   Aویتامیــن
لنفوســیتی  هــای  پاســخ  و  می دهــد  افزایــش 
 علیــه آنتی ژن هــای ایجادکننــده بیمــاری را افزایــش 
می دهــد. ایــن ویتامیــن غشــاهای مخاطــی را بــرای 
ــن  ــی دارد و همچنی ــه م ــوب نگ ــتر مرط ــی بیش ایمن
افزایــش  را  خــون  ســفید  ســلول های  فعالیــت 

می دهــد.
 نقش تغذیه سالم بر روی مفاصل

تغذیــه ســالم نقــش بســیار مهمــی در بهبــود مفاصــل 
دارد. تغذیــه ســالم تغذیــه ای اســت کــه تمــام 
باشــد.  موجــود  آن  در  غذایــی  دســته بندی های 
میوه هــا و ســبزیجات، شــیر و لبنیــات، مــواد پروتئینی 
)گوشــت ســفید، ماهــی، تخم مــرغ(، حبوبــات و 
غــات بــه ترتیــب از اهمیــت باالیــی در پیشــگیری از 

ــد. ــش دارن ــروز نق آرت
 کمبود کلسیم در بدن، حمله قلبی ناگهانی 

را افزایش می دهد
ــزان  ــن می ــراد دارای پایین تری ــد اف ــان دریافتن محقق
کلســیم در خــون در مقایســه بــا افــراد دارای باالتریــن 
ــه  ــرض حمل ــتر در مع ــر بیش ــیم، دو براب ــزان کلس می

قلبــی ناگهانــی هســتند.
 عوامل کبد چرب را بشناسید

مصــرف موادغذایــی ســرخ کردنی، جگــر، سوســیس، 
ــد  ــن جام ــفند و روغ ــز گوس ــه، مغ ــاس، کله پاچ کالب
ــود  ــراد می ش ــرب در اف ــد چ ــه کب ــروز عارض ــث ب باع
کــه می توانیــد بــا مصــرف موادغذایــی ماننــد آبزیــان، 
روغــن زیتــون، ســبزیجات و میوه جــات تــازه، آب پــز و 
مــواد دارای فیبــر مانــع انباشته شــدن چربــی در کبــد 

شــوید.
 مادران ورزشکار نوزادان باهوش تر دارند

مــادران ورزشــکار عــاوه بــر ســودبردن از مزایــای متعدد 
ــری هــم  ــوزادان باهوش ت ســامتی و زایمــان آســان، ن
ــد. داشــتن فعالیــت ورزشــی کافــی  ــا می آورن ــه دنی ب
در دوران بــارداری کاهــش خطــر دیابــت بــارداری، 
افزایــش ســطح انــرژی و ســطح آمادگی بــدن، تقویت 
ــی  ــتگی ناش ــش خس ــکم، کاه ــه ش ــات ناحی عض
ــن، تســهیل و تســریع گــردش خــون و  از حمــل جنی

ــراه دارد. ــه هم ــن را ب ــادر و جنی ــیژن گیری م اکس
 خواص کنگرفرنگی

ــرا شــده و  ــع ســنگ های کیســه صف ــاه باعــث دف ــن گی ای
ــی دارد.  ــذا را در پ هضــم غ

آرتیشــو یــا کنگرفرنگــی داروی الغــری اســت و کســانی کــه 
قصــد کاهــش وزن دارنــد می تواننــد هــر روز آرتیشــو مصرف 

  . کنند

تغذیه

میوه های خشک مفیدند؟
زمانــی کــه آب از میوه هــا حــذف می شــود، مــواد 
مغــذی و فیبــر مورد نظــر آن هــا باقــی می مانــد. بــرای 
ــد  ــای خشــک بای ــازه و میوه ه ــای ت مقایســه میوه ه
ــوی  ــان کــرد کــه نیم فنجــان زردآل ــن موضــوع را بی ای
خشــک دارای ۴.7 گــرم فیبــر می باشــد؛ امــا همــان 
میــزان در تکه هایــی از زردآلــوی تــازه حــاوی ۱.6 گــرم 
ــای  ــت میوه ه ــوان گف ــن می ت ــر می باشــد. بنابرای فیب
خشــک منبــع غنــی از آنتی اکســیدان، اســیدفولیک و 

ــد. ــه شــمار می رون ویتامیــن ب6 ب
یــک مطالعــه  اپیدمیولوژیــک کــه روی بیــش از 
۱۳۰۰۰ نفــر انجــام شــده بــود نشــان داد، افــرادی کــه 
دریافته انــد کــه خــوردن میــوه  خشــک مــواد مغــذی 
بیشــتری بــه بــدن می رســاند، در مقایســه بــا کســانی 
کــه میــوه  خشــک مصــرف نمی کننــد دارای وزن 

ــری هســتند. کمت
بــا ایــن حــال، مهــم اســت کــه در نظــر داشــته باشــید 
کــه قند هــای طبیعــی در میوه هــای خشــک بیشــتر 
ــه  ــرای عمــوم ب ــی ای ب ــد کــه لزومــا نگران وجــود دارن
همــراه نداشــته و حتــی می تواننــد بــرای ورزشــکاران 
کــه نیــاز بــه ســوخت ســریع دارنــد نیــز مفیــد باشــند. 
امــا ایــن موضــوع می توانــد بــرای کســانی کــه دائمــا 
ــری خــود هســتند،  ــدرات و کال ــد، کربوهی مراقــب قن
مســئله باشــد. بــه عنــوان نمونــه، یــک فنجــان انگــور 
ــان  ــک فنج ــا ی ــری دارد، ام ــد و ۱۰۴ کال ــرم قن ۲۳ گ
ــی  ــری؛ یعن کشــمش ۱۱6 گــرم شــکر دارد و 5۰۳ کال

پنــج برابــر مقــدار اصلــی.
دســتور العمل های تغذیــه  ایــاالت متحــده، مصــرف 
روزانــه دو نصــف فنجــان میــوه  خشــک را توصیــه 
می کنــد، بــه ایــن معنــا کــه نصف فنجــان میوه خشــک 

ــت. ــان اس ــک فنج ــر ی ــی براب دارای ارزش غذای
بــرای افــرادی کــه دیابتــی هســتند و مراقــب مصــرف 
قوانیــن  می باشــند  روز  طــول  در  کربوهیدرات هــا 

ــود دارد. ــی وج مختلف
ــددکار  ــه و م ــر تغذی ــص معتب ــی، متخص ــری زانین ُل
متخصصیــن  از  »بســیاری  می گویــد:  دیابــت، 
ــه دو  ــد ک ــه می کنن ــت توصی ــددکاران دیاب ــه و م تغذی
ــدازه ۱5 گــرم  ــه ان قاشــق غذاخــوری میــوه  خشــک ب
کربوهیــدرات می باشــد.« بــه عنــوان مثــال، دو قاشــق 
ــدرات  ــرم کربوهی ــادل ۱5 گ ــمش مع ــوری کش غذاخ
ــدرات، شــما  ــرای همــان مقــدار کربوهی اســت، امــا ب
ــف  ــا نص ــز و ی ــور قرم ــان انگ ــف فنج ــد نص می توانی

ــد. ــل نمایی ــک گرمــک را می ی
به طور کلــی، میــوه  خشــک می توانــد یــک منبــع 
مغــذی، مناســب و قابل حمــل باشــد، بــه ویــژه 
ــه  ــد و ب ــده باش ــب ش ــل ترکی ــا آجی ــه ب ــی ک زمان
عنــوان یــک مخلــوط مغــذی مصــرف شــود. امــا اگــر 
ــئله ای  ــان مس ــری آن برایت ــدرات و کال ــد، کربوهی قن
ــد. ــده اســت، مقــدار کمتــری را میــل نمایی نگران کنن

همچنیــن مصــرف میوه هــای خشــکی را کــه حــاوی 
ــتند  ــکر هس ــه ای از ش ــا دارای الی ــی و ی ــد افزودن قن
ماننــد حلقه هــای آنانــاس خشکشــده و یــا میوه هــای 

دیگــر را محــدود کنیــد. 

زیبایی

ناخن های زیبا و سالم
آیــا تــا بــه حــال بــرای شــما هــم پیــش آمــده 
اســت کــه درســت یــک یــا دو روز بعــد از انجــام 
مانیکــور متوجــه شــوید ناخن هایتــان شکســته اند 
ناخن هایتــان خشــک،  اطــراف  یــا پوســت های  و 
ــه  ــند؟ اگرچ ــده باش ــکل ش ــته و شاخی ش پوسته پوس
تنهــا ظــرف چنــد ثانیــه می توانیــد بــا اســتفاده از یــک 
ناخن گیــر ایــن مشــکل را حــل کنیــد؛ امــا ایــن شــواهد 
ــد  ــری خواهن ــر و جدی ت ــانه های مهم ت ــی از نش حاک

ــود.  ب
 مشکل سالمت ناخن ها 

نباید نادیده گرفته شود! 
نکنیــد.  جــدا  را  ناخن هــا  اطــراف  پوســت های 
متخصصیــن معتقدنــد، جدا کــردن پوســت اطــراف 
نیســت.  مناســبی  راه حــل  به هیچ وجــه  ناخن هــا 
پوســت شــما قســمت مهمــی از بــدن شــما را تشــکیل 
داده اســت و الیه هــای پوســتی اطــراف ناخــن در واقــع 
ــه  ــدن هســتند. وظیف ــی پوســت ب قســمت های انتهای
ــر  ــدن در براب ــت از ب ــتی محافظ ــای پوس ــن الیه ه ای
ــدن  ــب برگردان ــکار مناس ــک راه ــت. ی ــا اس باکتری ه
ــوب  ــا مرط ــود ب ــه خ ــت اولی ــه حال ــت ها ب ــن پوس ای
کــردن و یــا اســتفاده از الیه بردارهــای مناســب اســت. 

 از رژیم غذایی مناسب استفاده کنید
رژیــم غذایــی نقــش بســیار مهمــی در ســامت و 
عملکــرد صحیــح بــدن مــا ایفــا می کنــد. برای داشــتن 
ــدار  ــه می شــود مق ــاوم توصی ــی ســالم و مق ناخن های
زیــادی پروتئیــن مصــرف کنیــد. ناخن هــا از پروتئیــن 
تشــکیل شــده اند؛ پــس اولیــن و مهم تریــن کاری کــه 
می توانیــد انجــام دهیــد پیــروی از یــک رژیــم غذایــی 

سرشــار از پروتئیــن اســت.
 از ناخن هایتان به عنوان

ابزار استفاده نکنید
ممکــن اســت زمانــی کــه ابــزار الزم مثــا یــک قیچــی 
در دسترســتان نباشــد از یــک یــا دو ناخــن انگشــتتان 
بــرای بازکــردن پاکــت و یــا یــک جعبــه اســتفاده کنید. 

ایــن یــک عــادت بــد و نادرســت اســت. 
 دست ها و ناخن هایتان را 

همیشه مرطوب کنید
اگــر شــما هــم دائمــا با معضــل خشــکی دســت هایتان 
ــزان الزم آب  ــه می ــان ب ــاال بدنت ــه رو هســتید، احتم رو ب
نــدارد و دچــار کم آبــی هســتید. بعــد از هربــار شســتن 
ــواع  ــل ان ــده مناســب مث ــک مرطوب کنن دســت ها از ی
اســتفاده  بــازار  در  موجــود  روغن هــای  و  کرم هــا 
ــت ها و  ــکی دس ــان از خش ــکل همزم ــد و بدین ش کنی
ناخن هایتــان جلوگیــری کنیــد. بــرای مثال اســتفاده از 
روغــن نارگیــل می توانــد گزینــه مناســبی باشــد. زیــاد 
ــد،  ــتفاده نکنی ــت اس ــده دس ــای پاک کنن از محلول ه
ــه پوســت دســت ها  ــا ب ــد تنه ــواد بای ــن م ــع ای در واق
ــا ناخن هــا  ــه ناخن هــا. تمــاس آن هــا ب زده شــوند و ن
باعــث خشــکی و آســیب جــدی خواهــد شــد. پــس 
بهتــر اســت هنــگام اســتفاده از ایــن محلول هــای 
ــه  ــاط الزم را ب ــا احتی ــواع صابون ه ــا ان ــده و ی پاک کنن

عمــل آوریــد.

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل سى و نهم: ايفاى نقش در پيروزى 
تحصيلى فرزند)2(

ــويق  ــب و تش ــن در ترغي ــه والدي ــت ك ــى اس ــور بديه از ام
ــون و دروس  ــوم، فن ــرى عل ــرا گي ــه ف ــود ب ــدان خ فرزن
ــن در  ــر والدي ــد. اگ ــده اى دارن ــده و ارزن ــش تعيين كنن نق
ــده  ــه حساب ش ــى و برنام ــا آگاه ــود ب ــش خ ــاى نق ايف
ــى  ــل قطع ــان در تحصي ــت فرزندش ــد، موفقي ــل نماين عم
خواهــد بــود، بــراى اينكــه پــدر و مــادر بتواننــد نقــش مثبت 
و ارزنــده خــود را در پيــروزى تحصيلــى فرزنــد ايفــا نماينــد 

بايــد:
6. حضــور والديــن در مدرســه از امــور بســيار مهــم در 
ــه درس اســت. وقتــى  ــد ب يادگيــرى و عاقمند بــودن فرزن
پــدر يــا مــادرى بــه مدرســه فرزندانــش مــى رود بــا ديــدن 
آن هــا احســاس بزرگــى، ارزش و اهميــت مــى كنــد و 
نشــاط و ســرور تمامــى وجــود او را فــرا مــى گيرد و تشــويق 
ــراى  ــن ب ــه والدي ــرط اينك ــه ش ــود؛ ب ــرى مى ش ــه فراگي ب
شــكايت از فرزنــد بــه مدرســه نرونــد و بــراى هــر كار و هــر 
ــم و مدرســه و حضــور در مدرســه  ــد را از معل ــزى فرزن  چي

نترسانند.
ــتن  ــا ارزش  دانس ــم و ب ــودك و مه ــرام ك ــرام و احت 7. اك
ــب  ــراى كس ــزه ب ــاد انگي ــرى و ايج ــخصيت او در يادگي ش

ــگرف دارد. ــر ش ــل تأثي ــت در تحصي موفقي
ــان  ــا فرزندش ــد ت ــاد كنن ــى را ايج ــن فرصت ــد والدي ۸. باي
بتوانــد تكاليــف درســى خــود را بــه خوبــى انجــام دهــد و 
ايــن امــر بــراى او بــه يــك عــادت تبديــل شــود كــه ايــن 

ــن اســت. ــه والدي ــر و حوصل ــد صب نيازمن
ــق  ــب توفي ــيارمهم در كس ــل بس ــواس از عوام 9. تمركزح
ــى اتخــاذ  ــد ترتيب ــدر و مــادر باي ــذا پ ــل اســت؛ ل در تحصي
ــه  ــل مخــل تمركزحــواس از خان ــى عوام ــه تمام ــد ك نماين
خــارج شــود و فضــاى خانــه بــدون ســرو صــدا و آرام باشــد 
و فرزنــد بتوانــد بــه دور از عوامــل برهم زننــده تمركزحــواس 

بــه مطالعــه و انجــام تكاليــف درســى بپــردازد.
۱۰. از كارهايــى كــه بايــد موردتوجه والدين باشــد اين اســت 
كــه بايــد يادگيــرى تنــد، ســريع و باشــتاب را منــع كننــد و 
كــودك را بــه مــرور کــردن نهايــى كــه باعــث هماهنگ شــدن 
آموخته هــا مى شــود ترغيــب و تشــویق نماينــد. مــرور 
مطالــب هــم قــدرت يادگيــرى را بــاال مى بــرد و آموخته هــا 
هماهنــگ و مرتبــط مى شــوند و ايــن امــر باعــث كاهــش 

فراموشــى و از يــاد رفتــن خواهــد شــد.
۱۱- توجــه والديــن بــه خاقيــت و كنجــكاوى فرزنــد 
ــا،  ــكاوى ه ــا، كنج ــر خاقيته ــت اگ ــرورى اس ــرى ض ام
ســؤاالت و بــه قــول بعضــى فضوليهــاى بچــه هــا تشــويق 
شــود يادگيــرى از عمــق بيشــترى برخــوردار خواهــد شــد 
مشــخصا زمانــى بچــه كنجــكاوى بيشــترى دارد كــه داراى 
دانــش بيشــترى باشــد زيــرا هــر چــه انســان بدانــد 
ــراى دانســتن بيشــتر مــى گــردد و ســؤاالت  خواســته او ب

ــد. ــخگو باش ــد پاس ــى خواه ــرى را م زيادت
از کتاب »اصول تربیت«، انتشارات همای رحمت
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ــودکان از  ــه ک ــت ک ــان داده اس ــات نش تحقیق
۲۰ماهگــی بــه بعــد توانایــی ایــن را دارنــد کــه 
افــکار و احساســات خــود را بــه یکــی از وســائل 
یــا اســباب بازی های خــود نســبت دهنــد و 
پــس از ایــن مرحلــه معمــوال دوســت خیالــی 
قــدم بــه زندگــی فرزنــد شــما خواهد گذاشــت. 
ــالگی  ــن ۲تا۳س ــی از س ــت خیال ــن دوس ای
ــا ســنین  وارد عرصــه زندگــی شــده و گاهــی ت
ــه  ــه ای ک ــد، به گون ــی می مان ــز باق ــتان نی دبس
ــا ســن 7ســالگی  ــا ت ــًا 75درصــد بچه ه تقریب
ارتبــاط بــا دوســت خیالــی را تجربــه کرده انــد. 
ــی  ــودک طبیع ــد ک ــد رش ــئله در رون ــن مس ای
ــی  ــت خیال ــه دارای دوس ــی ک ــت و کودکان اس

ــتند. ــر هس ــوالً خاق ت ــتند، معم هس

فاطمه شــیرازی کارشــناس ارشــد روان شناسی 
بالینــی در رابطــه بــا ایــن موضــوع بــه خبرنــگار 
دوســت های  اقســام  و  انــواع  مــا گفــت: 
ــود  ــف، وج ــودکان مختل ــای ک ــی، در دنی خیال
دارنــد. غیــر از انــواع بــی آزار کــه هم بازی هــای 
ــا،  ــی هــم هســتند، گاهــی برخــی از آن ه خوب
تــرس و ناامنــی را در کــودکان ایجــاد می کننــد 
و همیــن امــر، ســبب نگرانــی والدیــن از وجــود 
بیش تــر  البتــه  در خانــه می شــود؛  آن هــا 
ــک  ــه وجــود ی ــد ک ــن باورن ــر ای کارشناســان ب

ــد. ــده باش ــد نگران کنن ــی، نبای ــت خیال دوس
ــی  ــی، حت ــت خیال ــه داد: دوس ــیرازی ادام ش
ــه  ــم دارد و ب ــی ه ــات، مزیت های ــی اوق گاه
ــودک کمــک  ــل ک ــدرت تخی رشــد و توســعه ق
ــرای او الزم اســت. می کنــد کــه در نوجوانــی، ب

وی افــزود: قــدرت خیال پــردازی در کــودکان 

ایــن  امــا  اســت،  بســیارزیاد  ســال  5تــا7 
اشــتباه  بــا دروغگویــی  نبایــد  خیال پــردازی 
گرفتــه شــود، کــودک نمی توانــد میــان تصــورات 
خــود و آنچــه در واقعیــت می بینــد تفــاوت قائــل 
شــود بــه همیــن خاطــر اقــدام بــه خیال پــردازی 

می کنــد.
ــه داد: در ســنین  ــودک ادام ــن روان شــناس ک ای
ــی  ــل باالی ــدرت تخی ــودکان از ق ــال ک ــا7 س 5ت
برخــوردار هســتند، تــا جایــی کــه خیــاالت خــود 
ــد و  ــان می کنن ــی بی ــائل واقع ــوان مس ــه عن را ب
ایــن مرحلــه یکــی از مراحــل رشــد آن هــا اســت. 
دوســت های خیالــی، معمــوال ماننــد یــک فــرد، 
خواســته های خودشــان را دارنــد و حتــی بــه 
ــد و برخــی مســایل را  برخــی کارهــا، عاقــه دارن

ــد. دوســت ندارن
وی بــه والدیــن توصیــه کــرد: هرگــز در مــورد غلط 
یــا درســت بــودن، واقعــی یــا تخیلــی بــودن آن 
ــان  ــای پنه ــه آرزوه ــد. ب ــث نکنی ــودک بح ــا ک ب
در گفته هایــش توجــه و آن هــا را درک کنیــد. 
بــرای توانایــی بیــان او ارزش قائــل شــوید و 
ــدا  ــت پی ــتان او واقعی ــر داس ــه اگ ــورد اینک در م
می کــرد چقــدر جالــب بــود ، نظــر بدهیــد. حتــی 
ــط  ــا ضب ــته و ی ــای او را نوش ــد قصه ه می توانی

کنیــد. 

می توانیــد از او بخواهیــد قصــه اش را نقاشــی کنــد. 
هرگــز  بــا جماتــی ماننــد: »دروغ نگو« ، » تــو دروغ 
ــا او  ــتی« ب ــی هس ــه دروغگوی ــی« ، »بچ می گوی
ــای  ــب های دنی ــی برچس ــد و به طور کل ــرف نزنی ح

بزرگســال را بــه کار نگیریــد.

شــیرازی بــا اشــاره بــه بیــان آرزو هــای کــودکان در 
قالــب تجربیــات خــود تصریــح کــرد: گاهــی دیــده 
ــه  ــه دارد را ب ــی ک ــودک آرزو های ــک ک ــود ی می ش
عنــوان واقعیــت مطــرح کــرده و بــه گونــه ای وانمــود 
می کنــد کــه انــگار آرزویــش بــرآورده شــده اســت.

ــه  ــدام ب ــودکان اق در برخــی از ســنین بعضــی از ک
صحبت کــردن بــا دوســتان خیالــی خــود می کننــد 

و همیــن موضــوع نیــز مــورد نگرانی خانواده هایشــان 
می شــود.

ــی  ــتان خیال ــن دوس ــتن ای ــرد: داش ــد ک وی تأکی
به هیچ وجــه نشــانه اختــال در کــودکان نیســت و 

ــا شــود. ــی خانواده ه ــد موجــب نگران نبای
ایــن کارشــناس روان شناســی بالینــی خاطرنشــان 
ــا  ــما، تنه ــودک ش ــی ک ــت خیال ــر دوس ــرد: اگ ک
دوســتی اســت کــه او دارد و از ارتبــاط برقــرار کــردن 
ــت  ــاه اس ــود، چندین م ــال های خ ــا هم سن وس ب
کــه دوری می کنــد یــا اگــر کــودک شــما می گویــد 
کــه دوســت خیالــی اش، او را کنتــرل و بــه انجــام 
ــا اگــر او،  کارهــای خــاف میلــش وادار می کنــد ی
از دوســت خیالــی اش می ترســد، بایــد نگــران 

ــان شــوید. کودکت
ــک  ــی کم ــت خیال ــت: دوس ــان داش ــیرازی بی ش
اســتعدادهای  شــما،  کــودک  تــا  می کنــد 
اجتماعــی اش را رشــد دهــد. او یــاد می گیــرد 
ــه  ــد، چگون ــرار کن ــاط برق ــران ارتب ــا دیگ ــه ب چگون
مســائل را از دیــدگاه دیگــری بررســی کنــد و چگونه 
ــد.  ــار بیای ــکاری کن ــتی و هم ــارهای دوس ــا فش ب
ــاد  ــی را ایج ــی، موقعیت ــت خیال ــن دوس هم چنی
می کنــد کــه کــودک شــما، بــدون مداخلــه دنیــا و 
ــرل قــدرت، خشــم و  شــخصیت های واقعــی، کنت

بیامــوزد. برنامه ریــزی را 

ــت:  ــران گف ــتخوان ای ــی اس ــات پوک ــز تحقیق ــس مرک رئی
بیمــاری پوکــی اســتخوان در اغلــب مــوارد خــودش را نشــان 
نــداده و زمانــی کــه فــرد دچــار شکســتگی اســتخوان شــود 

متوجــه بیمــاری پوکــی اســتخوان خواهــد شــد.
افشــین اســتوار رئیــس مرکــز تحقیقــات پوکــی اســتخوان 
ایــران اظهــار کــرد: بیمــاری پوکــی اســتخوان در اغلــب مــوارد 
خــودش را نشــان نــداده و زمانــی کــه فــرد دچــار شکســتگی 
اســتخوان می شــود متوجــه بیمــاری پوکــی اســتخوان شــده 
و همیــن مســئله ســبب بــروز آســیب های مختلفــی در 

ــود. ــاران می ش بیم
ــا  ــه مبت ــار ک ــرد بیم ــه ف ــی ک ــرد: هنگام ــوان ک ــتوار عن اس
بــه پوکــی اســتخوان بــوده دچــار شکســتگی می شــود 
مشــکاتش دوچنــدان شــده و ممکن اســت این شکســتگی 

بــه ناتوانــی جســمی و حرکتــی تــا پایــان عمــر او منجر شــود 
و همیــن امــر باعــث تضعیــف روحیــه فــرد شــود.

ــح  ــران تصری ــی اســتخوان ای ــات پوک ــز تحقیق ــس مرک رئی
ــادی در پیشــگیری  ــر زی ــن دی و کلســیم تأثی ــرد: ویتامی ک
از بــروز شکســتگی و پوکــی اســتخوان دارد. متأســفانه 
بســیاری از مــردم کشــورمان دچــار کمبــود ویتامیــن دی بوده 
ــه  ــاب ب ــای ضدآفت ــتفاده از کرم ه ــل اس ــه دلی ــن ب همچنی
خوبــی نــور خورشــید جــذب بدنشــان نشــده و ویتامیــن دی 
تأمیــن نمی شــود. اســتوار ادامــه داد: راهنمــای بالینــی ویــژه 
بیمــاران پوکــی اســتخوان در واقــع یــک کتــاب راهنمایــی در 
خصــوص تشــخیص و درمــان آن هــا و در جهــت مراقبــت از 
ــه پزشــک کمــک بزرگــی در درمــان ایــن  ــوده و ب بیمــاران ب

ــد. ــه می کن عارض

محســن ســروش در نشســت خبــری کــه در ارتبــاط بــا 
یازدهمیــن کنگــره روماتولــوژی ایــران برگــزار شــد، اظهار داشــت: 
ایــن کنگــره از ســوم تــا پنجــم آبان مــاه ســال جــاری در ســالن 

ــود. ــزار می ش ــی برگ ــه مل ــای کتابخان همایش ه
وی افــزود: بیماری هــای روماتولــوژی بــه دو دســته عمــده 
نــوع  می شــود کــه  تقســیم بندی  خودایمنــی  و  اســکلتی 
ــت و  ــتخوان اس ــی اس ــروز و پوک ــایع آن آرت ــواع ش ــکلتی ان اس

نــوع خود ایمنــی روماتیســم را شــامل می شــود.
بیمــاری  داد: در  ادامــه  ایــران  روماتولــوژی  انجمــن  دبیــر 
روماتیســم سیســتم ایمنــی دچــار اشــکال شــده و خودبه خــود 
ــًا در  ــیب عمدت ــن آس ــود و ای ــدن می ش ــه ب ــه ب ــبب صدم س
بافــت اســکلتی اســت؛ البتــه صــد نــوع روماتیســم به اشــکال و 

ــم. ــف داری ــن مختل عناوی

ــروز  ــه موضــوع آرت ــش ب ــوم پزشــکی ارت دانشــیار دانشــگاه عل
اشــاره کــرد و گفــت: در ا یــن بیمــاری بافــت مفصلــی در ناحیــه 
ــود را  ــی خ ــت طبیع ــود و حال ــکل می ش ــار مش ــروف دچ غض
ــک و  ــخت،  خش ــل س ــت مفص ــذا حرک ــد؛ ل ــت می ده از دس
ــروز در  ــیوع آرت ــار ش ــت: آم ــروش گف ــد بود.س ــاک خواه دردن
ایــران تقریبــا برابــر بــا آ مــار جهانــی اســت و براســاس برخــی 
ــا  ــه مبت ــات مشــخص شــده حــدود ۱6درصــد جامع از تحقیق
ــت.  ــو اس ــروز زان ــایع ترین آن، آرت ــه ش ــتند ک ــروز هس ــه آرت ب
ــاد و  ــا، وزن زی ــتن ایرانی ه ــوه نشس ــه نح ــان اینک ــا بی وی ب
ــود،  ــا می ش ــروز در آنه ــروز آرت ــبب ب ــات س ــودن عض ضعیف ب
گفــت: تشــخیص به موقــع و درمــان ایــن بیمــاری بســیار 
حائــز اهمیــت اســت و افــراد بایــد بــرای رفــع ایــن مشــکل بــه 

ــد. ــه کنن ــوژی مراجع متخصــص روماتول

،،
 داشــتن ایــن دوســتان خیالــی بــه 
هیچ وجــه نشــانه اختــال در کــودکان 
نگرانــی  موجــب  نبایــد  و  نیســت 

شــود. خانواده هــا 

رئیس مرکز تحقیقات پوکی استخوان ایران مطرح کرد:

پوکی استخوان، بیماری پنهان
دبیر انجمن روماتولوژی ایران مطرح کرد:

نشانه های ابتال به آرتروز 

کیمیای وطن یکی از مشکالت رفتاری کودکان را بررسی کرد:

خیال پردازی یا دروغگویی؟
به دنیای کودک خود احترام بگذارید
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رونمایی می شود
ــرآن،  ــظ ق ــا حاف ــاری ی ــد ق ــد چن ــی نمی دان ــوز کس هن
فضــای شــهرها و اســتان های کشــور را بــه صــوت خــوش 
قــرآن معطــر می کننــد و یــا چنــد اســتاد و معلــم قــرآن 
ــتند. ــدان هس ــه عالقه من ــی ب ــوزش کالم اله ــغول آم مش

بســیاری از کارشناســان و صاحبنظــران معتقدنــد کــه 
پــس از گذشــت چهاردهــه از پیــروزی انقــالب اســالمی و 
فعالیت هــای گســترده فرهنگــی و قرآنــی در ســطح کشــور 
و حتــی در خــارج از کشــور بایــد آمــار و اطالعــات مربــوط 
بــه جامعــه قرآنــی و مباحــث مــورد نیــاز بــه صــورت علمی 
در دســترس برنامه ریــزان و مدیــران فرهنگــی کشــور 

باشــد.
در اواخــر آبــان ســال گذشته)ســال1395( شــورای توســعه 
هفتادو هفتمیــن جلســه مجمــع  در  قرآنــی  فرهنــگ 
ــا و  ــار فعالیت ه ــازی آم ــرای شفاف س ــود ب ــورتی خ مش
فعــاالن قرآنــی یــک ســازمان ســنجش دانــش قرآنــی را 
بــه اهتمــام مجموعــه دبیرخانــه شــورای توســعه فرهنــگ 
قرآنــی راه انــدازی کنــد و ســازمان دارالقــرآن الکریــم نیــز از 
ســال گذشــته، طــرح ســنجش دانــش قرآنــی را در ســطح 
اســتان تهــران بــا جمعیــت آمــاری هــزار و 200 نفر آغــاز کرد 
و حــاال قــرار اســت از ایــن طــرح اســتانی بــا حضــور رئیس 

ســازمان تبلیغــات اســالمی رونمایــی شــود.
مهــدی قــره شــیخلو رئیــس ســازمان دارالقــرآن الکریــم 
ــه طــرح  ــوط ب ــای مرب ــت: کاره ــا گف ــا ایرن ــو ب در گفت و گ
ســنجش دانــش قرآنــی بــه اتمــام رســیده و تحلیل هــای 
آن نیــز انجــام شــده و امیدواریــم طــی دو هفتــه آینــده این 
ــی  ــیدمهدی خاموش ــالم س ــور حجت االس ــا حض ــرح ب ط

رئیــس ســازمان تبلیغــات اســالمی رونمایــی شــود.
وی افــزود: ایــن طــرح در ســطح تهــران انجــام شــده و بــا 
توجــه بــه ظرفیتــی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد، امــکان 
ــود دارد و  ــی وج ــطح مل ــی در س ــش قرآن ــنجش دان س
ــه کمیســیون پژوهش هــای شــورای  پیشــنهاد آن را نیــز ب
ــورت  ــه درص ــم ک ــالم کرده ای ــی اع ــگ قرآن ــعه فرهن توس
تأمیــن اعتبــار الزم، می تــوان ایــن طــرح را در ســطح ملــی 

انجــام داد.
قــره شــیخلو بــا اشــاره بــه اهمیــت نتایــج طــرح ســنجش 
دانــش قرآنــی بــرای متولیــان فرهنگی کشــور گفــت: یکی 
ــا  ــیاری از برنامه ه ــه بس ــت ک ــن اس ــا ای ــکالت م از مش
ــی  ــن پایش های ــت و چنی ــی نیس ــر کار پژوهش ــی ب مبتن
ــه  ــار جامع ــه آم ــرای ارائ ــی ب ــوان مبنای ــه عن ــد ب می توان

قرآنــی باشــد.
رئیــس ســازمان دارالقــرآن یکــی از مزایــای ایــن طــرح را 
ارائــه آمــار در حوزه هــای گوناگــون قرآنــی دانســت و گفــت: 
ــای  ــوزه پژوهش ه ــی در ح ــش قرآن ــنجش دان ــرح س ط
ــاز  ــه موردنی ــت ک ــاری اس ــات و آم ــردی دارای اطالع کارب
ــه  ــه در زمین ــوان نمون ــه عن ــت، ب ــور اس ــزان کش برنامه ری
حفــظ قــرآن هنــوز هیــچ آمــار دقیقــی از تعــداد حافظــان 
ــدارد؛ چــون ایــن آمــار از  قــرآن در ســطح کشــور وجــود ن
ــه،  ــور خیری ــاف و ام ــازمان اوق ــد س ــف مانن ــع مختل مناب
ــر مؤسســات  ــا دیگ ــگ و ارشــاد اســالمی و ی وزارت فرهن
ــرآن  ــار حافظــان ق ــون آم ــه می شــود و تاکن فرهنگــی ارائ

بــه صــورت متمرکــز اعــالم نشــده اســت.

گردشگری

کاوش باستان شناسی جوشقان 
با حضور انسان شناس لهستانی

فصــل دوم کاوش و گمانه زنــی بــرای تعییــن عرصــه 
ــه  ــی محوط ــت مل ــده ثب ــه پرون ــم و تهی ــنهاد حری و پیش
تاریخــی جوشــقان اســترک بــا حضــور انسان شناســانی از 

ــد. ــاز ش ــتان آغ ــو لهس ــگاه ورش دانش
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و گردشــگری، محســن 
ــن  ــرای ای ــدف از اج ــت کاوش ه ــاوری سرپرســت هیئ ج
پــروژه را تکمیــل مطالعــات فصــل پیــش و تهیــه پرونــده 

ــرد. ــالم ک ــه اع ــم محوط ــه و حری ــن عرص ــی، تعیی ثبت
او گفــت: در ایــن کاوش دو کارگاه 5 در 5 ایجــاد شــده که در 
صــورت برخــورد بــا آثــار، ایــن ترانشــه ها قابلیــت گســترش 

ــت. خواهند داش
جــاوری اظهــار داشــت: در ایــن فصــل از کاوش، پروفســور 
انسانشناســی  متخصــص  سولتیشــیاک،  ارکادیــوش 
جســمانی دانشــگاه ورشــو لهســتان بــه همــراه همــکارش 
بــا حضــور در هیئــت باستان شناســی کار مطالعــه بــر روی 
داده هــای اســتخوانی و بقایــای انســانی را انجــام می دهنــد.

ــه امضــا  ــه ب ــه تفاهم نام ــا اشــاره ب ــن باستان شــناس ب ای
ــگری  ــی و گردش ــگاه میراث فرهنگ ــان پژوهش ــیده می رس
ــا کار کاوش  ــان ب ــرد: هم زم ــح ک ــو تصری ــگاه ورش و دانش
ــا موضــوع باستان شناســی و نحــوه برخــورد  ورک شــاپی ب
ــا  ــا ب ــل از کاوش ه ــوری حاص ــانی و جان ــای انس ــا بقای ب

ــت. ــزاری اس ــال برگ ــان در ح ــگاه کاش ــکاری دانش هم
تیــم  اعضــای  از  نفــر  بــه مشــارکت 10  اشــاره  بــا  او 
باستان شناســی در ایــن کارگاه اظهــار داشــت: اعضــای 
گــروه همزمــان بــا کاوش زیــر نظــر پرفســور سولتیشــیاک 

می بیننــد. آمــوزش 
از  می تــوان  بعــدی  کاوش هــای  در  گفــت:  جــاوری 
حضــور ایــن افــراد بهــره بــرد کــه تــداوم ایــن امــر در آتیــه 
ــت. ــد داش ــزایی خواه ــر به س ــور تأثی ــی کش باستان شناس

در پــروژه گمانه زنــی و ســاماندهی محوطــٔه باســتانی 
ــام شــد، حجــم  ــه ســال گذشــته انج جوشقان اســترک ک
ــه  ــای ســوخته انســانی در ســازه ای ســنگی ب ــادی بقای زی

ــد. ــت آم دس
دیوارهــای ایــن ســازه ســنگی از قلوه ســنگ هایی بــا قطــر 
ــم  ــورت نامنظ ــه ص ــالت گل ب ــا م ــانتیمتر ب ــا ۴0 س 25 ت
ســاخته شــده و درون آن بــا قلوه ســنگ هایی از همــان 

جنــس بــه قطــر متوســط 20 ســانتیمتر پــر شــده بــود.
بقایــای یــک تدفیــن دســت خورده انســانی در انتهــای 
بخــش غربــی ایــن ســاختار از دیگــر آثــار بــه دســت آمــده 
ــده و  ــی مان ــکلت باق ــی اس ــٔه باالی ــط نیم تن ــه فق ــود ک ب

ــت. ــود نداش ــه وج ــدن در ترانش ــی ب ــای پایین بخش ه
فصــل دوم کاوش و گمانه زنــی بــرای تعییــن عرصــه 
ــی جوشــقان  ــت مل ــده ثب ــه پرون ــم و تهی و پیشــنهاد حری
ــا مجــوز ریاســت پژوهشــگاه  اســترک، کاشــان اصفهــان ب

ــت. ــام اس ــال انج ــگری در ح ــی و گردش ــراث فرهنگ می
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اصفهــان،  ســاکن  مــردم  بیشــتر  بــرای 
زاینــده رود فقــط یــک رودخانــه نیســت کــه 
از میــان شــهر می گــذرد؛ بلکــه عضــوی 
ــاال  ــه ح ــوی ک ــت. عض ــواده آن هاس از خان
ــا  ــا ب ــت؛ ام ــم نیس ــی ه ــت و گاه گاه هس
ایــن حــال وقتــی هــم نیســت هیــچ چیــز 
ــای  ــرات لحظه ه ــادآوردن خاط ــه ی ــع ب مان

نمی شــود.  آن  »بــودن« 
محیط زیســت،  مناســبت های  تقویــم  در 
ــذاری  ــده رود« نام گ ــام »زاینـ ــه ن ــروز ب ام
شــده اســت. در ادامــه بعــد از مــروری گــذرا 
ــای آن را  ــده رود، رد پ ــمیه زاین ــه تس ــر وج ب
در میــان دیــوان برخــی شــاعران دنبــال 

ــرد. ــم ک خواهی
 پیشینه نام زاینده رود

ــمه  ــاری سرچش ــوه بختی ــده رود از زردک زاین
می گیــرد تــا بــه تــاالب گاوخونــی برســد. در 
ــان او  ــا و خروش ــای زیب ــان موج ه ــن می ای
ــی و شــادمانی را در  ــای زندگ ســمفونی زیب
فــالت مرکــزی ایــران رقــم می زنــد. ســابقه 
جایــگاه  و  زاینــده رود  رودخانــه  اهمیــت 
ــته  ــه روزگاران گذش ــتثنایی آن ب ــژه و اس وی
حــوزه  و  امتــداد  زمینــه  در  بازمی گــردد. 
آبیــاری زاینــده رود در کتــاب »المســالک 
»سرچشــمه  می خوانیــم:  الممالــک«  و 
ــن رو  ــت. از ای ــان اس ــن رود، دره اصفه زری
ســیراب  اصفهــان  هفتگانــه  روســتاهای 
از متــون کهــن  می شــوند.« در بســیاری 
ــه  ــا ب ــا بعده ــی از آن ه ــه برخ ــی ک و تاریخ
ــن  ــام ای ــدند، ن ــه ش ــی ترجم ــان فارس زب
ــا عناویــن مختلــف بارهــا تکــرار  ــه ب رودخان
ــیه«  ــالق انفس ــاب »اع ــت؛ در کت ــده اس ش

نویســنده، رودخانــه اصفهــان را »زریــن رود« 
ــان«  ــن اصفه ــاله »محاس ــده و در رس نامی
ــن  ــام ای ــی« ن ــی اصفهان ــف »ماه فرخ تألی
یــاد شــده  زریــن رود«  و  »زنــده رود  رود 
اســت. دکتــر حســین ابــری از پژوهشــگران 
نیــز در رابطــه بــا نــام زاینــده رود می نویســد: 
»زنــده رود از اســامی متــداول زاینــده رود 
بــوده اســت و در متــون کهــن جغرافیــا 
ــی شــده اســت.  ــام معرف ــن ن ــا ای گاهــی ب
آنجــا کــه  حمــوی«  »یاقــوت  جملــه  از 
می گوید:»مدینــه اصفهــان یــا جــی کــه 
ــه شهرســتان معــروف اســت و آن  ــون ب اکن
بــر کنــار زنــده رود اســت.« همچنیــن یکــی 
ــوری«  ــام »آم ــه ن ــهور ب ــردان مش از جهانگ
)Amori( کــه زمانــی بــه ایــران سفــــر کرده 
ــده رود را  ــود زاین ــاب خ ــا در کت ــود، بعده ب
ــه معنــی در قیــد حیــات  ــده رود ب همــان زن

آورده اســت.

 آب گوارای زاینده رود 
آب شــیرین و گــوارای زاینــده رود ظاهــرًا 
ــان از اهمیــت بســیار  ــخ اصفه در طــول تاری
ــه  ــوده اســت و شــاید ب ــوردار ب ــادی برخ زی

ــزرگان  ــه از برخــی ب ــل اســت ک ــن دلی همی
روایــت شــده: »خــود را بــا آب زنــده رود 
ــاری در  ــر بیم ــفای ه ــه ش ــد ک ــان کنی درم
آن اســت.« در کتــاب محاســن اصفهــان در 
ــده اســت:  ــده رود آم ــی آب زاین ــورد گوارای م
»بــه هنــگام مســافرت عضدالدولــه دیلمــی 
از بغــداد بــه اصفهــان کــه بــه قصــد زیــارت 
آنکــه  بــرای  پــدرش صــورت می گرفــت 
ــر  ــه نظ ــود را ب ــار خ ــالل درب ــمت و ج حش
مــردم برســاند، دســتور داد تــا از بغــداد 
ــا  ــاج داشــت از خوردنی ه ــدان احتی آنچــه ب
آوردنــد  اصفهــان  بــه  و...  نوشــیدنی ها  و 
چــون بــه اصفهــان رســید و در ســاحل 
ــت  ــه آب خواس ــده رود اردو زد؛ عضدالدول زن
ــد  ــه او دادن ــرات ب ــی از آب ف ــون قدح و چ
آن را بریخــت و گفــت: »بــا وجــود زنــده رود، 

ــاید«  ــرات را نش ــرِب آب ف ُش
الزم بــه ذکــر اســت کــه از گذشــته، آب 
فــرات نیــز بــه شــیرینی و گوارایــی مشــهور 
ــنه از  ــان تش ــد انس ــت و می گفتن ــوده اس ب
نوشــیدن آن ســیراب نمی شــود. ســعدی 
نیــز می ســراید: »دیــده از دیدنــش نگشــتی 

ــقی« ــرات، مستس ــز ف ــان ک ــیر/ همچن س
 زاینده رود و تمدن

ــا و  ــا مادی ه ــده رود ب ــان زاین ــود و جری وج
ــان را  ــر اصفه ــه سراس ــیار ک ــای بس جوی ه
آبیــاری می کردنــد نخســتین ســتون های 
ــا گذاشــت و کم کــم  تمــدن را در اصفهــان بن
باعــث رونــق کشــاورزی، صنعت و پیشــرفت 
به طوری کــه  شــد،  گوناگــون  هنرهــای 
در  پنجــم،  قــرن  شــاعر  ناصــــرخسرو، 
همــه  می نویســد:»در  خــود  سفــــرنامه 
ــر  ــهری جامع ت ــی گویان، ش ــرزمین پارس س

ــدم.«  ــان ندی ــر از اصفهـــ و نیکوت

ــت  ــان را پایتخ ــا اصفه ــم بعده ــان ه صفوی
آرامــش  پنــاه  در  و  دادنــد  قــرار  خــود 
زاینــده رود، مدرســه ها، میدان هــا، باغ هــا، 
از  »تاورنیــه«  آوردنــد.  پدیــد  و...  پل هــا 
جهانگــردان مشــهور نیــز کــه زمانــی نــه 
ــرده، در ســفرنامه  ــدان دور زندگــی می ک چن
ــان  ــق اصفه ــادی و رون ــف آب ــود در وص خ
ــه طــرف  ــه ب ــر ســو ک نوشــته اســت: »از ه
ــاجد و  ــای مس ــد، اول مناره ه ــان برون اصفه
ــود  ــودار می ش ــا نم ــان و خانه ه ــد درخت بع
بــه طــوری کــه از دور اصفهــان بــه یــک 
ــک  ــه ی ــا ب ــباهت دارد ت ــتر ش ــگل بیش جن

ــهر.« ش
 زاینده رود و شاعران

زیبــای  شــهر  میــان  از  زاینــده رود  گــذر 
اصفهــان، امــواج شــادی آفرین، برکــت و 
جلوه هــای مســتانه آن باعــث شــده تــا 
برخــی شــاعران در وصــف زیبایــی و زندگــی 
بخشــی ایــن رودخانــه شــعر بســرایند. 
صائــب تبریــزی معتقــد اســت قــدم زدن در 
ســاحل زنــده رود، دل را زنــده می کنــد و 
»آب حیــات« در مقابــل زاینده رود احســاس 
ــازه از  ــان ت ــود ج ــاری دارد: »می ش شرمس

ــده می گــردد دل از  ــده رود/ زن ــارِ زن ــوی به ب
ــرده ظلمــت چــرا  ــده رود.../ پ ــارِ زن ســیرِ کن
بــر روی خــود انداختــه اســت؟/ نیســت آب 

ــده رود!« ــار زن ــر شرمس ــی گ زندگ
ــاران  ــه از دوری ی ــظ، آنجــا ک ــوان حاف در دی
صــد روِد اشــک از چشــم شــاعر روان اســت، 
در  اســت  رود  صــد  می خوانیم:»گرچــه 
ــاد  ــاغ کاران ی ــده رود و ب ــدام/ زن ــمم م چش
بــاد« گویــی حافــظ نیــز در فــراق دوســتان، 
ــه  روزهــای خــوب و باغ هــا و زاینــده رود را ب
یــاد مــی آورد. گاهــی حتــی گــذر زاینــــده رود 
بــا  معاصــر  شــاعران  شــعر  میــان  از  را 
»احســان  می بینیــم؛  متفــاوت  تصاویــر 
ــتی/  ــل می ایس ــراید:»روی پ ــا« می س َپرس
زاینــده رود/ بــرای در آغــوش کشــیدنت/ 

می شــود.« پــاره  سی و ســه 
ــنده و  ــت بخش ــه ای اس ــده رود، رودخان زاین
بــا اینکــه برخــالف رودخانه هــای دیگــر، بــه 
دریــا نمی رســد و در کویــر بــه باتــالق تبدیــل 
تمــام  در  بســیار  فروتنــی  بــا  می شــود، 
مســیر جریــان خــود زندگــی می بخشــد 
ــر  ــا، کوی ــه جــای دری ــد ب در حالی کــه می دان

چشــم انتظار اوســت!

زاینده رود، رودخانه بخشنده

ــان اینکــه محصــوالت  ــا بی ســیدعباس صالحــی ب
در  تولیدشــده  آثــار  بهتریــن  از  ایــران  قرآنــی 
ــار  ــاالی آث ــت ب ــان اســالم اســت، گفــت: کیفی جه
نشــان دهنده ظرفیــت بــاالی کشــور در زمینــه تولیــد 

ــار اســت. ــن آث ای
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از مهــر، 
توســعه  کمیســیون  جلســه  چهل و ســومین 

ــا  ــم ب ــرآن کری ــی ق ــی ترویج ــای تبلیغ فعالیت ه
ــگ  ــر فرهن ــی، وزی ــاس صالح ــید عب ــور س حض
و ارشــاد اســالمی و معاونیــن وزیــر در ســالن 
جلســات وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی امــروز 

ــد. ــزار ش برگ
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــا اشــاره بــه اینکه 
در چنــد ســال گذشــته اقدامــات خوبــی در زمینــه 

ــان  ــت، بی ــده اس ــام ش ــی انج ــای قرآن فعالیت ه
داشــت: بــدون شــک فعالیت هــا در زمینــه قرآنــی 
ــایر  ــا س ــاط ب ــه و ارتب ــر جامع ــی ب ــرات مثبت تأثی
ــن  ــت. همچنی ــد داش ــالمی خواه ــورهای اس کش
توســعه فعالیت هــای قرآنــی کشــور نقــش پررنگی 
در تنظیــم و رویکــرد ســایر کشــورها بــا ایــران 

ــت. ــد داش خواه

ســید عبــاس صالحــی ضمــن برشــمردن اهمیــت 
ــرد:  ــد ک ــم، تأکی ــرآن کری ــت ق ــدی از ظرفی بهره من
طــی دهــه اخیــر شــاهد اتفاقــات خوبــی در زمینــه 
ترویــج فعالیت هــای قرآنــی و ارتقــا ظرفیت هــا 
ــه  ــم.وی در ادام ــالم بوده ای ــان اس ــا جه ــه ب در رابط
ــار  ــران را از بهتریــن آث ــی ای ــار و محصــوالت قرآن آث
تولیدشــده در جهــان اســالم دانســت و افــزود: 
ــت  ــی نشــان دهنده ظرفی ــار قرآن ــاالی آث ــت ب کیفی

ــار اســت. ــن آث ــد ای ــه تولی ــاالی کشــور در زمین ب
ــا عمــل  ــوز ب ــان اینکــه هن ــا بی صالحــی در ادامــه ب
بــه قــرآن فاصلــه داریــم عنــوان کــرد: اخیــرًا 

فعالیت هــای تأثیرگــذاری در زمینــه حفــظ، تــالوت و 
... قــرآن کریــم انجــام شــده اســت و اگــر ارتباطمان 
ســرعت  شــاهد  کنیــم  عمیق تــر  قــرآن  بــا  را 
ــود. ــم ب ــند خواهی ــن س ــرای ای ــه اج ــیدن ب بخش
تبلیغــی  محصــوالت  تولیــد  اضافــه کــرد:  وی 
ترویجــی داخلــی بایــد نــگاه جهانــی باشــد تــا بتوان 
در آن حــوزه هــم از آنهــا اســتفاده شــود و در تنظیــم 
و بازنگــری ســند الزم اســت از صاحب نظــران حــوزه 
ــاالن  ــن فع ــود و همچنی ــی ش ــل نظرخواه بین المل
قرآنــی خــارج از کشــور نیــز در ایــن خصــوص 

ــد. اظهارنظــر نماین

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

آثار قرآنی ایران از بهترین آثار تولیدشده در جهان اسالم است

رونوشت آگهی حصروراثت
دارای  دهوئــی  زاهــدی  محمدرضــا  آقــای 
شناســنامه شــماره ۴28 بــه شــرح دادخواســت 
ــه کالســه 2182/96 از ایــن شــورا درخواســت  ب
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــن  ــه ســلطان گل چی ــه شــادروان فاطم داده ک
ــخ ۴/16  ــنامه 53   در تاری ــی بشناس فالورجان
/96 اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی 
گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
ــه   ــی  ب ــه  1-محمدرضــا زاهــدی دهوئ اســت ب
زاهــدی  شــهربانو   -2 ۴28فرزنــد   ش  ش 
دهوئــی بــه ش ش 71۴ فرزنــد  3- شمســی 
زاهــدی بــه ش ش 102 فرزنــد  ۴- کبــری 
فرزنــد    5021 ش  ش  بــه  دهوئــی  زاهــدی 
5- آزاده زاهــدی دهوئــی بــه ش ش 2186 
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــر این ــد و الغی فرزن
مقدماتــی درخواســت مزبــور را یــک مرتبــه  
ــا هرکســی اعتراضــی دارد  آگهــی مــی نمایــد ت
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــی ص دارد واال گواه
شــماره : 22177 /م الــف رئیــس شــعبه دهــم 

شــورا

رونوشت آگهی حصروراثت
ــا کشــاورز دارای شناســنامه شــماره  آقــای پوری
بــه کالســه  دادخواســت  شــرح  بــه   2096
2175/96 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
ــنامه 100   ــاورز بشناس ــی کش ــادروان عل ــه ش ک
در تاریــخ 96/6/25 اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه:  1-پوریــا کشــاورز  
بــه  ش ش 2096فرزنــد  2- امیــن کشــاورز بــه 
ش ش 9-0۴2686-127فرزنــد 3- نرگــس 
کشــاورز بــه ش ش 873فرزنــد  ۴- زهــره 
بــه ش ش 683همســر  حســن ســیچانی 
ــی  ــا انجــام تشــریفات مقدمات ــک ب ــر این والغی
آگهــی  مرتبــه   یــک  را  مزبــور  درخواســت 
مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا 
ــخ  ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف وصیتنام
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــی ص دارد واال گواه
شــماره : 22178/م الــف رئیــس شــعیه دهــم 

شــورا

رونوشت آگهی حصروراثت
ــنامه  ــان  دارای شناس ــا کریمی ــای محمدرض آق
شــماره 28۴0بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
217۴/96 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــنامه ۴0  در  ــان بشناس ــی کریمی ــادروان تق ش
تاریــخ 5/۴ /96 اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه دو پســر دو دختــر 

ویــک همســر  1-مســعود کریمیــان بــه ش ش 
ــد   2- محمدرضــا  ــا متوفــی فرزن 117نســبت ب
کریمیــان بــه ش ش 28۴0 نســبت بــا متوفــی 
بــه ش ش  نرگــس کریمیــان  فرزنــد  3- 
7۴3نســبت بــا متوفــی فرزنــد   ۴- زهــرا 
کریمیــان بــه ش ش 3592نســبت بــا متوفــی 
فرزنــد  5- اقــدس فرخانــی بــه ش ش 3968 
ــا  ــک ب ــر این ــر والغی ــی همس ــا متوف ــبت ب نس
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
ــه   ــی یکمرتب ــی ماه ــی در پ ــت پ ــک نوب را در ی
ــا هرکســی اعتراضــی دارد  ــد ت آگهــی مــی نمای
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش
ــد  ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه دادگاه تقدی

شــد. 
ــم  ــعبه ده ــس ش ــف رئی ــماره : 22180/م ال ش

شــورا

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم نفیســه تمیــزی فــر دارای شناســنامه 
ــه کالســه  ــه شــرح دادخواســت ب شــماره 3000ب
2163/96 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــنامه  ــر بشناس ــزی ف ــعلی تمی ــادروان عباس ش
1786  در تاریــخ 95/3/1اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
ــک  ــد وی ــه چهارفرزن مرحــوم منحصــر اســت ب
ــر  ــزی ف ــه تمی ــل :  1-فهیم ــام ذی ــه ن ــال ب عی
ــر  ــزی ف ــته تمی ــد 2- شایس ش ش 1700فرزن
ش ش 1510316-127 3- نفیســه تمیــزی فــر 
ش ش 3000فرزنــد  ۴- فرزانــه تمیــزی فــر ش 
ــا زاده ش ش  ــرا علم ــد  5-زه ش 2777فرزن
ــا انجــام  ــر  اینــک ب ــال متوفــی وال غی 86۴ عی
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبوریــک 
هرکســی  تــا  نمایــد  مــی  آگهــی  مرتبــه  
ــزد او  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن اعتراضــی دارد ی
ــرف  ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری باش
ــی  ــم دارد واال گواه ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ی

ــد.  ــد ش ــادر خواه ص
ــم  ــعبه ده ــس ش ــف رئی ــماره : 22201/م ال ش

ــان ــتان اصفه ــالف اس ــل اخت ــورای ح ش

رونوشت آگهی حصر وراثت 
دارای  بحرینیــان  الزمــان  شــکوه  خانــم 
شناســنامه شــماره 752بــه شــرح دادخواســت 
ــت  ــورا درخواس ــن ش ــه 216۴/96از ای ــه کالس ب
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان نیــره الزمــان بحرینیــان بــه 
ــگاه  ــخ 95/۴/8اقامت ــنامه 1565 در تاری شناس
ورثــه  زندگــی گفتــه  بــدرود  خــود  دائمــی 
ــه   ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت  ب ــن الف حی
ــرادر  ــی مشــرف جــوادی    ش ش 515ب 1-عل
ــان ش ش   ــر بحرینی ــید اصغ ــی   2- س متوف
ــان  ــهین بحرینی ــی 3- ش ــرادر متوف 39653ب
شــکوه   -۴ متوفــی    ۴۴6خواهــر  ش  ش 

الزمــان بحرینیــان ش ش 752خواهــر متوفــی  
ش  ش  بحرینیــان  الزمــان  5-وجیهــه 
اینــک  غیــر     وال  متوفــی  ۴1862خواهــر 
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
تــا  نمایــد  مــی  آگهــی  مرتبــه   مزبوریــک 
از  وصیتنامــه  یــا  دارد  اعتراضــی  هرکســی 
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
ــم دارد  ــه شــورا تقدی ــاه ب ــک م ــی ظــرف ی آگه

واال گواهــی صــادر خواهــد شــد. 
ــم  ــس شــعبه ده ــف رئی شــماره : 22202/م ال

ــان ــالف اســتان اصفه شــورای حــل اخت

رونوشت آگهی حصر وراثت 
ــادی دارای  ــف آب ــیان نج ــا فردوس ــم فریب خان
ــه شــرح دادخواســت  شناســنامه شــماره 681ب
ــت  ــورا درخواس ــن ش ــه 2166/96از ای ــه کالس ب
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــیان  ــه  فردوس ــعادت ال ــادروان س ــه ش داده ک
نجــف آبــادی بــه شناســنامه 2۴0 در تاریــخ 
96/6/31اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی 
گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
ــل : ــام ذی ــه ن ــد وهمســر ب ــه 5 فرزن اســت  ب

آبــادی    ش  نجــف  فردوســیان  1-فریــده 
ــف  ــیان نج ــا فردوس ــد  2- فریب ش 1006 فرزن
مــژگان   -3 فرزنــد    681 ش   ش  آبــادی 
ــد    ــادی ش ش 1023فرزن فردوســیان نجــف آب
ش  آبــادی  نجــف  فردوســیان  فهیمــه   -۴
فردوســیان  5-فرشــته  فرزنــد    633 ش 
نجــف آبــادی  ش ش 299فرزنــد  6- لیــال 
ــی وال  ــر متوف ــه ش ش 219 همس ــر ب ــا گی به
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــر   این غی
درخواســت مزبوریــک مرتبــه  آگهــی مــی نمایــد 
ــه از  ــا وصیتنام ــی دارد ی ــی اعتراض ــا هرکس ت
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
ــم دارد  ــه شــورا تقدی ــاه ب ــک م ــی ظــرف ی آگه

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــی ص واال گواه
ــف رئیــس شــعبه دهــم  شــماره : 22203/م ال

شــورای حــل اختــالف اســتان اصفهــان

رونوشت آگهی حصر وراثت 
ــای محمــد ســو فســطائی دارای شناســنامه  آق
ــه  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 181ب ش
درخواســت گواهــی  شــورا  ایــن  2173/96از 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان اکبــر سوفســطائی بــه شناســنامه 
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــخ 96/6/1اقامت 367 در تاری
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
ــه  ــر وس ــه پس ــه س ــت ب ــر اس ــوم منحص مرح
ــطائی   ــد سوفس ــر  1-محم ــک همس ــر وی دخت
ــد  ــی فرزن ــا متوف ــبت ب ــه  ش ش 181 نس ب

بــه ش ش  775  2- ســعید سوفســطائی 
مهــدی   -3 فرزنــد   متوفــی  بــا  نســبت 
بــا  نســبت   2۴1 بــه  ش ش  سوفســطائی 
سوفســطائی  نســرین   -۴ فرزنــد  متوفــی 
بــه ش ش 527نســبت بــا متوفــی فرزنــد   

 2120 بــه ش ش  5-نرجــس سوفســطائی  
نســبت بــا متوفــی فرزنــد  6-آزاده سوفســطائی 
ــد   ــا متوفــی فرزن ــه ش ش 60337 نســبت ب ب
7- فاطمــه آقاجــان صبــاغ بــه ش ش 566 
اینــک  بــا متوفــی همســر والغیــر  نســبت 
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
مزبوریــک مرتبــه پــی درپــی ماهــی یــک مرتبــه  
ــا هرکســی اعتراضــی دارد  ــد ت آگهــی مــی نمای
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش
ــد  ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه دادگاه  تقدی

ــد.  ش
ــف رئیــس شــعبه دهــم  شــماره : 22188/م ال

شــورای حــل اختــالف اســتان اصفهــان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای جــواد رضایــت دارای شناســنامه شــماره 
58918 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
2155/96 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان رســول رضایــت بشناســنامه 9  در 
تاریــخ 93/2/9  اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
ــوت آن مرحــوم  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ
ــک  ــر و ی ــه ۴ پســر و 3 دخت منحصــر اســت ب
همســر 1-جــالل رضایــت بــه ش ش 985 
نســبت بــا متوفــی فرزنــد 2-جــواد رضایــت بــه 

ــد ــی فرزن ــا متوف ــبت ب ش ش 58918 نس
 353 ش  ش  بــه  رضایــت  3-محمدعلــی 
نســبت بــا متوفــی فرزنــد ۴-حســین رضایــت 
ــد ــی فرزن ــا متوف ــه ش ش 58920 نســبت ب ب
5-بتــول رضایــت بــه ش ش 1733 نســبت 
ــه ش  ــت ب ــره رضای ــد 6-زه ــی فرزن ــا متوف ب
ــرا  ــد 7-زه ــی فرزن ــا متوف ــبت ب ش 1139 نس
ــی  ــا متوف ــبت ب ــه ش ش ۴619 نس ــت ب رضای
فرزنــد 8-طلعــت فنائــی بــه ش ش 1377 
ــا  ــک ب ــر این ــد و الغی ــی فرزن ــا متوف ــبت ب نس
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
را یــک نوبــت پــی در پــی ماهــی یکمرتبــه 
ــا هرکســی اعتراضــی دارد  ــد ت آگهــی مــی نمای
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش
ــد  ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه دادگاه تقدی

شــد. 
ــف رئیــس شــعبه دهــم  شــماره : 22193/م ال

شــورای حــل اختــالف اســتان اصفهــان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای رســول احمدپــور مبارکــه دارای شناســنامه 
ــه کالســه  ــه شــرح دادخواســت ب شــماره ۴9 ب
ایــن دادگاه درخواســت گواهــی  از   215۴/96
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــه  بشناســنامه  ــور مبارک ــور احمدپ شــادروان من
3۴  در تاریــخ 96/۴/21  اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه ۴ پســر و 2 دختــر  

1-رســول احمدپــور مبارکــه بــه ش ش ۴9 
نســبت بــا متوفــی فرزنــد 2-حســین احمدپــور 
مبارکــه بــه ش ش ۴ نســبت بــا متوفــی فرزنــد 
3-حســن احمدپــور مبارکــه بــه ش ش 31 
نســبت بــا متوفــی فرزنــد ۴-عبــاس احمدپــور 
مبارکــه بــه ش ش 73 نســبت بــا متوفــی 
ــه ش ش  ــه ب ــور مبارک ــرا احمدپ ــد 5-صغ فرزن
ــرم  ــد 6-محت ــی فرزن ــا متوف ــبت ب 39511 نس
احمدپــور مبارکــه بــه ش ش 7 نســبت بــا 
انجــام  بــا  اینــک  و الغیــر  فرزنــد  متوفــی 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را یــک 
نوبــت پــی در پــی ماهــی یکمرتبــه آگهــی مــی 
نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه 
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
ــم دارد  ــه دادگاه تقدی آگهــی ظــرف یــک مــاه ب

ــد شــد.  واال گواهــی صــادر خواه
ــف رئیــس شــعبه دهــم  شــماره : 2219۴/م ال

ــان شــورای حــل اختــالف اســتان اصفه

رونوشت آگهی حصروراثت
ــنامه  ــور دارای شناس ــر پ ــانه خنج ــم  افس خان
شــماره 6-0۴5582-127 به شــرح دادخواســت 
ــه کالســه 2159/96 از ایــن دادگاه درخواســت  ب
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان فاطمــه بهیــاری  بشناســنامه 
ــی  ــگاه دائم ــخ 95/11/18  اقامت 13۴5  در تاری
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 3 فرزنــد همســر 
ــور ش  ــا خنجرپ ــل: 1-رض ــام ذی ــه ن ــادر ب و م
پــور ش  خنجــر  2-نجمــه  فرزنــد   718 ش 
ش 386 فرزنــد 3-افســانه خنجــر پــور ش 
فرزنــد ۴-محمدعلــی   127-0۴5582-6 ش 
خنجــر پــور ش ش 3 همســر 5-مریــم بیگــم 
مهیــاری ده ســرخی ش ش 935 مــادر متوفــی 
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی  و الغیــر اینــک ب
درخواســت مزبــور را یکمرتبــه آگهــی مــی نمایــد 
ــه از  ــا وصیتنام ــی دارد ی ــی اعتراض ــا هرکس ت
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
ــم دارد  ــه شــورا تقدی ــاه ب ــک م ــی ظــرف ی آگه

واال گواهــی صــادر خواهــد شــد. 
ــف رئیــس شــعبه دهــم  شــماره : 22195/م ال

ــان شــورای حــل اختــالف اســتان اصفه

 آگهی مزایده و فروش
 اموال غیر منقول

اجــرای احــکام دادگســتری شهرســتان برخــوار 
پرونــده کالســه  خصــوص  در  دارد  نظــر  در 
ــن  ــع رامتی ــه نف ــکام ب ــرای اح 960921 ک اج
ــه  ــاوج ب ــا س ــد رض ــای مجی ــه آق آزادی و علی
خواســته دیــه ایــراد صدمــه بدنــی جلســه 
ــاعت 9  ــخ 1396/08/2۴ س ــده ای در تاری مزای
ــه منظــور فــروش تمامــی یــک واحــد  ــح ب صب
تجــاری بــه آدرس جــاده حبیــب آبــاد مجتمــع 
ــان  صنعتــی قصــر صنعــت – حــد فاصــل خیاب
ــکلت  ــران )اس ــان مبتک ــالش ۴ و 5 در خیاب ت

بتنــی و پوشــش کــف از مــالت ماســه و ســیمان 
ــا ســیمان ســفید و دارای ســکوریت و  و دیواره
درب حفــاظ آکاردون و شیشــه ثابــت بــاالی 
ــای  ــی آق ــزی ملک ــت فل ــاظ ثاب ــا و حف درب ه
ــد محمــد رضــا توقیــف  مجیدرضــا ســاوج فرزن
شــده درقبــال مبلــغ 1120560000 ریــال کــه 
ــال  ــغ 1120560000 ری ــه مبل توســط کارشــناس ب
ــال در تصــرف مجیدرضــا  ــده و فع ــی گردی ارزیاب
ســاوج اســت برگــزار نمایــد طالبیــن مــی تواننــد 
هفــت روز قبــل ازمزایــده جهــت بازدیــد از ملــک 
ــوار  ــتری برخ ــکام دادگس ــرای اح ــر اج ــه دفت ب
ــر  ــرر در دفت ــده در روز مق ــد مزای ــه نماین مراجع
ــده  ــی ش ــغ ارزیاب ــکام از مبل ــرای اح ــن اج ای
شــروع و ملــک بــه کســی کــه باالتریــن قیمــت 

ــد .  ــد ش ــه خواه ــد فروخت ــنهاد نمای را پیش
دادســرای  کیفــری  احــکام  اجــرای  مدیــر 

برخــوار انقــالب  و  عمومــی 
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش

5/37/701/م الــف بــه تاریــخ 96/07/13

دادنامه
دادنامــه  شــماره   96/181  : پرونــده کالســه 
3۴2-96/06/06 شــعبه پنجــم شــورای حــل 
اختــالف دســتگرد خواهــان : آقــای محمدرضــا 
نریمانــی فرزنــد عبــاس بــا وکالــت آقــای 
امیرحســین مهــرداد امرالهــی بــه نشــانی دولــت 
آبــاد بلــوار جانبــازان جنــب دادگســتری خوانــده: 
ــد    ــد عبدالمجی ــا فرزن ــی نی ــای ســعید فهیم آق
ــه  ــه نشــانی مجهــول المــکان خواســته مطالب ب
رای شــورا در خصــوص دعــوی آقــای محمدرضــا 
نریمانــی فرزنــد عبــاس بــا وکالــت آقــای 
طرفیــت  بــه  امرالهــی  مهــرداد  امیرحســین 
ــد   ــد عبدالمجی ــا فرزن ــی نی ــای ســعید فهیم آق
بــه خواســته مطالبــه مبلــغ چهــل میلیــون 
ــای  ــماره ه ــه ش ــک ب ــره چ ــت دوفق ــال باب ری
ــی  ــک مل ــده بان ــورخ 9۴/01/28 عه 227600 م
بانــک  عهــده   9۴/02/25 مــورخ   316۴95 و 
ــد  ــون و هفتص ــغ چهارمیلی ــه مبل ــی و مطالب مل
هــزار ریــال بابــت فاکتــور فــروش مصالــح 
ــم نشــر  ــی رغ ــده عل ــه خوان ســاختمانی و اینک
آگهــی در جلســه دادرســی حاضــر نشــده و دفاع 
ــد برائــت ذمــه خــود  ــری کــه موئ موجــه و موث
ــت  ــر صح ــول ب ــن را محم ــی خوااه ــی حق و ب
تلقــی و مســتندا بــه مــواد 1291 و 1301 قانــون 
آییــن  قانــون   522 و   519 و   198 و  مدنــی 
دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده 
ــون و  ــار میلی ــل و چه ــغ چه ــت مبل ــه پرداخ ب
ــته و  ــل خواس ــت اص ــال باب ــزار ری ــد ه هفتص
1800000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و نیــز 
ــت  ــم دادخواس ــان تقدی ــور از زم ــه فاکت مطالب
بــا  حکــم  اجــرای  لغایــت   )1396/03/22(
ــی صــادر  محاســبه واحــد اجــرای احــکام مدن
و اعــالم مــی نمایــد و در خصــوص درخواســت 
تامیــن خواســته ســابقا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 
ــرف  ــی و ظ ــادره غیاب ــت . رای ص ــده اس گردی

بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی 
در ایــن شــعبه و بیســت روز پــس از آن قابــل 
تجدیــد نظــر خواهــی در دادگســتری شهرســتان 

ــد.  ــی باش ــوار م برخ
دفتــر شــعبه پنجــم مجتمــع شــماره یــک  

برخــوار  شهرســتان 
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش

ــخ 96/07/13 ــه تاری ــف ب 5/37/69۴/م ال

رونوشت آگهی حصروراثت
ــم زهــره صــدری دارای شناســنامه شــماره  خان
کالســۀ  بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   ۴88
ایــن شــورا درخواســت گواهــی  از   2150/96
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
ــلطانی   ــه س ــادات خلیف ــادروان بدرالس ــه ش ک
  1387/3/20 تاریــخ  در    236 بشناســنامه 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
منحصــر  مرحــوم  آن  الفــوت  حیــن  ورثــه 
اســت بــه دو پســر و دو دختــر و یــک همســر 
1-ناصــر صــدری  بــه ش ش 232 نســبت 
ــه ش  ــد 2-منصــور صــدری ب ــی فرزن ــا متوف ب
ــا  ــد 3-فریب ــا متوفــی فرزن ش 1266 نســبت ب
ــی  ــا متوف ــبت ب ــه ش ش 835 نس ــدری ب ص
فرزنــد ۴-زهــره صــدری بــه ش ش ۴88 
ــری  ــن کبی ــد 5-مهی ــی فرزن ــا متوف ــبت ب نس
کوپائــی بــه ش ش 18883 نســبت بــا متوفــی 
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی  همســر اینــک ب
ــی  ــی در پ ــت پ ــک نوب ــور را ی ــت مزب درخواس
ماهــی یکمرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی 
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او 
ــرف  ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری باش
ــی  ــم دارد واال گواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ی

ــد.  ــد ش ــادر خواه ص
ــف رئیــس شــعبه دهــم  شــماره : 22197/م ال

شــورای حــل اختــالف اســتان اصفهــان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای مجیــد شــکوهی هرنــدی بعنــوان ذینفــع 
بــه   127037۴109 شــماره  شناســنامه  دارای 
شــرح دادخواســت بــه کالســۀ 213۴/96 از ایــن 
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان آقــای 
ــنامه  ــدی بشناس ــکوهی هرن ــد ش ــرزا محم می
61  در تاریــخ 1328/6/6  اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
ــی  ــه  1-محمدعل آن مرحــوم منحصــر اســت ب
شــکوهی هرنــدی   ش ش 6۴3 فرزنــد و 
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــر این الغی
مــی  آگهــی  یکمرتبــه  را  مزبــور  درخواســت 
نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه 
ــی  ــخ نشــر آگه ــزد او باشــد از تاری ــی ن از متوف
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال 

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــی ص گواه
شــماره : 22198/م الــف رئیــس شــعبه دهــم 

شــورای حــل اختــالف اســتان اصفهــان

،،
گــذر زاینــده رود از میــان شــهر زیبــای 
شــادی آفرین،  امــواج  اصفهــان، 
آن  مســتانه  جلوه هــای  و  برکــت 
باعــث شــده تــا برخــی شــاعران در 
وصــف زیبایــی و زندگــی بخشــی ایــن 

بســرایند.  شــعر  رودخانــه 

عکس ازرضا سلطانی نجف آبادی
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رونوشت آگهی حصروراثت

دارای  جشــوقانی  آقائــی  مجتبــی  آقــای 
شناســنامه شــماره 1270448730 بــه شــرح 
ــن شــورا  ــه کالســۀ 2162/96 از ای دادخواســت ب
و  نمــوده  وراثــت  درخواســت گواهــی حصــر 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان زهــرا هیدیــان 
ــگاه  ــخ 1390/11/16  اقامت ــنامه 1  در تاری بشناس
ــه حیــن  ــه ورث ــدرود زندگــی گفت دائمــی خــود ب
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه ســه پســر 
ــر  ــی اصغ ــر 1-عل ــک همس ــر و ی ــک دخت و ی
آقائــی جشــوقانی  بــه ش ش 4055 نســبت 
بــا متوفــی فرزنــد  2-مجتبــی آقائــی جشــوقانی 
بــه ش ش 127044873 نســبت بــا متوفــی 
ــه ش  ــوقانی ب ــی جش ــود آقائ ــد 3-محم فرزن
ــه  ــر 4-خدیج ــی همس ــا متوف ــبت ب ش 19 نس
آقائــی جشــوقانی بــه ش ش 2317 نســبت 
ــه ش  ــی ب ــن آقای ــد 5-محس ــی فرزن ــا متوف ب
ــا  ــک ب ــد این ــا متوفــی فرزن ش 7507 نســبت ب
ــور  ــی درخواســت مزب انجــام تشــریفات مقدمات
ــه  ــی یکمرتب ــی ماه ــی در پ ــت پ ــک نوب را در ی
ــی دارد  ــی اعتراض ــا هرکس ــد ت ــی نمای ــی م آگه
ــزد او باشــد از تاریــخ  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن ی
نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه 

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه تقدی
ــم  ــعبه ده ــس ش ــف رئی ــماره : 22199/م ال ش

ــان ــتان اصفه ــالف اس ــل اخت ــورای ح ش

رونوشت آگهی حصروراثت
دارای  روفیگــر  اخــوان  محمدرضــا  آقــای 
شــرح  بــه   49737 شــماره  شناســنامه 
ــورا  ــن ش ــۀ 2161/96 از ای ــه کالس ــت ب دادخواس
و  نمــوده  وراثــت  درخواســت گواهــی حصــر 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــود 
اخــوان روفیگــر بشناســنامه 1221  در تاریــخ 
96/5/27  اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی 
ــوت آن مرحــوم منحصــر  ــن الف ــه حی ــه ورث گفت
ــل: ــام ذی ــه ن ــد و همســر ب ــه ســه فرزن اســت ب

ــر  ش ش 49737  1-محمدرضــا اخــوان روفیگ
فرزنــد  2-همــا اخــوان روفیگــر ش ش 52552 
فرزنــد 3-شــهال اخــوان روفیگــر ش ش 56244 
ــان ش ش 722 همســر  ــد 4-عــذرا ظهوری فرزن
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــر این ــی و الغی متوف
ــی  ــه آگه ــور را یکمرتب ــت مزب ــی درخواس مقدمات
مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا 
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال 

گواهــی صــادر خواهــد شــد. 
ــم  ــعبه ده ــس ش ــف رئی ــماره : 22200/م ال ش

ــان ــتان اصفه ــالف اس ــل اخت ــورای ح ش

رونوشت آگهی حصروراثت
خانــم  زهــره شــرکت قنــاد دارای شناســنامه 
ــه کالســۀ  ــه شــرح دادخواســت ب شــماره 329 ب
درخواســت گواهــی  شــورا  ایــن  از   2176/96
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان محمدعلــی عطریــان بشناســنامه 1406  
در تاریــخ 96/5/28  اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
ــد و همســر  ــه 3 فرزن مرحــوم منحصــر اســت ب
1-فرامــرز عطریــان ش ش  ذیــل:  نــام  بــه 
3358 فرزنــد 2-عاطفــه عطریــان ش ش 214 
فرزنــد 3-نرگــس عطریــان ش ش 1014 فرزنــد

4-زهــره شــرکت قنــاد ش ش 329 همســر 
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــر  این ــی والغی متوف
ــی  ــه آگه ــور را یکمرتب ــت مزب ــی درخواس مقدمات
مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا 
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا 
ــد.  ــد ش ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه تقدی

ــم  ــعبه ده ــس ش ــف رئی ــماره : 22179/م ال ش
ــان ــتان اصفه ــالف اس ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ــه :9610100350706554 شــماره  شــماره ابالغنام
ــی  ــده :9609980350700542 شــماره بایگان پرون
شــعبه :960645 تاریــخ تنظیــم :1396/06/19 
خواهــان مهــدی عســگرزاده شــیرازی فرزنــد 
ــی  ــدگان 1- محمــد عل ــی بطرفیــت خوان قربانعل
ــد طــراوت و  ــادی و 2- محم ســروش نجــف آب
ــه وجــه  ــه خواســته مطالب ــی ب 3-ایمــان آقاخان
ــر  ــارت تاخی ــی و خس ــارات دادرس ــک و خس چ
ــی شهرســتان  ــای عموم ــم دادگاه ه ــه تقدی تادی
شهرســتان اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی 
بــه شــعبه 7 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان 
ــاال خ  ــاغ ب ــان خ چهارب ــع در اصفه ــان واق اصفه
دادگســتری کل  نیکبخــت ســاختمان  شــهید 
اســتان اصفهــان طبقــه 3 اتــاق شــماره 311 
 9509980350700542 کالســه  بــه  و  ارجــاع 
ــه وقــت رســیدگی آن 96/9/18  ــده ک ــت گردی ثب
و ســاعت 10/30 صبــح تعییــن شــده اســت. 
ــدگان و  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ب
در خواســت خواهــان و بــه تجویــز مــاده 73 
ــی و  ــای عموم ــی دادگاه ه ــن دادرس ــون آیی قان
ــب  ــی و دســتور دادگاه مرات انقــالب در امــور مدن
ــار  ــر االنتش ــد کثی ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ی
ــر  ــس از نش ــدگان پ ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م آگه
ــه  ــه دادگاه مراجع ــاد آن ب ــالع از مف ــی و اط آگه
و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم 
دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت 
مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر گــردد. 
شــماره :19278/م الــف دفتــر شــعبه هفتــم 

ــان ــی ( اصفه ــی )حقوق دادگاه عموم

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای رســول احمدپــور مبارکــه دارای شناســنامه 
ــه  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 49 ب ش
درخواســت گواهــی  دادگاه  ایــن  از   2153/96
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 

کــه شــادروان محمدعلــی احمدپــور مبارکــه  
  94/4/18 تاریــخ  در    448 بشناســنامه 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه 4 پســر ، 2 دختــر ، همســر 1-رســول 
احمدپــور مبارکــه ش ش 49 نســبت بــا متوفــی 
ــه ش ش 4  ــور مبارک ــین احمدپ ــر 2-حس پس
ــور  ــا متوفــی پســر 3-حســن احمدپ نســبت ب
ــر  ــی پس ــا متوف ــبت ب ــه ش ش 31 نس مبارک
 73 ش  ش  مبارکــه  احمدپــور  4-عبــاس 

ــر ــی پس ــا متوف ــبت ب نس
 7 ش  ش  مبارکــه  احمدپــور  5-محتــرم 
ــور  ــرا احمدپ ــر 6-صغ ــی دخت ــا متوف نســبت ب
مبارکــه ش ش 39511 نســبت بــا متوفــی 
ــه ش ش 34  ــور مبارک ــور احمدپ ــر 7-من دخت
ــا  ــک ب ــر این ــی همســر و الغی ــا متوف نســبت ب
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
را یکمرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی 
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او 
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
ــد  ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه دادگاه تقدی

شــد. 
ــف رئیــس شــعبه دهــم  شــماره : 22196/م ال

شــورای حــل اختــالف اســتان اصفهــان

»آگهی مزایده اموال منقول«
ــان  ــعبه اول اصفه ــی ش ــکام حقوق ــرای اح اج
ــوص  ــده ای در خص ــه مزای ــر دارد جلس در نظ
ــه  ــه 962813ج / اول ل ــی کالس ــده اجرای پرون
ــی  ــه عل ــره و علی ــامانی و غی ــر س ــر رنجب امی
رنجبــر ســامانی و غیــره مبنــی بردســتور فروش 
یــک شــنبه مورخــه   روز  در  متنــازع  ملــک 
ــرای  ــل اج ــح در مح ــاعت 10 صب 96/8/14 س
ــن  ــه زیرزمی ــان طبق احــکام دادگســتری اصفه
اتــاق 15 جهــت فــروش شــش دانــگ ملکــی با 
ــه کارشناســی کــه  ــدرج در نظری مشــخصات من
ذیــال درج شــده اســت ملکــی طرفیــن پرونده و 
اکنــون در تصــرف مالکانــه یکــی از مالکیــن بنام 
ــناس  ــط کارش ــد توس ــی باش ــر م ــد رنجب محم
ــی  ــل ارزیاب ــرح ذی ــه ش ــتری ب ــمی دادگس رس
ــن  ــرض طرفی ــون از تع ــه وی مص ــده نظری ش
ــد  ــن خری ــد. طالبی ــزار نمای ــده برگ ــع گردی واق
مــی تواننــد ظــرف 5 روز قبــل از جلســه مزایــده 
بــه نشــانی فــوق مراجعــه و از ملــک بازدیــد و 
ــورت  ــه ص ــا ب ــد به ــتن 10 درص ــراه داش ــا هم ب
ــی در  ــک مل ــن شــده بان ــا چــک تضمی ــد ی نق
وجــه اجــرای احــکام حقوقــی در جلســه مزایده 
شــرکت نماینــد. پیشــنهاد دهنــده باالتریــن 
ــلیم  ــود تس ــد ب ــده خواه ــده مزای ــت برن قیم
ــام  ــت تم ــس از پرداخ ــده پ ــورد مزای ــک م مل
ــای  ــه ه ــد گرفت.هزین ــای آن صــورت خواه به
ــه مــی باشــد.  ــر عهــده محکــوم علی ــی ب اجرای
اوصــاف ملــک مــورد مزایــده در خصــوص 
ــماره  ــه 9609980350300184)ش ــده کالس پرون
بایگانــی 962813( مبنــی بــر ارزیابــی تمامیــت 
شــش دانــگ یــک پــالک مســکونی بــه شــماره 
ثبــت  ســه  بخــش  در  1311/0واقــع  ملــک 
ــه اســتحضار مــی رســاند در تاریــخ  اصفهــان، ب
96/5/21 از ملــک مزبــور واقــع در اصفهــان، 
خیابــان ابــن ســینا، خیابــان سنبلســتان، جنــب 
ــتی  ــتانی، کدپس ــور طبرس ــهید منص ــه ش کوچ
8148665881 بازدیــد بــه عمــل آمــد کــه 
ــه  ــل ارائ ــه شــرح ذی ــزارش کارشناســی آن ب گ
ــورد  ــک م ــک  مل ــخصات مل ــردد. مش ــی گ م
ــه  ــک طبق ــزل مســکونی ی ــاب من ــک ب نظــر ی
ــی  ــت و اعیان ــع اس ــاحت 177 مترمرب ــه مس ب
آن حــدود 90 متــر مربــع بــه صــورت یــک 
ــور  ــد مذک ــت. واح ــی اس ــورت کلنگ ــه بص طبق
دارای دیــوار بنایــی خشــتی و ســقف تیــر 
چوبــی مــی باشــد دربهــای داخلــی چوبــی مــی 
باشــد. قدمــت بنــا بیــش از 50 ســال ارزیابــی 
ــور دارای انشــعاب آب،  ــک مذک مــی گــردد. مل
بــرق و گاز مــی باشــد. نتیجــه ارزیابــی عرصــه و 
اعیــان بــا توجــه بــه توضیحــات فــوق و بررســی 
ــک،  ــن ارزش مل ــر در تعیی ــل موث ــه عوام کلی
ــعابات  ــه انش ــن هزین ــر گرفت ــن در نظ همچنی
آب، بــرق ارزش ملــک مذکــور جمعــًا بــه مبلــغ 
4450000000 )چهارمیلیــارد و چهارصــد و پنجــاه 
ــردد.  ــی گ ــالم م ــرآورد و اع ــال( ب ــون ری میلی

شــماره :21535/م الــف مدیــر و دادورز اجــرای 
احــکام حقوقــی اصفهــان – حســن منصــوری 

 
آگهی ابالغ اجرائیه 

 139604002003000421/1: پرونــده  شــماره 
ــماره  ــده :9600867/1 ش ــی پرون ــماره بایگان ش
ــخ  ــه :139603802003000172 تاری ــی ابالغی آگه
صــدور :1396/07/03 آگهــی ابــالغ اجرائیــه 
کالســه: 139605102003002880/1 بدینوســیله 
ــد  ــنیزی فرزن ــدی تش ــاس احم ــالم عب ــه غ ب
ــماره  ــه ش ــد 1352/04/20 ب ــه متول ــت ال رحم
شناســنامه  شــماره  و   1288908172 ملــی 
وحیــد  خیابــان  اصفهــان  ادرس  بــه   482
ــی  ــده کالســه بایگان ــز؛ بدهــکار پرون فــرح انگی
9600867/1 کــه برابــر گــزارش مامــور ادرس 
شــناخته نگردیــده ابــالغ مــی گــردد کــه مبلــغ 
16000000 ریــال بابــت چــک شــماره 328537-

ــعبه  ــاورزی ش ــک کش ــده بان ــر عه 93/2/22 ب
اصفهــان بدهــکار مــی باشــید کــه بــر اثــر عــدم 
ــدور  ــت ص ــتانکار درخواس ــه بس ــت وج پرداخ
اجرائیــه نمــوده پــس از تشــریفات قانونــی 
اجرائیــه صــادر و بــه کالســه فــوق در ایــن 
اجــراء مطــرح مــی باشــد لــذا طبــق مــاده 18 
آئیــن نامــه اجرائــی مفــاد اســناد رســمی بشــما 
ابــالغ مــی گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی 
ــت  ــوب اس ــه محس ــالغ اجرائی ــخ اب ــه تاری ک
ــن  ــای وط ــه کیمی ــت در روزنام ــک نوب ــط ی فق
چــاپ و منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز 
ــدام ودر  ــه پرداخــت بدهــی خــود اق نســبت ب

غیــر ایــن صــورت بــدون انتشــار آگهــی دیگــری 
ــما  ــه ش ــررات علی ــق مق ــی طب ــات اجرائ عملی

ــد. ــد ش ــب خواه تعقی
شــماره :22289/م الــف  رییــس اداره اجــرای 
اســدی  –افســانه  اصفهــان  رســمی  اســناد 

ــی  اورگان

آگهی ابالغ اجرائیه به شماره بایگانی: 
۹۶۰ ۰ ۸۸۳

 139604002003000427/1: پرونــده  شــماره 
شــماره بایگانــی پرونــده :9600883/1 شــماره 
آگهــی ابالغیــه :139603802003000169 تاریــخ 
آقــای  بــه  بدینوســیله    1396/07/02: صــدور 
مجیــد هاشــمی فرزنــد علــی شــماره شناســنامه 
ــوق  ــی ف ــه شــماره بایگان ــده ب 213 بدهــکار پرون
بــه نشــانی: بــاغ دریاچــه کوچــه شــهید کریمیــان 
کوچــه گلســتان آپارتمــان اول، کــه طبــق گواهــی 
مــورد  فــوق  نشــانی  مربوطــه  ابــالغ  مامــور 
ــی  ــالغ م ــت، اب ــده اس ــع نگردی ــائی واق شناس
ــت  ــدم پرداخ ــی ع ــب گواه ــه موج ــه ب ــردد ک گ
838158- مــورخ 92/3/22 صــادره از بانــک 
ســپه شــعبه وحیــد اصفهــان موضــوع چــک 
شــماره 454375-92/3/22 عهــده بانــک ســپه 
شــعبه وحیــد اصفهــان، مبلــغ نــود میلیــون ریــال 
بــه بانــک قوامیــن شــعبه بلــوار کشــاورز اصفهــان 
بدهــکار مــی باشــید کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت 
اجرائیــه  صــدور  درخواســت  بســتانکار  وجــه 
نمــوده پــس از تشــریفات قانونــی اجرائیــه صادر 
و بکالســه فــوق در ایــن اجــراء مطــرح مــی 
ــی  ــه اجرائ ــن نام ــاده 18 آئی ــق م ــذا طب باشــد ل
ــردد  ــی گ ــالغ م ــما اب ــمی بش ــناد رس ــاد اس مف
ــالغ  ــخ اب ــه تاری ــی ک ــن آگه ــار ای ــخ انتش از تاری
ــت در  ــک نوب ــط ی ــه محســوب اســت فق اجرائی
ــان درج و  ــای وطــن چــاپ اصفه ــه کیمی روزنام
منتشــر مــی گــردد. مقتضــی اســت ظــرف مــدت 
ده روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام 

ــی ــار آگه ــدون انتش ــورت ب ــن ص ــر ای ودر غی
دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه 

شــما تعقیــب خواهــد شــد./
شماره :22290/م الف 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 
1۳۹۶۰4۰۰2۰۰۳۰۰۰422/1

 139604002003000422/1: پرونــده  شــماره 
شــماره بایگانــی پرونــده :9600870/1 شــماره 
آگهــی ابالغیــه :139603802003000167 تاریــخ 
اکبــر  بــه  بدینوســیله   1396/07/01: صــدور 
بهرامــی دیزچــه فرزنــد حبیــب الــه متولــد 
1316/01/01بــه شــماره ملــی 5419242842 و 
شــماره شناســنامه 48 بــه نشــانی اصفهــان ســه 
راه ســیمین کوچــه امــوزگار؛ بدهــکار پرونــده 
ــزارش  ــر گ ــه براب ــی 9600870/1ک ــه بایگان کالس
شــناخته  ســند  متــن  ادرس  پســت  مامــور 
ــغ 150000000  ــه مبل ــردد ک ــالغ مــی گ ــده اب نگردی
ــر  ــماره 311098-92/3/22 ب ــک ش ــال بابتچ ری
ــه  ــاورز ب ــوار کش ــعبه بل ــی ش ــک مل ــده بان عه
ــکار  ــاورز بده ــوار کش ــعبه بل ــن ش ــک قوامی بان
ــه  ــت وج ــدم پرداخ ــر ع ــر اث ــه ب ــید ک ــی باش م
بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده 
پــس از تشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادر و 
ــی  ــرح م ــراء مط ــن اج ــوق در ای ــه ف ــه کالس ب
ــی  ــه اجرائ ــن نام ــاده 18 آئی ــق م ــذا طب باشــد ل
مفــاد اســناد رســمی بــه شــما ابــالغ مــی گــردد 
ــالغ  ــخ اب ــه تاری ــی ک ــن آگه ــار ای ــخ انتش از تاری
ــت در  ــک نوب ــط ی ــه محســوب اســت فق اجرائی
ــی  ــر م ــاپ و منتش ــن چ ــای وط ــه کیمی روزنام
گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت 
بدهــی خــود اقــدام ودر غیــر ایــن صــورت بــدون 
ــق  ــی طب ــات اجرائ ــری عملی ــی دیگ انتشــار آگه
ــد./. ــد ش ــب خواه ــما تعقی ــه ش ــررات علی مق

ــرای  ــس اداره اج ــف  ریی ــماره :22288/م ال ش
اســناد رســمی اصفهــان افســانه اســدی اورگانــی

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقــای ابوطالــب ســالمی نیــک فرزنــد حیــدر بــه 
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــنامه 26 ب ــماره شناس ش
دادگاه  ایــن  از   1 ح  133/96/ش  بــه کالســه 
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن 
توضیــح داده کــه شــادروان حیــدر ســالمی نیــک 
ــنامه 175 در  ــماره شناس ــه ش ــه داد ب ــد ال فرزن
خــود  دائمــی  اقامتــگاه   1396/05/06 تاریــخ 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
ــری  ــت طاه ــه: 1-جن مرحــوم منحصــر اســت ب
بــه شــماره شناســنامه 49  داســتان  فرزنــد 
وردشــت  ســمیرم  از  صــادره   1338 متولــد 
ــه  )همســرمتوفی ( 2-ســلیمه  ســالمی نیــک ب
شــماره شناســنامه 120/000832/4 متولــد 1368 
ــه  ــی( 3-حلیم ــد متوف ــمیرم )فرزن ــادره ازس ص
ــد  ــه شــماره شناســنامه 7 متول ســالمی نیــک ب
1363صــادره از ســمیرم - وردشــت )فرزنــد 
ــماره  ــه ش ــک ب ــالمی نی ــرا س ــی (4- زه متوف
ــد 1360 صــادره از ســمیرم -  شناســنامه 3 متول
وردشــت )فرزنــد متوفــی(5- رخشــان ســالمی 
ــنامه 120/951998/4   ــماره شناس ــه ش ــک  ب نی
متولــد 1358 صــادره از ســمیرم - وردشــت 
ــه  ــک ب ــالمی نی ــا س ــی( 6- رض ــد متوف )فرزن
شــماره شناســنامه 120/014675/1 متولــد 1373 
ــد متوفــی( 7- جعفــر  صــادره از ســمیرم )فرزن
طاهــری بــه شــماره شناســنامه 3 متولــد 1357 
ــی(  ــد متوف ــت )فرزن ــمیرم  وردش ــادره از س ص
8- الچیــن طاهــری بــه شــماره شناســنامه 
ــد 1355 صــادره از ســمیرم - وردشــت  161متول
)فرزنــد متوفــی( 9- ابوطالــب ســالمی نیــک بــه 
ــادره از  ــد 1365 ص ــنامه 26 متول ــماره شناس ش
ــر٪ ــی( والغی ــد متوف ســمیرم  -وردشــت )فرزن

اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبــور را در یــک مرتبــه آگهــی  مــی نمایــد تاهــر 
کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی 

ــی  ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ن
ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد و اال 

گواهــی صــادر خواهــد شــد. 
شــماره :1191/م الــف ســید محمــد فقیهــی 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــادی قاض ــد آب محم

شــعبه اول شهرســتان ســمیرم 

آگھی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــا اینکــه تحدیــد  حــدود ششــدانگ 
ــالک   ــی پ ــه جریی ــی س ــن مزروع ــات زمی قطع
شــماره 3 فرعــی و قطعــات زمیــن مزروعــی 
چهــار جریــب تقریبــی بشــماره 8 فرعــی و قطعــه 
زمیــن مزروعــی چهــار جریبــی بشــماره 12 فرعی 
و قطعــه زمیــن مزروعــی  پنــج جریبــی بشــماره 
ــش  ــی: ش ــن مزروع ــات زمی ــی و قطع 21 فرع
ــن  ــات زمی ــی و قطع ــماره 40 فرع ــی  بش جریب
مزروعــی دو جرییــی بشــماره 50 فرعــی واقعــات 
اصلــی   -  40 پــالک  آســتانه کامــو  مزرعــه 
ــده  ــوابق وپرون ــق س ــه طب ــان ک ــش 12 کاش بخ
ــد  ــان فرزن ــم رزاقی ــای ابراهی ــام آق ــه ن ــی ب ثبت
محمــد حســین و غیــره در جریــان ثبــت اســت 
و عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن بــه عمــل 
ــه دســتور قســمت  ــا ب ــک بن ــده اســت. این نیام
ــای  ــق تقاض ــت و طب ــون ثب ــاده 15 قان ــر م اخی
ــوم در روز  ــالک مرق ــدود پ ــد  ح ــرده تحدی نامب
ــح در  ــورخ 96/8/9 ســاعت 9 صب ســه شــنبه م
ــذا  ــد . ل ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع و ب ــل ش مح
ــن  ــه مجاوری ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــه موج ب
اخطــار مــی گــردد کــه در روز  و ســاعت مقــرر در 
ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات 
ــون  ــاده 20قان ــق م ــن مطاب ــا مجاوری ــن ی مالکی
ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیدی 

ــد.  ــد ش ــه خواه ــا 30 روز پذیرفت ت
1326/م   : شــماره   96/7/18: انتشــار  تاریــخ 
ــناد  ــت اس ــس اداره ثب ــوروز رئی ــف حســین ن ال

و امــالک جوشــقان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک کوهپایه 

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر 
مــورخ   13966030  2028000  114 شــماره  رای 
1396/07/11 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
ــه  ــات مالکان ــه تصرف ــک کوهپای ــت مل ــوزه ثب ح
ــی  ــی بورون ــای مصطف ــی آق ــارض متقاض بالمع
کوپایــی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 
271 دارای کــد ملــی 133 1283572 صــادره 
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــه در شش از کوهپای
مســاحت 45062 مترمربــع احداثــی در قســمتی 
از پــالک 2 فرعــی از 342 اصلــی واقــع در بخــش 
ــه  ــک کوهپای ــت مل ــوزه ثب ــان ح ــت اصفه 19 ثب
خریــداری از مالــک رســمی مــع الواســطه از 
ــی  ــور نائین ــی ن ــان قاض ــر خ ــرزا باق ــای می آق
ــت.  ــده اس ــرز گردی ــب مح ــرزا ابوطال ــد می فرزن
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
ــه 15 روز اگهــی مــی شــود در صورتــی  ــه فاصل ب
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
ــد  متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
ــدت دو  ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
ــلیم و  ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت م
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
ــدم وصــول  ــور و ع ــدت مذک صــورت انقضــای م
ــت صــادر  ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب اعت

خواهــد شــد.
ــخ  ــت اول : 1396/07/18 تاری ــخ انتشــار نوب تاری
شــماره   1396/08/03  : دوم  نوبــت  انتشــار 
:22056/م الــف اصغــر علــی خانــی کوپایــی 

ــالک  ــناد و ام ــت اس ــس ثب رئی

ابالغ ارزیابی
نیکخــواه  محمــد  آقــای  بــه  وســیله  بدیــن 
فرزنــد غالمرضــا بشــماره شناســنامه 904 مقیــم 
ــم  ــن بســت ابراهی ــان بهشــتی ب کاشــان- خیاب
خلیــل هللا کــه در آدرس اعالمــی مــورد شناســایی 
قــرار نگرفتنــد ابــالغ و اخطــار مــی گــردد در 
ــا  ــده اجرائــئ کالســه 9300140 بن خصــوص پرون
ــی  ــالک ثبت ــیان پ ــک پارس ــت بان ــه درخواس ب
12/2046 واقــع در بخــش دو کاشــان ملکــی 
شــماره  رهنــی  ســند  وثیقــه  مــورد  و  شــما 
رســمی  اســناد  دفترخانــه  تنظیمــی   39364
ــه  ــان ب ــتان اصفه ــران اس ــهر ته ــماره 563 ش ش
مبلــغ 7/450/000/000 ریــال ارزیابــی گردیــده. 
ــور  ــالک مذک ــی پ ــغ ارزیاب ــه مبل ــذا چنانجــه ب ل
ــود  ــی خ ــراض کتب ــید، اعت ــی باش ــرض م معت
ــن  ــخ انتشــار ای ــج روز از تاری ــدت پن ــرف م را ظ
آگهــی بــه ضمیمــه فیــش بانکــی دســتمزد 
کارشــناس تجدیــد نظــر بــه مبلــغ 9/000/000 ریال 
بــه دفتــر ایــن اجــرا تســلیم نماییــد. ضمنــا بــه 
ــد فیــش  ــا فاق اعتراضــی کــه خــارج از موعــد ی
ــد نظــر باشــد  بانکــی دســتمزد کارشــناس تجدی

ــد. ــد ش ــر داده نخواه ــب اث ترتی
کاشــان امــالک  و  اســناد  ثبــت   ســازمان 

 1318/ م الف

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظــر بــه اینکــه خواهــان علــی طیرانــی راد 
ــت  ــار از پرداخ ــته اعس ــه خواس ــتی ب دادخواس
ــت  ــد مهماندوس ــت محم ــه طرفی ــه ب ــوم ب محک
بــه دادگســتری کاشــان تقدیــم کــه پــس از 
ــه  ــی ب ــم دادگاه حقوق ــعبه شش ــه ش ــاع ب ارج
 96/9/5 روز  بــرای  و  ثبــت   960319 کالســه 

ســاعت 11 صبــح وقــت رســیدگی تعییــن گردیــده 
از آنجــا کــه خوانــده مجهــول المــکان بــوده لــذا 
بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی 
ــی  ــور مدن ــالب در ام ــی و انق ــای عموم دادگاه ه
مراتــب بــه نامبــرده ابــالغ کــه در وقــت مقــرر در 
ــردگان  ــا نامب ــوند ضمن ــر ش ــه دادگاه حاض جلس
ــا قبــل از جلســه رســیدگی جهــت  مــی تواننــد ت
ــم  ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس دریاف
آن بــه دفتــر دادگاه مراجعــه نماینــد. انتشــار 
ایــن آگهــی بــه منزلــه ابــالغ محســوب شــده در 
ــی  ــم مقتض ــور دادگاه تصمی ــدم حض ــورت ع ص

ــود. ــد نم ــاذ خواه اتخ
دفتر شعبه ششم دادگاه حقوقی کاشان

1337/ م الف

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظــر بــه اینکــه خواهــان علــی طیرانــی راد 
ــت  ــار از پرداخ ــته اعس ــه خواس ــتی ب دادخواس
ــادات آذری  ــرا س ــت زه ــه طرفی ــه ب ــوم ب محک
اصــل بــه دادگســتری کاشــان تقدیــم کــه پــس 
ــه  ــی ب ــه شــعبه ششــم دادگاه حقوق از ارجــاع ب
 96/9/5 روز  بــرای  و  ثبــت   960318 کالســه 
ــن  ــیدگی تعیی ــت رس ــح وق ــاعت 11/30 صب س
ــکان  ــول الم ــده مجه ــه خوان ــا ک ــده از آنج گردی
ــن  ــون آیی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ــذا ب ــوده ل ب
دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در 
ــه در  ــالغ ک ــرده اب ــه نامب ــب ب ــی مرات ــور مدن ام
وقــت مقــرر در جلســه دادگاه حاضــر شــوند 
از  قبــل  تــا  تواننــد  مــی  نامبــردگان  ضمنــا 
ــی  جلســه رســیدگی جهــت دریافــت نســخه ثان
دادگاه  دفتــر  بــه  آن  ضمائــم  و  دادخواســت 
ــه  ــه منزل مراجعــه نماینــد. انتشــار ایــن آگهــی ب
ــالغ محســوب شــده در صــورت عــدم حضــور  اب
ــود. ــد نم ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض دادگاه تصمی

دفتر شعبه ششم دادگاه حقوقی کاشان
1338/ م الف

دادنامه
شــماره   230/96 پرونــده:  شــماره 
دادنامــه:517/96 بتاریــخ 96/7/10 در وقــت فوق 
ــالف  ــاده جلســه شــعبه 1 شــورای حــل اخت الع
ــه تصــدی امضاءکننــده ذیــل تشــکیل  کاشــان ب
ــرار  ــر ق ــت نظ ــوق تح ــه ف ــده کالس ــت پرون اس
ــات  ــه اوراق و محتوی ــورا از توج ــی ش دارد. قاض
ــرح  ــه ش ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس ــده خت پرون
ــد. ــی نمای ــم م ــه اتخــاذ تصمی ــادرت ب ــل مب ذی
ــث  ــراض ثال رای قاضــی شــورا در خصــوص اعت
ــه  ــبت ب ــی نس ــد جان ــیر احم ــای ش ــی آق اجرائ
توقیــف یــک دســتگاه خــودرو وانــت پیــکان بــه 
شــماره پــالک 43 ایــران 958 و 28 بــا بررســی 
ــودرو  ــت خ ــناد مالکی ــه اس ــده و ارائ اوراق پرون
موصــوف و شــهادت شــهود و توجهــا بــه نظریــه 
اعضــا محتــرم و شــورای حــل اختــالف اعتــراض 
ــواد  ــتناد م ــه اس ــذا ب ــته ل ــرده را وارد دانس نامب
46 و 27 از قانــون اجــرای احــکام مدنــی حکــم 
بــه رفــع توقیــف خــودرو فــوق صــادر مــی نمایــد. 
رای صــادره ظــرف مهلــت 20 روز از تاریــخ ابــالغ 
قابــل اعتــراض در محاکــم حقوقــی دادگســتری 
کاشــان مــی باشــد. جهــت نشــر آگهــی دادنامــه 
در شــورا حاضــر شــوید. آدرس شــیراحمد جانــی: 
ــاه آب، کوچــه شــهید حــدادی،  ــاد، چ ــی آب یحی

ــالک37275 ــزل مهیاری،پ من
قاضــی شــعبه 1 حقوقــی شــورای حــل اختــالف 

کاشــان- امیدالــه 1336/ م الــف

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به آقایان سید 
مرتضی موسوی فرزند سید هاشم و 

رضا فوقانی
ــه :9610100350306539 شــماره  شــماره ابالغنام
ــی  ــده :9609980350300596 شــماره بایگان پرون

ــم :1396/07/06 ــخ تنظی شــعبه :960731 تاری
پــور  جمالــی  محمــد   / آقــای  خواهــان 
ــان /  ــدگان آقای ــت خوان ــه طرفی ــتی ب دادخواس
ــد ســید هاشــم و  ســید مرتضــی موســوی فرزن
رضــا فرقانــی بــه خواســته الــزام بــه تنظیــم ســند 
رســمی مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه 
شــماره پرونــده کالســه 9609980350300596 
شــعبه 3 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان 
مــورخ  رســیدگی  وقــت  و  ثبــت  اصفهــان 
ــن کــه حســب  1396/09/19 ســاعت 09:30 تعیی
ــون  ــاده 73 قان ــوع م ــق موض ــتور دادگاه طب دس
آئیــن دادرســی مدنــی علــت مجهول المــکان 
بــودن خوانــدگان  و درخواســت خواهــان مراتــب 
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی 
می گــردد تــا خوانــده  ظــرف یــک مــاه پــس از 
تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و 
ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود، نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت 
ــر  ــیدگی در دادگاه حاض ــت رس ــوق جه ــرر ف مق

ــردد. گ
شــماره :21507/م الــف  منشــی دادگاه حقوقــی 
شــعبه 3 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان 

ــبانی ــی ش اصفهان-مصطف

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و  
دادخواست و ضمائم به آقای/ احمد 

الری  زاده فرزند
شــماره ابالغنامــه:9610100350506818  شــماره 
پرونــده:9509980350501056  شــماره بایگانــی 
تنظیــم:1396/07/05  تاریــخ  شــعبه:951205 
فرزنــد  خدابخــش  هــادی  آقــای  خواهــان 
خوانــده  طرفیــت  بــه  دادخواســتی  رشــید 
ــه  ــته مطالب ــه خواس ــد الری زاده  ب ــای احم آق
ــه  ــرح ک ــی مط ــارت دادرس ــک و خس ــه چ وج
ــده  ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ــن ش ــه ای ب
ــعبه 5 دادگاه  ــه 9509980350501056  ش کالس
ــت و  ــان ثب ــتان اصفه ــی شهرس ــی حقوق عموم

وقــت رســیدگی مــورخ 1396/09/18 ســاعت 
ــق  ــن کــه حســب دســتور دادگاه طب 10:30 تعیی
آییــن دادرســی  موضــوع مــاده 73 قانــون 
مدنــی بــه علــت مجهول المــکان بــودن خوانــده 
ــت در  ــک نوب ــب ی ــان مرات ــت خواه و درخواس
ــردد  ــی می گ ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای یک
ــخ  ــس از تاری ــاه پ ــک م ــرف ی ــده  ظ ــا خوان ت
و  دادگاه مراجعــه  دفتــر  بــه  آگهــی  انتشــار 
ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود، نســخه ثانــی 
ــت  ــت و در وق ــم را دریاف ــت و ضمائ دادخواس
ــر  ــیدگی در دادگاه حاض ــت رس ــوق جه ــرر ف مق

ــردد.  گ
شــماره :21532/م الــف  متصــدی امــور دفتری 
حقوقــی  عمومــی  دادگاه   5 شــعبه  دادگاه 
ــبدانی ــی س ــان مزروع ــتان اصفهان-ایم شهرس

ابالغیه 
 9610106793400792: ابالغ نامــه  شــماره 
ــده:9609986793400287 شــماره  شــماره پرون
تنظیــم  تاریــخ  شــعبه:960288  بایگانــی 
شــونده  ابــالغ  مشــخصات   1396/07/06:
ــی  ــام خانوادگ ــن ن ــام الدی ــام : نظ ــی:  ن حقیق
تاریــخ  مجهول المــکان    : نشــانی  مــرادی   :
ــاعت 08:30  ــنبه س ــور: 1396/08/29 دوش حض
ســجاد- اصفهان-خیابــان   : حضــور  محــل 

خیابــان آیــت هللا ارباب-روبــروی مدرســه نیلــی 
پــور- جنــب ســاختمان صبا-پــالک 57  تاریــخ 
ــور:08:30   ــاعت حض ــور: 1396/08/29  س حض
درخصــوص دعــوی لیلــی هاشــمی بــه طرفیــت 
شــما در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در 
ــس از  ــه : پ ــوید. توج ــر ش ــعبه حاض ــن ش ای
دریافــت ایــن ابالغیــه، ابــالغ اوراق قضایــی بــه 
صــورت الکترونیــک انجــام خواهــد شــد و ابــالغ 
بــه صــورت کاغــذی در مــوارد محــدود و اســتثنا 
اســت  بنابرایــن ضــروری  انجــام می شــود؛ 
ــه  ــن ابالغی ــاهده ای ــام و مش ــه ثبت ن ــبت ب نس
ــدام  ــق ســامانه اق ــی از طری ــه هــای آت و ابالغی
نماییــد. چنانچــه جهــت ورود بــه ســامانه، 
ــت  ــز( دریاف ــه و رم ــری )شناس ــاب کارب حس
ننمــوده ایــد جهــت ثبت نــام، بــه یکــی از دفاتــر 
خدمــات الکترونیــک قضایــی و در صــورت عــدم 
دسترســی، بــه نزدیک تریــن واحــد قضایــی 

ــد . ــه نمایی مراجع
شــماره : 21554 / م الــف دفتــر شــعبه 4 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــک ش ــماره ی ــع ش مجتم

اصفهــان

ابالغیه 
 9610106805300779: ابالغ نامــه  شــماره 
پرونــده:9609986805300397  شــماره 
تاریــخ  شــعبه:960397  بایگانــی  شــماره 
ابــالغ  مشــخصات   1396/07/10: تنظیــم 
نــام  الــه   روح   : نــام  حقیقــی:  شــونده 
علــی  پــدر:  نــام  عزیــزی   : خانوادگــی 
نشــانی : مجهول المــکان  تاریــخ حضــور: 
محــل   09:00 ســاعت  شــنبه   1396/09/04
حضــور : اصفهان-کنارگــذر اتوبــان شــهید 
آتشــگاه و  خــرازی – حدفاصــل خیابــان 
ــع شــماره ســه شــورای  ــر – مجتم میرزاطاه
ــخ حضــور: 1396/09/04  حــل اختــالف  تاری
ــوی  ــوص دع ــور: 09:00  درخص ــاعت حض س
ــما در  ــت ش ــه طرفی ــاد ب ــر اقتص ــک مه بان
ــن  ــت رســیدگی در ای ــوق جه ــرر ف ــت مق وق
از  پــس   : توجــه  شــعبه حاضــر شــوید. 
ــی  ــالغ اوراق قضای ــه، اب ــن ابالغی ــت ای دریاف
بــه صــورت الکترونیــک انجــام خواهــد شــد و 
ابــالغ بــه صــورت کاغــذی در مــوارد محــدود و 
ــن ضــروری  اســتثنا انجــام می شــود؛ بنابرای
مشــاهده  و  ثبت نــام  بــه  نســبت  اســت 
ایــن ابالغیــه و ابالغیــه هــای آتــی از طریــق 
ســامانه اقــدام نماییــد. چنانچــه جهــت ورود 
ــه و  ــری )شناس ــاب کارب ــامانه، حس ــه س ب
رمــز( دریافــت ننمــوده ایــد جهــت ثبت نــام، 
بــه یکــی از دفاتــر خدمــات الکترونیــک 
ــه  ــی، ب ــدم دسترس ــورت ع ــی و در ص قضای
نزدیک تریــن واحــد قضایــی مراجعــه نماییــد 
ــعبه 53  ــر ش ــف دفت ــماره : 21517/ م ال ش
ــان  ــتان اصفه ــه شهرس ــماره س ــع ش مجتم

ابالغیه 
 9610106805300780 ابالغ نامــه  شــماره 
تاریــخ   960397 شــعبه:  بایگانــی  شــماره 
تنظیــم :1396/07/10 مشــخصات ابــالغ شــونده 
ــام خانوادگــی  ــی  ن ــام : محمــد قل حقیقــی: ن
ــانی :  ــر  نش ــی اصغ ــدر: عل ــام پ ــی  ن : چیان
ــور: 1396/09/04  ــخ حض ــکان  تاری مجهول الم
شــنبه ســاعت 09:00 محــل حضــور : اصفهــان-

ــل  ــرازی – حدفاص ــهید خ ــان ش ــذر اتوب کنارگ
مجتمــع   – میرزاطاهــر  و  آتشــگاه  خیابــان 
ــخ  ــالف  تاری ــل اخت ــورای ح ــه ش ــماره س ش
حضــور: 1396/09/04 ســاعت حضــور: 09:00  
ــه  ــاد ب ــر اقتص ــک مه ــوی بان ــوص دع درخص
ــت  ــوق جه ــرر ف ــت مق ــما در وق ــت ش طرفی
ــوید.توجه  ــر ش ــعبه حاض ــن ش ــیدگی در ای رس
ــالغ اوراق  ــه، اب ــن ابالغی ــت ای ــس از دریاف : پ
قضایــی بــه صــورت الکترونیــک انجــام خواهــد 
ــوارد  ــذی در م ــورت کاغ ــه ص ــالغ ب ــد و اب ش
ــن  ــود؛ بنابرای ــام می ش ــتثنا انج ــدود و اس مح
و  ثبت نــام  بــه  نســبت  اســت  ضــروری 
مشــاهده ایــن ابالغیــه و ابالغیــه هــای آتــی از 
طریــق ســامانه اقــدام نماییــد. چنانچــه جهــت 
ورود بــه ســامانه، حســاب کاربــری )شناســه و 
ــام،  ــت ثبت ن ــد جه ــوده ای ــت ننم ــز( دریاف رم
الکترونیــک  خدمــات  دفاتــر  از  یکــی  بــه 
قضایــی و در صــورت عــدم دسترســی، بــه 
نزدیک تریــن واحــد قضایــی مراجعــه نماییــد .

شــماره : 21517/ م الــف دفتــر شــعبه 53 
ــان  ــتان اصفه ــه شهرس ــماره س ــع ش مجتم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شــماره ابالغ نامــه: 9610100353304324 شــماره 
بایگانــی  شــماره   9309980359101111 پرونــده: 
 1396/07/05 تنظیــم:  تاریــخ   940390 شــعبه: 
شــاکی اداره ثبــت احــوال اصفهــان شــکایتی علیــه 
متهــم آقــای شــکور )ناصــر( اســحاق زهــی فرزنــد 
ــنامه  ــتفاده از شناس ــل و اس ــوع جع ــا موض ــالم ب غ
مجعــول و اقامــت غیــر مجــاز در خــاک ایــران 
مطــرح نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 
ــان )107 جزایــی  107 دادگاه کیفــری دو شــهر اصفه
ســابق( - مجتمــع شــهید بهشــتی واقــع در اصفهــان 
بیمارســتان  حدفاصــل   - شــریعتی  خیابــان   -
ــه  ــه کالس ــاع و ب ــس ارج ــارراه پلی ــریعتی و چه ش
940390 ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی آن 
96/09/19 و ســاعت 10:30 تعییــن شــده اســت. 
ــم  ــده / مته ــودن خوان ــکان ب ــت مجهول الم ــه عل ب
ــز مــاده  ــه تجوی و درخواســت خواهــان /شــاکی و ب
344 قانــون آییــن دادرســی کیفــری و دســتور 
جرایــد  از  یکــی  در  نوبــت  یــک  مراتــب  دادگاه 
کثیراالنتشــار آگهــی می شــود تــا خوانده/متهــم 
پــس از نشــر آگهــی و اطــالع از مفــاد آن بــه دادگاه 
مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه 
ــت  ــت و در وق ــم را دریاف ــت و ضمائ دوم دادخواس

ــردد. ــر گ ــیدگی حاض ــت رس ــوق جه ــرر ف مق
ــعبه 107  ــری ش ــی دادگاه کیف ــف: 21506 منش م ال
)107 جزایــی  اصفهــان  دو شــهر  دادگاه کیفــری 

ــتی  ــهید بهش ــع ش ــابق( - مجتم س

ابالغیه 
شــماره ابالغنامــه :9610106794800942  شــماره 
بایگانــی  شــماره   9609986794800501 پرونــده: 

تاریــخ تنظیــم: 1396/07/05 شــعبه: 960501 
 : نــام  حقیقــی:   شــونده  ابــالغ  مشــخصات 
حســین نــام خانوادگــی : اســکندری نشــانی : 
 1396/09/13 حضــور:  تاریــخ  مجهول المــکان  
ــان- ــور : اصفه ــل حض ــاعت 16:00 مح ــنبه س دوش

خیابــان ســجاد-خیابان آیــت هللا ارباب-روبــروی 
مدرســه نیلــی پــور- جنــب ســاختمان صبا-پــالک 
ــخ حضــور: 1396/09/13 ســاعت حضــور:  57  تاری
فقیهــی  عباســعلی  دعــوی  درخصــوص    16:00
بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر فــوق جهــت 
رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید.توجه : پــس 
ــه  ــی ب ــالغ اوراق قضای ــه، اب ــن ابالغی ــت ای از دریاف
صــورت الکترونیــک انجــام خواهــد شــد و ابــالغ بــه 
صــورت کاغــذی در مــوارد محــدود و اســتثنا انجــام 
می شــود؛ بنابرایــن ضــروری اســت نســبت بــه 
ــای  ــه ه ــه و ابالغی ــن ابالغی ــام و مشــاهده ای ثبت ن
آتــی از طریــق ســامانه اقــدام نمایید.چنانچــه جهــت 
ورود بــه ســامانه، حســاب کاربــری )شناســه و رمــز( 
ــه یکــی از  ــام، ب ــد جهــت ثبت ن دریافــت ننمــوده ای
ــورت  ــی و در ص ــک قضای ــات الکترونی ــر خدم دفات
ــی  ــد قضای ــن واح ــه نزدیک تری ــی، ب ــدم دسترس ع

ــد. ــه نمایی مراجع
ــماره  ــع ش ــعبه 18 مجتم ــر ش ــف: 21559 دفت م ال

ــان  ــتان اصفه ــک شهرس ی

ابالغیه
شــماره ابالغ نامــه: 9610106794800940  شــماره 
شــماره    9609986794800557 پرونــده: 
 : تنظیــم  تاریــخ    960557 شــعبه:  بایگانــی 
1396/07/05 مشــخصات ابــالغ شــونده حقیقی:  
نــام: زهــرا  نــام خانوادگــی : عزیــزی  نــام پــدر 
: عبدالعلــی  کــد ملــی: 1284933679  نشــانی 
ــور: 1396/09/13  ــخ حض ــکان  تاری : مجهول الم
دوشــنبه ســاعت 15:30 محــل حضــور : اصفهان-

خیابــان ســجاد-خیابان آیــت هللا ارباب-روبــروی 
ــا- ــاختمان صب ــب س ــور- جن ــی پ ــه نیل مدرس
پــالک 57 تاریــخ حضــور: 1396/09/13  ســاعت 
بهمــن  دعــوی  خصــوص  در   15:30 حضــور: 
ــه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر فــوق  ــی ب طالب
شــوید.  حاضــر  شــعبه  در  رســیدگی  جهــت 
ــالغ  ــه، اب ــن ابالغی ــت ای ــس از دریاف ــه : پ توج
ــام  ــک انج ــورت الکترونی ــه ص ــی ب اوراق قضای
خواهــد شــد و ابــالغ بــه صــورت کاغــذی در 
می شــود؛  انجــام  اســتثنا  و  محــدود  مــوارد 
ــام  ــه ثبت ن ــبت ب ــت نس ــروری اس ــن ض بنابرای
ــی  ــای آت ــه ه ــه و ابالغی ــن ابالغی ــاهده ای و مش
ــت  ــدام نمایید.چنانچــه جه ــق ســامانه اق از طری
ــه و  ــری )شناس ــاب کارب ــامانه، حس ــه س ورود ب
رمــز( دریافــت ننمــوده ایــد جهــت ثبت نــام، بــه 
ــی و  ــک قضای ــات الکترونی ــر خدم ــی از دفات یک
ــن  ــه نزدیک تری ــی، ب ــدم دسترس ــورت ع در ص

ــد . ــه نمایی ــی مراجع ــد قضای واح
م الــف: 21560 دفتــر شــعبه 18 مجتمــع شــماره 

یــک شهرســتان اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ــه: 9610100351407552 شــماره  شــماره ابالغنام
پرونــده: 9609980351400336  شــماره بایگانــی 
شــعبه: 960381 تاریــخ تنظیــم: 1396/07/03 
بخــت  نیــک  مــراد  آقــای/ خانــم  خواهــان 
ــم  ــده آقای/خان ــت خوان ــه طرفی ــتی ب دادخواس
محمدرضــا قاســمی- حمیــد کریمــی به خواســته 
تامیــن خواســته - مطالبــه خســارت تاخیــر تادیه 
ــه  ــه وج ــی- مطالب ــارت دادرس ــه خس - مطالب
ســفته مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه 
شــماره پرونــده کالســه 9609980351400336 
ــتان  ــی شهرس ــی حقوق ــعبه 14 دادگاه عموم ش
مــورخ  رســیدگی  وقــت  و  ثبــت  اصفهــان 
1396/09/27 ســاعت 08:30 تعییــن کــه حســب 
ــون  ــاده 73 قان ــوع م ــق موض ــتور دادگاه طب دس
آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان 
ــب  ــان مرات ــت خواه ــده و درخواس ــودن خوان ب
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار 
ــاه  ــک م ــده ظــرف ی ــا خوان ــی مــی گــردد ت آگه
ــر دادگاه  ــه دفت ــی ب ــار آگه ــخ انتش ــس از تاری پ
ــود،  ــل خ ــانی کام ــالم نش ــن اع ــه و ضم مراجع
ــم را دریافــت  ــی دادخواســت و ضمائ نســخه ثان
و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه 

ــردد. حاضــر گ
 شــماره: 21499/ م الــف منشــی شــعبه 14 
دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان
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کوتاه اخبار 
مسئول سابق بین المللی 

فدراسیون فوتبال محروم شد
ــای  ــه تالش ه ــال در ادام ــیون فوتب ــالق فدراس ــه اخ کمیت
خــود بــرای پاکســازی فوتبــال، پــس از بررســی های 
فــراوان بــه مــوارد مشــکوکی رســید کــه حکایــت از حضــور 
ــران  ــال ای ــدون ITC در فوتب ــی ب ــان خارج ــی بازیکن برخ
ــت  ــدون دریاف ــران ب ــی از ای ــفر بازیکن ــن ترانس و همچنی
ــه باشــگاهی خارجــی داشــت.  ــی ب رضایت نامــه بین الملل
بــه عنــوان نمونــه یکــی از بازیکنــان پرســروصدای فوتبــال 
ایــران، موفــق شــده بــود بــدون اینکــه رضایت نامــه 
ــی  ــای عرب ــی از تیم ه ــه یک ــد، ب ــت کن ــی دریاف بین الملل
ــام  ــق انج ــراوان و دقی ــی های ف ــس از بررس ــدد. پ بپیون
شــده از ســوی کمیتــه اخــالق، مشــخص شــد کــه مســئول 
ســابق امــور بین الملــل فدراســیون فوتبــال در ایــن اقــدام 
غیرقانونــی نقــش ایفــا کــرده کــه پــس از تحقیقــات انجام 
گرفتــه و بررســی زوایــای مختلــف ایــن اقــدام غیرقانونــی، 
ایــن کمیتــه حکــم بــه محرومیــت ســه ســاله ایــن فــرد از 
فعالیت هــای مرتبــط بــا فوتبــال داد. ایــن حکــم می توانــد 

در کمیتــه اســتیناف مــورد تجدیدنظــر قــرار بگیــرد.

کشتی گیران مطرح آمریکا 
در راه ایران

دوره  چهارمیــن  در  حضــور  بــرای  آمریــکا  نماینــدگان 
رقابت هــای جــام باشــگاه های جهــان اعــالم آمادگــی 
کردنــد. مســابقات جــام باشــگاه هــای کشــتی آزاد جهــان 
۱۶ و ۱۷ آذرمــاه در ایــران برگــزار می شــود و تیم هــای 
اعــالم  ایــن مســابقات  بــرای شــرکت در  آمریکایــی 
فدراســیون کشــتی،  اعــالم  طبــق  آمادگــی کرده انــد. 
ــا  ــن رقابت ه ــته ای ــال گذش ــان س ــوری قهرم ــان مرک تایت
در کشــتی آزاد بــا چهره هــای نامــدار خــود از جملــه کایــل 
اســنایدر قهرمــان المپیــک جهــان در ایــن مســابقات که در 
ــد. همچنیــن  کشــورمان برگــزار می شــود، شــرکت می کنن
فدراســیون آمریــکا نیــز بــرای حضــور در جــام باشــگاه های 
جهــان در کشــتی فرنگــی نیــز اعــالم آمادگــی کــرده اســت 
کــه نــام آن باشــگاه مــد نظــر را متعاقبــًا اعــالم مــی کنــد.

ایران – روسیه 
شبیه سازی جام جهانی در کازان

تیم هــای ملــی ایــران و روســیه امــروز ســاعت 30: ۱9 
ــد. روســیه  ــم می رون ــه مصــاف ه ــداری دوســتانه ب در دی
)میزبــان جــام جهانــی( بــه عنــوان نخســتین تیــم و ایــران 
ــی  ــام جهان ــان در ج ــم، حضورش ــومین تی ــوان س ــه عن ب
ــرای هــر دو  ــی ب ــازی، محــک خوب قطعــی شــده و ایــن ب
تیــم اســت. تیــم ملــی ایــران بــه خاطــر صعــود زودهنــگام 
بــه جــام جهانــی و رکــورد بی شکســتی در ســال ۲0۱۶، بــه 
عنــوان یکــی از شــگفتی های ایــن رقابت هــا مطــرح شــده 
و بــرای روس هــا هــم جالــب اســت کــه بــا چنیــن تیمــی 
روبــه رو شــوند. حضــور چندیــن بازیکــن ایرانــی در فوتبــال 
روســیه، موجــب شــده فوتبــال ایــران بــرای روس هــا غریبه 
نباشــد. بــدون شــک ســردار آزمــون، پدیــده فوتبــال ایــران 
و لیــگ برتــر روســیه، چهــره نخســت ایــن میــدان اســت.

توپ و تور

تیم ملی فوتسال زنان ایران
 به مصاف ایتالیا می رود

ــدار  ــال از برگــزاری دی ــوان فدراســیون فوتب ــه بان کمیت
ــران و  ــوان ای ــال بان ــی فوتس ــای مل ــی تیم ه تدارکات

ــر داد.  ــاه خب ــر آبان م ــا در اواخ ایتالی
بــا اعــالم کمیتــه بانــوان فدراســیون فوتبــال، تیــم ملی 
ــی  ــم مل ــا تی ــتانه ب ــدار دوس ــوان دو دی ــال بان فوتس
فوتســال بانــوان ایتالیــا در تهــران برگــزار خواهــد کــرد. 
بــر همیــن اســاس تیــم ملــی ایتالیــا روز 30 آبان مــاه 
ــازی  ــام دو ب ــس از انج ــد و پ ــد ش ــران خواه وارد ای
تدارکاتــی در روزهــای دوم و ســوم آذر مــاه، روز ۴ 
آذرمــاه تهــران را بــه مقصــد ایتالیــا تــرک خواهــد کــرد.

دومین بازیکن 
خروجی استقالل کیست؟

ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــان ک ــد آبی پوش ــرمربی جدی س
ــم  ــن تی ــت ای ــان، هدای ــی از بازیکن ــا شــناخت خوب ب
را پذیرفتــه، بــرای نیــم فصــل و انتخــاب ورودی هــا و 
خروجی هــای تیمــش کار ســختی پیش رو دارد. شــفر 
ناچــار اســت اگــر کریمــی و بــرزای را بــا هــم بخواهــد 
ــم  ــام دو بازیکنــش قل ــا می خواهــد( روی ن )کــه گوی
قرمــز بکشــد؛ دو بازیکنــی کــه بــه احتمــال زیــاد یکــی 

از آنهــا مجتبــی جبــاری خواهــد بــود. 
اینکــه دومیــن بازیکــن مــازاد چــه کســی خواهــد بــود، 
ســوالی اســت کــه پاســخ آن را عملکــرد نفــرات کنونــی 
ــخص  ــل مش ــم فص ــان نی ــا پای ــم از اآلن ت ــن تی ای

می کنــد. 
ــی  ــا رقابت ــود ت ــث می ش ــوع باع ــن موض ــع ای در واق
ــه  ــرد ک ــان اســتقالل شــکل بگی ــن بازیکن فشــرده بی
ــط  ــل دوم خ ــم فص ــفر در نی ــت ش ــان از لیس نامش

ــورد. نخ

 زنان وزنه بردار ایرانی
 وارد می شوند

ــت  ــاز فعالی ــرداری از آغ ــه ب ــس فدراســیون وزن رئی
ــت.  ــر داده اس ــک خب ــده ای نزدی ــوان در آین بان

علــی مــرادی در ایــن بــاره گفــت: در بازی هــای 
داخــل ســالن آســیایی کــه چنــدی پیــش در عشــق 
ــورهای  ــوان کش ــد، بان ــزار ش ــتان برگ ــاد ترکمنس آب
ــرای  ــکلی ب ــالمی مش ــای اس ــا لباس ه ــلمان ب مس
حضــور در مســابقات نداشــتند و بــه نظــر مــن 
ــرداری  ــه ب ــته وزن ــوان در رش ــالمی بان ــش اس پوش
ــت  ــب تر اس ــته ها مناس ــیاری از رش ــه بس ــبت ب نس
ــوان کشــورمان  و ایــن توانمنــدی وجــود دارد کــه بان
ــورمان  ــرای کش ــته ها ب ــایر رش ــد س ــد همانن بتوانن

ــد. ــی کنن ــار آفرین افتخ

A.Galandari@eskimia.ir
اصغرقلندریگروه ورزش

ســر انجــام پــس از کــش و قــوس هــای 
فــراوان، تیــم ورامیــن درســایه تــالش احســن 
ــن  ــی و ای ــم مل ــبق تی ــروی اس ــیرکوند لیب ش
تیــم، بــه چرخــه ســی ویکمیــن دوره مســابقات 
لیــگ برتــر والیبــال کشــور پیوســت کــه تحــت 
روز  از  حججــی«  شــهید  »یــادواره  عنــوان 
شــانزدهم مهرمــاه جــاری در شــهرهای تهــران، 
ورامیــن، گنبــد، آمــل و ســاری، هفتــه اول خــود 

ــرا درآورد. ــه اج ب
 درخشش تبریزی ها

دوره  ایــن  در  حاضــر  تیــم   ۱۲ درجــدال 
رقابت هــای لیــگ برترکشــور، ابتــدا تیــم 
بــا  آمــل  پیامبراعظــم  درســالن  ســایپا 
ــه  ــم کال ــر تی ــر براب ــر صف ــه ب ــروزی س پی
ــه اول  ــن شــگفتی ســاز هفت ــدران، اولی مازن

لقــب گرفــت. 
ــم  ــک تی ــز ی ــهرداری تبری ــم ش ــران تی در ته
ــی اش  ــای تاکتیک ــا کاره ــه ب ــود ک ــی ب عال
پیــکان مدعــی را متوقــف کــرد. مصافــی 
پنــج گیمــه کــه رالــی هــای زیبــا ودلپذیــری 
داشــت امــا ایــن مــردان دامنــه ســهند بودنــد 

کــه درگیــم پنجــم کارســتانی بــه پــا کردنــد، 
ــاس  ــه روی پ ــر ک ــل تاج ــژه میکائی ــه وی ب
ــود؛  ــر ب ــی نظی ــینی ب ــی امیرحس ــای عال ه
پاســوری کــه بــا کولــه بــاری ازتجربــه از مــرز 
ــازی  ــان )ب ــا همچن ــته ام ــالگی گذش ۴0 س

ــده اســت.  ــی مان ــر( باق بب
ــرعتی  ــی س ــام بخشش ــازی حس ــن ب در ای
ــاع  ــار و دف ــز در آبش ــهرداری تبری ــم ش زن تی
ــروی  ــود و محمــد رضــا مــؤذن، لیب اســتوار ب
ــش  ــی پوش ــه خوب ــن 9×9 را ب ــوان، زمی ج
مــی داد، تاکتیــک ســرویس تبریــزی هــا بــه 
ویــژه حمــزه زرینــی کــه ازگیــم دوم بــه جــای 
ــم شــهرداری  ادریــس دانشــفر در ترکیــب تی
تبریــز قــرار گرفــت، بــرای از کار انداختــن مــرد 
ــی  ــا فیاض ــی پوری ــکان یعن ــالت پی اول حم
کارســاز شــد و اخــراج ســعید مصطفــی ونــد 
هــم در گیــم دوم زمینــه ای را فراهــم آورد تــا 
ــع  ــن مداف ــل کمتری ــر در مقاب ــل تاج میکائی

ــد. ــی کن ــور خودنمای روی ت
 عصبانیت سعید معروف

ــت داور اول  ــروف از دس ــعید مع ــت س عصبانی
هــم مزیــد برعلــت شــد تــا خودروســازان نتوانند 

مســلط بــر اعصــاب ورونــد بــازی شــوند. 

ســوپر اســتارهای مــا بایــد بدانندکــه بــا ایــن رویــه به 
هیــچ وجــه نمــی تواننــد تغییــری دربــرد و باخــت به 
وجــود آورنــد و بهتراســت کــه تابع نظــر داوران باشــند 

و ارزش و منزلــت خــود را زیــر ســوال نبرنــد. 
بــه هرحــال تیــم شــهرداری تبریــز در یــک روز 
ــاکار وکمــک  ــا مربیگــری خــوب عــادل بن خــوب ب
ــی و  ــین نجات ــد حس ــی، محم ــده غیاث ــد عم محم
بهــرام باقــرزاده کــه هــر ســه از بازیکنــان خوشــنام 
ــب  ــا ترکی ــد، ب ــه ۶0 و ۷0 بودن ــوش ده ــی پ و مل
امیرحســینی، میکائیــل تاجــر، مصطفــی شــریفات، 
آرش کشــاورزی، حســام بخششــی، محمدرضــا 
مــؤذن »لیبــرو« ادریــس دانشــور )ازگیــم دوم 
ــری پاســور تعویضــی  ــن باق ــی( وهوم ــزه زرین حم
ــک  ــه دری ــی غیرتمندان ــایه همدل ــی درس واصفهان
ــت 3  ــا شکس ــد ب ــق ش ــه موف ــن گون ــازی مارات ب
ــن  ــق دومی ــران، خال ــکان ته ــی پی ــم مدع ــر ۲ تی ب
ــی  ــه از مل ــد ک ــگ برترباش ــه اول لی ــگفتی هفت ش
ــی،  ــا فیاض ــروف، پوری ــعید مع ــر س ــانی نظی پوش
فرهــاد نظــری افشــار، علــی اســماعیل نــژاد، ســعید 
مصطفی ونــد، فرهــاد ظریــف »لیبــرو« و دو بازیکــن 
خارجــی بــه نــام هــای ســیمون وآدامــز ســود مــی 
بــرد و مربــی تیــم ملــی )پیمــان اکبــری( هدایــت 

ــت. ــده داش آن را برعه

وحیــد  و  اول(  )داور  ذوقــی  بــازی کــه  درایــن 
برعهــده  را  آن  قضــاوت  دوم(  )داور  پورکاشــیان 
ــاع  ــا دف ــری ب ــاگردان اکب ــم اول را ش ــتند، گی داش
خــوب روی تورواســتفاده ازپــاس هــای خیــره 
رســیدند  برتــری  بــه   ۱9  /۲5 معــروف  کننــده 
ــی را  ــزه زرین ــاکار، حم ــادل بن ــم دوم ع ــا درگی ام
ــا اســتفاده  ــا ب ــرد ت ــس دانشــفر ک ــن ادری جایگزی
ازســرویس هــای پرشــی قدرتــی وآبشــارهای ایــن 
بازیکــن بــا تجربــه وملی پــوش، گیــم دوم را ۲۱/۲5 

ــد. ــم تبریزکن ــود تی ــه س ب
ــاز  ــری آغ ــا برت ــم ب ــوم را ه ــم س ــز گی ــم تبری تی
کــرد و بــا یــورش هــای مهارنشــدنی میکائیــل 
ــم، ۲5/ ۱9  ــن تی ــن ای ــن بازیک ــر، امتیازآورتری تاج
بــه پیــروزی رســید. امــا گیــم چهــارم را پیــکان بــا 
ــرژی  ــوان وپران ــن ج ــن دو بازیک ــت گرفت ــه خدم ب
ــه را ۲0/۲5  ــی، نتیج ــژاد و دیال ــماعیل ن ــی اس یعن
بــه ســود خــود کــرد و سرنوشــت بــازی را بــه گیــم 

ــاند. ــم کش پنج

گیــم پنجــم را تبریــزی هــا بهترآغــاز کردنــد و 
بــا توپگیــری خــوب، دفــاع عالــی، آبشــارهای 
بــی بدیــل میکائیــل تاجــر وســرویس هــای 
زهــردار حمــزه زرینــی، توفانــی بــه پــا کردند و 
۱۱/۱5 ایــن گیــم را هــم بردنــد تــا فاتــح ســه 

بــرد ایــن دیــدار حســاس باشــند.
جالــب اینکــه پیراهــن شــماره ۷ کــه بــه نــام 
ادریــس دانشــفر پشــت نویســی شــده بــود، 

حمــزه زرینــی بــه تــن کــرده بــود.
 نتایج بازی های هفته اول لیگ 

برتر والیبال کشور:
خاتم اردکان 3 ــ  شمس ۲

ــن  ــهرداری ورامی ــرمایه 3 ــــ ش ــک س بان
ــر صف

سایپا 3 ــ کاله مازندران صفر
ساروی 3 ــ رعد پدافند کاشان ۱

ایرانیان گنبد 3 ــ شهرداری ارومیه ۱
شهرداری تبریز 3 ــ پیکان تهران ۲

در اولین هفته سی ویکمین لیگ برتر والیبال کشور؛

شهرداری تبریز و سایپا 
شگفتی ساز شدند

در حالــی کــه تنهــا چنــد روز تــا آغــاز رقابت هــای فصــل 
جدیــد لیــگ برتــر بانــوان باقــی مانــده اســت، قهرمــان 

فصــل قبــل تنهــا قدمــی تــا انحــالل فاصلــه دارد.
ــج  ــس از پن ــاد، پ ــن نجــف آب ــده ســازان میه ــم آین تی
ــه  ــب س ــوان و کس ــال بان ــگ فوتب ــور در لی ــال حض س
ــا بهــره گیــری از  عنــوان پیاپــی ســومی، فصــل قبــل ب
بازیکنــان جــوان و مســتعد و مربیــان کاربلــد توانســت 
بــا از پیــش رو برداشــتن مدعیــان همیشــگی قهرمانــی 
در لیــگ برتــر، خــود را بــه عنــوان اولــی ایــن رقابت هــا 

برســاند. 
ــره  ــز به ــی نی ــی خوب ــاع مال ــه از اوض ــازان ک ــده س آین
نمی بــرد، بــه هــر ترتیــب لیــگ را بــا موفقیــت بــه پایــان 
بــرد، بــه امیــد اینکــه بتوانــد بــه عنــوان تیــم قهرمــان، 
منابــع مالــی محــدودی بــرای خــود دســت و پــا کنــد و 

از آن طریــق ســتاره های تیمــش را کــه حــاال معــروف 
ــات  ــه مقدم ــه دارد و البت ــان نگ ــد، در اصفه شــده بودن
حضــور موفــق در فصــل بعــد را نیــز مهیــا ســازد. 
ــای  ــا خبره ــن روزه ــا ای ــاد ت ــز نیفت ــاق هرگ ــن اتف ای
ــاری  ــد. اخب ــوش برس ــه گ ــان ب ــایندی از اصفه ناخوش
ــان؛  ــم قهرم ــالل تی ــان و انح ــاب بازیکن ــد اعتص مانن
اتفاقــی عجیــب کــه در فاصلــه چنــد روز باقــی مانــده تــا 
آغــاز بازی هــای لیــگ، باعــث از دســت رفتــن فرصــت 
حضــور بــرای بازیکنــان مســتعد ایــن تیــم خواهــد بــود. 
بازیکنانــی کــه تعــداد زیــادی از آنهــا پیراهــن تیــم ملــی 
ــد. گفتنــی اســت تیــم آینده ســازان  ــه دســت آوردن را ب
ــار زدن  ــا کن ــاد فصــل قبــل توانســت ب میهــن نجــف آب
و  پرقدرتــی همچــون شــهرداری ســیرجان  رقبــای 
شــهرداری بــم بــه عنــوان قهرمانــی لیــگ برتــر برســد.

ــک  ــت: ی ــدو گف ــاالن تکوان ــی نونه ــم مل ــر اســبق تی مدی
ناآگاهــی باعــث شــد تمــام زحمــات تیــم ملــی تکواندوی 
ــر  ــر فک ــن پس ــدر ای ــاید پ ــرود، ش ــاد ب ــه ب ــاالن ب نونه
ــم. یوســف  ــاالن تســت دوپینــگ نداری کــرده در رده  نونه
کرمــی بــا ابــراز ناراحتــی از مثبــت اعــالم شــدن دوپینــگ 
تکوانــدوکار تیــم ملــی نونهــاالن، اظهارکــرد: متأســفانه این 
ــی  ــای رزم ــه ورزش ه ــای پای ــادر در رده ه ــاق ن ــک اتف ی
ــوی  ــی از س ــک ناآگاه ــر ی ــه خاط ــا ب ــود. تنه ــور ب کش
والدیــن ایــن کــودک، تمــام زحمــات تیــم ملــی تکواندوی 
ــاق درس  ــن اتف ــدوارم از ای ــت. امی ــاد رف ــه ب ــاالن ب نونه
ــا ایــن اتفاقــات مواجــه نشــویم.  ــده ب ــا در آین بگیریــم ت
ــی  ــر داروی ــم ه ــرده بودی ــالم ک ــم اع ــه داد: در تی او ادام
کــه قــرار اســت بــرای ورزشــکاران تجویــز شــود، بایــد زیــر 
ــه مــدت  ــدوکاران ب نظــر پزشــک تیــم باشــد. ایــن تکوان

یــک مــاه در اختیــار تیــم ملــی و فدراســیون بودنــد، امــا 
ایــن جریــان بــه دو مــاه قبــل از عضویــت ایــن ورزشــکار 
در تیــم مربــوط می شــود. فدراســیون تکوانــدو بــه دلیــل 
ــگ از  ــت دوپین ــن تس ــی گرفت ــاال، توانای ــای ب هزینه ه
همــه ورزشــکاران را حتــی در رده  بزرگســاالن نــدارد و 
احتمــااًل پــدر ایــن پســر فکــر کــرده کــه در رده  نونهــاالن 
ــن  ــدر او، ای ــه پ ــه گفت ــه ب ــم. البت ــگ نداری تســت دوپین
دارو تنهــا بــرای رشــد قــد ایــن ورزشــکار نونهــال تزریــق 

شــده اســت. 
او دربــاره  مثبــت اعــالم شــدن تســت دوپینــگ تکواندوکار 
ــر روی چهــره و  نونهــال ادامــه داد: قطعــًا ایــن مســئله ب
ــا  ــر دارد و تنه ــان تأثی ــران در جه ــدوی ای ــگ تکوان رنکین
دلیــل آن بی اطالعــی و ناآگاهــی پــدر ایــن ورزشــکار 

اســت.
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ــر  ــعبه حاض ــن ش ــیدگی در ای ــت رس جه
ایــن  دریافــت  از  پــس   : شــوید.توجه 
ــورت  ــه ص ــی ب ــالغ اوراق قضای ــه، اب ابالغی
ــالغ  ــد و اب ــد ش ــام خواه ــک انج الکترونی
بــه صــورت کاغــذی در مــوارد محــدود 
بنابرایــن  می شــود؛  انجــام  اســتثنا  و 
ضــروری اســت نســبت بــه ثبت نــام و 
ــای  ــه ه ــه و ابالغی ــن ابالغی ــاهده ای مش
آتــی از طریــق ســامانه اقــدام نماییــد.

چنانچــه جهــت ورود بــه ســامانه، حســاب 
دریافــت  رمــز(  و  )شناســه  کاربــری 
ــه یکــی از  ــام، ب ــد جهــت ثبت ن ننمــوده ای
ــی و در  ــر خدمــات الکترونیــک قضای دفات
صــورت عــدم دسترســی، بــه نزدیک تریــن 

واحــد قضایــی مراجعــه نماییــد .
شــماره : ۲۱5۱۴ / م الــف دفتــر شــعبه اول 

دادگاه عمومــی )حقوقــی( اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ابالغنامــه: 9۶۱0۱0035۱۴0۷5۴5   شــماره 
 950998035۱۴008۷۷ پرونــده:  شــماره 
شــماره بایگانــی شــعبه: 950983 تاریــخ 
خواهــان   ۱39۶/0۷/03 تنظیــم: 

ــی  ــژاد باللم ــی ن ــاس یحی ــم عب آقای/خان
ــای/ ــده آق ــت خوان ــه طرفی دادخواســتی ب

بــه  گنجــه  صفرپــور  کیانــوش  خانــم 
خواســته تامیــن خواســته- مطالبــه وجــه 
دادرســی-  خســارت  مطالبــه  چــک- 
مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه- اعســار از 
ــه  پرداخــت هزینــه دادرســی مطــرح کــه ب
ــده  ــه شــماره پرون ــاع و ب ــن شــعبه ارج ای
شــعبه   950998035۱۴008۷۷ کالســه 
حقوقــی شهرســتان  عمومــی  دادگاه   ۱۴
ــورخ  ــیدگی م ــت رس ــت و وق ــان ثب اصفه
تعییــن کــه   ۱۱:00 ۱39۶/09/۲۷ ســاعت 
موضــوع  طبــق  دادگاه  دســتور  حســب 
ــی  ــی مدن ــن دادرس ــون آئی ــاده ۷3 قان م
ــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده  ب
و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت 
در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی 
ــاه پــس  ــک م ــده ظــرف ی ــا خوان ــردد ت گ
ــر دادگاه  ــه دفت ــی ب ــار آگه ــخ انتش از تاری
مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل 
خــود، نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
ــت  ــوق جه ــرر ف ــت مق ــت و در وق را دریاف

رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد.
 شــماره: ۲۱500/ م الــف منشــی شــعبه 
حقوقــی شهرســتان  عمومــی  دادگاه   ۱۴

اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به آقای/

خانم جمال داوری دولت آبادی 
فرزند صفرعلی

 9۶۱0۱0035030۶۴۷3 ابالغنامــه:  شــماره 
9۶0998035030038۲ پرونــده:  شــماره 

ــخ  ــعبه: 9۶0۴۷3 تاری ــی ش ــماره بایگان ش
آقــای/  خواهــان   ۱39۶/0۷/05 تنظیــم: 
شــاهین دهقانــی دادخواســتی بــه طرفیــت 
دولــت  داوری  آقای/جمــال  خوانــده  
آبــادی فرزنــد صفرعلــی بــه خواســته الــزام 
ــه  ــه ب ــرح ک ــودرو مط ــم ســند خ ــه تنظی ب
ــده  ــه شــماره پرون ــاع و ب ــن شــعبه ارج ای
شــعبه   9۶0998035030038۲ کالســه 

دادگاه عمومــی حقوقــی  شهرســتان   3
ــورخ  ــیدگی م ــت رس ــت و وق ــان ثب اصفه
۱39۶/09/۲۷ ســاعت ۱0:30 تعییــن کــه 
موضــوع  طبــق  دادگاه  دســتور  حســب 
ــی  ــی مدن ــن دادرس ــون آئی ــاده ۷3 قان م
ــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده  ب
و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت 
در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی 
ــاه پــس  ــک م ــده ظــرف ی ــا خوان ــردد ت گ
ــر دادگاه  ــه دفت ــی ب ــار آگه ــخ انتش از تاری
مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل 
خــود، نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
ــت  ــوق جه ــرر ف ــت مق ــت و در وق را دریاف

ــردد. ــر گ ــیدگی در دادگاه حاض رس
 شــماره: ۲۱5۱۲/ م الــف منشــی دادگاه 
حقوقــی  عمومــی   3 شــعبه  حقوقــی 
ــبانی ــی ش ــان – مصطف ــتان اصفه شهرس

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به آقای/

خانم مهدی احسان فرزند مجید
 9۶۱0۱0035030۶55۲ ابالغنامــه:  شــماره 

9۶09980350300۱0۶ پرونــده:  شــماره 
ــخ  ــعبه: 9۶0۱35 تاری ــی ش ــماره بایگان ش
تنظیــم: ۱39۶/0۷/0۶ خواهــان آقای/میثــم 
ــده  ــه طرفیــت خوان اعالئــی دادخواســتی ب
ــه  ــد  ب ــد مجی ــان فرزن ــدی احس آقای/مه
ــه وجــه چــک مطــرح کــه  خواســته مطالب
بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونده 
شــعبه   9۶09980350300۱0۶ کالســه 
شهرســتان  حقوقــی  عمومــی  دادگاه   3
ــورخ  ــیدگی م ــت رس ــت و وق ــان ثب اصفه
تعییــن کــه   ۱0:00 ســاعت   ۱39۶/09/۲9
موضــوع  طبــق  دادگاه  دســتور  حســب 
ــی  ــی مدن ــن دادرس ــون آئی ــاده ۷3 قان م
ــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده  ب
و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت 
در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی 
ــاه پــس  ــک م ــده ظــرف ی ــا خوان ــردد ت گ
ــر دادگاه  ــه دفت ــی ب ــار آگه ــخ انتش از تاری
مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل 

خــود، نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
ــت  ــوق جه ــرر ف ــت مق ــت و در وق را دریاف

ــردد. ــر گ ــیدگی در دادگاه حاض رس
 شــماره: ۲۱508/ م الــف منشــی دادگاه 
حقوقــی شــعبه 3 دادگاه عمومــی حقوقــی 

ــی شــبانی ــان- مصطف شهرســتان اصفه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 9۶۱0۱003۶۱۷0۶۶۴9 ابالغنامــه:  شــماره 
 9۴099803۶۱۷0۱۲95 پرونــده:  شــماره 
شــماره بایگانــی شــعبه: 9۴۱۴3۱ تاریــخ 
تنظیــم: ۱39۶/0۷/05 خواهــان آقــای علــی 
ــت  ــه طرفی محمــد حســینی دادخواســتی ب
خوانــده آقــای محمدحســن شــعربافیون 
بــه خواســته جلــب ثالــث تقدیــم دادگاه 
ــوده  ــان نم ــی شهرســتان اصفه ــای عموم ه
ــه شــعبه ۲8 دادگاه  ــت رســیدگی ب ــه جه ک
عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان واقــع 
ــهید  ــاال- خ ش ــاغ ب ــان- خ چهارب در اصفه
دادگســتری کل  ســاختمان   – نیکبخــت 
اســتان اصفهــان طبقــه ۲ اتــاق شــماره ۲۱۴ 
ــت  ــه 9۴۱۴3۱ ح/۲8 ثب ــه کالس ــاع و ب ارج
گردیــده کــه در جریــان دادرســی وقــت 
ــاعت  ــخ ۱39۶/9/۲5 س ــه تاری ــیدگی ب رس
۱۱:00 تعییــن گردیــده لــذا بــه علــت مجهــول 
درخواســت  و  خوانــده  بــودن  المــکان 
خواهــان و بــه تجویــز مــاده ۷3 قانــون آیین 
دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در 
ــک  ــب ی ــتور دادگاه مرات ــی و دس ــور مدن ام
نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی 
ــه  ــک هفت ــرف ی ــده ظ ــا خوان ــود ت ــی ش م
ــاد آن  ــالع از مف ــی و اط ــر آگه ــس از نش پ
ــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی  ب
کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و 
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف ضمائ
جهــت رســیدگی حاضــر گــردد. بدیهــی 
اســت در صــورت عــدم حضــور وفــق قانــون 

ــد. ــد ش ــری خواه ــم گی تصمی
دادگاه  منشــی  الــف  م  شــماره: ۲۱۴9۴/ 
حقوقــی شــعبه ۲8 دادگاه عمومــی حقوقــی 

ــان ــتان اصفه شهرس

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به آقای 

جلیل ثبلی فرزند علی نقی
ابالغنامــه:9۶۱0۱003۶۷800۲۱۴  شــماره 

پرونــده:9۶099803۶۷8000۴۱ شــماره 
ــخ  ــعبه: 9۶00۴۷ تاری ــی ش ــماره بایگان ش
ســتاد  خواهــان   تنظیــم:۱39۶/0۷/0۴ 
امــام)ره(   حضــرت  فرمــان  اجرایــی 
ــای  ــده آق ــت خوان ــه طرفی ــتی ب دادخواس
جلیــل ثبلــی بــه خواســته  مطــرح کــه بــه 
ــده  ــه شــماره پرون ــاع و ب ــن شــعبه ارج ای
ــژه  ــه 9۶099803۶۷8000۴۱ دادگاه وی کالس
ــت  ــان ثب ــی اصفه ــون اساس ــل ۴9 قان اص
 ۱39۶/۱0/۲۷ مــورخ  رســیدگی  وقــت  و 
ــه حســب دســتور  ــن ک ســاعت ۱0:00 تعیی
دادگاه طبــق موضــوع مــاده ۷3 قانــون 
ــول  ــت مجه ــه عل ــی ب ــن دادرســی مدن آئی
درخواســت  و  خوانــده  بــودن  المــکان 
ــی از  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــان مرات خواه
ــا  ــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد ت جرای
ــخ  ــس از تاری ــاه پ ــک م ــرف ی ــده ظ خوان
ــر دادگاه مراجعــه و  ــه دفت ــی ب انتشــار آگه
ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود، نســخه 
ــم را دریافــت و  ــی دادخواســت و ضمائ ثان
ــیدگی در  ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق در وق

دادگاه حاضــر گــردد.
 شــماره: ۲۱5۲۷/ م الــف مدیــر دفتــر  
دادگاه ویــژه اصــل ۴9 قانــون اساســی 

احمــدی اصفهــان- 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به آقای 

ابوالحسن معینی شیرازی فرزند 
محمد

ابالغنامــه:9۶۱0۱003۶۷800۲۱3  شــماره 
پرونــده:9۶099803۶۷8000۴0 شــماره 

شــماره بایگانــی شــعبه: 9۶00۴۶ تاریــخ 
ســتاد  خواهــان   تنظیــم:۱39۶/0۷/0۴ 
امــام)ره(   حضــرت  فرمــان  اجرایــی 
خوانــده  طرفیــت  بــه  دادخواســتی 
آقــای ابوالحســن معینــی شــیرازی بــه 

خواســته  ضبــط مطــرح کــه بــه ایــن 
پرونــده  شــماره  بــه  و  ارجــاع  شــعبه 
ــژه  ــه 9۶099803۶۷8000۴0 دادگاه وی کالس
ــت  ــان ثب ــی اصفه ــون اساس ــل ۴9 قان اص
 ۱39۶/۱0/۲۷ مــورخ  رســیدگی  وقــت  و 
ســاعت 09:30 تعییــن کــه حســب دســتور 
دادگاه طبــق موضــوع مــاده ۷3 قانــون 
ــول  ــت مجه ــه عل ــی ب ــن دادرســی مدن آئی
درخواســت  و  خوانــده  بــودن  المــکان 
ــی از  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــان مرات خواه
ــا  ــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد ت جرای
ــخ  ــس از تاری ــاه پ ــک م ــرف ی ــده ظ خوان
ــر دادگاه مراجعــه و  ــه دفت ــی ب انتشــار آگه
ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود، نســخه 
ــم را دریافــت و  ــی دادخواســت و ضمائ ثان
ــیدگی در  ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق در وق

دادگاه حاضــر گــردد.
 شــماره: ۲۱5۲8/ م الــف مدیــر دفتــر  
دادگاه ویــژه اصــل ۴9 قانــون اساســی 

احمــدی اصفهــان- 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به آقای 

سیف اله بنی فضل فرزند 
حسینعلی

ابالغنامــه:9۶۱0۱003۶۷800۲۱0  شــماره 
پرونــده:9۶099803۶۷800039 شــماره 

شــماره بایگانــی شــعبه: 9۶00۴5 تاریــخ 
تنظیــم:۱39۶/0۷/0۴ خواهــان  ســتاد 
امــام)ره(   حضــرت  فرمــان  اجرایــی 
دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده آقــای 
ــته  ــه خواس ــل ب ــی فض ــه بن ــیف ال س
ضبــط مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه 
ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه 
ویــژه  دادگاه   9۶099803۶۷800039
اصــل ۴9 قانــون اساســی اصفهــان ثبــت 
ــورخ ۱39۶/۱0/۲۷  ــیدگی م ــت رس و وق
ســاعت 09:00 تعییــن که حســب دســتور 
ــون  ــاده ۷3 قان ــق موضــوع م دادگاه طب
آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول 
المــکان بــودن خوانــده و درخواســت 

نوبــت در  یــک  خواهــان مراتــب 
یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی 

مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه 
پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر 
دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی 
کامــل خــود، نســخه ثانــی دادخواســت 
ــرر  ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ
فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر 

ــردد. گ
ــر   ــر دفت ــف مدی ــماره: ۲۱5۲9/ م ال  ش
ــی  ــون اساس ــل ۴9 قان ــژه اص دادگاه وی

ــدی ــان- احم اصفه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به مجهول 

المالک ثبتی
شــماره ابالغنامــه: 9۶۱0۱003۶۷800۲۱9 
شــماره پرونــده:9۶099803۶۷8000۴۴

 9۶0050 شــعبه:  بایگانــی  شــماره 
ــان   ــم: ۱39۶/0۷/0۶ خواه ــخ تنظی تاری
حضــرت  فرمــان  اجرایــی  ســتاد 
ــت  ــه طرفی ــتی ب ــام )ره(  دادخواس ام
ویــژه  دادگاه   9۶099803۶۷8000۴۴
اصــل ۴9 قانــون اساســی ثبــت و وقــت 
رســیدگی مــورخ  ۱39۶/۱0/05 ســاعت 
09:00 تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه 
طبــق موضــوع مــاده ۷3 قانــون آئیــن 
دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول 
ــت  ــده و درخواس ــودن خوان ــکان ب الم
ــت در یکــی  ــک نوب ــب ی ــان مرات خواه
مــی  آگهــی  جرایــد کثیراالنتشــار  از 
ــاه  ــک م ــرف ی ــده ظ ــا خوان ــردد ت گ
پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر  
دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی 
کامــل خــود، نســخه ثانــی دادخواســت 
وقــت  در  و  دریافــت  را  ضمائــم  و 
ــر  ــیدگی حاض ــت رس ــوق جه ــرر ف  مق

گردد.
ــر   ــر دفت ــف مدی شــماره: ۲۱5۲۴/ م ال
دادگاه ویــژه اصــل ۴9 قانــون اساســی 

اصفهــان- احمــدی

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

 شرکت حمل ونقل درخش کاویان مبارکه  )سهامی خاص(
به شماره ثبت 246 و شناسه ملی 10260059400 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 
که در ساعت ۱0 صبح روز شنبه مورخ ۱39۶/۷/۲9 در محل قانونی شرکت به آدرس مبارکه جاده طالخونچه - پایانه 

حمل ونقل کاالی شهرستان دفتر شرکت حمل ونقل درخش کاویان تشکیل می شود، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

۱-انتخاب اعضای هیات مدیره و تعداد آنها از لحاظ تعداد امضا و رای  ۲-انتخاب بازرسین  3- انتخاب روزنامه 
کثیراالنتشار  ۴-بررسی میزان سهام هریک از سهامداران و نقل وانتقاالت سهام صورت گرفته

دعوت کننده هیات مدیره شرکت

یک ناآگاهی زحمات تیم تکواندو نونهاالن را به باد دادیک اتفاق عجیب دیگر در فوتبال بانوان

گهی  روزنامه  کیمیای وطن جذب آ
95013701-43229805832504254-7



پیشهناد فیلم

ویالییها

کارگردان: منیر قیدی
نویسنده: منیر قیدی، ارسالن امیری

بازیگــران: طنــاز طباطبایــی، پرینــاز ایزدیــار، علــی شــادمان، 
ثریــا قاســمی، آناهیتــا افشــار، صابــر ابــر، گیتــی قاســمی، 
امیرعلــی ایمــان ونــد، علیرضــا داوری، هســتی فرطوســی، 
ــن  ــی، آوی ــوگل باران ــی، س ــوگند باران ــی، س ــا کهنموی فریم

ــه بیگــی منصــوری، معصوم
خالصهداستانفیلم:

در  رزمنــدگان  برخــی  خانــواده  جنــگ،  ســال های  در 
مجتمع هــای ویالیــی در حوالــی خــط مقــدم ســاکن 

شــده اند...
بازی هــای فیلــم، درخشــانند. ثریــا قاســمی یکــی از 
او  کنــار  در  می دهــد.  ارائــه  را  آن  بازی هــای  بهتریــن 
پرینــاز ایزدیــار نقشــی کامــالً متفــاوت و متمایــز را از 
ســایر بازی هایــش ارائــه می دهــد. بــازی درونــی او در 
ــت  ــایی اس ــالً تماش ــم کام ــکانس های فیل ــیاری از س بس
مثــل صحنه پــس از شــهادِت همســرش کــه برخــالف 
ــا  ــم ی ــی از او نمی بینی ــش بیرون ــچ واکن ــان هی ــر زن دیگ
ســکانس اعتــراف کوبنــده اش نــزد زنــی کــه هیچــگاه رابطــه 
مســالمت آمیزی بــا هــم نداشــته اند. طنــاز طباطبایــی نیــز 
ــه  ــد ک ــه می ده ــذاری را ارائ ــازی تأثیرگ ــول، ب ــق معم مطاب
ــار متفــاوت  ــدازه  نقــش ایزدی ــه ان ــه شــاید نقــش او ب البت
نباشــد امــا بــازی قدرتمنــد او بــه قــوت خــود باقــی اســت. 
ــه  ــی را از بازیگــران خردســالش  ب قیــدی، بازی هــای خوب
نمایــش مــی گــذارد کــه بــه یقیــن در آن شــرایط جغرافیایی 
دشــوار، هنــر بزرگــی بــه خــرج داده اســت و بــازی بازیگران 
ــا بازیگــران بزرگســال  کــودک کامــالً همخــوان و همســو ب
ــک  ــن کار ی ــوان اولی ــه عن ــه ب ــا« ن ــت. »ویالیی ه آن اس
فیلمســاز کــه بــه عنــوان یــک فیلــم، بــدون هیــچ پســوند 
و پیشــوند و هیــچ توضیــح اضافــه ای، کاری بســیار خــوش 

ســاخت و قــوی اســت.

حرف و نقل

فرهــاد اصالنــی بــه فیلــم ســینمایی »جــن زیبــا« 
بــه کارگردانــی بایــرام فضلی پیوســت. فیلمبــرداری فیلم 
ــرام فضلــی  ــی بای ــه کارگردان ــا« ب ســینمایی »جــن زیب
ــر در  ــد حــدود ۵ روز دیگ ــرداد فری ــی مه ــه کنندگ و تهی

ــود. ــاز می ش ــان آغ اصفه
بهمــن کیارســتمی پســر مرحــوم عباس کیارســتمی 
در واکنــش بــه حرف هــای ایــرج فاضــل، رئیــس 
ــه آخــر  ــد ســازمان نظــام پزشــکی، نوشــت: جمل جدی
رئیــس ســازمان نظــام پزشــکی بیشــتر از همــه مــن را 
ناراحــت کرد. ایشــان گفته اند متاســفانه همیشــه ســعی 
ــا  ــانی های م ــازیم و خبررس ــوه بس ــم از کاه، ک می کنی
خــوب و دقیــق بــرای مــردم نیســت. آیا مــرگ پــدرم کاه 
بــوده؟ خطــای پزشــکی کاه اســت؟ مــرگ یک بیمــار به 

دلیــل خطــای پزشــکی کاه اســت؟
ــرای نقــش  ــر ب ــاز افشــار بازیگــر ســینما و تئات مهن
اصلــی زن در نمایــش موزیــکال الیور توئیســت، تازه ترین 
اثــر حســین پارســایی، همــکاری می کنــد. پیــش از ایــن 
ــن  ــان در ای ــعید چنگیزی ــدزاده و س ــد محم ــور نوی حض

نمایــش قطعــی شــده بــود.
ــا  ــه م ــان اینک ــا بی ــه »اشــراق« ب ــده برنام تهیه کنن
شــاخص معینــی بــرای مداحی در رســانه نداریــم، گفت: 
مــا بــرای مداحــی بــه مرکــزی ماننــد مرکــز موســیقی 
نیــاز داریــم تــا دچــار نــکات انحرافــی نشــویم و اشــعار 
ــده می شــود، مناســب و  مداحی هــا کــه در رســانه خوان

در شــأن ســوگ امــام حســین )ع( باشــد.
ــت  ــات دانشــگاه تربی ــار، اســتاد ادبی ــم خدای ابراهی
مــدرس، علــت بی میلــی دانشــجویان بــه رشــته ادبیــات 
در دانشــگاه را نبــود شــغل مرتبــط بــا این رشــته دانســت.
افســانه ماهیــان، کارگــردان نمایش »کوکــوی کبوتران 
حــرم« گفــت: ایــن نمایــش مســائل و مشــکالت زنــان را 
مطــرح می کنــد و حتــی می تــوان گفــت مخاطــب اصلــی 

ایــن اثر مــردان هســتند.
ــه در  ــدا ک ــا گاوال ــتان آن ــه داس ــن مجموع تازه تری
ســال ۲۰۱۷ منتشــر شــده، بــا نام »زیــر پوســت زندگی« 

بــه بــازار کتــاب ایــران آمــد.
همســر ســابق ترامــپ اخیــرًا کتابی بــا عنــوان بزرگ 
کــردن ترامــپ را نوشــته کــه هفتــه آینــده منتشــر خواهد 
شــد؛ ایــن کتــاب بــه نحــوی اســت کــه پــرده از رازهــای 

بزرگــی از زندگــی ترامــپ برمــی دارد.
مدیــر امــور ســینمایی حــوزه هنــری اصفهــان گفت: 
عوامــل فیلــم »ایتالیا ایتالیــا« روز شــنبه ۲۲ مهرماه برای 
اکــران مردمــی این فیلــم در پردیس ســینمایی چهارباغ 

اصفهــان حضــور پیــدا می کننــد.
اولیــن پوســتر فیلــم »مغزهــای کوچک زنــگ زده« 

ســاخته هومــن ســیدی رونمایی شــد.
ــه نویســندگی  ــن ب ــی ســاعت زمی نمایــش خیابان
امیــر شــیخ جبلــی و ســید پویــا امامــی، بــه کارگردانــی 
ســید پویــا امامــی روزهــای ۲۰ و ۲۱ مهرمــاه در دومیــن 

ــر اجــرا می شــود. ــاالر هن جشــنواره  غیــر رقابتــی ت
ــرزمین  ــای »س ــه نام ه ــیقی ب ــه موس ــج قطع پن
ــف  ــی«، »ص ــد«، »رهای ــدار بلن ــردان«، »گ ــمان م آس
ــیقی  ــعر و موس ــد ش ــدا« در واح ــکر خ ــکن« و »ش ش

ــد شــد. ــان تولی ــز اصفه مرک
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ــم  ــزی ک ــگار چی ــه ان ــارم خندوان ــل چه فص
جوراجــور،  مســابقه های  تمــام  داشــت. 
تمــام  و  مشــهور  ســتاره های  حضــور 
در  برنامــه،  ایــن  ســازندگان  ترفندهــای 
نهایــت نتوانســت موفقیــت فصــل ســوم 
ــم از  ــرا ه ــن ماج ــل ای ــد. دلی ــرار کن را تک
ــک  ــود عروس ــود. نب ــح ب ــدا واض ــان ابت هم
و  جنوبــی  لهجــه  آن  بــا  دوستداشــتنی 
ــدگان  ــتنی اش کام بیین ــای دوستداش آوازه

خندوانــه را تلــخ کــرده بــود.
فصــل  خــان  جنــاب  بــدون  خندوانــه 
موفقــی نداشــت؛ هــر قــدر هــم کــه آمــار و 
ارقــام از پــر بیننــده بــودن برنامــه خندوانــه 
بگویــد، بازهــم بــرای مــا بیننــدگان پــر و پــا 
قــرص ایــن برنامــه خیلــی واضــح بــود کــه 
ــدارد.  ــل را ن ــل قب ــیل فص ــه پتانس خندوان

اگــر آمــاری از بیننــدگان ایــن برنامــه گرفتــه 
شــود، قطعــًا بســیاری از بیننــدگان کــه حتــی 
ــت  ــوم را از دس ــل س ــمت از فص ــک قس ی
ــد گفــت کــه بســیاری  ــد، خواهن ــداده بودن ن
ــل  ــه دالی ــارم را ب ــل چه ــمت های فص از قس

ــد.  ــف ندیدن مختل
ــه  ــود ک ــی ب ــی از دالیل ــوع یک ــن موض همی
ــم  ــل پنج ــاخت فص ــرای س ــوان ب ــد ج رامب
دچــار تردیــد شــود. تریدهــای رامبــد تقریبــًا 
فصــل  ایــن  قســمت های  آخریــن  تــا 
خندوانــه ادامــه داشــت و او ســعی کــرد 
پاســخ های مبهمــی دربــاره ادامــه ایــن 

ــد. ــوان کن ــه عن برنام
خبرهایخوش

ــاره ادامــه  ــدی درب ــا درســت در اوج ناامی ام
ایــن برنامــه، خبرهــای خوشــی منتشــر شــد 
ــدوار  ــه را امی ــتداران خندوان ــه دوس ــه هم ک

کــرد. 

ــل  ــو از تمای ــت و گ ــک گف ــوان در ی ــد ج رامب
ــخن  ــان س ــاب خ ــت جن ــرای بازگش ــود ب خ
ــار  ــن اظه ــد از ای ــه بع ــًا بالفاصل ــت. تقریب گف
ــک  ــک عروس ــاالرزهی مال ــعید س ــل، س تمای
جنــاب خــان هــم از تمایــل خــود بــرای 
ــخن  ــه س ــه خندوان ــان ب ــاب خ ــت جن بازگش
گفــت. ایــن ابــراز تمایــل دو طــرف تــا جایــی 
پیــش رفــت کــه رامبــد جــوان اعــالم کــرد اگــر 
جنــاب خــان بازگــردد، قطعــًا فیلــم ســینمایی 
او را خواهــد ســاخت؛ فیلمــی کــه اگــر ســاخته 
شــود بــی تردیــد می توانــد تمامــی رکوردهــای 

ــکند.  ــور را بش ــینمایی کش س
همیــن ابــراز عالقــه رامبــد جــوان و ســاالرزهی 
بســیاری از مســئوالن تلویزیــون و تهیــه کننــده 
برنامــه را هــم بــه تکاپــو انداخــت تــا مقدمــات 

ایــن آشــتی کنــان تاریخــی را فراهــم کننــد. 
ــه  ــدی، تهی ــی احم ــید عل ــه س ــه گفت ــاال ب ح
ــه  ــد جانب ــی چن ــه«، مذاکرات ــده »خندوان کنن
در جریــان  بازگشــت جنــاب خــان  بــرای 
اســت؛ مذاکراتــی کــه مــا را بــا کمــی شــیطنت 
بــه یــاد ماجــرای مذاکــرات ایــران و ۵+۱ 

می انــدازد. 
هــر چنــد ایــن دو مذاکــره قابــل قیــاس 
ــره  ــن مذاک ــل از ای ــه حاص ــا نتیج ــت ام نیس
اگــر دو طــرف مــردم را در نظــر بگیرنــد، 
ــد. ــرد باش ــرد – ب ــه ب ــک معامل ــد ی می توان

معاملهبرد–برد
پخــش  بــا  روزهــا  ایــن  ســیما  و  صــدا 
ــر  ــه پ ــود دو برنام ــف و نب ــریال های ضعی س
بیننــده خــود یعنــی دورهمــی و خندوانــه، بــه 

ــت.  ــادات اس ــیل انتق ــر س ــدت زی ش
ــدت  ــن م ــان در همی ــدید مخاطب ــزش ش ری
کوتــاه باعــث شــده مدیــران رســانه ملــی 
بــه فکــر چــاره باشــند. کار بــه جایــی رســیده 
کــه حتــی صحبــت از مجریگــری محمدرضــا 
گلــزار در یــک برنامــه تلویزیونــی مطــرح شــده 

اســت. 
نــه اینکــه آمــدن گلــزار بــه تلویزیــون اتفــاق بدی 
باشــد، امــا چارچــوب قوانیــن صــدا و ســیما و 
خطــوط قرمــز عجیــب و غریــب ایــن رســانه در 

ســال های گذشــته بــه گونــه ای بــوده کــه آمــدن 
ــان از  ــون، نش ــه تلویزی ــزار ب ــد گل ــردی مانن ف
ــران ایــن رســانه دارد کــه  احســاس خطــر مدی
دربــاره  را  ســال ها هشــدارهای کارشناســان 
ریــزش مخاطــب دســت کــم می گرفتنــد و 
ــرار  ــود اص ــخصی خ ــای ش ــال نظره ــر اعم ب

می ورزیدنــد.
ــرگ  ــک ب ــان ی ــاب خ ــا بازگشــت جن ــاال ام ح
برنــده تقریبــًا مجانــی بــرای رســانه ملی اســت؛ 
از آنجــا کــه هزینــه خندوانــه توســط اسپانســرها 
تأمیــن می شــود، رســانه ملــی مفــت و مجانــی 
ــان پرشــمار  ــد شــاهد بازگشــت مخاطب می توان
حداقــل در ســاعاتی از شــبانه روز باشــد. از 
ســوی دیگــر بازگشــت جنــاب خــان هــم بــرای 
رامبــد جــوان و هــم بــرای ســاالرزهی می توانــد 
ــن  ــر دوی ای ــرا ه ــد؛ زی ــاره باش ــی دوب موفقیت
افــراد فــارغ از اینکــه کدامشــان بیشــتر یــا کمتر 
مقصــر بــوده، از نبــود جناب خــان ضربــه خورده 
ــون و  ــه تلویزی ــا بازگشــت او ب ــد و حــاال ب بودن
احتمــاالً ســینما، می تواننــد هــم از نظــر مالــی و 
هــم حرفه ای بــه موفقیت چشــمگیری برســند. 
بــه همیــن دالیــل هــم بازگشــت ایــن عروســک 
محبــوب یــک معاملــه بــرد – بــرد بــرای همــه 
طرف هــای درگیــر اســت. در هــر حــال مــا نیــز 
امیدواریــم بازگشــت جنــاب خــان فصلی تــازه و 

موفــق بــرای تلویزیــون و خندوانــه باشــد.

ــاره  ــف« درب ــریال »هات ــردان س ــاری کارگ ــوش ی داری
ــی  ــه تهران ــه در آن حدیث ــریال ک ــن س ــه ای از ای صحن
بــه جــای زیبــا بروفــه نقــش ریحانــه را در کربــال 
ــه  ــی ک ــت: زمان ــر گف ــگار مه ــه خبرن ــد، ب ــازی می کن ب
ــه را  ــازیم، فیلمنام ــریال را بس ــن س ــتیم ای ــا خواس م
ــه بازیگــران شــناخته شــده زیــادی در حــوزه ســینما  ب
و تلویزیــون ارائــه کردیــم امــا وقتــی آن را خواندنــد بــه 
دلیــل صحنه هــای کربــال آن را نپذیرفتنــد و بیــان کردنــد 
ــا  ــه تنه ــا بروف ــا زیب ــند، ام ــال می ترس ــور در کرب از حض
ــرای  ــه ب ــه ای ک ــل عالق ــه دلی ــًا ب ــه اتفاق ــود ک کســی ب
حضــور در کربــال داشــت، آن را پذیرفــت. وی ادامــه داد: 
ــال لحظــه شــماری  ــرای حضــور در کرب ــًا ب ــه اتفاق بروف
ــت  ــی داش ــور و عقالنیت ــم ش ــی ه ــرد و از طرف می ک
کــه کامــاًل بــرای نقــش مناســب بــود، امــا اوایــل مهــر 

ــه  ــه ب ــای مربوط ــن صحنه ه ــرای گرفت ــد ب ــا بای ــه م ک
ــه رخ داد  ــا بروف ــرای زیب ــی ب ــم، اتفاق ــال می رفتی کرب
کــه باعــث شــد او نتوانــد بــا مــا بــه کربــال بیایــد و یــک 
ــرد. ــازی ک ــا ب ــن صحنه ه ــش او را در ای ــر نق ــر دیگ نف

یــاری عنــوان کــرد: خداونــد هدیــه ای را کــه زیبــا بروفــه 
مدتــی منتظــرش بــود، در رونــد تولیــد ایــن ســریال بــه 
او زودتــر داد و اواخــر شــهریور، او بــه مــا خبــر داد کــه 

صاحــب فرزنــد شــده اســت.
ایــن کارگــردان بــا اشــاره بــه شــرایط بروفــه اظهــار کــرد: 
بــا شــرایطی کــه او داشــت، تحــت نظــارت پزشــک قــرار 
ــرواز داشــته  ــد پ ــه نبای ــان کــرد ک گرفــت و پزشــک بی
باشــد؛ بنابرایــن مــا مجبــور شــدیم کــه انتخــاب 
دیگــری داشــته باشــیم و نزدیک تریــن بازیگــری را 

ــم. ــود انتخــاب کردی ــه او ب کــه شــبیه ب

اســالمی گفــت:  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزیــر  معــاون 
ــب  ــه کت ــرانه مطالع ــارق از س ــد ف ــه بای ــرانه مطالع س
ــگ  ــج فرهن ــت از ناشــران و تروی درســی باشــد؛ حمای

کتاب خوانــی یکــی از اهــداف مهــم ماســت. 
علی اصغــر کاراندیــش مروســتی، بــا بیــان اینکــه 
مطالعــه و فرهنــگ مطالعــه الزمــه رشــد و توســعه یــک 
ــه  ــت مطالع ــد اهمی ــت: بای ــار داش ــت، اظه ــور اس کش
ــر شــویم.  ــه در کشــور را متذک و توســعه ســرانه مطالع
ــک  ــی ی ــی و ارزیاب ــم بررس ــاخصه های مه ــی از ش یک
ــت و  ــور اس ــه در آن کش ــرانه مطالع ــزان س ــور، می کش

ــت اســت.  ــا اهمی ــی ب ــن موضوع ای
معــاون وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی تصریــح کــرد: 
در برخــی از اوقــات حمایــت از ناشــر باعــث توجــه 
نکــردن بــه ســرانه مطالعــه می شــود. در ســال گذشــته 

فعالیت هــای  و  مطالعــه  ســرانه  افزایــش  جهــت 
ــد  ــزار ش ــه برگ ــن رابط ــابقه ای در ای ــی، مس کتاب خوان
ــن  ــد؛ همچنی ــرکت کردن ــر در آن ش ــزار نف ــه ۲۳۸ ه ک
۶۴۰ هــزار نفــر در ســال جــاری در ایــن مســابقه 
ــداد  ــه تع ــد ک ــی ش ــاب معرف ــد و ۸ کت ــرکت کردن ش
شــرکت کنندگان کــودک و نوجــوان ۱۳۸ هــزار نفــر بــود. 
کاراندیــش مروســتی بــا توجــه بــه اینکــه چــه عواملــی 
ســبب عــدم گرایــش بــه مطالعــه در کشــور شــده 
ــراد و  ــگری در اف ــج پرسش ــدم تروی ــت: ع ــت، گف اس
همچنیــن خودشــیفتگی و قناعــت در ایــن امــر ســبب 
ــه ســمت  ــن موضــوع شــده، اگــر در یــک جامعــه ب ای
ــه  ــم و مــردم ب ایجــاد روح پرسشــگری در مــردم بروی
ــه  ــراد ب ــه طــور قطــع اف ــد، ب ــادت کنن ــن موضــوع ع ای

ــد. ــه می رون ــمت مطالع س

فرهنگ و هنر10

،،
خندوانــه بــدون جنــاب خــان فصــل 
موفقــی نداشــت؛ هــر قــدر هــم کــه 
بــودن  بیننــده  پــر  از  ارقــام  و  آمــار 
برنامــه خندوانــه بگویــد، بازهــم بــرای 
ایــن  پــا قــرص  پــر و  مــا بیننــدگان 
برنامــه خیلــی واضح بــود که خندوانه 

پتانســیل فصــل قبــل را نــدارد

مذاکراتچندجانبهبرایبازگشتجنابخان

معامله برد - برد

وقتی»اسبها«قصهمیگویند
متفــاوت  روایــت  »اســب ها«  نمایــش 
محمــد رحمانیــان از واقعــه عاشــورا از ۱۲ 
ــان  ــر اصفه ــاالر هن ــه ت ــاه روی صحن ــر م مه
ــرای  ــی ب ــه گوی ــتاق قص ــت و مش ــه اس رفت

نی هاســت. صفها ا
ــود.  ــد می ب ــه بای ــود ک ــی ب ــب ها« همان »اس
ــدن  ــار دی ــدر در انتظ ــر چق ــال ه ــرم امس مح
ــری  ــم، خب ــورا ماندی ــدی از عاش ــر جدی تصوی
ــا  ــر کج ــه ه ــیدیم و ب ــه پرس ــر ک ــد. از ه نش
کــه رفتیــم صحبــت از درد نــان بــود و اینکــه 
مخاطــب نــدارد و مــردم نمی پســندند و 
ــه  ــد ک ــان می ش ــت باورم ــم داش ــم ک ... ک
ــخن  ــم س ــد: »فه ــی گوین ــت م ــاید درس ش
ــم  ــع از متکل ــوت طب ــتمع / ق ــد مس ــر نکن گ

و  وانفســای حــرف  در همیــن  مجــوی«! 
ــض  ــد و نقی ــای ض ــر و حرف ه ــعار و تظاه ش
ــر  ــم کــه »اســب ها« خب ــده بودی ــران مان حی
آوردنــد. دیگــر وقتــش بــود. بایــد کســی یــا 
کســانی از کربــا در گــوش دلمــان قصــه 
ــا  ــدر م ــا چق ــر ت ــد، دیگ ــه گفتن ــد ک می گفتن
مــرِد شــنیدن و فهمیدنــش باشــیم. نمایــش 
»اســب ها« نوشــته محمــد رحمانیــان واقعــه 
کربــا را از زبــان اســب های جنگجــوی میــدان 
ــد. اســب ها داســتان  ــر می کن برایمــان تصوی
جدامانــدگان از همراهــی اســت و زخمــی کــه 
بــر جانشــان نشســت. داســتان بلــوغ آدمیانی 
اســت کــه نــه در رکاب حســین بــن علــی بلکه 
ــر فقــط آوازه مردانگــی اش را  فرســنگ ها دورت
از  تاریخنــد  راوی  »اســب ها«  شــنیده اند. 

حادثــه ســال پنجــاه و نــه هجــری شمســی و 
زخمــی کــه هنــوز تــازه اســت. ایــن نمایــش 
را بــرای اولیــن بــار محمــد رحمانیــان در 
ــر  ــی تئات ــه ســالن اصل ســال ۸۳ روی صحن
ــد از  ــت و بع ــرده اس ــرا ک ــران اج ــهر در ته ش
ــه  ــا ب ــرای م ــرب زاده ب ــن ع ــال محس ۱۳ س
ــرب زاده  ــن ع ــت. محس ــیده اس ــر کش تصوی
ــه  ــی ک ــام اصفهان ــدان بن ــا همراهــی هنرمن ب
ســال ها بــرای تئاتــر اصفهــان خــون دل 
خورده انــد و در کنــار نســل جدیــد تئاتــر 
شــهرمان، ایــن نمایــش را روی صحنــه بــرده 
ــژگان  ــی، م ــی بروجن ــا رافع ــت. احمدرض اس
نوایــی، حســن محمــدی، حســین نصــر 
ــی،  ــان جانم ــیفی، احس ــزاد س ــی، به اصفهان
لیــا قربانــی و اســتاد حســن جویــره، صحنــه 

ــن نمایشــند. گروهــی  ــی ای گردان هــای اصل
ــش  ــم در نق ــوان ه ــران ج ــره از بازیگ ۲۳ نف
ــای  ــه ایف ــزرگان ب ــن ب ــار ای ــب ها در کن اس

نقــش پرداخته انــد.
ــک  ــر ی ــش روایتگ ــه نمای ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــلمان  ــراب مس ــته اع ــی از گذش ــه تاریخ بره
ــای  ــی فض ــد بازنمای ــک بای ــی ش ــت، ب اس
همــان دوران باشــد، طراحــی صحنــه و لبــاس 
ــن  ــروه موســیقی در همی ــه گ ــم و البت و گری
راســتا حرکــت کرده انــد و حاصــل کار خــوب از 

ــت. ــده اس آب درآم
ــب در  ــر ش ــاه ه ــان م ــا ۱۲ آب ــب ها« ت »اس
ــر در ســاعت ۱9 و ۳0  ــاالر هن ــی ت ســالن اصل
دقیقــه منتظــر مخاطبــان و دوســتداران تئاتــر 

ــد. ــان می مان اصفه
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تئاتر

»کلنل«روایتیازجهلاست
خیــرهللا تقیانی پــور می گویــد: نمایــش »کلنــل« بــا دغدغــه 
جهــل مــردم در روزگار دیــروز و امــروز روایــت می شــود؛ 
جهلــی کــه جامعــه را از مســیر عدالــت خــود دور کرده اســت. 
ــرای  ــس از اج ــال پ ــون« دو س ــش »بوقلم ــردان نمای کارگ
ــن  ــهر، ای ــر ش ــو تئات ــالن چهارس ــود در س ــر خ ــش آخ نمای
بــار بــا نمایشــی متفــاوت از حــال و هــوای »بوقلمــون« بــه 
تئاتــر شــهر و البتــه ســالن اصلــی آن برگشــته تــا »کلنــل« را 
بــر بســتری از یــک مقطــع مهــم تاریخــی روایــت کنــد. ایــن 
ــی همچــون حســین  ــازی بازیگران ــا ب ــه تازگــی ب نمایــش ب
ــادری، ســیروس  پاکــدل، شــهرام حقیقت دوســت، اتابــک ن
همتــی، آرش آصفــی و مونــا فرجــاد روی صحنــه رفتــه و از 
نــکات قابــل توجــه آن آوازخوانــی ســاالر عقیلــی بــرای ایــن 
نمایــش اســت کــه بــه نوعــی اولیــن حضــور ایــن خواننــده در 
عرصــه تئاتــر هــم محســوب می شــود. از آنجــا کــه نمایــش 

ــت،  ــروطه دوم اس ــی از مش ــاره دوران ــور درب ــد تقیانی پ جدی
نــام »کلنــل« بــر آن، در وهلــه اول کلنــل لیاخوف روســی را به 
یــاد مــی آورد کــه بــه دســتور محمدعلــی شــاه قاجــار مجلس 
ــد کــه  ــوپ بســت، امــا ایــن کارگــردان تاکیــد می کن ــه ت را ب
ایــن شــخصیت در نمایــش مدنظــر نیســت بلکــه فقــط بــه 
ــا و  ــه روس ه ــان ب ــران در آن زم ــل وابســتگی شــدید ای دلی
درجه هایــی کــه آنهــا تعییــن می کردنــد نــام کلنــل انتخــاب 
ــی  ــه روس ــک درج ــط ی ــل« فق ــع »کلن ــت؛ درواق ــده اس ش

اســت، مثــل همــان ســرهنگ و ژنــرال خودمــان. 
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شبکه نمایش خانگی

»شهرزاد«رادرستادامهندهند
آسیبجدیمیبیند

آخریــن قســمت از فصــل دوم ســریال »شــهرزاد« دیــروز ـ 
هفدهــم مهــر مــاهـ  در قالــب 9۰ دقیقــه توزیــع شــد و فصــل 
ــن،  ــار آذی ــت. جب ــرداری اس ــال تصویرب ــز در ح ــوم آن نی س
ــاره فصــل دوم شــهرزاد می گویــد: در  منتقــد ســینمایی، درب
فصــل دوم ایــن ســریال بــا ورود شــخصیت های تــازه و 
خــروج بازیگرانــی کــه در فصــل نخســت از عوامــل موفقیــت 
ســریال محســوب می شــدند، روبــه رو شــدیم کــه باعــث شــد 
»شــهرزاد« رونــد تــازه ای را ســپری کنــد و ایــن رونــد تــازه بــه 
ــد  ــان اینکــه رون ــا بی ــن ب ــود. آذی ــای ضعیــف شــدن نب معن
جدیــد ســریال باعــث کاهــش مخاطبــان ســریال »شــهرزاد« 
شــد، اضافــه کــرد: فصــل دوم »شــهرزاد« همچنــان امتیــاز 
کارگــردان،  فیلمنامــه و بازی هــای خــوب را دارد. در واقــع 
ــل دوم  ــه فص ــد ب ــران جدی ــه و ورود بازیگ ــازه قص ــد ت رون
»شــهرزاد« باعــث شــد کــه مخاطــب گســترده ای نســبت بــه 
فصــل نخســت نداشــته باشــد کــه ایــن امــر را نبایــد ضعــف 

ســریال حســاب کــرد؛ بــه دلیــل اینکــه عوامــل ســریال بــه 
ــا اشــاره  ــد. او ب درســتی و قــدرت کار خــود را ادامــه می دهن
ــتان ها و  ــت: داس ــهرزاد« گف ــریال »ش ــوم س ــل س ــه فص ب
بازی هــا همچنــان در فصــل ســوم ایــن ســریال تــداوم دارد. 
فصــل ســوم ایــن ســریال بایــد بــه قــدرت و قــوت فصــل اول 
ــن ســریال  ــازه ای ــد ت ــه رون ــر ب ســاخته و پخــش شــود. اگ
درســت نپردازنــد، آســیب جبــران ناپذیــری بــه بدنــه داســتان 
ســریال  می شــود.  وارد  »شــهرزاد«  ســریال  ســاختار  و 
»شــهرزاد« بــه عنــوان یــک ســریال دراماتیــک و عاشــقانه در 
عرصــه ســینمای تصویــری مــا یــک اثــر مانــدگار و محبــوب 

ــود. ــی می ش تلق

عکس

اشکواره۳۰عکاسدرمحرم
ــا موضــوع محــرم و عاشــورا  ــکاس ب ســی عکــس از ۳۰ ع
ــول  ــود. رس ــش داده می ش ــوان نمای ــان ج ــه عکاس در خان
ــان  ــاره نمایشــگاه عکــس »اشــک واره ۴« بی ــازاده درب اولی
کــرد: در ایــن نمایشــگاه، عکس هایــی از ۳۰ اســتاد برجســته 
از جملــه افشــین بختیــار، محمــد فرنــود، محمدرضــا بهارناز، 
ــه  ــه ب ــد ک ــور دارن ــر حض ــاتید دیگ ــاری و اس ــن غف حس
نمایــش گذاشــته می شــود. رییــس ســابق خانــه عکاســان 
ــگاه های  ــه نمایش ــت ک ــال اس ــار س ــدود چه ــه داد:  ح ادام
مناســبتی را بــا موضــوع محــرم و عاشــورا در خانــه عکاســان 
جــوان برگــزار می کنیــم. در مــدت زمانــی هــم کــه رئیــس 
خانــه عکاســان بــودم، ایــن کار را انجــام مــی دادم امــا بــه 
ــتیم،  ــان داش ــه عکاس ــه در خان ــادی ک ــای زی ــل فض دلی
معمــواًل ۷۲ عکــس از ۷۲ عــکاس بــه تعــداد شــهدای 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــد. ام ــته می ش ــش گذاش ــه نمای ــال ب کرب
محدودیــت فضــا در خانــه عکاســان جــوان ۳۰ عکــس از ۳۰ 
ــود.  ــته می ش ــش گذاش ــه نمای ــر و ب ــزرگ منتش ــکاس ب ع

ــه نمایــش درآمــده در  او اضافــه کــرد: همــه عکس هــای ب
نمایشــگاه »اشــک واره ۴« بــرای اولیــن بــار در معــرض دیــد 
ــی  ــای مذهب ــه آیین ه ــوط ب ــرد و مرب ــرار می گی ــوم ق عم
داخــل کشــور اســت امــا در عیــن حــال ســه فریــم عکــس 
نیــز از راهپیمایــی اربعیــن در عــراق نمایــش داده می شــود. 
اولیــازاده گفــت: بــه غیــر از ســه فریــم عکــس کــه ســیاه و 
ــده  ــه نمایــش درآم ــی عکس هــای ب ســفید هســتند، مابق
ــود.  ــته می ش ــش گذاش ــه نمای ــاد ۷۰×۵۰ ب ــی و در ابع رنگ
نمایشــگاه گروهــی عکــس »اشــک واره ۴« ۲۱ مهرمــاه 
ــه در  ــک هفت ــدت ی ــه م ــود و ب ــاح می ش ــاعت ۱۷ افتت س

ــه عکاســان جــوان دایــر اســت. خان

کوتاه خبر 

فرمانآرا
»دلدیوانه«اشرابهدریاسپرد!

آخریــن فیلــم بلنــد بهمــن فرمــان آرا از »دل دیوانــه« بــه 
ــد  ــاخته بلن ــن س ــام داد. نهمی ــر ن ــا« تغیی ــت دری »حکای
بهمــن فرمــان آرا کــه مراحــل تصویربــرداری را پشــت ســر 
ــذاری اســت  ــن و صداگ ــی تدوی ــه فن گذاشــته و در مرحل
ــه اش  ــم اولی ــه اس ــا« ک ــت دری ــام داد. »حکای ــر ن تغیی
ــان آرا  ــود فرم ــی خ ــه کنندگ ــه تهی ــود، ب ــه« ب »دل دیوان
ــه  ــورد. فاطم ــد خ ــر کلی ــتان رامس ــال 9۵ در شهرس در س
معتمــد آریــا، مریــم بوبانــی، لیــال حاتمــی، علــی نصیریان، 
ــی،  ــم بوبان ــر، مری ــر اب ــی، صاب ــا نونهال ــا، روی ــی مصف عل
ــای  ــود آق ــار خ ــاد در کن ــار فرج ــا و کامی ــه آ پناهی ه پانت
کارگــردان در ایــن فیلــم بــازی می کننــد. »حکایــت 
دریــا« داســتان پریشــان حالی هــای یــک نویســنده بعــد 
ــرات  ــه تغیی ــه متوج ــت ک ــی اس ــگاه روان ــرک آسایش از ت
ــد  ــه در تولی ــی ک ــت. عوامل ــده اس ــش ش ــای اطراف دنی
ــد  ــد، عبارتن ــکاری می کنن ــان آرا هم ــا فرم ــه« ب »دل دیوان
از: مجــری طــرح: ماهــان حیــدری، دســتیار اول کارگــردان 
و برنامه ریــز: مانفــرد اســماعیلی، صدابــردار: محمــود 
کاشــانی، تدویــن: عبــاس گنجــوی و موســیقی »حکایــت 

ــان ســاخته اســت. ــد پژم ــا« را احم دری

آغازاکران۳فیلمدرهفتهجاری
ســه  اکــران  از  نمایــش  صنفــی  شــورای  ســخنگوی 
ــی،  ــا فرج ــر داد. غالمرض ــه خب ــن هفت ــد از ای ــم جدی فیل
ــا  ــی علیرض ــه کارگردان ــاز دم دراز« ب ــم »حقه ب ــت: فیل گف
محمــودزاده بــه جــای »تابســتان داغ« بــه کارگردانــی 
ــاه  ــر م ــه ۱9 مه ــن هفت ــنبه ای ــرج زاد از چهارش ــم ای ابراهی
ــن  ــود. همچنی ــران می ش ــا اک ــینمایی ماندان ــروه س در گ
ــز از  ــی نی ــدون جیران ــی فری ــه کارگردان ــم »خفگــی« ب فیل
ایــن هفتــه بــه جــای فیلــم »نــگار« در گــروه زندگــی اکران 
می شــود. وی بیــان کــرد: فیلــم ســینمایی »خانــه دختــر« 
ــن  ــنبه ای ــینی از چهارش ــاه حس ــهرام ش ــی ش ــه کارگردان ب

ــود.  ــران می ش ــروه آزاد اک ــاه در گ ــر م ــه ۱9 مه هفت

نوبت اول

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

بهشتنیمهکاره
نویسندهتوماس ترانسترومر

10 هزار تومان قیمت
فصل پنجم نشر

توانبردگان
نویسندهلئونارد کوهن
10 هزار تومان قیمت

کتاب کوله پشتی نشر

برسرکوهموریه
نویسندهژاک دریدا و ژاک الکان

9 هزار تومان قیمت
چترنگ نشر

باید سرانه مطالعه فارق از سرانه مطالعه کتب درسی باشددلیل غیبت زیبا بروفه در ادامه سریال »هاتف«

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 96/66 )مرحله دوم(
شهرداری کاشان
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 چشم و هم چشمی برای استفاده

از کاالهای گران
ــم  ــم و ه ــرد: چش ــار ک ــواده اظه ــکده خان ــو پژوهش عض
چشــمی خانواده هــا در رقابــت اســتفاده از اجنــاس و 
کاالهــای گــران قیمــت، همــواره یکــی از مهم تریــن دالیلــی 
اســت کــه عدم حمایــت از کاالی ایرانــی را رواج داده اســت. 
ــه شــناس و عضــو  ــزدی، جامع ــر علیرضــا شــریفی ی دکت
ــات در  ــش تبلیغ ــه نق ــاره ب ــا اش ــواده ب ــکده خان پژوهش
هدایــت افــکار مــردم در اســتقبال از کاالی ایرانــی، گفــت: 
ــی  ــغ منف ــک تبلی ــواره ی ــی هم ــای خارج ــات کااله تبلیغ

ــد.  ــمار می آین ــه ش ــی ب ــای ایران ــرای کااله ب
ــور در  ــرورش کش ــوزش و پ ــرد آم ــه عملک ــاره ب ــا اش وی ب
حمایــت از نوشــت افــزار داخلــی، اظهــار کــرد: وزارت 
ــت از نوشــت  ــغ و حمای ــرورش در حــوزه تبلی ــوزش و پ آم
ــی  ــدارد؛ در حال ــی ن ــد داخــل عملکــرد خوب افزارهــای تولی
نظــر  زیــر  تحصیــل  دوران  طــول  در  دانش آمــوز  هــر 
آمــوزش و پــرورش حــدود ۱۶ هــزار ســاعت در اختیــار ایــن 
ــن  ــی همچنی ــناس اجتماع ــن روانش ــت. ای ــه اس وزارتخان
ــگ  ــرورش فرهن ــد کــرد: وزارت آمــوزش و پ در ادامــه تاکی
ســازی مناســبی بــرای توســعه اقتصــاد داخلــی در حــوزه 
ــوع  ــه موض ــوری ک ــه ط ــدارد؛ ب ــی ن ــت افزارهای ایران نوش
وزارتخانــه  ایــن  در  ایرانــی  از کاالی  تولیــد و حمایــت 

ــت. ــده اس ــکوت مان مس

 تصحیح »الکترونیکی« 
اوراق امتحانی

رئیــس مرکــز ســنجش آمــوزش وزارت آمــوزش و 
ــی  ــح الکترونیک ــد تصحی ــریح رون ــن تش ــرورش، ضم پ
اوراق امتحانــی گفــت: در حــال تمهیــد مقدمــات هســتیم 
تــا اوراق امتحانــی دی مــاه بــه صــورت الکترونیکــی 
تصحیــح شــوند. عبدالرســول عمــادی دربــاره زمــان 
اجــرای طــرح تصحیــح الکترونیکــی اوراق امتحانــی، 
ــات  ــرای امتحان ــرح ب ــن ط ــود ای ــرار ب ــرد: ق ــار ک اظه
شــهریور مــاه اجــرا شــود، امــا مقدمــات اجــرای تصحیــح 
الکترونیکــی اوراق فراهــم نشــد. وی افــزود: در حــال 
آمــاده ســازی مقدمــات هســتیم تــا اوراق امتحانــی دی 
ــح شــوند. رئیــس  ــه صــورت الکترونیکــی تصحی ــاه ب م
ــوزش و  ــرورش وزارت آم ــوزش و پ ــنجش آم ــز س مرک
ــت و  ــه اس ــه روال کار چگون ــه اینک ــخ ب ــرورش در پاس پ
ــتم های  ــق سیس ــد از طری ــم بای ــوزان ه ــش آم ــا دان آی
کامپیوتــری امتحــان دهنــد، گفــت: فعــاً در مرحلــه اول، 
تصحیــح اوراق بــه شــیوه الکترونیکــی انجــام می شــود و 
دانــش آمــوزان الکترونیــک امتحــان نمی دهنــد. عمــادی 
ادامــه داد: روال کار اینگونــه اســت کــه دانش آمــوزان بــه 
ــه روال همیشــه امتحــان می دهنــد  صــورت تشــریحی ب
و برگه هــای امتحانــی آنهــا اســکن می شــود و در اختیــار 
ــکن  ــه اس ــح روی برگ ــرد و مصح ــرار می گی ــح ق مصح
ــن کار  ــه ای ــح جداگان ــد. دو مصح ــره می ده ــده نم ش
را انجــام می دهنــد و اگــر اختافــی وجــود داشــت، 
ــد.  ــاع می ده ــوم ارج ــح س ــه مصح ــه را ب ــتم برگ سیس
ــزان  ــده و می ــرل ش ــان کنت ــط خودم ــد توس ــه فرآین هم

ــد. ــش می یاب ــا کاه خطاه

جامعه

 بررسی مشکالت دانش آموزان 
اهل تسنن

مشــکاتی کــه  پــرورش گفــت:  و  آمــوزش  وزیــر 
درســی،  کتاب هــای  در  تســنن  اهــل  دانش آمــوزان 
ــروه  ــد، در کارگ ــانی دارن ــروی انس ــس و نی روش تدری

اهــل تســنن بررســی می شــود. 
ــروه اهــل  ــاره تشــکیل کارگ ــی درب ــد بطحای ســید محم
تســنن گفــت: خانواده هــای دانــش آمــوزان اهــل تســنن 
نگرانــی و انتقادهایــی در برخــی از مســائل داشــتند و بــه 

مــا انتقــال دادنــد. 
وی افــزود: یکــی از نگرانی هــا و انتقادهایــی کــه خانــواده 
ــه  ــود ک ــن ب ــتند، ای ــنن داش ــل تس ــوزان اه ــش آم دان
ــوزش  ــای آم ــای درســی، برنامه ه مشــکاتی در کتاب ه
ــان و  ــا معلم ــنت ی ــل س ــوزان اه ــش آم ــرورش دان و پ
نیــروی انســانی شــاغل در مــدارس وجــود دارد کــه آنــان 
نمی داننــد ایــن مشــکات را بــه کجــا بگوینــد و چگونــه 

برطــرف کننــد. 
وی افــزود: در همیــن ارتبــاط یــک کارگــروه بــا شــرکت 
علمــای اهــل ســنت و کســانی کــه در آمــوزش و پــرورش 

اهــل ســنت دارای تجربــه بودنــد، تشــکیل دادیــم. 
وزیــر آمــوزش و پــرورش تصریــح کــرد: اولیــن جلســه 
ایــن کارگــروه در همیــن هفتــه برگــزار می شــود. بطحایی 
گفــت: در ایــن کارگــروه مســائل و مشــکات کتاب هــای 
ــورد  ــروی انســانی م ــای آموزشــی و نی درســی، روش ه
بررســی قــرار خواهــد گرفــت و تــاش می کنیــم تــا ایــن 

مســائل حــل شــود. 
وزیــر آمــوزش و پــرورش تاکیــد کــرد: پیــش بینــی مــا 
ایــن اســت کــه کارگــروه اهــل تســنن ظــرف ســه مــاه 
بتوانــد ایــن مســائل را شناســایی کنــد و راهکارهــای الزم 

را اتخــاذ کــرده و بــه کار گیــرد.

درخواست مجدد برای فیلتر »ویز«
ــه  ــوای مجرمان ــق محت ــن مصادی ــروه تعیی ــر کارگ دبی
گفــت: بــرای فیلتــر »ویــز« درخواســت مجــدد دادیــم. 
ــاره  ــگاران درب ــادی در جمــع خبرن عبدالصمــد خــرم آب
و موضــوع  ارتباطــات جدیــد  وزیــر  بــا  همــکاری 
ــی  ــای قبل ــت: نامه ه ــازی گف ــای مج ــت فض مدیری
کــه بــرای وزیــر ســابق ارســال شــده بــود، بــرای 
ــز ارســال شــد و خواســتیم  ــد ارتباطــات نی ــر جدی وزی
تــا زمینــه مدیریــت مــا بــر فضــای مجــازی خصوصــًا 
تلگــرام را فراهــم کنــد، امــا عمــاً تغییــر جدیــد اتفــاق 

ــت.  ــاده اس نیفت
ــت:  ــم گف ــز ه ــر از وی ــع فیلت ــاره رف ــادی درب ــرم آب خ
نرم افــزار ویــز رفــع فیلتــر شــده اســت و از وزارت 
ارتباطــات و شــرکت زیرســاخت خواســتیم تــا ترتیبــی 
ــرای  ــم ب ــی ه ــک تیم ــود. ی ــر ش ــدد فیلت ــد مج بده
فیلتــر کــردن آن گذاشــتند؛ زیرا ویــز از زیرســاخت هایی 
اســتفاده می کنــد کــه متوقــف کــردن آن زمانبــر اســت.

کوتاه اخبار 
نقشه زن جوان برای شوهرخیانتکار

ــرش  ــای همس ــه رفتاره ــه ب ــوان ک ــال زن ج 24 دی پارس
مشــکوک شــده بــود، او را در خانــه تنهــا گذاشــت و بــه بهانه 
ــن  ــه کمی ــا در راه ب ــت ام ــرون رف ــه بی ــام کاری از خان انج
ایســتاد تــا اینکــه بــا گذشــت ســاعتی، زن غریبــه ای را دیــد 
ــه برادرانــش تلفــن زد و  ــگاه ب کــه وارد خانه شــان شــد. آن
از آنهــا کمــک خواســت تــا راز خیانــت شــیطانی همســرش 

را فــاش کنــد. 
ــا  ــوان و ورود آنه ــردان ج ــور م ــس از حض ــب پ بدین ترتی
ــه  ــاد 37 ســاله و زن جــوان ب ــه خواهرشــان، دام ــه خان ب
ــرد جــوان  ــده، زن و م ــس از تشــکیل پرون ــد. پ دام افتادن
بــه اتهــام زنــای بــه عنــف، در شــعبه پنجــم دادگاه کیفــری 
ــور  ــا حض ــی و ب ــی بابای ــت قاض ــه ریاس ــران ب ــتان ته اس
قاضــی تولیــت، مستشــار، پــای میــز محاکمــه غیرعلنــی 
ــدا شــکایت زن جــوان از شــوهرش مطــرح  ایســتادند. ابت

شــد. 
ــی از  ــه مدارک ــا ارائ ــاکار ب ــرد خط ــه دادگاه، زن و م در ادام
اتهــام زنــای بــه عنــف تبرئــه شــدند امــا بــه اتهــام رابطــه 
نامشــروع، هــر کــدام بــه 99 ضربــه تازیانــه محکوم شــدند. 
عــاوه بــر ایــن مــرد جــوان بــه دو ســال تبعیــد و اقامــت 

ــاری در نقطــه ای دور افتــاده محکــوم شــد. اجب

 ربوده شدن مجسمه »کودک« 
در میدان ونک

عضــو شــورای شــهر تهــران از ربــوده شــدن مجســمه کــودک 
در میــدان ونــک خبــر داد. 

بــه گــزارش ایســنا،  مجیــد فراهانــی در صفحــه اینســتاگرام 
خــود کــه بــا عنــوان »تهــران دوســتدار کــودک« بود، نوشــت: 
روز کــودک بــه ســراغ مجســمه کــودک نصــب شــده باالتر از 

میــدان ونــک رفتــم امــا بــه ســرقت رفتــه بــود. 
ــا  ــا ب ــار م ــه رفت ــت نمون ــن اس ــت: و ای ــه نوش وی در ادام
ــن اتفــاق  کــودکان، شــهر مــا دوســتدار کــودک نیســت! ای
ــوز راز ســرقت مجســمه های  ــی رخ می دهــد کــه هن در حال
تهــران همچــون ســردیس شــریعتی، مجســمه پســت و.... 
کــه در ســال گذشــته ربــوده شــده بــود، در هالــه ای از ابهــام 

اســت.

دختر 14 ساله به 3 نفر حیات 
بخشید

مســئول اهــدای عضــو دانشــگاه علــوم پزشــکی بابــل بیــان 
ــه ســه نفــر اهــدا  کــرد: 2 کلیــه و کبــد محنــای ۱4 ســاله ب
ــت  ــر را از معلولی ــز 53 نف ــوان نی ــن نوج ــوج ای ــد و نس ش

ــات داد.  نج
آزیتــا ابریشــمی افــزود: خانــواده ایــن دختر با ســخاوتمندی 
بــا انتقــال پیکــر محنــای ۱4 ساله شــان بــرای اهــدای عضــو 
موافقــت کردنــد. محنــا بــدری بــه همــراه مبینــا خواهــر ۱9 
ســاله اش پنجشــنبه شــب گذشــته براثــر تصــادف و برخــورد 
ــانحه  ــار س ــل دچ ــرکای باب ــدی امی ــت در کمربن ــا درخ ب
شــدند کــه مبینــا ۱9 ســاله در دم جــان باخــت و خواهــرش 

محنــا بــدری دچــار مــرگ مغــزی شــد.

کنش    وا

مدیرکل هماهنگی مشارکت های مردمی 
کمیته امداد   

روز چهارشنبه ۱9 مهرماه مرحله دوم جشن عاطفه ها در مدارس 
سراسر کشور با هدف فرهنگسازی و ترویج روح نیکوکاری در 

میان دانش آموزان برگزار می شود. بر اساس هماهنگی های 
انجام شده با سازمان دانش آموزی و وزارت آموزش و پرورش 
تمامی مدارس سراسر کشور به عنوان پایگاه جشن عاطفه ها 
کمک های دانش آموزان را برای کمک به دانش آموزان نیازمند 

جمع آوری می کنند.

 خدادادی عضو کمیسیون اجتماعی
 مجلس   

در حال حاضر ساالنه نزدیک به 3۰ هزار نفر معلول در 
کشور متولد می شوند. متاسفانه به دلیل اجباری نبودن 

آزمایش های ژنتیک، افراد در هنگام ازدواج ضرورتی به انجام 
مراحل آزمایش نمی بینند و هیچ زوجی تمایل به انجام این 

آزمایش ها ندارد اما اگر این آزمایش ها عملی می شد؛ به 
طورحتم می توانستیم از تولد کودکان معلول جلوگیری کنیم. 

مجلس انجام آزمایش های ژنتیک را برای جلوگیری از تولد 
کودکان مبتا به معلولیت اجباری کرد، یعنی برای تمامی 

ازدواج ها در صورت تشخیص باید آزمایش های ژنتیکی انجام 
شود؛ البته اعتبارات مورد نیاز را دولت باید در اختیار سازمان 

بهزیستی قرار دهد. سازمان بهزیستی خوشبختانه این مصوبه 
را تا حدودی پیگیری کرده اما شاید در تخصیص بودجه 

مشکاتی وجود داشته باشد.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا   
در هفته ناجا از دوربین های البسه نیروهای گشتی پلیس 

رونمایی می شود که این دوربین ها قابلیت نظارت آناین را دارد. 
این تصاویر می توانند برای انجام وظیفه بهتر مأموران پلیس 

به خصوص در برخورد با جرائم آشکار و کنترل رفتار مأموران با 
شهروندان و متهمان اثرگذار باشند.

مدیر عامل کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان   

 در برنامه های هفته ملی کودک به دنبال این هستیم که 
برای کودکان در جای جای میهن پهناور، لحظه های خوب 
و به یادماندنی بسازیم. به اعتقاد ما بچه ها هدیه های خدا 

هستند که نزد ما به امانت گذارده شده اند و باید تاش کنیم با 
مراقبت هایمان، امانتداران خوبی برای خدای مهربان باشیم.

موسوی چلک کارشناس و متخصص 
آسیب های اجتماعی   

طبق ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه مقرر شده نظام رصد 
آسیب های اجتماعی تهیه شود که اگر این نظام راه اندازی 

شود و همه دستگاه ها در قوای مختلف همکاری کنند، 
می توان امیدوار بود که به اطاعات دقیق تری در مورد آمار 

آسیب های اجتماعی دست پیدا کرد. فراموش نکنیم که هر 
نوع سیاستگذاری و برنامه ریزی در حوزه آسیب های اجتماعی 
مستلزم شناخت وضعیت موجود است. دسترسی به آمار هم 

یک بخش از شناخت وضعیت موجود است؛ لذا انتظار می رود 
همه با هم برای داشتن آمار جامع و یکپارچه تاش کنند و از 

دشمنی با آمار بپرهیزیم تا در تاریکی برنامه ریزی نکنیم.

نوعروس، داماد اعدامی را بخشید

تــازه دامــاد کــه به خاطــر ســوءظن شــدید بــه 
ــود، هنــگام محاکمــه  همســرش، مــردی را کشــته ب
ــت  ــرای جنای ــرز ماج ــتان الب ــری اس در دادگاه کیف
ــرح داد.  ــات ش ــرای قض ــی را ب ــار از بدگمان سرش
ــا رضایــت همســرش از  ــود کــه او ب ــی ب ــن درحال ای

ــه دار نجــات یافــت. چوب
ــور  ــه ط ــرش ب ــه همس ــه تصوراینک ــوان ب ــن ج  ای
پنهانــی بــا مــرد ناشناســی رابطــه تلفنــی دارد و 
بــا یکدیگــر ماقــات می کننــد، بــه کمیــن مــرد 
ــزاع  ــان ن ــه او را در جری ــا اینک ــت ت ــناس نشس ناش
ــرا  ــان ماج ــن پای ــا ای ــاند ام ــل رس ــه قت ــی ب خونین
ــرد  ــی ب ــت پ ــن جنای ــس از ای ــه پ ــرا ک ــود؛ چ نب
ــرد ناشــناس  ــاه اســت و م ــی گن ــی ب همســرش زن
ــر  ــه به خاط ــوده ک ــش نب ــرادر زن ــز ب ــی ج ــم کس ه
ــده  ــرش می آم ــدن خواه ــه دی ــی ب ــادش پنهان اعتی
تــا از او پــول بگیــرد. متهــم بــه قتــل هنــگام شــرح 
ماجــرای جنایــت سرشــار از بدگمانــی، بــرای قضــات 
ــرای  ــه ب ــود ک ــش ب ــال پی ــج س ــت: »پن دادگاه گف
نخســتین بــار دختــری را در خانــه خواهــرم دیــدم. او 

ــود. ــرم ب ــوار خواه ــه دی ــوار ب ــایه دی ــر همس دخت
مدتــی گذشــت تــا اینکــه دوبــاره او را درخیابــان 
ــم  ــه دل ــرش ب ــه مه ــد ک ــه ش ــم چ ــدم و نمی دان دی
ــد  ــم سرســفره عق ــد باه ــه بع ــد هفت نشســت و چن

ــتیم.  نشس
چنــد وقــت گذشــت تــا اینکــه متوجــه شــدم جــوان 
ناشناســی گاه و بیــگاه بــا همســرعقد کــرده ام تماس 

می گیــرد. 
ــن ناشــناس  ــا گذشــت یــک ســال ســرانجام از ای ب
کینــه بــه دل گرفتــم و کار بــه نــزاع خونینــی کشــید 
امــا پــس از قتــل جــوان ناشــناس، فهمیــدم او بــرادر 
همســرم بــوده کــه به خاطــر اعتیــادش حاضــر 
ــدن  ــه دی ــه گاه ب ــوده و گاه ب ــود نب ــی خ ــه معرف ب

ــرد.  ــول بگی ــا از او پ ــد ت ــرش می آم خواه
گفتنــی اســت ســال 92 بیــن ایــن دو جــوان در یکــی 
از خیابان هــای کــرج نزاعــی درگرفــت و بــرادرزن 3۱ 
ــه قتــل رســید.  ــه دســت شــوهرخواهرش ب ســاله ب

متهــم بــه قتــل پــس از دو بــار محاکمــه بــه قصــاص 
محکــوم شــد امــا درســت زمانــی کــه یــک قــدم بــا 
چوبــه مــرگ فاصلــه داشــت، بــا رضایــت همســرش 

)به عنــوان ولــی دم( از قصــاص نجــات یافــت.
ســرانجام هفتــه گذشــته متهــم جــوان از زنــدان بــه 
ــال  ــرز انتق ــتان الب ــری اس ــم دادگاه کیف ــعبه یک ش
ــه شــود.  ــی جــرم محاکم ــه عموم ــا از جنب ــت ت یاف
متهــم وقتــی پــای میــز محاکمــه ایســتاد، به خاطــر 
ــار  ــدت اظه ــه ش ــود ب ــده ب ــب ش ــه مرتک ــی ک جرم
پشــیمانی کــرد و ســپس مقابل همســرش ایســتاد و 
بــا بوســیدن چــادرش از اینکــه او را بخشــیده اســت، 
تشــکر کــرد و بــا گریــه گفــت: »مــن اشــتباه بزرگــی 
مرتکــب شــدم وهیــچ وقــت خــودم را در دادگاه 

ــم.  ــم نمی بخش وجدان
روز حادثــه آن قــدر عصبانــی شــده بــودم کــه اختیار از 
کــف دادم و نمی دانســتم چــه کار می کنــم، فقــط بــه 
ایــن فکــر می کــردم کــه همســرم مــورد آزار و اذیــت 

قــرار گرفته اســت.
نمی دانســتم  امــا  بگیــرم  انتقــام  می خواســتم 
ــن اســت  ــرادر همســر م ــه ب ــا کســی ک ــه ب کورکوران
درگیــر شــده ام. مــن او را هیــچ وقــت ندیــده بــودم 
بــا قضــاوت غلــط خیــال می کــردم مزاحــم  و 
همســرم شــده اســت. حــاال هــم از اینکــه همســرم 
مــرا بخشــیده تــا پایــان عمــر خدمتگــزارش خواهــم 

ــود.« ب
پــس از پایــان اظهــارات متهــم، زن جــوان کــه تنهــا 
ــرار گرفــت وگفــت:  ــگاه ق ــود، در جای ــول ب ــی مقت ول
»مــن شــوهرم را دوســت دارم. او مــرد خوبــی اســت 
واشــتباه ازمــن بــود کــه بــرادرم را به خاطــر اعتیــادش 

بــه شــوهرم معرفــی نکــردم. 
چــون خجالــت می کشــیدم ولــی افســوس کــه 
ــدوارم خــدا مــن  ــی دیرشــده اســت وامی حــاال خیل

وهمســرم را ببخشــد و....«
ــر و دو  ــی رنجب ــه دادگاه، قاض ــان جلس ــس ازپای پ
مستشــارش، خنــک دار و یزدانپــور، وارد شــور شــدند 

ــد. ــه زودی حکمشــان را صــادر کنن ــرار اســت ب و ق

مطــرح  اجــاره ای  رحــم  موضــوع  وقتــی 
می شــود، خــواه ناخــواه ماننــد هــر اتفــاق 
ــیاه و دالالن  ــازار س ــرف ب ــری، ح ــکی دیگ پزش
هــم بــه وســط می آیــد. دالالنــی کــه البتــه نــام 

»واســط« گذاشــته اند.  را  خــود 
ــی  واســط ها کارشــان شناســایی و معرفــی زنان
اســت کــه 9 مــاه نقــش مــادر جایگزیــن را 
بــرای زوج هــای نابــاروری کــه از همه جــا ناامیــد 
شــده اند، ایفــا می کننــد؛ کســانی کــه از شــروع 
تصمیم گیــری تــا تحویــل دادن کــودک بــه 
ــواده، در کنارشــان هســتند.  ــرم خان ــوش گ آغ

واســطان ایــن عمــل را بــرای هــر دو طــرف 
ــه  ــی ب ــد. زوج متقاض ــرد می دانن ــه برد-ب قضی
ــش و  ــه پول ــده ب بچــه می رســند، زن اجاره دهن
ــر دو  ــاز ه ــا اســتفاده از نی ــم ب ــه واســط ه البت

ــد. ــب مــی زن ــه جی ــی ب ــول خوب طــرف پ
 تجارت خانوادگی

از پشــت تلفــن بــا اشــتیاق صحبــت می کننــد. 
ــی  ــاروری و معرف ــکات ناب ــواع مش ــاوره ان مش
کارهــای  از  زایمــان  و  زنــان  متخصصــان 
ــان  ــص اصلی ش ــت. تخص ــیه ای آن هاس حاش
بــه قــول خودشــان،  امــا واســطه گری یــا 

اســتفاده از گامــت واســط اســت. 

اغلــب واســطانی کــه هدایت کننــده ایــن تجــارت 
نــان و آب دارهســتند، یــا مدتــی بــرای پزشــکان 
ــًا  ــان قب ــا خودش ــد ی ــان کارکرده ان ــان و زایم زن
مــادر جایگزیــن بــودن را تجربــه کرده انــد و 
ــا  ــد، ب ــان آم ــم کار دستش ــه چم وخ ــد از آنک بع
ــب وکار  ــر، کس ــان دیگ ــردن زن ــازمان دهی ک س
خــود را راه انداخته انــد: »مــن خــودم دو بــار 
رحمــم را اجــاره داده ام. اآلن هــم ۱۰ ســال اســت 
تــوی ایــن کار هســتم و واســطه گری می کنــم.«

ــرط  ــا، ش ــزارش م ــطه گر گ ــا« واس ــم »مین خان
اولیــه بــرای گامــت جایگزیــن بــودن را ســامت 

ــد.  ــادر می دان م
واســطان بایــد از هــر نظــر خیــال پدرومادرهــای 
ــای  ــه بیماری ه ــا ب ــد ت ــت کنن ــی را راح متقاض
واگیــرداری مثــل ایــدز یــا هپاتیــت مبتــا 

ــند.  نباش
ــرای ایــن کار هــم هــر واســطی روش خــاص  ب
خــودش را دارد. بعضــی از آن هــا، آزمایش هــای 
ــد، بعضــی  دوره ای مــادر جایگزیــن را رو می کنن
هــم فقــط بــا آشــناها کار می کننــد. مینــا 
ــناها کار  ــا آش ــط ب ــن فق ــد: »م ــف می کن تعری
می کنــم. دوســتانم، دخترخالــه، دخترعمه هــای 
ــی  ــر کس ــتند. اگ ــن هس ــای م ــودم گامت ه خ
ــه مــن او  ــی شــود ک هــم از طــرف آشــنا معرف
را نشناســم، بایــد صاحیتــش بــرای مــن ثابــت 
شــود، هــر چــه باشــد، ســامت جنیــن بــرای ما 

مهــم اســت.«
بــه گــزارش انتخــاب خبــر، تعرفــه ثابــت و 
بــرای  بهداشــت  وزارت  از طــرف  مشــخصی 
اجــاره رحــم تعریــف نشــده اســت، قیمــت 
ــدارد  ــرای رحــم اجــاره ای وجــود ن ثابتــی هــم ب
امــا معمــوالً قیمــت پایــه از 3۰ میلیــون تومــان 
ــا  ــام آزمایش ه ــد از انج ــود: »بع ــروع می ش ش
ــون  ــال 2 میلی ــرای انتق ــه، ب ــای اولی و تاییده
تومــان بــه گامــت واســط داده می شــود. در 
زمــان قــرارداد بســتن 2 میلیــون تومــان، موقــع 
ــون تومــان، در  ــب جنیــن ۱/5 میلی شــنیدن قل
ــی 3  ــان، 5 ماهگ ــون توم ــه ماهگی 3 میلی س
میلیــون تومــان دیگــر و در 7 ماهگــی هــم 2/5 
میلیــون تومــان زوج متقاضــی بایــد بــه گامــت 
واســط بدهنــد. بعــد از زایمــان هــم بقیــه پــول 
متقاضی هــا  زوج  می شــود.«  داده  توافقــی 
بایــد مراقــب خــورد و خــوراک مــادر جایگزیــن 
تعریــف  واســط  باشــند؛  و جنینشــان هــم 
می کنــد: »نفقــه از ماهــی 4۰۰ هــزار تومــان 
شــروع می شــود. ســقفش هــم 7۰۰ هــزار 
ــت  ــی گام ــر وضــع مال ــان اســت. حــاال اگ توم
واســط بــد باشــد، ممکــن اســت کــه زوج کمــک 
ــرای  ــه ب ــد، مثــاً تهیــه خان بیشــتری هــم بکنن
ــی  ــا نیســت ول ــراردادی م ــد ق گامــت جــزو بن
ــون  ــه چ ــتم ک ــورد داش ــد م ــودم چن ــن خ م
خانــه ای کــه گامــت در آن زندگــی می کــرده 
ــه  ــش خان ــی برای ــوده، زوج متقاض ــب نب مناس

هــم اجــاره کــرده بودنــد.« اغلــب مادرانــی 
کــه »آی وی اف« می کننــد، دوقلــو بــه دنیــا 

می آورنــد.
اگــر بچــه دوقلــو باشــد بــه ایــن هزینه هــا 
می دهــد:  توضیــح  مینــا  می شــود.  اضافــه 
»اگــر بچــه دوقلــو باشــد کــه اغلــب هــم 
ــا را دو  ــر هزینه ه ــا دیگ ــت ، م ــور اس همین ط
ــه قیمــت  ــر نمی کنیــم. ۶ میلیــون تومــان ب براب
می شــود  مثــاً  می شــود،  اضافــه  توافقــی 
ــم  ــه ه ــه نفق ــه ب ــه اینک ــون. به اضاف 4۰ میلی
ــک  ــا ی ــود.« ب ــه می ش ــان اضاف ــزار توم 2۰۰ ه
ــول  حســاب سرانگشــتی، هزینه هــای دارو، آمپ
ــان،  ــه زایم ــی، هزین ــاح مصنوع ــه لق ــا هزین ت
هزینــه نفقــه مــادر جایگزیــن تقریبــًا ۶۰ میلیون 
تومــان تــا 7۰ میلیــون تومــان بــرای متقاضیــان 
نبایــد خوش خدمتــی  البتــه  می خــورد.  آب 
واســطان را هــم فرامــوش کــرد. مینــا می گویــد: 
»وقتی کــه صــدای قلــب جنیــن شــنیده شــد، 
پــدر و مــادر بچــه بایــد حــق واســطه گری مــا را 
بدهنــد کــه فقــط چهــار میلیــون تومــان اســت.«

 کار ما قانونی است
ــن  ــه ممک ــاره ای ک ــم اج ــم در رح ــئله مه مس
اســت خیلــی از زوج هــای نابــارور را دچــار 
تردیــد کنــد، تحویــل نــدادن بچــه پــس از 
تولــد توســط مــادر جایگزیــن اســت. واســطان 
ــد،  ــود را دارن ــای خ ــم روش ه ــر ه ــن نظ از ای
ــه  ــن ب ــال جنی ــه انتق ــا از لحظ ــی از آن ه بعض

رحــم گامــت تــا لحظــه بــه دنیــا آمــدن کــودک 
مثــل یــک بادیــگارد در کنــارش هســتند، برخــی 
هــم بــا قراردادهــای سفت وســخت دســت هــر 
ــی  ــم زوج متقاض ــا ه ــد ت ــرف را می بندن دو ط
و هــم گامــت هیچ کــدام نتواننــد معاملــه را 
فســخ کننــد: »روز قــرارداد هــر دو طــرف در 
ــرارداد  ــوند و ق ــع می ش ــل جم ــک وکی ــر ی دفت
ــد.  ــی باش ــز قانون ــا همه چی ــد ت ــا می کنن امض
اگــر هــم در وســط کار چــه گامــت و چــه پــدر و 
مــادر بچــه معاملــه را فســخ کــرد، بایــد خســارت 
ــدارد اگــر گامــت وســط  ــد. حــاال فرقــی ن بدهن
ــه  ــا به اضاف ــی هزینه ه کار پشــیمان شــد، تمام
خســارت برعهــده اوســت، اگــر هــم پــدر و مــادر 
ــد  ــور بای ــم همین ط ــدند ه ــیمان ش ــه پش بچ

ــد.« ــارت بدهن خس
 قانون چه می گوید؟

نخســتین بار در ســال ۱97۶ در آمریــکا بــود 
ــل کیــن بیــن یــک زوج  ــام نوئ ــی به ن کــه وکیل
ــرارداد بســت  ــن ق ــادر جایگزی ــک م ــارور و ی ناب
تــا پــس از به دنیــا آمــدن بچــه، نــوزاد بــه پــدر 
و مــادری کــه او را خریــده بودنــد، برســد امــا در 
ایــران هنــوز قانونــی کــه مختــص رحــم اجــاره ای 

باشــد وجــود نــدارد. 
بنابرایــن اغلــب حقوقدانــان بــه مــاده قانون هــای 
ــر  ــر، ب ــرف دیگ ــد. از ط ــوع می کنن ــابه رج مش
ــه  ــورمان، درصورتی ک ــی کش ــون اساس ــق قان طب
عملــی در قانــون بــه جــزء تفســیر نشــده 

ــره  ــد گ ــه بای ــت ک ــه اس ــن ولی فقی ــد، ای باش
ــاره  ــا درب ــر فقه ــد. نظ ــاز کن ــکل ب ــن مش از ای
ــا  رحــم اجــاره ای متفــاوت اســت. در مواجهــه ب
رحــم اجــاره ای ســواالت زیــادی وجــود دارد امــا 
مشــهورترین آنهــا دربــاره جایــز بــودن یــا نبــودن، 
ــت.  ــودن اس ــرم ب ــد، ارث و مح ــت فرزن مالکی
نظــرات فقهــا در این بــاره البتــه متفــاوت اســت. 
آیــت هللا العظمــی خامنــه ای دربــاره احــکام رحم 
فی نفســه  »ایــن کار  می فرماینــد:  اجــاره ای 
ــد از مقدمــات حــرام از  ــی بای ــدارد ول اشــکال ن
قبیــل نــگاه، لمــس حــرام و غیــر آنهــا اجتنــاب 
ــن روش  ــا ای ــه ب ــال درصورتی ک ــود. به هرح ش
ــوهر  ــه ش ــق ب ــد، ملح ــا بیای ــه دنی ــی ب کودک
زنــی کــه صاحــب رحــم اســت نمی شــود بلکــه 
ملحــق بــه صاحــب نطفــه و بــه زنــی اســت کــه 

ــت.« ــک اس ــب تخم صاح
آیــت هللا مــکارم شــیرازی نیــز در مــواردی موافــق 
ایــن عمــل اســت: »ایــن امــر ذاتــًا جایــز اســت 
ولــی چــون غالبــًا مســتلزم نــگاه و لمــس حرام 
ــت.  ــز نیس ــرورت جای ــوارد ض ــز در م ــت ج اس
ایــن فرزنــد متعلــق بــه صاحبــان نطفــه و بــا آنها 
ــورد  ــرد و در م ــا ارث می ب ــت و از آنه ــرم اس مح
جانشــین بــه منزلــه فرزنــد رضاعــی اســت بلکه 
ــه  ــت دارد؛ چراک ــات اولوی ــی جه از آن در بعض
تمــام گوشــت و اســتخوان او از وی روییــده 
اســت؛ بنابرایــن حــرام اســت کــه بعــدًا بــا آن زن 

ــرد.« ــا ارث نمی ب ــد ام ــدان او ازدواج کن و فرزن

اما و اگرهای رحم اجاره ای

بازار سیاه برای آرزوی شیرین

فــردی کــه بــا فریــب کاربــران شــبکه  اجتماعــی تلگــرام 
در ســطح کشــور بــه بهانــه  نصــب نرم افــزار صیغه یــاب 
و ماهــواره  جیبــی حســاب آنــان را خالــی می کــرد، بــه 

دام پلیــس افتــاد. 
بــه گــزارش شــهرآرا، مــردی جــوان کــه افــرادی 
ــرای  ــد، ب ــتبرد زده بودن ــابش دس ــه حس ــناس ب ناش
پیگیــری شــکایتش، پــا بــه دادســرای مشــهد گذاشــت 
و، پــس از تنظیــم شــکوائیه، بــه شــعبه  ویــژه  رســیدگی 
ــر  ــه جرائــم ســایبری دادســرا هدایــت شــد و در براب ب

ــت. ــرار گرف ــدادی ق قاضــی حق
ــی  ــه مبالغ ــن مرحل ــی چندی ــه ط ــده ک ــاکی پرون ش
ــی  ــه قاض ــود، ب ــده ب ــر ش ــی اش کس ــاب بانک از حس
ــک  ــرام ی ــش در تلگ ــد روز پی ــت:  »چن ــدادی گف حق
نرم افــزار دانلــود کــردم و آن را روی گوشــی تلفــن 
همراهــم نصــب کــردم. بعــد از گذشــت چنــد ســاعت، 
متوجــه شــدم بــرای فعال ســازی بایــد کــد آن را 
خریــداری کنــم. لــذا از طریــق لینکــی کــه خــود 
شــرکت  اینترنتــی  درگاه  وارد  بــود،  داده  نرم افــزار 
ــه شــماره   ــات حســابم از جمل ســازنده شــدم و اطاع
ــه کارت را وارد  ــا و شناس ــخ انقض ــز دوم، تاری کارت، رم
کــردم امــا موفــق بــه پرداخــت نشــدم و تراکنــش مــن 

ــد.«. ــام ش ــق اع ناموف
ایــن مــرد جــوان افــزود:  »چندیــن مرحلــه اطاعــات را 
در ایــن درگاه اینترنتــی وارد کــردم امــا موفــق بــه خرید 

نشــدم. بــرای همیــن، منصــرف شــدم. 
ســاعت حوالــی 23: ۱۰ را نشــان مــی داد. می خواســتم 
ــگ پیامــک گوشــی تلفــن  ــا صــدای زن ــم کــه ب بخواب
ــان از  ــزار توم ــغ ۶۰۰ ه ــدم. مبل ــیار ش ــم هوش همراه
ــادم  ــردم ی ــر ک ــه فک ــود. هرچ حســابم کســر شــده ب
نیامــد خریــدی بــه ایــن مبلــغ داشــته باشــم. در همین 
حیــن، دو پیامــک برداشــت دیگــر دریافــت کــردم کــه 

ــون و 3۰۰ هــزار تومــان شــد.  مجمــوع آن 2 میلی
ــه بانــک مراجعــه کــردم و متوجــه  صبــح اول وقــت ب
ــات  ــه اطاع ــتیابی ب ــا دس ــناس ب ــردی ناش ــدم ف ش
حســابم، ایــن مبلــغ را برداشــت کــرده اســت. شــانس 
آوردم کــه ســارق حســابم را خالــی نکــرد وگرنــه همــه  

اندوختــه ام بــه بــاد رفتــه بــود.«
شــاکی پرونــده در پاســخ بــه ســوال قاضــی حقــدادی 
مبنی بــر اینکــه قصــد خریــد چــه نرم افــزاری را داشــته 
اســت، توضیــح داد: »داخــل یکــی از کانال هایــی کــه 
در آن هــا عضــو هســتم، نرم افــرازی تحــت عنــوان 
ــود. آن را نصــب کــردم  ــاب« معرفــی شــده ب »صیغه ی
و بعــد متوجــه شــدم ایــن نرم افــزار نســخه  آزمایشــی 
ــته  ــی آن را داش ــخه  اصل ــم نس ــر بخواه ــت و اگ اس
ــداری  ــی خری ــورت اینترنت ــه ص ــد آن را ب ــم، بای باش

ــم.« کن
 هدایت به درگاه پرداخت اینترنتی جعلی

بــا بــه دســت آمــدن ایــن اطاعــات، دســتور رســیدگی 
ــده برعهــده  تیمــی از مأمــوران پلیــس فتــای  ــه پرون ب
خراســان رضــوی قــرار گرفــت و تحقیقــات شناســایی 

متهــم پرونــده نیــز آغــاز شــد. 

تیــم بررســی کننده  پرونــده، بــا رصــد تخصصــی در 
فضــای ســایبر، بــه اطاعاتــی دســت یافــت کــه نشــان 
ــق  ــه از طری ــی ک ــت اینترنت ــک درگاه پرداخ ــی داد لین م
ــت،  ــده اس ــام ش ــب اع ــه مخاط ــاب ب ــزار صیغه ی نرم اف
ــا  جعلــی اســت و ســایت فیشــینگ اســت و شــاکی، ب
درج اطاعاتــش در فیلدهــای ایــن ســایت، اطاعاتــش را 

ــرار داده اســت. ــم ق ــار مته در اختی
مأمــوران، بــا ردزنــی اطاعــات ایــن ســایت فیشــینگ و 
شــماره  تلفــن همــراه و صفحــه پیام رســان الکترونیکــی 
درج شــده در آن، فــرد راه انــداز آن را شناســایی کردنــد. در 
تحقیقــات بعــدی مأمــوران، شــماره  حســابی کــه مبالــغ 
برداشت شــده از حســاب شــاکی بــه آن واریــز شــده بــود 
مشــخص شــده و روشــن شــد صاحــب حســاب متهــم 

اصلــی پرونــده اســت. 
لــذا ردزنــی میدانــی بــرای شناســایی مخفیــگاه ایــن مرد 
جــوان آغــاز شــد و طولــی نکشــید کــه این فــرد شــیاد در 

زنجــان ردیابی شــد.
مأمــوران، پــس از شناســایی متهــم، اطاعــات را در اختیار 
ــت  ــدور نیاب ــس از ص ــتند و پ ــدادی گذاش ــی حق قاض
قضایــی، بــه ســراغ ایــن فــرد شــیاد رفتنــد کــه ســرانجام 

او را در مخفیگاهــش دســتگیر کردنــد. 
ایــن مــرد جــوان، در بازجویی هــای مأمــوران پلیــس فتــا، 
ضمــن اعتــراف بــه جرمــش، عنــوان کــرد در ایــن اقــدام 
مجرمانــه تنهــا نبــوده و یکــی از دوســتانش بــه او کمــک 

کــرده اســت. 
ــی، در  ــی اطاعات ــز در اقدام ــده نی ــن پرون ــم دوم ای مته

ــد. ــتگیر ش ــایی و دس ــان شناس زنج
متهمــان پــس از تشــکیل پرونــده، روانــه  دادســرا شــدند 
و بــا تشــکیل پرونــده، راهــی زنــدان شــدند و تحقیقــات 

از آنــان ادامــه دارد.
ــه ای  ــم رایان ــه جرائ ــژه  رســیدگی ب ــار شــعبه  233 وی دادی
مشــهد،   2 ناحیــه   انقــاب  و  عمومــی  دادســرای 
دراین بــاره بــه خبرنــگار مــا گفــت: »متهمــان ایــن 
پرونــده، نرم افزارهایــی جعلــی همچــون ماهــواره  جیبــی، 
کانال هــای  در  را  بدن نمــا  دوربین هــای  و  صیغه یــاب 
ــد،  ــده دارن ــا را برعه ــت آن ه ــود مدیری ــه خ ــی ک تلگرام
ــان  ــا، طعمه هایش ــب اعض ــا فری ــد و ب ــر می کردن منتش
ــایت  ــه س ــزار ب ــی نرم اف ــخه  اصل ــد نس ــه  خری ــه بهان را ب

فیشــینگ هدایــت می کردنــد.«.
و  ســایت ها  »ماهیــت  افــزود:  حقــدادی  قاضــی 
ــادی  ــه اســت کــه شــباهت زی ــی این گون صفحــات جعل
ــد،  ــی دارن ــت اینترنت ــای پرداخ ــای درگاه ه ــا صفحه ه ب
ــپ  ــی را در آن تای ــی اطاعات ــه وقت ــاوت ک ــن تف ــا ای ب
می کنیــد، کلیــه ارقــام درج شــده در اختیــار فــرد راه انــداز 
ــران  ــرد: »کارب ــد ک ــان تأکی ــرد.«. وی در پای ــرار می گی ق
تلگــرام آگاه باشــند کــه انتشــار اینگونــه نرم افزارهــا 
ــات مســتهجن عرضــه می شــوند،  ــا محتوی ــب ب ــه اغل ک
ــخصی  ــات ش ــت آوردن اطاع ــه دس ــرای ب ــه ای ب طعم
ــرای  ــذا شــهروندان، ب ــان اســت ؛ ل ــی آن و حســاب بانک
دانلــود هرگونــه نرم افــزار، بــه ســایت های مجــاز مراجعــه 

ــد.« کنن

کالهبرداری از طریق نرم افزار صیغه یاب

،،
تعرفــه ثابــت و مشــخصی از طــرف 
بــرای اجــاره رحــم  وزارت بهداشــت 
تعریــف نشــده اســت، قیمــت ثابتــی 
هــم بــرای رحــم اجــاره ای وجــود نــدارد 
ً قیمت پایه از 30 میلیون  اما معموال

تومــان شــروع می شــود.



امامحسني)ع(میفرمایند:
َ»َخِسَرْتَصْفَقُةَعْبٍدَلْمَتْجَعْلَلُهِمْنُحّبَكَنِصيبًا«ِ.
»پروردگارا!كسىكهازحمّبتخودهبرهمندش

نكردى،زيانكردهاست.«

ترفندخانهداری
1 – اگــر کاهــو تلــخ اســت، می توانیــد آن را چنــد 
دقیقــه ای )حــدودا 15 دقیقــه( داخــل محلــول آب ســرد 

ــد. ــرار دهی ــک ق و نم
2 – میوه هــای قرمزرنــگ را قبــل از شســتن حتمــا 
چنــد ســاعت در یخچــال قــرار دهیــد تــا زمــان بیشــتری 

ســالم بماننــد و لــه نشــوند.
3 – همیشــه ســیب را داخــل نایلــون پالســتیكی دربــاز 
در یخچــال قــرار دهیــد. ســیب گازی از خــود متصاعــد 
و  میوه هــا  ســایر  رســیدن  بهتــر  بــه  می كنــد كــه 
میــوه  اگــر  بنابرایــن  ســبزی ها كمــك خواهدكــرد، 
نرســیده ای داریــد،  از ســیب بــرای رســیدن ســریع تر آن 

ــد. ــتفاده كنی اس
از  را  حــرارت  موادغذایــی،  هنــگام ســرخ كردن   –  4
ــار  ــر ب ــد از ه ــد. بع ــر نبری ــانتی گراد باالت ــه س 180 درج
ســرخ كردن، روغــن درون ظــرف را خالــی و بــا دســتمال 
آن را پــاك كنیــد و دوبــاره روغــن بریزیــد و موادغذایــی 
را ســرخ كنیــد امــا بعــد از 8 بــار حتمــا ظــرف را بشــویید. 
موادغذایــی ســرخ شــده را در اتمــام كار روی حولــه 

ــا روغنشــان خــوب گرفتــه شــود. ــد ت كاغــذی بگذاری
5 – بــرای خوش طعــم شــدن ماهــی سرخ شــده، چنــد 
ــا  ــازه ی ــه ت ــا خام ــك زده ی ــیر نم ــه ای آن را در ش دقیق
ســیب زمینی رنــده شــده بخوابانیــد. بــرای گرفتــن بــوی 
ماهــی نیــز می توانیــد بــه روغــن، قبــل از قــرار دادن آن 

روی حــرارت، آبلیمــو اضافــه كنیــد.

سالمباشیم
دو خوردنی مفید برای قلب

افــزودن مــوز و آووکادو بــه رژیــم غذایــی می توانــد در 
ــد. ــد باش ــی مفی ــاری قلب ــگیری از بیم پیش

بــه گــزارش مشــرق، گروهــی از متخصصــان قلــب و عــروق 
ــد کــه خــوردن یــک عــدد مــوز و یــک  در آمریــکا دریافته ان
عــدد آووکادو در روز، می توانــد از عارضــه ســخت شــدن 
عــروق کــه عامــل ابتــال بــه بیمــاری قلبــی و در نهایــت مــرگ 

ناشــی از آن اســت، جلوگیــری کنــد.
ــا  ــده روی موش ه ــام ش ــای انج ــش ه ــاس آزمای ــر اس ب
ــن  ــتند و ای ــیم هس ــی از پتاس ــی غن ــاده خوراک ــن دو م ای
مــاده معدنــی بــه کاهــش عارضــه تجمــع کلســیم در 
ــی و  ــاری قلب ــروز بیم ــترک در ب ــکل مش ــه مش ــروق ک ع
ــت  ــع کلســیم در باف ــد. تجم ــوی اســت، کمــک می کن کلی
یــا »کلسیفیکاســیون« زمانــی اتفــاق می افتــد کــه کلســیم 
در بافت هــای نــرم بــه جــز بافــت اســتخوانی ماننــد عــروق 
ــن  ــد و ای ــع می کن ــدن تجم ــای ب ــا ســایر بافت ه ــی ی خون
عارضــه انجــام فرآیندهــای طبیعــی بــدن را دشــوار کــرده و 
مختــل می ســازد. رژیــم غذایــی غنــی از پتاســیم در عیــن 
حــال خطــر ســخت شــدن ســرخرگ آئــورت را کــه از عوامــل 
ــی اســت،کاهش می دهــد. ــی – عروق ــی بیمــاری قلب اصل

ــم  ــه رژی ــی ک ــد موش های ــخص ش ــش مش ــن آزمای در ای
غذایــی غنــی از پتاســیم دارنــد، کمتــر بــا احتمــال ابتــال بــه 

ــوند. ــه رو می ش ــروق روب ــختی ع ــه س عارض

سبکزندگی
سبک زندگی شیعیان

امام سجاد علیه السالم 
ــردار و  ــار، ک ــی را از روی رفت ــر گروه ــی ه ــبک زندگ س
ــوان  ــد، می ت ــی گیرن ــه کار م ــی ب ــه در زندگ ــی ک منش
تشــخیص داد. حــال اگــر قــرار باشــد بــا ســبک زندگــی 
شــیعیان امــام ســجاد علیــه الســالم آشــنا شــویم،  باید 
بــه ســخن امــام دربــاره نشــانه هــای شــیعیان گــوش 
ــا از  ــد: »شــیعیان م ــم. حضــرت مــی فرماین ــرا دهی ف
راه عبــادت شــناخته مــی شــوند، آنــان اهــل تســبیح و 
ذكرنــد حتــی آنــگاه كــه دیگــران ســاكتند، و نمازگزارنــد 
آنــگاه كــه دیگــران در خوابنــد و از درون محزوننــد 
ــر  ــه دیگــران ب ــگاه ك ــا نیســتند( آن ــه دنی )دلخــوش ب
ــا زهــد  ــد. شــیعیان ب ــا فرحناكن ــه دنی ــر ســرگرمی ب اث
شــناخته مــی شــوند، گفتارشــان رحمــت اســت و 
شــغل و كــردار آنــان جنَّــت اســت.« )نــور الثقلیــن، ج3، 
ص94( و خالصــه اینکــه شــیعیان حقیقــی بــه معنــای 

واقعــی کلمــه بنــده خــدا هســتند.  
ــرآن، خــدا محــوری  ــه ق ــر اســاس آی ــارم  ب ــام چه ام
ــرار  ــود ق ــی خ ــاب زندگ ــل الخط ــه و فص ــر لوح را س
بندگــی  عیــن  را  زندگــی  در حقیقــت  و  می دهنــد 
ــر اســاس عبودیــت  ــد. زندگــی اگــر ب تفســیر مــی کنن
پایه گــذاری شــد، زندگــی حقیقــی و جــاودان خواهــد 
ــرت  ــت و حس ــل و غفل ــز جه ــزی ج ــه چی ــود وگرن ب

ــد. ــد ش ــان نخواه ــب انس نصی

حقایقی جالب در مورد طالق 
که نمی دانید! )1(

همانگونــه کــه ازدواج هــا بــه دالیــل مختلــف اتفــاق 
مــی افتنــد، طــالق هــا هــم مــی تواننــد علــل 
ــرای اینکــه  متفاوتــی داشــته باشــند. دانشــمندان ب
بفهمنــد چــه احتماالتــی درصــد طــالق را باالتــر 
می بــرد، تحقیقاتــی بلنــد مــدت انجــام داده انــد کــه 
ــه اشــتراک  ــا شــما ب ــب ب ــج آن را در ایــن مطل نتای
ــد  ــان باش ــه یادت ــل از مطالع ــا قب ــم. ام ــی گذاری م
ــت در  ــن اس ــت و ممک ــج 100% نیس ــن نتای ــه ای ک
هــر فــردی نتیجــه ای خــاص دهد.بیشــتر ازدواج هــا 
ــد.  ــی افت ــاق م ــرداد اتف ــفند و م ــای اس ــاه ه در م
ــکا  ــق تحقیقــی کــه در دانشــگاه واشــنگتن آمری طب
ــم  ــا ه ــالق ه ــر ط ــد، اکث ــام ش ــال 2016 انج در س
ــان  ــرداد رخ داده اند.محقق ــفند و م ــای اس در ماه ه
مــی گوینــد از آنجــا کــه مــرداد در تعطیــالت تابســتان 
ــرار دارد،  ــن ق ــالت فروردی ــفند تعطی ــس از اس و پ
مــردم نســبت بــه پیــدا کــردن شــریک زندگــی ایــده 
آل در آن دوران امیدوارنــد، بــه همیــن دلیــل ترجیــح 
ــی را  ــر جدای ــالت، ُمه ــل از تعطی ــه قب ــد ک مــی دهن
بــر رابطــه خــود بکوبنــد یــا بــه بیــان دیگــر، بــا جــدا 
ــا  ــا آنه ــط عاطفــی ب شــدن از مشــکالتی کــه در رواب
ســر و کلــه مــی زدنــد، می خواهنــد تعطیــالت خــود 

ــد. ــا آرامــش بیشــتری ســپری کنن را ب

خانواده

زندگیامروز سه شنبه 18 مهر ماه 1396 - سال سوم - شماره 547 روزنامه
دریچه

 زجه های جانکاه یک پدر روهینگیایی برای فرزند - عکس از ایرنا

 شناسایی هویت دوتن از شهیدان گمنام دفاع مقدس - عکس 
از مهر

سایت موزه گوهرتپه - عکس از تسنیم 

  صدها هزار شهروند اسپانیایی با برگزاری تظاهراتی در 
بارسلونا، مخالفت خود با استقالل کاتالونیا را ابراز کردند.

نمایش آئینی اسب ها در اصفهان - عکس از تسنیم 

همایش آیت هللا هاشمی رفسنجانی و هشت سال دفاع 
مقدس - عکس از فارس 

جدولسودوکو-شماره97

حدیثروز

کار۳قفلهشد؛دکترشویدتابیکاربمانید کاریکاتور-بازار

)بحار االنوار، ج ۹۵ ص ۲۲۶ ح۳ (
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