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پارس جم، شگفتی لیگ برتر
درس هایی برای فوتبال ایران

 نگاهی به کتاب »روزنامه فروش«
 روزنامه فروش راوی 
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گوشی های  غیرفعال شدن 
قاچاق ظرف یک هفته

و  مقررات  تنظیم  سازمان  رئیس  جوشقانی،  فالح 
ارتباطات رادیویی، درباره اجرای رسمی طرح رجیستری 
توضیح داد: طرح به طور رسمی آغاز شده؛ اما پیش 

از اینکه دیگر نتوان از گوشی های...

 عزم ملی برای صادرات 
وجود ندارد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه عزم ملی 
برای صادرات وجود ندارد، گفت: اگر عزم ملی برای 
صادرات وجود داشت، افرادی که برای حضور در مراسم 

روز ملی صادرات دعوت شده بودند...

 معرفی وزرای پیشنهادی 
علوم و نیرو
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سید کمال خرازی:

نمی توانیم به آمریکایی ها 
اعتماد کنیم
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تاکنون  3۵ هزار اصفهانی 
برای راهپیمایی اربعین ثبت نام کرده اند

آغاز پیش فروش اینترنتی 
بلیت اتوبوس برای زائران 

اربعین در اصفهان
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سقوط 2 دختر 
از پل چمران اصفهان
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کسب مقام اول روابط عمومی 
 شرکت آبفای استان اصفهان 

در صنعت آب و فاضالب کشور
|همین صفحه

گذار از دیپلماسی به لفاظی و توهین

سیاست ترامپیسم
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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...
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آمریکا، شیطان بزرگ
یکی از تعابیری که در قرآن آمده و بسیار هم بر 
آن تاکید شده، شیطان است. قرآن انسان ها را 
از کید شیطان درونی و برونی بر حذر داشته و 
کنید؛  پیروی  او  از  مبادا  که  است  داده  هشدار 
زیرا شیطان شما را به راه نادرست و غیرانسانی 
هدایت می کند و به اسفل السافلین می کشاند؛ 
لذا از جمله ضرورت های یک انسان مسلمان و 

یک ملت انقالبی، دشمن شناسی است. 
ویژگی ها،  شناخت  معنای  به  دشمن شناسی 
دشمن،  ضعف  نقاط  و  قدرت  عناصر  روش ها، 
موجب می شود تا ما در مقابله با دشمنان نه تنها 

منفعل نشویم، بلکه بر آن ها غالب شویم. 
رژیم  نخبگان،  با  دیدار  در  انقالب  معظم  رهبر 

بسیار شرور آمریکا را...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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عراقچی در اجالس خلع سالح هسته ای مسکو:
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امکان مذاکره دوباره وجود ندارد 
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ارابه های مرگ
در جاده های اصفهان

گزارش اختصاصی کیمیای وطن از طرح بی سرانجام جایگزینی کامیون های فرسوده:

20.000 کامیون فرسوده هوای سالم اصفهان را می بلعند

روابــط  عملکــرد  ارزیابــی  جشــنواره  هفتمیــن  در 
عمومی هــای صنعــت آب و فاضــاب کشــور بــرای 
دومیــن ســال پیاپــی، روابــط عمومــی شــرکت آب 
و فاضــاب اســتان اصفهــان مقــام اول را بــه خــود 

داد. اختصــاص 
هفتمیــن جشــنواره ارزیابــی عملکــرد روابــط عمومی هــا 
در 5 بخــش برگــزار شــد کــه شــامل اطاع رســانی 
افکارســنجی،  و  پژوهــش  انتشــارات،  ارتباطــات،  و 
مدیریــت و برنامه ریــزی و آمــوزش همگانــی بــوده 
ــترین  ــب بیش ــا کس ــان ب ــتان اصفه ــای اس ــت؛ آبف اس
ــام  ــوان مق ــه عن ــا توانســت ب ــام بخش ه ــاز در تم امتی

اول روابــط عمومــی در گــروه الــف در بیــن شــرکت های 
ــود. ــی ش ــور معرف ــاب کش آب و فاض

مدیــر روابــط عمومــی و آمــوزش همگانــی آبفــای 
ــجام،  ــا انس ــتیم ب ــا توانس ــت: م ــان گف ــتان اصفه اس
ــرد  ــم و خ ــک فه ــه ی ــترک ب ــرد مش ــل و عملک تعام
جمعــی دســت یابیــم و درنهایــت بــا عملکــرد مطلــوب 
ــتان  ــای اس ــی آبف ــط عموم ــی رواب ــگاه واقع ــه جای ب
اصفهــان در کشــور دســت یابیــم؛ ایــن در حالــی اســت 
ــا در  ــط عمومی ه ــی رواب ــزاری جشــنواره ارزیاب ــه برگ ک
ــود کــه  کشــور در چنــد ســال گذشــته متوقــف شــده ب
ــی  ــال پیاپ ــد و در دوس ــال ش ــاره فع ــال 94 دوب در س

برگــزاری ششــمین و هفتمیــن جشــنواره در ســال های 
ــه  ــان ب ــای اســتان اصفه ــی آبف ــط عموم 94 و 95 رواب

ــت. ــت یاف ــام اول دس مق
ــا، مشــاور مدیــر عامــل شــرکت آب  ســید اکبــر بنی طب
و فاضــاب اســتان اصفهــان، گفــت: بــا تعامــل و ارتبــاط 
ــرون  ــازمان و ب ــوع در درون س ــاب رج ــا ارب ــازنده ب س
ســازمان ســعی در تکریــم اربــاب رجــوع داشــتیم؛ 
ــع  ــر اطاع رســانی به موق ــد ســال اخی ــن در چن همچنی
ــه آب، فرهنگ ســازی و تبلیــغ  و آمــوزش مصــرف بهین
و ترویــج مصــرف آب از جملــه رویکردهــای مهــم 
ــوده اســت. ــان ب ــای اســتان اصفه ــط عمومــی آبف رواب

کسب مقام اول روابط عمومی شرکت آبفای استان اصفهان 
در صنعت آب و فاضالب کشور



کوتاه از سیاست
 معرفی وزرای پیشنهادی 

علوم و نیرو
اســت:  آمــده  رئیس جمهــور  نامــه  متــن  در 
ــی  ــون اساس ــل 133 قان ــرای اص ــا، در اج احترام
جمهــوری اســامی ایــران، بــه پیوســت شــرح 
حــال و برنامــه جنــاب آقــای دکتــر رضــا اردکانیــان 
ــرای اخــذ  و جنــاب آقــای دکتــر منصــور غامــی ب
رای اعتمــاد بــه ترتیــب بــرای وزارتخانه هــای نیــرو 
و علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــه مجلــس شــورای 

اســامی معرفــی می شــوند.

خرازی: نمی توانیم به 
آمریکایی ها اعتماد کنیم

رئیــس شــورای راهبــردی روابــط خارجــی گفــت: 
ــت  ــا موجودی ــا ب ــی آمریکایی ه ــکات اساس مش

ــران اســت. ــوری اســامی ای جمه
ســید کمــال خــرازی گفــت: آمریکایی هــا می داننــد 
کــه جمهــوری اســامی روزبــه روز در حــال توســعه 
ــام و  ــتحکام نظ ــت اس ــت و در جه ــوذش اس نف
قــدرت دفاعــی کشــور، پیشــرفت های جالــب 
توجهــی کــرده اســت؛ بنابرایــن بــا ایــن موجودیــت 

ــکل دارد. مش
رئیــس شــورای راهبــردی روابــط خارجــی گفــت: 
اگــر این هــا )آمریکایی هــا( برجــام را بــه درســتی 
ــد،  ــد بودن ــه تعهداتشــان پایبن ــد و ب اجــرا می کردن
شــرایط دیگــری پیــش می آمــد؛ امــا بــا اتفاقــات 
ــه  ــم ب ــا نمی توانی ــی م ــه طــور طبیع ــده ب پیش آم

آن هــا اعتمــاد کنیــم.

سیاست قضازدایی و جرم زدایی 
معــاون اول قــوه قضائیــه بــا اشــاره بــه سیاســت 
قضازدایــی و جرم زدایــی تاکیــد کــرد: الزم نیســت 
ــا  ــرای آن ه ــی شــده و ب ــه مســائل جــرم تلق هم

مجــازات تعییــن شــود.
ــا  ــنی  اژه ای ب ــلمین محس ــام و المس حجت االس
ــه  ــش اطال ــرای کاه ــات الزم ب ــه اقدام ــاره ب اش
دادرســی در قــوه قضائیــه اظهــار کــرد: قضازدایــی 
قــوه  اباغــی  سیاســت های  از  جرم زدایــی  و 
قضائیــه اســت و امیدواریــم مجلــس شــورای 
ــه نیــز در ایــن امــر کمــک  اســامی و قــوه مجری

ــد. کنن
وی افــزود: الزم نیســت همــه مســائل جــرم 
تلقــی شــده و بــرای آن هــا مجــازات تعییــن شــود؛ 
ایــن یــک سیاســت کلــی اســت کــه ابــاغ شــده 
ــوه  ــه ق ــرای آن ب ــرای اج ــت ب ــس و دول و مجل

قضائیــه کمــک می کننــد.
محســنی  اژه ای بــا بیــان اینکــه فراهم کردن بســتر 
کار نیــز بایــد در دســتورکار قــرار گیــرد، عنــوان کــرد: 
وقتــی حجــم کار بیــش از انــدازه نیــروی انســانی، 
بودجــه و امکانــات باشــد، طبیعتــا کار آن طــور کــه 

شایســته اســت، پیــش نمــی رود.

رضایی: مذاکره نخواهیم کرد
دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت: 
بــه  و  اســت  بــرای صلــح  مــا  موشــک های 
ــا کســی روی ایــن موضــوع مذاکــره  هیچ وجــه ب

نمی کنیــم.
ــاره  ــوالی درب ــه س ــخ ب ــی در پاس ــن رضای محس
ــام  ــور خارجــه فرانســه اع ــر ام ــرا وزی ــه اخی اینک
کــرده کــه ســفر مکــرون بــه ایــران فرصــت 
برنامــه  را دربــاره  ایــران  تــا  مناســبی اســت 
مجــاب  منطقــه ای  سیاســت های  و  موشــکی 
کنیــم، گفــت: حتمــا دولتمــردان مــا سیاســت های 
قطعــی نظــام را بــه مقامــات اروپایــی و خارجــی 
ــت؛  ــد گف ــد، خواهن ــفر می کنن ــران س ــه ای ــه ب ک
ــازه  ــی اج ــچ کس ــکی از هی ــئله موش ــا در مس م

نمی گیریــم.
دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام اضافــه 
کــرد: بســیاری می خواهنــد موشــک های مــا 
ــرای  ــب ب ــت مناس ــه در فرص ــد ک ــدود کنن را مح
ــک  ــه کم ــا ب ــد؛ م ــی کنن ــورمان تهدیدآفرین کش
و  کشــور  در  را  امنیــت  می توانیــم  موشــک ها 
منطقــه حفــظ کنیــم؛ موشــک های مــا بــرای 
ــا هیــچ کــس در ایــن  صلــح و امنیــت اســت و ب

ــرد. ــم ک ــره ای نخواهی ــورد مذاک م

 پیام ایران به اسرائیل 
از قلب دمشق

سرلشــکر محمــد باقــری، رئیــس ســتاد کل 
نیروهــای مســلح کشــورمان، در ســفر بســیار مهم 
و حساســی، راهــی دمشــق پایتخــت ســوریه شــد  
ــر(  ــه )28 مه ــر روز جمع ــا عص ــفر ت ــن س و ای

ــه داشــت. ادام
ســردار باقــری در نشســت خبــری مشــترک 
ــن در  ــرد: م ــام ک ــود اع ــوری خ ــای س ــا همت ب
دمشــق هســتم تــا ایــن پیــام دوســتی و تــداوم 
ــش  ــان در ارت ــه عزیزانم ــی را ب ــرادری و همراه ب
ســوریه، رهبــری ســوریه و ملــت ســوریه عــرض 
کنــم کــه در برابــر تهدیــدات صهیونیســت ها و 
تروریســت ها و هرگونــه تهدیــدی کــه نســبت 
بــه تمامیــت ارضــی و حاکمیــت ســوریه صــورت 

ــار شــما هســتیم.  ــا در کن ــرد، م گی
اینکــه صهیونیســت ها هــر وقــت اراده کننــد 
ایــن ســرزمین را در فضــا و زمیــن مــورد تجــاوز 
قــرار دهنــد، پذیرفتــه نیســت و همــان قــدر 
ــاوزات  ــن تج ــوریه از ای ــردم س ــش و م ــه ارت ک
ــم  ــران ه ــا در ای ــوند، م ــت و آزرده می ش ناراح
همیــن احســاس را داریــم و در مقابلــه بــا ایــن 
تهدیــدات، در کنــار ملــت و ارتــش ســوریه قــرار 

ــت. ــم داش خواهی
شــاید بتــوان ایــن اظهــارات ســردار باقــری 
بیــگاه جنگنده هــای  و  دربــاره حمــات گاه  را 
ــک  ــوریه »ی ــف س ــق مختل ــه مناط ــرائیلی ب اس

پیــام نظامــی« تحلیــل کــرد.
پیامــی کــه بــه صراحــت اعــام کــرده کــه ایــران 
ــا ایــن تهدیــدات - حمــات نظامــی  در مقابلــه ب
ــت  ــش و مل ــار ارت ــوریه - در کن ــه س ــرائیل ب اس

ســوریه اســت.

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

آمریکا، شیطان بزرگ
ــزرگ«  ــام راحــل »شــیطان ب ــا درســت ام ــر حقیقت ــه تعبی ب
ــام  ــد: نظ ــان کردن ــد و خاطرنش ــر« خواندن ــیطان اکب و »ش
آمریــکا، کارگــزار شــبکه خطرنــاک و خبیــث صهیونیــزم 
بین الملــل، دشــمن ملت هــای مســتقل و عامــل اغلــب 
ــدد  ــو درص ــد زال ــت و مانن ــان اس ــه و جه ــا در منطق جنگ ه

مکیــدن دار و نــدار ملت هاســت.  
ــی)ره(  ــام خمین ــرت ام ــامی، حض ــاب اس ــر انق ــر کبی رهب
ــر  ــن تعبی ــت.« ای ــزرگ اس ــیطان ب ــکا ش ــد: »آمری فرمودن
ــه  ــت ک ــی اس ــای جالب ــام)ره( دارای ظرافت ه ــرت ام حض
ــناخت  ــن رو ش ــود؛ از همی ــه ش ــا پرداخت ــه آن ه ــد ب می بای
ــر اســت کــه  ــی انکارناپذی دشــمنان انقــاب اســامی ضرورت

ــرد.  ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م می بای
روشــن تر  زمانــی  انقــاب،  در  دشمن شناســی  اهمیــت 
ــه  ــته ب ــا ناخواس ــته ی ــده ای خواس ــم ع ــه بدانی ــود ک می  ش
تعبیــر مقــام معظــم رهبــری)ره( بــه دنبــال بزک کــردن 
ــاب اســامی و در رأس  ــد و زشــت دشــمنان انق ــره پلی چه
آنــان آمریــکا هســتند؛ ایــن در حالــی اســت کــه آمریــکا در 
عمــل اثبــات کــرده کــه دشــمن درجــه یــک ملــت و انقــاب 
اســامی اســت و ایــن دشــمنی را در روزهــای اخیــر آشــکارتر 

ــش گذاشــته اســت.  ــه نمای از همیشــه ب
حــال ســؤال ایــن اســت کــه وجــه تشــابه آمریــکا و شــیطان 
چیســت؟ بررســی شــباهت های آمریــکا و شــیطان از منظــر 

قــرآن کدامنــد؟ 
ــْیطاَن  یکــی از ویژگی هــای شــیطان عــداوت اســت: »ِإنَّ الشَّ

ا«  ِخــُذوُه َعــُدوًّ َلکـُـْم َعــُدوٌّ َفاتَّ
ــد.«  ــس او را دشــمن بدانی »شــیطان دشــمن شماســت؛ پ

ــر: 6( )فاط
قــرآن کریــم شــیطان را دشــمن قســم خورده انســان معرفــی 

ُهــْم َأْجَمِعیــَن« )ص: 82(  ْغِوَینَّ ِتــَک َلُ می کنــد: »َفِبِعزَّ
ــه  ــه حمل ــا جایــی اســت کــه انســان را ب عــداوت شــیطان ت
تمام عیــار از چهــار طــرف تهدیــد می کنــد: »ســپس از پیــش 
رو و پشــت ســر و از طــرف راســت و از طــرف چــپ آن هــا بــه 

سراغشــان مــی روم.« )اعــراف: 17( 
ــه  ــکا نســبت ب ــه دشــمنی آمری ــم ک ــن جــا اشــاره کنی همی
مــردم و انقــاب اســامی هماننــد دشــمنی شــیطان بر کســی 
ــکا در ســال های   ــه آمری ــات خصمان پوشــیده نیســت. اقدام
پیــروزی و اســتقرار انقــاب اســامی، نهایــت دشــمنی آنــان 
ــت  ــی، حمای ــون جاسوس ــی چ ــد؛ اقدامات ــان می ده را نش
و کمــک بــه منافقــان و تروریســم در تــرور اســتوانه های 
انقــاب و مــردم، تحریــک و حمایــت تســلیحاتی و اطاعاتــی 
ایــران اســامی و تحریم هــای  بــه  از صــدام در حملــه 

ــات آمریکاســت.  ــا گوشــه ای از جنای ــه تنه اقتصــادی ک
ــی  ــگ معرف ــف نیرن ــی شــیطان را ضع ــن ویژگ ــرآن دومی ق
ــیطاِن کاَن َضعیًفــا« )نســاء: 76(؛ زیــرا  می کنــد: »ِإنَّ کَیــَد الشَّ

نقشــه شــیطان هماننــد قدرتــش ضعیــف اســت. 
ــودی  ــب و ناب ــرای فری ــه ای ب ــر حرب ــیطان از ه ــه ش گرچ
ــد دانســت کــه مکــر شــیطان  ــرد، امــا بای انســان بهــره می ب
تنهــا بــرای کســانی کارســاز اســت کــه رابطــه آن هــا بــا قــدرت 
ــد  ــی کی ــده؛ ول ــته ش ــق گسس ــرت ح ــی حض ــا یعن بی انته
شــیطان بــرای بنــدگان خالــص خــدا کارســاز نخواهــد بــود. 
آمریــکا در جهــت دســتیابی بــه مقاصــد شــوم خــود و 
ســرنگونی انقــاب اســامی از هیــچ حربــه و نقشــه ای 
ــوم  ــه های ش ــود نقش ــا وج ــا ب ــت؛ ام ــرده اس ــذار نک فروگ
ــدد  ــه م ــامی، ب ــاب اس ــودی انق ــاش در ناب ــکا و ت آمری
الهــی و تبعیــت از والیــت همان گونــه کــه امــام خمینــی)ره( 
ــد.«  ــد بکن ــی نمی توان ــچ غلط ــم هی ــکا ه ــد: »آمری فرمودن
ــی و فخرفروشــی از ویژگی هــای شــیطان  ــر، خودبرتربین تکب
اســت کــه آمریــکا آن را عمــا کپــی کــرده و بــه کار می بنــدد: 
ْنــُه  »َقــاَل َمــا َمَنَعــَک َأالَّ َتْســُجَد ِإْذ َأَمْرُتــَک َقــاَل َأَنــا َخْیــٌر مِّ
ــُه ِمــن ِطیــٍن.« »خداونــد فرمــود:  ــارٍ َوَخَلْقَت ــی ِمــن نَّ َخَلْقَتِن
چــون تــو را بــه ســجده امــر کــردم، چــه چیــز تــو را بازداشــت 
از اینکــه ســجده کنــی؟ گفــت: مــن از او بهتــرم؛ مــرا از آتــش 

آفریــدی و او را از گل« )اعــراف: 12(
ــر و  ــره متکب ــکا چه ــکل گیری آمری ــخ ش ــه تاری آری، مطالع
خودبرتربیــن آن را نمایــان می کنــد؛ از کشــتار سیاهپوســتان 
ــان و  ــی جه ــای کدخدای ــا ادع ــی ت ــتان آمریکای و سرخپوس
کشــتن انســان ها در اقصــی نقــاط دنیــا کــه آمــار و ارقامــش 

شرمســارکننده اســت.
از ویژگی هــای شــیطان کــه آمریکایی هــا آن را در تمامــی 
ــودن  ــاد ب ــل اعتم ــته اند، غیرقاب ــان داش ــای کشورش دوره ه
ــت  اســت: »و چــون کار از کار گذشــت و داوری صــورت گرف
شــیطان می گویــد درحقیقــت خــدا بــه شــما وعــده داد 
وعــده راســت و مــن بــه شــما وعــده دادم و بــا شــما خــاف 
کــردم و مــرا بــر شــما هیــچ تســلطی نبــود جــز اینکــه شــما 
را دعــوت کــردم و اجابتــم کردیــد؛ پــس مــرا مامــت نکنیــد 
ــتم و  ــما نیس ــادرس ش ــن فری ــد؛ م ــت کنی ــود را مام و خ
ــه آنچــه پیــش  ــادرس مــن نیســتید؛ مــن ب شــما هــم فری
ــن مــرا در کار خــدا شــریک می دانســتید، کافــرم؛ آری،  از ای
ــم: 22  ــد داشــت.« )ابراهی ــردرد خواهن ــی پ ســتمکاران عذاب

ــه مفهومــی( - ترجم
ــیطان  ــای ش ــه وعده ه ــرا ک ــود؛ چ ــیار ب ــه هوش ــد همیش بای
ــردن  ــاد ک ــوده؛ اعتم ــگ ب ــاس دروغ و نیرن ــر اس ــه ب همیش
ــد  ــراه نخواه ــه هم ــان ب ــه او نتیجــه ای جــز خســران و زی ب
داشــت؛ چنانچــه علــی)ع( فرمودنــد: »و حذرکــم عــدوا نفــذ 
ــًا فاضــل و اردی  ــًا و نفــث فــی االذان نجی فی الصــدور خفیف

ــی.« و وعــد فمن
ــان در  ــه پنه ــیطانی ک ــمنی ش ــز داد از دش ــما را پرهی  »و ش
ســینه ها راه می یابــد و آهســته در گوش هــا راز می گویــد، 
ــن داده، در آرزوی  ــراه و پســت اســت، وعده هــای دروغی گم

ــه 83( ــذارد.« )خطب ــار می گ ــه انتظ ــا ب آن ه
تاریــخ نشــان داده کــه در هیــچ زمینــه ای و هیچــگاه اعتمــاد 
ــرای  ــکا ب ــوده و آمری ــزرگ آمریــکا ســودآور نب ــه شــیطان ب ب
ــاد  ــل اعتم ــش قاب ــی دوســتان و پیروان ــچ کشــوری حت هی
ــه در  ــا ک ــرای کشــور اســامی م ــه رســد ب ــوده اســت؛ چ نب

ــرار دارد. ــکا ق ــل آمری ــی و اصــول در نقطــه مقاب مبان
آمریــکا، زمانــی صــدام را حمایــت مالــی، تســلیحاتی و 
اطاعاتــی می کــرد و زمانــی دیگــر بــه جــرم داشــتن همیــن 
ــی  ــن جاسوس ــرد. همچنی ــه ک ــراق حمل ــه ع ــلیحات ب تس
ــان  ــورهای هم پیم ــکا از کش ــی آمری ــرویس های جاسوس س
ــل  ــر نشــانه های غیرقاب ــان و فرانســه از دیگ ــر آلم ــا او نظی ب

ــودن اوســت.  ــاد ب اعتم
ــرات  ــام و مذاک ــکا در برج ــی آمری ــوچ و توخال ــای پ وعده ه
هســته ای، نمونــه ای مشــهود از غیرقابــل اعتمــاد بــودن 

ــت. ــزرگ، آمریکاس ــیطان ب ش

کارشناس ارشد علوم سیاسی
نفیسه اله دادیگروه سیاست

تکــرار مکــررات  تنهــا  ترامــپ  اخیــر  ســخنرانی 
بــود و چیــز جدیــدی نداشــت؛ نفــوذ ایــران در 
ــد  ــور )مانن ــن کش ــی ای ــای دفاع ــه، قابلیت ه منطق
برنامــه موشــک های بالســتیک(، سیاســت های 
ــداران  ــپاه پاس ــش س ــن نق ــی اش و همچنی داخل
انقــاب اســامی. البتــه ترامــپ تهدیــد خــود را 
ــام،  ــه برج ــران ب ــدی ای ــد پایبن ــدم تایی ــاره ع درب
ــد او و  ــاوران ارش ــه مش ــرد ک ــی ک ــرایطی عمل در ش
ــتند و  ــاد داش ــری متض ــی اش نظ ــدان اروپای متح
ــر  ــا ب ــز باره ــی نی ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل آژان
پایبنــدی ایــران بــه تعهداتــش طبــق توافــق اتمــی، 

ــود.  ــرده ب ــد ک تاکی
ــکا  ــدان آمری ــره و متح ــر کنگ ــپ اگ ــه ترام ــه گفت ب
نیابنــد،  برجــام  در  تغییــرات  بــرای  »راه حلــی« 
ــان خواهــد رســید.« مضــاف  ــه پای ــگاه توافــق ب »آن
ــداران را در  ــپاه پاس ــپ، س ــه ترام ــا اینک ــن، ب ــر ای ب
نــداد،  قــرار  تروریســتی  ســازمان های  فهرســت 
لیکــن تحریم هــای جدیــدی را بــر ایــن نهــاد اعمــال                 

ــرد. ک

درحقیقــت  ایــران،  قبــال  در  ترامــپ  اظهــارات 
یکایــک  مواضــع  تندروانه تریــن  از  مجموعــه ای 
اســامی  انقــاب  از  پــس  آمریــکا  دولت هــای 
ــکا از آن  ــور آمری ــی رؤســای جمه ــود. تمام 13۵7 ب
زمــان، حکومــت ایــران را بــه حمایــت از تروریســم، 
ــوق مردمــش  ــه و نقــض حق ــات کــردن منطق بی ثب

ســاخته اند.  متهــم 
سیاســت های آمریــکا از راه هــای مختلــف ماننــد 
تــاش بــرای منــزوی ســاختن ایــران، تحریــک 
قدرت هــای منطقــه ای و بین المللــی علیــه ایــن 
کشــور، صــدور اســلحه بــه کشــورهای متخاصــم ایران 
در منطقــه، حمایــت از گروه هــای خشــونت طلب 
اپوزیســـیون و جدایـی طلبـــان داخلــی و جنگ پنهان 
ــادی و  ــای اقتص ــردن توانایی ه ــن ب ــدف از بی ــا ه ب
نظامــی ایــران، کامــا در مســیر تغییــر رژیــم صــورت 

ــه اســت. گرفت
ــرد دقیــق  ســخنرانی اخیــر ترامــپ فاقــد یــک راهب
بــود کــه بــه جــای ارائــه یــک اســتراتژی مشــخص، 
او بــر لفاظی هــا و توهین هایــی تکیــه کــرد کــه 
ایرانیــان را از هــر طیــف سیاســی بــه واکنــش 

ــت.  برانگیخ

یکــی از مثال زدنی تریــن نــکات، اســتفاده از واژه 
ــتفاده از  ــای اس ــه ج ــج ع.ر.ب.ی« ب ــی »خلی جعل
ــود  ــارس« ب ــج ف ــی و تاریخــی »خلی ــام بین الملل ن
ــبه جزیره  ــران را از ش ــی ای ــوب غرب ــه جن ــه کران ک
ــه  ــت ک ــر اس ــایان ذک ــد. ش ــدا می کن ــتان ج عربس
ایــاالت متحــده هماننــد ســازمان ملــل متحــد، 
ــه کار  ــارس« را ب ــج ف ــم »خلی ــمی اس ــور رس ــه ط ب

می بــرد.
 انزوای بی سابقه آمریکا

ــوری  ــتقبال ف ــپ اس ــخنرانی ترام ــه س ــی ک در حال
ــارات  ــعودی، ام ــتان س ــرائیل، عربس ــای اس مقام ه
متحــده عربــی و بحریــن را بــه دنبــال داشــت، 
لیکــن متحــدان ســنتی آمریــکا در اروپــا بــه وضــوح 
حمایــت مســتحکم خــود را از برجــام و قصدشــان را 
بــرای ادامــه تعامــل دیپلماتیــک بــا ایــران متعاقــب 

ــد.  ــراز کرده ان ــام، اب برج
ــر  ــار دیگ ــز ب ــی نی ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل آژان
ــه تعهداتــش در چارچــوب  ــران ب ــه ای ــرد ک ــد ک تاکی
برجــام کامــا عمــل کــرده اســت. بنابرایــن بــه نظــر 
ــزوای بی ســابقه ای  ــاالت متحــده ان ــه ای می رســد ک
را در جامعــه بین الملــل در رویارویــی بــا ایــران، 
ــه مســئوالن  ــخ ب ــه تاری ــد ک ــد. هرچن ــه می کن تجرب
ــه روی  ــرده ک ــات ک ــران اثب ــامی ای ــوری اس جمه
ــل  ــی و حتــی ســازمان مل ــا، دول عرب حمایــت اروپ

نمی توان حساب کرد. 
 مرحله نهایی بازی: 

سرنگونی حکومت ایران
رکــس تیلرســون، وزیــر خارجــه آمریــکا، روز 1۵ 
اکتبــر بــار دیگــر گفــت کــه »مرحلــه نهایــی بــازی« 

بــرای واشــینگتن، ســرنگونی حکومــت ایــران اســت 
کــه چیــزی جــز خاطــره کودتــای 28 مــرداد 1332 و 
ســرنگونی دولــت دکتــر محمــد مصــدق را بــه دســت 
ــد.  ــده نمی کن ــان زن ســازمان ســیا در اذهــان ایرانی

ــان  ــن می ــه انداخت ــرای فاصل ــپ ب ــای ترام تاش ه
مــردم و حکومــت در ایــران یــا حتــی در میــان 
ــا  ــوده اســت و ب ــف حکومــت، بیه جناح هــای مخال
ــا  ــره ب ــرای مذاک ــه کوشــش را ب ــن شــیوه هرگون ای
تهــران بــر ســر هــر موضوعــی، بــا شکســت مواجــه 

ــرد. خواهــد ک

تاییــد نکــردن پایبنــدی ایــران بــه برجــام از جانــب 
ترامــپ و همچنیــن الفــاظ بســیار تنــد ضــد ایرانــی 
او، نه تنهــا متحــدان آمریــکا را رنجانــده، بلکــه مــردم 
ایــران را از طیف هــای مختلــف، پشــت حکومتشــان 
گــرد آورده اســت. مضــاف بــر ایــن، ترامــپ بــا 
حمــات جنجال آمیــزش بــه آیــت هللا خامنــه ای، 
رهبــر معظــم جمهــوری اســامی و همچنیــن ســپاه 
هرگونــه  احتمــال  اســامی،  انقــاب  پاســداران 
مذاکــره بــا تهــران را از بیــن می بــرد و دو کشــور را در 

ــد. ــرار می ده ــگ ق ــاک جن ــیر خطرن مس
ــول  ــل ســخنان نامعق ــر معظــم انقــاب در مقاب رهب
ــم  ــر معظ ــتادند. رهب ــام ایس ــق تم ــا منط ــپ ب ترام
ــر  ــه تعبی ــکا را ب ــرور آمری ــیار ش ــم بس ــاب رژی انق
ــزرگ« و  ــام راحــل »شــیطان ب ــا درســت ام حقیقت
ــد:  ــان کردن ــد و خاطرنش ــر« خواندن ــیطان اکب »ش
ــث  ــاک و خبی ــزار شــبکه خطرن ــکا، کارگ نظــام آمری
ــل، دشــمن ملت هــای مســتقل  صهیونیــزم بین المل
جهــان  و  منطقــه  در  جنگ هــا  اغلــب  عامــل  و 
ــدار   ــدن دار و ن ــدد مکی ــو درص ــد زال ــت و مانن اس

ملت هاســت. 
ــارزات  ــپ در مب ــخنان ترام ــادآوری س ــا ی ــان ب ایش
انتخاباتــی مبنــی بــر بــه وجــود آمــدن داعــش 
ــه  ــت ک ــی اس ــد: طبیع ــکا افزودن ــت آمری ــه  دس ب
ــه ســپاه پاســداران  ــون علی ــکا اکن ســردمداران آمری
کــه اهــداف خطرنــاک آمریــکا و داعــش را در 
منطقــه ســد کــرده اســت، نعــره بکشــند و ســخنرانی 

ــد.  کنن
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای خنثی شــدن نقشــه های 
ــان و  ــوریه، لبن ــه در س ــه از جمل ــکا را در منطق آمری
ــات  ــم مقام ــت و خش ــر عصبانی ــت دیگ ــراق عل ع
آمریکایــی برشــمردند و افزودنــد: جمهوری اســامی 

ــم زده اســت. ــر ه ــکا را ب نقشــه های شــوم آمری
درنهایــت بایــد گفــت کــه جایگزینــی سیاســت 
توهیــن و بی احترامــی بــه جــای دیپلماســی و 
بــرای کشــوری کــه مدعــی مــدارا و  چانه زنــی 
عقانیــت سیاســی اســت، واقعــا موجب شرمســاری 
خواهــد بــود. ایــن رونــد حداقــل بــا وجــود 4 ســال 

ــت. ــد داش ــه خواه ــپ ادام ــت ترام ریاس

گذار از دیپلماسی به لفاظی و توهین

سیاست ترامپیسم

ادامه از صفحه اول

هوشــنگ بازونــد، اســتاندار کرمانشــاه، دربــاره فراهم ســازى 
ــرد:  ــار ک ــن در اســتان متبوعــش اظه زیرســاخت هاى اربعی
اکنــون مشــغول انجــام برنامه ریــزى بــراى 4۵0 تــا ۵00 
ــه  ــا آن هــا بتواننــد از مــرز خســروى ب هــزار زائــر هســتیم ت

کربــا مشــرف شــوند.
وى بــا بیــان اینکه ســتاد اربعین اســتان کرمانشــاه دو روز در 
هفتــه جلســه برگــزار می کنــد تــا بــه بررســی مســائل مهــم 
و جــدى بپــردازد، افــزود: قــرار اســت تعــدادى از اســتان ها 
ــتا  ــن راس ــن در ای ــند؛ همچنی ــته باش ــن داش ــش معی نق
معــاون عمرانــى وزیــر کشــور و تعــدادى از معاونــان عمرانــى 
ــا  ــه اى ب ــد و جلس ــفر می کنن ــاه س ــه کرمانش ــتانداران ب اس
ــراى  ــا ب ــزار می شــود ت حضــور آن هــا در مــرز خســروى برگ
ــاذ  ــات الزم را اتخ ــن، تصمیم ــاخت هاى اربعی ــاد زیرس ایج

کنیــم.
بازونــد گفــت: در جلســات برگزارشــده برنامــه زمانبنــدى 
تعییــن کردیــم تــا بتوانیــم تــا پایــان مهر، همــه زیرســاخت ها 

ــم. ــام دهی ــی را انج ــتگاه هاى اجرای ــات دس و اقدام
اســتاندار کرمانشــاه بــا اشــاره بــه موضــوع صــدور ویــزا بــراى 
ــد کامــا طبیعــى  ــران اربعیــن افــزود: روال صــدور روادی زائ
اســت و زائــران می تواننــد بــراى شــرکت در مراســم اربعیــن، 
ــم  ــد می کن ــه تاکی ــن آنک ــد؛ ضم ــذ کنن ــود را اخ ــد خ روادی
امســال کســانى کــه فاقــد ویــزا هســتند، نمی تواننــد از 

کشــور خــارج شــوند.
وى خاطرنشــان کــرد: ایجــاد مــرز جدیــد بــا کشــور عــراق از 
جملــه برنامه هــاى ماســت و اقدامــات کارشناســی آن هــم 

در دســتورکار قــرار دارد.

ــخیص  ــع تش ــه مجم ــاهرودی در جلس ــمی ش ــت هللا  هاش آی
ــراق و  ــازی ع ــتکبار در جداس ــه اس ــع فتن ــام رف ــت نظ مصلح
ــا  ــدون خونریــزی، درگیــری، منازعــه و ب ــه ب خنثی شــدن توطئ
کمتریــن هزینــه را مایــه  امیــدواری و نقــش جمهوری اســامی 
به ویــژه ســپاه قــدس و ســردار قاســم ســلیمانی را در ارتقــای 

امنیــت عــراق ســتودنی دانســت.
ــه  ــن ب ــام همچنی ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــس مجم رئی
خدمــات جمهــوری اســامی در مقابلــه بــا گروهــک تروریســتی 
داعــش و نقــش ایــران در افزایــش امنیــت عــراق اشــاره کــرد و 
گفــت: جمهــوری اســامی، پشــتوانه ای قابــل اتــکا بــرای ملــت 
و دولــت عــراق بــه حســاب می آیــد و حکومــت مرکــزی عــراق 
ــی  ــه ط ــان ک ــی دارد؛ چن ــاد واف ــامی اعتم ــوری اس ــه جمه ب
ســال های گذشــته، حمایت هــای جمهــوری اســامی، ضریــب 

امنیــت عــراق را بــه طــرز چشــمگیری افزایــش داده و موجبــات 
آرامــش و رضایــت خاطــر ملــت عــراق را فراهــم آورده اســت.

آیــت هللا  هاشــمی شــاهرودی بــا بیــان اینکــه جمهــوری 
اســامی نبایــد تنهــا بــه حــل مشــکات امنیتــی عــراق اکتفــا 
کنــد، افــزود: در کنــار مســئله  امنیــت، نبایــد از مقولــه  اقتصــاد 
ــرد.  ــت ک ــه غفل ــن زمین ــراق در ای ــران و ع ــای ای و همکاری ه
ــی  ــوری اســامی در ســازندگی و آبادان ــن نقــش جمه همچنی
سیاســت  اتخــاذ  دارد.  ویــژه  اهمیتــی  عــراق،  شــهرهای 
اقتصــادی و برنامه ریــزی مســتقل بــرای افزایــش روابــط 
اقتصــادی ایــران و عــراق از موضوعــات مهمــی اســت کــه بایــد 
در دســتورکار دســتگاه های ذی ربــط قــرار گیــرد تــا ســهم ایــران 
از بــازار عــراق افزایــش یابــد و بــه رونــد ســازندگی در عــراق نیــز 

ــش از پیــش کمــک شــود. بی

 500 هزار زائر از مرز خسروى به کربال 
مشرف می شوند 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:

نقش ایران در عراق به ارتقای امنیت محدود نشود 
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،،
بــا  ترامــپ در مواجهــه  اســتراتژی   
گســتاخی  جنبــه   بیشــتر  مســائل 
دارد  گســتاخانه  نــوع  از  لفاظــی  و 
و  روزمــره  سیاســت های  بیــان  تــا 

عقالنیــت بــا  همــراه  تصمیمــات 

اســحاق جهانگیــری، معــاون اول رئیس جمهــور 
ــران  ــاس س ــن اج ــرکت در نهمی ــرای ش ــه ب ک
ســازمان همــکاری اقتصــادی »دی 8« بــه 
ترکیــه ســفر کــرده بــود، عصــر جمعــه در دیــدار 
بــا »رجــب طیــب اردوغــان«، رئیس جمهــور 
ترکیــه، اظهــار داشــت: ایــران و ترکیــه بــه عنــوان 
دو کشــور بــزرگ منطقــه دارای توانمندی هــا 
ــد  ــه بای ــتند ک ــترده ای هس ــای گس و ظرفیت ه
از آن هــا در مســیر توســعه و تحکیــم روابــط 

ــود. ــتفاده ش ــترک، اس مش
در  تســریع  رئیس جمهــور،  اول  معــاون   
ترکیــه در  ایــران و  پــول ملــی  به کارگیــری 
مبــادالت تجــاری مشــترک، 24 ســاعته کــردن 

فعالیــت پایانه هــای مــرزی، فعال تــر کــردن 
و  ترکیــه  و  ایــران  خصوصــی  بخش هــای 
گمرکــی  و  بانکــی  همکاری هــای  تســهیل 
بهره گیــری  بــرای  تاش هــا  از  بخشــی  را 
ــاندن  ــود و رس ــای موج ــب تر از ظرفیت ه مناس
ــالیانه 30  ــرز س ــه م ــور ب ــاری دو کش ــم تج رق

برشــمرد. میلیــارد دالر 
وی همچنیــن هموارتــر کــردن راه هــا بــرای 
ــران  ــی ای ــای خصوص ــرمایه گذاری بخش ه س

توســعه  بــرای  را  آنــان  تشــویق  و  ترکیــه  و 
همکاری هــا و اجــرای پروژه هــای مشــترک 
ضــروری خوانــد و گفــت: ایــران و ترکیــه بایــد از 
همــه ظرفیت هــا بــرای توســعه روابــط اســتفاده 
ــیون  ــه زودی کمیس ــتا ب ــن راس ــد و در همی کنن
تشــکیل  کشــور  دو  اقتصــادی  مشــترک 

می شــود.
جهانگیــری بــا بیــان اینکه »ایــران آمــاده تامین 
سیاســت های  بــه  اســت«،  ترکیــه  انــرژی 

کشــورمان در حــوزه اســتخراج و فــروش نفــت و 
گاز اشــاره کــرد و گفــت: مــا آماده ایــم صــادرات 
ــم  ــه افزایــش دهی ــه ترکی نفــت و گاز خــود را ب
و نیــاز ایــن کشــور بــه انــرژی را تامیــن کنیــم.

مواضــع  بــه  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
مشــترک ایــران و ترکیــه در مســائل منطقــه ای 
ــم  ــا تروریس ــارزه ب ــور در مب ــکاری دو کش و هم
و افراط گرایــی اشــاره کــرد و افــزود: تغییــر 
نکــردن مرزهــای جغرافیایــی و حفــظ تمامیــت 

ارضــی کشــورها، تقویــت ثبــات و امنیــت منطقــه 
و مبــارزه بــا تروریســم، از اهــداف مشــترک 
دو  همکاری هــای  و  اســت  ترکیــه  و  ایــران 
کشــور در ایــن حوزه هــا بــه نفــع صلــح و ثبــات 

ــت. ــه اس منطق
رئیس جمهــور  اردوغــان«،  طیــب  »رجــب 
ــر اینکــه  ــا تاکیــد ب ــدار ب ــه نیــز در ایــن دی ترکی
ــط در همــه عرصه هــا  ــرای توســعه رواب ــکارا ب آن
ــا  ــار داشــت: ب ــزم راســخ دارد، اظه ــران ع ــا ای ب
حــال  در  برنامه ریزی هــای گســترده ای کــه 
انجــام اســت، بــه زودی بــه رقــم 30 میلیــارد دالر 
در مبــادالت تجــاری دو کشــور دســت خواهیــم 

ــت. یاف

در دیدار جهانگیری و اردوغان مطرح شد:
۳0 میلیارد دالر، رقم تبادل تجاری بین ایران و ترکیه 

ســردار ســید مســعود جزایــری، ســخنگوی ارشــد نیروهــای 
ــن  ــت: دکتری ــار داش ــخنانی اظه ــی س ــلح، ط مس
ــاخت و  ــر س ــی ب ــران مبتن ــی ای ــی و دفاع سیاس
اســتحکام درونــی نظــام اســامی اســت و مباحث 

بیرونــی روی آن تاثیــر نمی گــذارد.
ــال های  ــول س ــتراتژی در ط ــن اس ــزود: ای وی اف
گذشــته جــواب داده و از ایــن بــه بعــد هــم جــواب 

خواهــد داد و قدرت هــای پوشــالی ماننــد آمریــکا نمی تواننــد 
تاثیــری بــرآن بگذارنــد.

ــوان  ــودن ت ــره ب ــل مذاک ــه غیرقاب ــاره ب ــا اش ــری ب ــردار جزای س
ــه خــط  ــن مقول ــد ای ــدون تردی ــرد: ب ــد ک ــی کشــورمان تاکی دفاع

ــت. ــلح اس ــای مس ــران و نیروه ــامی ای ــوری اس ــز جمه قرم
ــه  ــرد: تجرب ــان ک ــلح خاطرنش ــای مس ــد نیروه ــخنگوی ارش  س
قدرت هــای  کــه  زمانــه ای  در  اســت  داده  نشــان  تاریخــی 
ــد،  گرگ صفــت مشــابه رژیــم صهیونیســتی و آمریــکا وجــود دارن

ــود. ــوی ب ــد ق بای
ــوان دفاعــی و نظامــی  خــود را تحــت  وی ادامــه داد: هرگــز مــا ت

ــم داد. ــرار نخواهی ــراودات دیپلماتیــک ق ــر مذاکــرات و م تاثی
ســردار جزایــری بــا تاکیــد بــر غیــر قابــل مذاکــره بــودن صنعــت 
دفاعــی جمهــوری اســامی ایــران بــا وجــود تهدیــدات طــرف غربی 

اضافــه کــرد: بلوف هــای سیاســی و فشــارهایی کــه وارد می شــود، 
ــور  ــی کش ــوان دفاع ــد ت ــری از رش ــرای جلوگی ب
اســت کــه مــا بــدون توجــه بــه آن هــا راه خــود را 

ادامــه خواهیــم داد.
جزایــری در ادامــه دربــاره حضــور مستشــاری ایران 
ــی  ــی در بعض ــارهای ایران ــور مستش ــزود: حض اف
کشــورهای منطقــه بنــا بــه درخواســت رســمی آن 
ــا  ــه آن دولت ه ــی ک ــا زمان ــت و ت ــی اس ــا قانون ــا و کام دولت ه

تشــخیص بدهنــد مــا از کمــک بــه آن هــا دریــغ نخواهیــم کــرد.
جزایــری گفــت: متاســفانه آمریــکا و رژیــم شــرور آن، بزرگ تریــن 
منبــع تروریســتی در جهــان هســتند و جهــان بایــد بــا ایــن غــده 

ســرطانی مبــارزه ای قاطــع و درازمــدت داشــته باشــد.
ســخنگوی ارشــد ســتاد کل نیروهــای مســلح بــا بیــان اینکــه بایــد 
از دولــت آمریــکا بــه عنــوان رژیمــی تروریســت پرور و شــرور یــاد 
کــرد، افــزود: درواقــع حضــور ســربازان آمریکایــی در منطقــه بــرای 

حمایــت از جنــگ نیابتــی اســت کــه راه انداخته انــد.
وی تاکیــد کــرد: بارهــا اعــام کرده ایــم آمریکایی هــا بایــد مراقبــت 
کامــل نســبت بــه رفتارشــان در منطقــه به ویــژه در خلیــج فــارس 
ــه  ــده ک ــر داده ش ــا تذک ــه آمریکایی ه ــا ب ــند و باره ــته باش داش

ــد. ــت کنن ــی را رعای ــراودات بین الملل م

ــاح  ــع س ــاس خل ــورمان در اج ــه کش ــر خارج ــاون وزی مع
هســته ای در مســکو تاکیــد کــرد: روشــن و 
صریــح می گویــم هیــچ امکانــی بــرای مذاکــره 
دوبــاره برجــام یــا الحــاق ضمائــم و اضافــات به 

ــدارد.  آن وجــود ن
ــس  ــن کنفران ــود در ای عراقچــی در ســخنان خ
ــرای  ــا دســتاوردی ب ــام نه تنه ــرد: برج ــد ک تاکی

دیپلماســی در راســتای حــل و فصــل مســالمت آمیز اختافــات 
بــه شــمار مــی رود، بلکــه فصــل جدیــدی نیــز در نظــام عــدم 

ــت. ــوده اس ــته ای گش ــاح های هس ــاعه س اش
ــود  ــه خ ــی ک ــکا در حال ــت: آمری ــه گف ــر خارج ــاون وزی مع
ناقــض برجــام اســت، ادعــای نقــض برجــام از ســوی ســایرین 
ــی  ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل ــای آژان ــود را در ج را دارد و خ
قــرار داده اســت و زیاده خواهــی هــم می کنــد! ایــن روال 
ــئولیت  ــد مس ــکا بای ــد و آمری ــه یاب ــد ادام ــلما نمی توان مس

ــرد. ــود را بپذی ــدام خ ــن اق ــای ای ــه پیامده هرگون
عراقچــی تاکیــد کــرد: روشــن و صریــح می گویــم هیــچ 
ــم و  ــاق ضمائ ــا الح ــام ی ــاره برج ــره دوب ــرای مذاک ــی ب امکان

ــدارد. ــود ن ــه آن وج ــات ب اضاف
معــاون وزیــر امــور خارجــه کشــورمان گفــت: ایــران بنــد بــه بند 

توافــق هســته ای را اجــرا کــرده و آژانــس بین المللــی هــم آن 
ــد. ــد می کن را تایی

وی افــزود: برجــام پــس از مذاکراتــی طوالنــی 
ــه  ــد ک ــندی ش ــان س ــده و هم ــت آم ــه دس ب
همــه کشــورهای امضاکننــده آن را توافقــی 
ــه  ــات از برنام ــع ابهام ــتای رف ــوب و در راس خ
ســازنده  همکاری هــای  و  ایــران  هســته ای 

ــتند. دانس
ــت  ــوع برخــورد ترامــپ و دول ــاد شــدید از ن ــا انتق عراقچــی ب
ــی  ــه جای ــا برجــام گفــت: در حــال حاضــر ب ــکا ب ــد آمری جدی
ــود. ــظ ش ــام حف ــط برج ــود فق ــاش می ش ــه ت ــیده ایم ک رس

معــاون وزیــر امــور خارجــه تصریــح کــرد: برجــام، یــک ســند 
ــه ای  ــای منطق ــل بحران ه ــرای ح ــی ب ــه ای عال ــاز و نمون ممت

و جهانــی اســت.
ــام  ــود را انج ــدات خ ــکا تعه ــه آمری ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــد  ــت نمی کن ــای آن را رعای ــدام از بنده ــچ ک ــد و هی نمی ده
ــع  ــخنان و مواض ــام س ــزود: تم ــت، اف ــه نیس ــن پذیرفت و ای
ترامپبــر علیــه برجــام و تخلــف از برجــام بــوده و ایــن اقدامــات 
ــد  ــورد تایی ــی و م ــند بین الملل ــک س ــب ی ــای تخری ــه معن ب

ــت اســت. شــورای امنی

سردار جزایری:

 آمریکا، بزرگ ترین منبع تروریستی در جهان است
عراقچی در اجالس خلع سالح هسته ای مسکو:

امکان مذاکره مجدد وجود ندارد 

ناوهای ایران در روسیه 
کشــتی های جنگــی نیــروی دریایــی ایــران از 
ــکان  ــک انداز پی ــد و موش ــکن دماون ــه ناوش جمل
در ســفر غیررســمی وارد آب هــای خــزری روســیه 

شــدند.
ــه برنامــه اعام شــده، فرماندهــان نظامــی  ــر پای ب
ایــران در ایــن ســفر دریایــی بــا فرماندهــی 
واســیلیف  و  روســیه  خــزر  دریایــی  نیــروی 
مذاکــره  و  دیــدار  داغســتان  رئیس جمهــوری 
خواهنــد کــرد. ایــن دومیــن حضــور ناوهــای 
ــل  ــر فص ــت و پیش ت ــال 2017 اس ــی در س ایران

ــود. ــده ب ــام ش ــه ای انج ــن برنام ــار چنی به

 وزیر امور خارجه آمریکا 
در خاورمیانه 

وزیــر خارجــه آمریــکا ســفر منطقــه ای خــود را بــه 
آســیا آغــاز کــرد. ریــاض، نخســتین مقصــد رکــس 

تیلرســون اســت. 
وزیــر خارجــه آمریــکا پــس از عربســتان، بــه قطــر، 
پاکســتان و هند خواهــد رفت. »اســتیو منوچین«، 
وزیــر خزانــه داری آمریــکا هم تیلرســون را در ســفر 
بــه غــرب آســیا همراهــی می کنــد. رایزنــی بــرای 
اجــرای تحریم هــا ضــد ایــران از مهم تریــن دالیــل 

ســفر وزیــر خارجــه آمریــکا بــه منطقــه اســت.

 50 کشته در 
درگیری های جیزه مصر 

ــر و  ــی مص ــای امنیت ــان نیروه ــدازی می در تیران
گروهــی مســلح تروریســت در غــرب ایــن کشــور 
۵0 تــن کشــته شــده اند. بیــش از 30 تــن از 
پلیــس هســتند.  حادثــه  ایــن  کشته شــدگان 
ایــن  اعــام کرده انــد:  مصــر  امنیتــی  منابــع 
درگیــری در پــی بازرســی پلیــس مصــر از آپارتمانی 
در جیــزه کــه گروهــی مســلح در آن مخفــی شــده 
احتمــال  از  امنیتــی  منابــع  داد.  روی  بودنــد، 
ــد. ــر داده ان ــدازی خب ــن تیران ــات ای ــش تلف افزای

اقدام عجیب مسعود بارزانی   
ــدرال  ــت ف ــراق دول ــم کردســتان ع ــس اقلی رئی
را بــه »تهدیــد، محاصــره و مجــازات ملــت 
ــت  ــر دول ــر اخی ــرد و تدابی ــم ک کردســتان« مته
ــت و از  ــی دانس ــون اساس ــی قان ــض علن را نق
ــور  ــه منظ ــان خواســت ب ــای سراســر جه کرده
ــه  ــت ب ــراق دس ــتان ع ــم کردس ــت از اقلی حمای

ــد. ــرات بزنن تظاه
وی در ایــن بیانیــه تاکیــد کــرد: ملــت کردســتان 
بــه طــور مســالمت آمیز نظــر خــود را دربــاره 
ــر  ــی ه ــق طبیع ــه ح ــان ک ــن سرنوشتش تعیی

ــد. ــام کردن ــت اع ــی اس ــت و قومیت مل

 هشدار نظامی کره شمالی 
به آمریکا  

ــگ  ــراری پیونگ یان ــور اضط ــه ام ــخنگوی کمیت س
ــه رزمایــش دریایــی  ــراز خشــم نســبت ب ضمــن اب
نزدیکــی  در  جنوبــی  و کــره  آمریــکا  مشــترک 
شــبه جزیره کــره، دربــاره »حملــه ای غیرقابــل تصــور 
ــه اهــداف آمریکایــی  در زمانــی غیرقابــل تصــور« ب
ــده و  ــاالت متح ــی ای ــای دریای ــدار داد. نیروه هش
کــره جنوبــی از روز دوشــنبه رزمایــش نظامــی را بــا 
حضــور بیــش از 40 کشــتی جنگــی و زیردریایــی در 

ــد. ــاز کرده ان ــیا آغ ــرق آس ــای ش آب ه

بین الملل



فناوری
نوکیا ۷ رونمایی شد

شــرکت HMD Global از گوشــی جدیــد اندرویــدی 
خــود بــه نــام نوکیــا ۷ رونمایــی کــرد. شــرکت 
HMD Global از گوشــی میــان رده خــود کــه نصــف 

ــرد.  ــرداری ک ــت دارد پرده ب ــا 8 قیم نوکی
ــه  ــن شــرکت اســت ک ــن گوشــی ای ــا ۷ دومی نوکی
ایــن  می کنــد.  اســتفاده   Bothies دوربیــن  از 
ــن  ــط دو دوربی ــرداری توس ــکان فیلمب ــن ام دوربی
اصلــی و ســلفی بــه صــورت هم زمــان و پخــش آن 

در یــک قــاب را می دهــد. 
ــر )2 آبان مــاه(  ــا ۷ در تاریــخ 24 اکتب گوشــی نوکی
بــا قیمــت 40۷ دالر در چیــن عرضــه خواهــد شــد.

نسخه  وب تقویم گوگل 
با طراحی زیبا به روز شد

ــرای وب  ــوگل ب ــم گ ــه ای از تقوی ــخه  بهبودیافت نس
ــر   منتشــر شــده اســت کــه ظاهــری بســیار مدرن ت
تاریــخ  آیکون هــای  دارد.  پیشــین  نســخه   از 
ــی  ــبک طراح ــه س ــا ب ــده اند و رنگ ه ــر ش بزرگ ت

متریــال تغییــر یافته انــد. 
ــر شــده اند و در  ــز مرتب ت ــا نی ــای رویداده باکس ه
ــم حــاال شــبیه  ــن تقوی ــت ای ــوان گف ــوع می ت مجم
ــوص  ــت. در خص ــده اس ــود ش ــی خ ــخه  موبایل نس
کارایــی، گــوگل همــواره بــر اعمــال بهبودهایــی بــرای 

کاربــران تجــاری خــود تمرکــز داشــته اســت. 
می تواننــد  ادمین هــا  به روزرســانی،  ایــن  بــا 
اتاق هــای کنفرانــس  خصــوص  در  را  جزئیاتــی 
اضافــه کننــد تــا کارمنــدان از ایــن طریــق اطالعاتــی 
ــتفاده  ــکان اس ــس، ام ــاق کنفران ــدازه  ات ــل ان از قبی
ــودن  ــز ب ــا و مجه ــه آنج ــن ب ــرای رفت ــر ب از ویلچ
بــه سیســتم ویدیــو پروژکتــور را بــه دســت آورنــد. 
ــق  ــد از طری ــده می توانن ــراد دعوت ش ــن اف همچنی
جزئیــات رویــداد بــه برنامــه  ســین، اســناد و 
فهرســت مقاالتــی کــه قــرار اســت ارائــه شــود، نیــز 

ــند. ــته باش ــی داش دسترس

 DxOMark ۹۷ امتیاز 
به عملکرد دوربین میت 10

ــت  ــمندی اس ــن  هوش ــرو تلف ــت ۱0 پ ــواوی می ه
ــای عشــاق عکاســی را تحقــق می بخشــد.  ــه رؤی ک
 )Leica(دوربیــن دوگانــه ای کــه بــا همــکاری الیــکا
ــک  ــده، از ی ــعه داده ش ــتگاه توس ــن دس ــرای ای ب
سنســور ۱2 مگاپیکســلی بــرای تصاویــر رنگــی 
و یــک سنســور 20 مگاپیکســلی بــرای تصاویــر 
ــرد. در  ــره می ب ــروم به ــان مونوک ــا هم ــگ ی تک رن
بررســی ای کــه DxOMark از کارایــی ایــن دوربیــن 
انجــام داده، میــت ۱0 پــرو موفــق شــده بــه امتیــاز 

ــد.  ــدا کن ۹۷ دســت پی
امتیــاز  ایــن   ،DxOMark به گفتــه  کارشناســان 
ــی از  ــه  بســیار اندک ــا فاصل ــا ب ــرو را تنه ــت ۱0 پ می
گوشــی گــوگل پیکســل ایکــس ال 2، در مقــام دوم 

قــرار می دهــد. 
در بخــش فیلمبــرداری میــت ۱0 پــرو توانســته 
عملکــرد مناســبی را از خــود برجــای بگــذارد. نویــز 
ــر و دقــت در نمایــش رنــگ  کــم، رنگ هــای دلپذی
ــتند.  ــا هس ــن مدع ــر ای ــی ب ــی گواه ــفید همگ س
ــق و  ــیار دقی ــتگاه بس ــن دس ــودکار ای ــوس خ فوک
ــوژه در  ــرکات س ــن رو ح ــد، از ای ــریع کار می کن س

مواقــع فوکــوس، به خوبــی دنبــال می شــود.

اخبار اقتصادی

۷ محصول سایپا گران شد!
طبــق جدیدتریــن بخشــنامه ســایپا بــه نمایندگی های 
فــروش ایــن گــروه خودروســاز، قیمــت ۷ محصــول 
ســایپا افزایــش یافــت کــه ایــن رشــد قیمــت در مورد 
ســراتو معــادل 5 میلیــون تومــان و در مــورد چانــگان 

معــادل 3 میلیــون تومــان بــوده اســت. 
بــه  ســایپا  ابالغــی  بخشــنامه  اســاس  بــر 
ــروه خودروســازی،  ــن گ ــروش ای ــای ف نمایندگی ه
قیمــت ســراتو دنــده اتوماتیــک 2000 آپشــنال از ۹۹ 
میلیــون و ۱58 هــزار تومــان بــه ۱04 میلیــون و ۱58 
ــون  ــد 5 میلی ــه رش ــت ک ــیده اس ــان رس ــزار توم ه

تومانــی را نشــان می دهــد. 
ــگان را از 66  ــت چان ــن قیم ــایپا همچنی ــروه س گ
ــون و 5۷  ــه 6۹ میلی ــان ب ــزار توم ــون و 5۷ ه میلی
ــت 3  ــد قیم ــه رش ــش داده ک ــان افزای ــزار توم ه
ــان  ــودرو نش ــن خ ــورد ای ــی را در م ــون تومان میلی

می دهــد. 
در بخشــنامه جدیــد ســایپا، قیمــت تیبــا 2 بــا 
ــوده و از  ــراه ب ــی هم ــون تومان ــک میلی ــش ی افزای
2۷ میلیــون و ۷۱۷ هــزار تومــان بــه 28 میلیــون و 

ــت.  ــیده اس ــان رس ــزار توم 6۱6 ه
ــت ۹00  ــش قیم ــاهد افزای ــز ش ــاینا نی ــورد س در م
هــزار تومانــی ایــن خــودرو هســتیم؛ به طــوری کــه 
ــه 28  قیمــت آن از 28 میلیــون و 5 هــزار تومــان ب
میلیــون و ۹00 هــزار تومــان افزایــش قیمــت یافتــه 

اســت. 
ــم  ــک ۱600 سی ســی ه ــده اتوماتی ــو دن قیمــت آری
بــا افزایــش یــک میلیــون تومانــی بــه 5۷ میلیــون 

و 8۱5 هــزار تومــان رســیده اســت.

غیرفعال شدن گوشی های قاچاق 
ظرف یک هفته

فــالح جوشــقانی رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات 
و ارتباطــات رادیویــی دربــاره اجــرای رســمی طــرح 
رجیســتری نیــز توضیــح داد: طــرح بــه طــور رســمی 
آغــاز شــده اســت؛ امــا قبــل از اینکــه دیگــر نتــوان 
از گوشــی های قاچــاق اســتفاده کــرد، یــک کمیتــه 
ــانی  ــردم اطالع رس ــه م ــًا ب ــم و حتم ــری داری راهب
ــود و  ــد ب ــان دوری نخواه ــه زم ــه البت ــم ک می کنی
ظــرف هشــت روز آینــده وارد ایــن مرحلــه خواهیــم 

شــد. 
بــه صــورت گام بــه گام یــک ســری برندهــا را اعــالم 
ــن  ــی ها را وارد ای ــه گوش ــج هم ــه تدری ــرده و ب ک
ــا  ــه م ــی ک ــه داد: زمان ــم. وی ادام ــه می کنی مرحل
ــد  ــردم بای ــم، م ــالم کنی ــر را اع ــای موردنظ برنده
ــمی وارد  ــادی رس ــه از مب ــد ک ــی هایی را بخرن گوش

ــند.  ــده باش ش
ــا مــردم  مــا نیــز ســامانه هایی را اعــالم می کنیــم ت
ــی  ــه حت ــد. البت ــد اســتعالم کنن ــق آن بتوانن از طری
فــارغ از ایــن طــرح، الزم اســت مــردم گوشــی های 
خــود را از نمایندگی هــای معتبــر کــه پشــتیبانی 
ــداری  ــتند، خری ــت هس ــد و دارای کیفی ــی دارن فن

کننــد. 
رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات دربــاره وضعیــت 
گوشــی هایی کــه از خــارج از کشــور وارد می شــوند، 
ــورت  ــه ص ــه ب ــانی ک ــرای کس ــرد: ب ــان ک ــز بی نی
ــج  ــه تدری ــد ب مســافری گوشــی وارد کشــور می کنن
ــا را  ــه آن ه ــاده می شــود ک ســامانه های گمرکــی آم
هــم ماننــد ســایر گوشــی هایی کــه در دســت مــردم 

اســت، ثبــت کنــد. 
و  باشــند  کشــور  از  خــارج  از  گوشــی هایی کــه 
بخواهنــد بــه صــورت رومینــگ اســتفاده کننــد، نیــز 
بــرای مــدت معینــی اعــالم می شــود کــه بتواننــد در 

ــد. شــبکه مــا کار کنن

ــل  ــه دلی ــد، امــروزه ب همان طــور کــه می دانی
ــه،  راحتــی جابه جایــی و کمبــود فضــا در خان
ــه  ــی را گرفت ــر خانگ ــای کامپیوت ــاپ ج لپ ت
ــاپ  ــازار لپ ت ــق ب ــن موضــوع باعــث رون و ای

شــده اســت. 
 بــه گــزارش زومیــت، بــا بررســی بــازار در 
ــه  ــا ب ــن لپ تاپ ه ــر پرفروش تری ــاه اخی دو م

شــما معرفــی می شــود. 
کــه  دســتگاه هایی  بگوییــم  بایــد  البتــه 
نمونه هــای  بهتریــن  می شــوند،  معرفــی 
موجــود در بــازار نیســتند، بلکــه انتخــاب عموم 
ــی بیــن قیمــت،  ــی تعادل مــردم هســتند؛ ول

ظاهــر زیبــا و ســخت افزار دارنــد.
 ایسوس

شــرکت ایســوس یکــی از تولیدکننــدگان 
موفــق لپ تــاپ اســت کــه بــا ارائــه کیفیــت 
خــوب و پوشــش طیــف گســترده نیازهــای 
مــردم توانســته جایــگاه خوبــی در بــازار 
ایــران کســب کنــد و اعتمــاد مشــتریان را بــه 

ــد.  ــب کن خــود جل
بــه همیــن ترتیــب ایســوس پرفروش تریــن 

برنــد بــازار شــده اســت.
بــه  شــرکت  ایــن  از   Vivobook ســری 
دلیــل ســخت افزار خــوب، ظاهــر زیبــا و 
وزن پاییــن از محبوبیــت بســیاری بیــن 

خریــداران برخــوردار اســت. 
ــن ســری X541 اســت  ــروش ای ــدل پرف م
کــه بــا مشــخصات مختلفــی در بــازار ایــران 

عرضــه شــده. 
مشخصات این مدل عبارت اند از:

قیمت: ۱۱60000 تومان
Intel celeron :پردازنده

رم: 2 گیگابایت
هارد: 500 گیگابایت

Intel HD :پردازنده گرافیکی
صفحه نمایش: ۱5 اینچ

لطــف  بــه  Asus، کــه  از  بعــدی  مــدل 

مشــخصات نســبتًا قــوی و قیمت مناســبش 
طرفــداران بســیاری در بــازار پیــدا کــرده، 

دارد.  نــام   Asus K556UR
ــام دادن  ــت و انج ــی اس ــری خانگ ــن س ای
کارهــای گرافیکــی بــا ایــن دســتگاه ممکــن 

اســت. 
ــران  ــه دانشــجویان و کارب ایــن دســتگاه را ب

نیمه حرفــه ای توصیــه می کنیــم.
مشــخصات و قیمــت ایــن دســتگاه در بــازار 

بــه شــرح زیــر اســت:
قیمت: 26۷0000 تومان

Intel Core i5 :پردازنده
رم: 8 گیگابایت
هارد: ۱ ترابایت

Nvidia GeForce 2GB :پردازنده گرافیکی
صفحه نمایش: ۱5 اینچ

 لنوو
ایــن شــرکت، کــه ابتــدا در ســال ۱۹84 
ــیس  ــام Legend تأس ــا ن ــن ب ــهر پک در ش
ــوو Lenovo را  ــام لن شــد، در ســال 2003 ن
بــرای خــود انتخــاب کــرد و دو ســال بعــد بــا 
شــرکت IBM ادغــام شــد و توانســت میــزان 
فــروش خــود را در ســطح جهــان بــاال ببــرد. 
یکــی از پرفروش تریــن ســری های لنــوو 
ســری IdeaPad اســت کــه از دســتگاه هایی 

ــاوت  ــوع و مشــخصات متف ــری متن ــا کارب ب
تشــکیل شــده.

ــتگاه  ــد دس ــری ایدیاپ ــروش س ــدل پرف م
اســت.   Ideapad 110

ایــن مــدل بــا قیمــت مناســب و مشــخصات 
ــب  ــه خــود جل ــران را ب ــش توجــه کارب خوب
ــازار  ــی در ب ــخصات مختلف ــا مش ــرده و ب ک

ــران عرضــه شــده اســت.  ای
ــتگاه  ــن دس ــه ای ــید ک ــته باش ــه داش توج
اســت.   AMD نســل  هــای   CPU دارای 
مشــخصات ایــن مــدل بــه شــرح زیــر 

اســت.
قیمت: ۱650000 تومان

AMD Carrizo :پردازنده
رم: 8 گیگابایت
هارد: ۱ ترابایت

AMD Radeon R5 2GB :پردازنده گرافیکی
صفحه نمایش: ۱5 اینچ

ــروش را در  ــترین ف ــه بیش ــدی ک ــدل بع م
بــازار داشــته Ideapad 510 اســت. 

5۱0 درواقــع از ســری های خانگــی خانــواده 
توقــع  می تــوان  ولــی  اســت   Ideapad
ــنگین و  ــی س ــای گرافیک ــام دادن کاره انج
همچنیــن تدویــن فیلــم و ایــن قبیــل کارهــا 
را از ایــن لپ تاپ هــا داشــت، همین طــور 
بــرای رفــع نیازهــای عــادی بســیار مناســب 

هســتند. 
ــران  ــه دانشــجویان و کارب ایــن دســتگاه را ب

نیمه حرفــه ای توصیــه می کنیــم.
ایــن مــدل بــا مشــخصات و قیمــت زیــر در 

ــروش می رســد: ــه ف ــازار ب ب
قیمت: 2۹80000 تومان

Intel Core i7 :پردازنده
رم: 8 گیگابایت
هارد: ۱ ترابایت

Nvidia GeForce 4GB :پردازنده گرافیکی
صفحه نمایش: ۱5 اینچ

 ایسر
شــرکت ACER یکــی از پرفروش تریــن 
ــت.  ــد از Asus و Lenovo اس ــا بع برنده
ایــن شــرکت کــه نامــی آشــنا در بیــن 
ــری  ــه س ــا دارد، از س ــر دنی ــردم سراس  م
 Pradator و   Aspire ،Aspire Nitro
تشــکیل شــده کــه Aspire پرفروش تریــن 

ــت.  ــد اس ــن برن ــری ای س
ایــن ســری، عــالوه بــر ظاهــر زیبــا و 
قیمــت  از  قبــول،  قابــل  مشــخصات 

اســت.  برخــوردار  مناســبی 
شــایان ذکــر اســت کــه ایــن ســری خانگــی 
اســت و بــرای کارهــای ســنگین گرافیکــی 

ســاخته نشــده. 
-575-Aspire E5 مــدل مــد نظــر مــا
30J5 اســت کــه بــا مشــخصات و قیمــت 

ــد: ــروش می رس ــه ف ــر ب زی
قیمت: ۱۷00000 تومان

Intel Core i3 :پردازنده
رم: 4 گیگابایت
هارد: ۱ ترابایت

HD Graphics 520 :پردازنده گرافیکی
صفحه نمایش: ۱5 اینچ

 جمع بندی
مهم تریــن مزیــت لپ تــاپ نســبت بــه 
و  حمــل  قابلیــت  رومیــزی،  کامپیوتــر 

اســت.  باتــری  از  اســتفاده 
ــدم  ــی و ع ــات اصل ــود قطع ــن وج همچنی
نیــاز بــه اســمبل باعــث شــده ایــن محصــول 

طرفــداران بســیاری پیــدا کنــد. 
البتــه وجــود سیســتم عامــل اصلــی، گارانتی 
ــا را  ــاز لپ تاپ ه ــا امتی ــی زیب ــر و طراح بهت
نســبت بــه کامپیوترهــای رومیــزی بــاال 
بــرده اســت؛ امــا بــه هــر حــال خریــد 
کامپیوتــر رومیــزی، در شــرایط ســخت افزاری 
ــه  ــود و البت ــام می ش ــر تم ــان، ارزان ت یکس
 در بعضــی مــوارد عملکــرد بهتــری هــم 

دارد.
ــد از  ــزارش می ش ــن گ ــی: در ای ــه پایان نکت
 Asuspro ســری  ماننــد  لپ تاپ هایــی 
شــرکت Asus و یــا Ideapad 700 شــرکت 

ــرد. ــام ب ــز ن Lenovo نی

دولــت در ســامانه ســماح، جهــت ویــزای زائــران 
اربعیــن قیمــت دالر را 4250 تومــان محاســبه می کنــد؛ 
ــم  ــی ه ــت دالر دولت ــه قیم ــت ک ــی اس ــن در حال ای
اکنــون حــدود 3500 تومــان و قیمــت در بــازار آزاد 40۱0 
ــراق در  ــفارت ع ــر، س ــزارش مه ــه گ ــت. ب ــان اس توم
ــرای ویــزای هــر نفــر 40 دالر مطالبــه می کنــد  تهــران ب
کــه ایــن مبلــغ در ســامانه ســماح متعلــق بــه ســازمان 
ــه ۱۷0  ــه ازای هــر دالر 4250 تومــان ب حــج و زیــارت ب
ــی  ــت. یعن ــده اس ــل ش ــد تبدی ــول نق ــان پ ــزار توم ه
دولــت در ایــن ســامانه دالر را 240 تومــان باالتــر از نــرخ 

ــد.  ــاب می کن ــران حس ــا زائ ــازار آزاد ب ب
در همیــن حــال مســئوالن ســازمان حــج و زیــارت 
ــامانه  ــا س ــد ت ــالش دارن ــیما ت ــی صداوس ــا همراه ب
ســماح را بــه عنــوان تنهــا مرجــع صــدور ویــزای عــراق 

ــران اربعیــن معرفــی کننــد؛ امــا ســفارت عــراق  ــه زائ ب
ــز  ــافرتی نی ــای مس ــی آژانس ه ــود و برخ ــر خ در دفات

ــت.  ــرده اس ــم ک ــزا را فراه ــدور وی ــکان ص ام
نیــروی انتظامــی هــم اعــالم کــرده اســت کــه ثبت نــام 
در ســامانه ســماح اجبــاری نیســت. گــزارش خبرنــگار 
مهــر حاکــی اســت کــه بســیاری از زائــران اربعیــن بــه 
دلیــل همیــن گران فروشــی، از دریافــت ویــزا از طریــق 
ســامانه ســماح منصــرف شــده و از طریــق مراجعــه بــه 
ســفارت عــراق یــا دفاتــر آن یــا آژانس هــای مســافرتی 
ایــن  اقــدام کرده انــد.  ویــزا  بــه دریافــت  نســبت 
گران فروشــی عجیــب دالر در ســایت ســماح در حالــی 
ــان  ــز 40۱0 توم ــازار آزاد نی ــت دالر در ب ــه قیم ــت ک اس
اســت. یعنــی دولــت دالر را 240 تومــان گرانتــر از بــازار 

ــد. ــبه می کن ــن محاس ــران اربعی ــرای زائ آزاد ب

ــا بیــان اینکــه عــزم ملــی  وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت ب
ــرای  ــی ب ــر عــزم مل ــدارد، گفــت: اگ ــرای صــادرات وجــود ن ب
صــادرات وجــود داشــت، افــرادی کــه بــرای حضــور در مراســم 
روز ملــی صــادرات، دعــوت شــده بودنــد، حضــور می یافتنــد. 
ــران  ــادرات ای ــی ص ــم روز مل ــریعتمداری در مراس ــد ش محم
فرصت هــای  و  چالش هــا  صــادرات،  توســعه  در  گفــت: 
زیــادی وجــود دارد کــه همــه صادرکننــدگان از طــرح موضــوع 
آن اشــباع هســتند؛ امــا ایــن ســؤال کلــی مطــرح اســت کــه 
ــه تاریخــی یک صد ســاله  چــرا علیرغــم اینکــه انباشــت تجرب
ایرانیــان و تــالش آن هــا بــرای دســتیابی بــه بازارهــای 
ــن داشــته ها و  ــا شــکاف بی ــی را شــاهد هســتیم، ام صادرات
خواســته های تجــار و تولیدکننــدگان در عرصــه تولیــد، تجــارت 

ــود دارد.  ــادرات وج و ص
ــت  ــه ظرفی ــان اینک ــا بی ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی

صادراتــی ایــران ۱80 میلیــارد دالر اســت، افــزود: فقــدان بــاور و 
و عــزم ملــی بــه اینکــه صــادرات غیرنفتی، تنهــا راه شــکوفایی 
ــه شــمار مــی رود؛  اقتصــادی کشــور اســت، مشــکل اصلــی ب
البتــه در عرصه هــای گوناگــون مشــکالتی وجــود دارد کــه همــه 
ــن  ــه ای ــه ب ــه نظــر می رســد ک ــا ب ــد، ام ــه آن اشــاره کرده ان ب
بــاور و عــزم نرســیدیم کــه بایــد عــزم ملــی بــرای صــادرات را 
بــه عنــوان مهم تریــن مأموریــت خــود در ایــن عرصــه از تاریــخ 

ایــران بشناســیم. 
بــه گفتــه شــریعتمداری، نیــل بــه اهــداف بــزرگ اقتصــادی 
ــت.  ــر نیس ــی امکان پذی ــادرات غیرنفت ــه ص ــه ب ــدون توج ب
ــوده  ــم اول صادراتــی ایــران 23.8 میلیــارد دالر ب ارزش ده قل
اســت؛ در حالــی کــه 26 ســال قبــل صحبــت از ایــن بــود کــه 
بایــد تنــوع بازارهــا و کاالهــای صادراتــی را داشــته باشــیم؛ در 

حالــی  کــه اکنــون همچنــان ایــن مشــکل وجــود دارد.

۳۷ ۶۵۰ درصد؛ سهم بخش صنعت ۳۴
از جذب سرمایه خارجی

میلیارد تومان
بدهی ایرالین ها به دولت

هزار میلیارد تومان
فرار مالیاتی در کشور

پــس از برجــام، بخــش صنعــت ســهم ۳۷ درصــدی از کل 
حجــم ســرمایه گذاری خارجــی کشــور را بــه خــود اختصــاص 

داد.

فرآورده هــای  پخــش  ملــی  شــرکت  بــه  ایرالین هــا  بدهــی 
اســت. تومــان  میلیــارد   ۶۵۰ نفتــی 

در  مالیاتــی  فــرار  تومــان  میلیــارد  هــزار   ۳4 آمارهــا  طبــق 
دارد. وجــود  کشــور 
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۶,۱۲۰ ریال 

  یوان چین

۹,۵۷۰ ریال 

  رینگت مالزی

۴۰,۰۳۶ ریال 

  دالر آمریکا 

۵۳,۳۴۰ ریال 

  پوند انگلیس

۱۰,۶۸۰ ریال 

  ریال عربستان

۱۰,۹۶۰ ریال 

  درهم امارات

۴۷,۲۷۲ ریال 

 اتحادیه طال   یورو 
جواهر و سکه 

تهران ۱۰,۹۹۰ ریال 

لیر ترکیه 

،،
مهم تریــن مزیــت لپ تــاپ نســبت 
بــه کامپیوتــر رومیــزی، قابلیــت حمل 
و اســتفاده از باتری اســت. همچنین 
وجــود قطعــات اصلــی و عــدم نیــاز بــه 
اســمبل باعــث شــده ایــن محصــول 

طرفــداران بســیاری پیــدا کنــد.

واردکننــدگان  انجمــن  رئیــس 
فرآورده هــای خــام دامــی گفــت: 
یکــی از مهمتریــن دالیــل ناکارآمدی 
تنظیــم  در  دولتــی  دســتگاه های 
بــازار گوشــت قرمــز ایــن اســت 
اقتصــاد  کــه برخــی می خواهنــد 
ــت  ــتوری مدیری ــورت دس ــه ص را ب
اظهــار  آگاهــی،  فرهــاد  کننــد. 
ــت گذاری ها و  ــه سیاس ــت: هم داش
تصمیم ســازی ها در حــوزه صنایــع 

غذایــی و کشــاورزی بایــد بــر ایــن مــدار شــکل بگیــرد کــه انســان 
ســالم، محــور توســعه شــناخته شــود و هیــچ مؤلفــه ای بــر ایمنــی 

ــد. ــته باش ــت نداش ــردم، ارجحی ــی م ــت غذای و امنی
ــی ارزی،  ــر صرفه جوی ــادی نظی ــای اقتص ــه داد: بحث ه وی ادام
حمایــت از تولیــد داخــل، ارزآوری از طریــق صــادرات، اشــتغال زایی 
ــی  ــت هســتند؛ ول ــز اهمی ــه در جــای خــود حائ ــه و هم و ... هم
ــی  ــد قربان ــا اســت و نبای ــی ورای این ه ــه موضوع ســالمت جامع

هیــچ کــدام از آن هــا شــود. 
آگاهــی در خصــوص وضعیــت بــازار گوشــت قرمــز اظهــار داشــت: 
ــت  ــرف گوش ــش مص ــاهد کاه ــر ش ــال های اخی ــفانه در س متأس
قرمــز در جامعــه ایرانــی اعــم از شــهری و روســتایی بوده ایــم کــه 
ــر اســاس مطالعــات، مهم تریــن دلیــل آن، افزایــش چشــمگیر  ب
قیمــت آن بــوده اســت. وی افــزود: آمــار بانــک مرکــزی بــه وضوح 
ــاز  ــان کــه نی ــه مســتمر گوشــت قرمــز، آنچن نشــان می دهــد تهی
فیزیکــی افــراد اقتضــا می کنــد، از قــدرت خریــد بخشــی از جامعــه 
خــارج شــده اســت. بــه گفتــه آگاهــی، آمــار جمعیتــی حکایــت از 

آن دارد کــه بخــش بزرگــی از ترکیــب 
جمعیــت کشــور را افــراد زیــر 25 
ــن  ــه ای ــد و ب ــکیل می ده ــال تش س
ــاد  ــد فری ــد بای ــا صــدای بلن جهــت ب
زد کــه کاهــش مصــرف گوشــت قرمز 
و کاهــش قــدرت خریــد مــردم، اصاًل 
ــه  ــده جامع ــرای آین ــی ب نشــانه خوب
انجمــن  رئیــس  نیســت.  ایرانــی 
خــام  فرآورده هــای  واردکننــدگان 
ــردش  ــزان گ ــوص می ــی در خص دام
مالــی بــازار گوشــت قرمــز اظهــار داشــت: هرچنــد گــردش مالــی 
ــارد  ــزار میلی ــش از ۱5 ه ــددی بی ــور، ع ــز کش ــت قرم ــازار گوش ب
ــون  ــک کشــور 80 میلی ــرای ی ــزان ب ــن می ــی ای ــان اســت؛ ول توم

ــت.  ــه ای نیس ــول و آینده نگران ــزان قابل قب ــری، می نف
ــالی  ــوم خشک س ــده ش ــا پدی ــا ب ــور م ــه داد: کش ــی ادام آگاه
ــه  ــر، هزین ــل دیگ ــه دالی ــل و البت ــن دلی ــه ای ــت و ب ــه اس مواج
ــت  ــرده اس ــدا ک ــش پی ــز، افزای ــت قرم ــد گوش ــده تولی ــام ش تم
ــان  ــوص آس ــت در خص ــر دول ــه اگ ــت ک ــن اس ــت ای ــی واقعی ول
ســازی دسترســی مــردم بــه فراورده هــای گوشــتی، گــره گشــایی 
نکنــد، هزینــه بیشــتری را بایــد در بخــش ســالمت پرداخــت کنــد. 
ــود  ــالش ش ــد ت ــز بای ــت قرم ــوزه گوش ــی، در ح ــه آگاه ــه گفت ب
ــذب  ــبب ج ــه س ــرد ک ــرار گی ــداری ق ــر م ــا ب ــه برنامه ریزی ه ک
ــا توجــه  ــع گوشــت شــود. ب ــه ســمت تأمیــن و توزی ســرمایه ها ب
ــوع  ــل، موض ــد داخ ــدود تولی ــت مح ــالی ها و ظرفی ــه خشک س ب
ــز  ــز نی ــرای تســهیل واردات گوشــت قرم جــذب ســرمایه گذاری ب

ــرار دارد. ــتور کار ق در دس

از  بخشــی  هفتــه گذشــته  طــال 
درخشــش خــود را از دســت داد. 
ســرمایه گذارانی  و  کارشناســان 
ــی  ــالی هفتگ ــنجی ط ــه در نظرس ک
کیتکونیــوز شــرکت کــرده بودنــد، 
ایــن  قیمــت  بیشــتر  کاهــش 
فلــز ارزشــمند در هفتــه جــاری را 
پیش بینــی کردنــد. در نظرســنجی 
هفتگــی کیتکونیــوز بــرای هفتــه 
ــازار شــرکت  جــاری ۱۹ کارشــناس ب

کردنــد کــه از میــان آن هــا ۱۱ نفــر یــا 58 درصــد کاهــش قیمــت 
ــر  ــه نف ــا س ــد و تنه ــی کردن ــاری را پیش بین ــه ج ــال در هفت ط
ــتند، در  ــار داش ــز را انتظ ــن فل ــت ای ــش قیم ــد افزای ــا ۱6 درص ی
حالــی کــه پنــج نفــر یــا 26 درصــد نســبت بــه رونــد قیمــت طــال 
ــر  ــار کارشناســان وال اســتریت ب ــای انتظ نظــری نداشــتند. مبن
اســاس پیش بینــی رشــد ارزش دالر بــوده اســت. در نظرســنجی 
ــت  ــش قیم ــه کاه ــانی ک ــز کس ــرمایه گذاران نی ــوز از س کیتکونی

طــال را پیش بینــی کردنــد، در اکثریــت بودنــد. 
از میــان 858 نفــر کــه در نظرســنجی آنالیــن کیتکونیــوز شــرکت 
ــا 45 درصــد کاهــش قیمــت طــال در هفتــه  ــد، 386 نفــر ی کردن
ــا 44  ــر ی ــه 380 نف ــی ک ــد، در حال ــی کردن ــاری را پیش بین ج
ــا ۱۱  ــر ی ــر رود و ۹2 نف ــال باالت ــت ط ــتند قیم ــار داش ــد انتظ درص
درصــد نیــز نظــری نداشــتند. هــر اونــس طــال بــرای تحویــل در 
ــا  ــورک ۹.50 دالر ی ــازار نیوی ــه ب ــالت روز جمع ــامبر در معام دس
ــرای  ــد و ب ــته ش ــرد و در ۱280.50 دالر بس ــقوط ک ــد س 0.۷ درص
ــش  ــن کاه ــه بزرگ تری ــت ک ــش یاف ــد کاه ــه ۱.۹ درص کل هفت

ــه  ــود. ب ــاری ب ــاه ج ــی در م هفتگ
گفتــه لوکمــان اوتونــوگا، مطمئنــًا 
ــال  ــرای ط ــری ب ــب دیگ ــه جال هفت
ــز  ــن فل ــه طــی آن ای ــم خــورد ک رق
بــاالی  بــه  صعــود  از  پــس  زرد 
۱300 دالر، دوبــاره ریــزش قیمــت 
ــمند در  ــز ارزش ــن فل ــرد. ای ــدا ک پی
روزهــای اخیــر بــا وجــود اینکــه 
تنش هــای ژئوپلتیکــی و ابهامــات 
ســوی  بــه  حرکــت  از  سیاســی 
ــه طــور مســتمر کاهــش  ــت کــرده، ب ــن حمای دارایی هــای مطمئ
قیمــت داشــته اســت. عامــل اخیــر ریــزش قیمــت طــال ممکــن 
اســت خوش بینــی دوبــاره نســبت بــه اصالحــات مالیاتــی دونالــد 
ــکا  ترامــپ باشــد. دالر روز جمعــه پــس از ایــن کــه ســنای آمری
ــرد،  ــب ک ــده را تصوی ــی آین ــال مال ــرای س ــه ب ــنهاد بودج پیش
ــوی  ــته از ق ــه گذش ــمند هفت ــزات ارزش ــت فل ــرد. قیم ــود ک صع
شــدن ارزش دالر لطمــه دیــد. ایــن ارز از انتظــارات فزاینــده بــرای 
افزایــش نرخ هــای بهــره در دســامبر مــورد حمایــت قــرار گرفــت. 
ــی  ــرمایه گذاری در فلزات ــت س ــه جذابی ــر ب ــره باالت ــای به نرخ ه
ماننــد طــال کــه ســوددهی ندارنــد، لطمــه زده و در مقابــل از ارزش 
دالر پشــتیبانی می کنــد. بــه گفتــه کویــن گریــدی، رئیــس شــرکت 
فونیکــس فیوچــرز، هنــوز شــمار زیــادی از کســانی کــه بــه رشــد 
ــد  ــد هســتند کــه قراردادهــای خری قیمــت طــال خوش بیــن بودن
ــن  ــروش ای ــال ف ــن احتم ــد، بنابرای ــی دارن ــازار معامــالت آت در ب
قراردادهــا وجــود دارد کــه ممکــن اســت قیمــت طــال را بــا کاهــش 

ــد. ــه رو کن ــتری روب بیش

طال در دور کاهش قیمت می افتدبازار ۱۵ هزار میلیارد تومانی گوشت قرمز

 پرفروش ترین لپ تاپ های بازار 
در مهرماه

مینو
شــرکت صنعتــی پــارس مینــو در تاریــخ ۱338/۱0/۱0 توســط مرحــوم حــاج علــی خسروشــاهی پــا بــه 
عرصــه وجــود گذاشــت. ایــن شــرکت بــه صــورت شــرکت ســهامی در تاریــخ ۱338/8/۱6 در اداره ثبــت 
ــخصیت  ــد. ش ــاح ش ــخ ۱338/۱0/۱0 افتت ــیده و در تاری ــت رس ــه ثب ــی ب ــت صنعت ــرکت ها و مالکی ش
حقوقــی شــرکت در ســال ۱34۷ بــه ســهامی خــاص تبدیــل شــده و در ســال ۱352 مجــددًا بــه شــرکت 
ــه  ــام( ب ــهامی ع ــی پارس)س ــرکت از صنعت ــام ش ــخ ۱362/۹/6ن ــت. در تاری ــر یاف ــام تغیی ــهامی ع س
شــرکت صنعتــی پــارس مینو)ســهامی عــام( تبدیــل شــد. پــس از تالش هــای مســتمر مرحــوم حــاج 
آقــا ابوترابــی، طــی تفاهم نامــه ای در ســال ۱3۷3 مجموعــه مینــو بــه شــرکت اقتصــادی و خودکفایــی 
آزادگان واگــذار گردیــد کــه منجــر بــه احیــای مجــدد گــروه صنعتــی مینــو و رشــد آن در صنعــت غذایــی 
ــه آزادگان ســرافراز  ــو ب ــروه مین ــذاری گ ــه از واگ ــک ده ــس از حــدود ی ــه پ ــی ک ــا جای کشــور شــد. ت
کشــورمان، گــروه مینــو بــا تولیــد بیــش از 400 تــن محصــول در روز، لیــدر و پیشــرو در صنعــت شــیرینی 
و شــکالت کشــور اســت. اســامی شــرکت های زیرمجموعــه گــروه صنعتــی مینــو بدیــن شــرح اســت: 
شــرکت صنعتــی مینو)خرمــدره(، شــرکت صنعتــی پــارس مینــو، شــرکت دارویــی، آرایشــی و بهداشــتی 
مینــو، شــرکت شــوکوپارس، شــرکت پخــش قاســم ایــران، شــرکت صنایــع غذایــی مینــو فارس، شــرکت 
صنایــع غذایــی مینــو شــرق)زاهدان(، شــرکت صادراتــی پرســوئیس، شــرکت رهــاورد سازندگی)رســا(

تولید ملی

عزم ملی برای صادرات وجود نداردگران فروشی به شیوه دولت



هشتبهشت
آغاز پیش فروش بلیت اتوبوس 

برای زائران اصفهانی اربعین  
رئیــس اداره حمــل و نقــل مســافر اســتان اصفهان 
بلیت هــای  اینترنتــی  پیش فــروش  گفــت: 
اتوبــوس بــرای راهپیمایــی اربعیــن حســینی از ۲۵ 
ــه  ــای شــلمچه و چزاب ــه مقاصــد مرزه ــاه ب مهرم

آغــاز شــده اســت.
محمدعلــی صلواتــی بــا اشــاره بــه اینکــه همچــون 
ــت  ــی جه ــزی کامل ــته برنامه ری ــال های گذش س
اربعیــن  زائــران  بــه  مناســب  خدمت رســانی 
ادامــه داد: زائــران و  انجــام شــده،  حســینی 
در  عالیــات  عتبــات  بــه  ســفر  عالقه منــدان 
اربعیــن حســینی می تواننــد بــا مراجعــه بــه 
بــرای   Payaneha.com اینترنتــی  پایــگاه 
خریــد بلیــت ســفر از مبــدا شــهرهای اســتان بــه 
 مرزهــای اعالم شــده در تاریــخ مدنظــر اقــدام 

کنند.

افتخارآفرینی نخبگان اصفهانی در 
مسابقات جهانی مهارت ابوظبی

فنــی  آمــوزش  کل  مدیــر  جاللــی،  ابوطالــب 
و حرفــه ای اســتان اصفهــان، از کســب یــک 
ــگان  ــم افتخــار توســط نخب ــدال طــال و ۲ دیپل م
ــی  ــن مســابقات جهان ــی در چهل وچهارمی اصفهان

مهــارت ۲017 ابوظبــی خبــر داد.

فنــی  آمــوزش  کل  مدیــر  جاللــی،  ابوطالــب 
و حرفــه ای اســتان اصفهــان، گفــت: در ایــن 
مســابقات محمدحســین صالحــی موفــق بــه 
ــه  ــوژی آب ب ــال در رشــته تکنول ــدال ط کســب م
کارشناســی فریــد خیــری شــد و اســماعیل 
مهندســی  طراحــی  رشــته  در  فیض الهــی 
رشــته  در  بهزادفــر  امیرحســین  و  مکانیــک 

رباتیــک دیپلــم افتخــار کســب کردنــد.

 رفع تصرف موقوفه 
میرزا یحیی خان گلپایگان

رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه گلپایــگان گفــت: 
بــا اجــرای حکــم دادگاه پــس از ۵0 ســال موقوفــه 

میــرزا یحیــی خــان گلپایــگان رفــع تصــرف شــد.
ــه  ــن موقوف ــدی طاهــری ارزش ای حجت االســالم مه
بــا مســاحت ۲۵ هــزار متــر مربــع را بیــش از ۲۵ 
میلیــارد ریــال بیــان کــرد و گفــت: ایــن موقوفــه 
ــان  ــی خ ــرزا یحی ــری از می ــری قم ــال13۲۲ هج س
بــا نیــت تامیــن هزینه هــای تعمیــرات مســجد 
مجلــس  برپایــی  همچنیــن  و  حجت االســالم 
شــده  وقــف  مســجد  ایــن  در   روضه خوانــی 

است.

 سقوط 2 دختر از 
پل چمران اصفهان

دو دختــر حــدودا بیســت ســاله شــنبه ۲9مهرمــاه 
همزمــان از پــل بزرگــراه چمــران اصفهــان ســقوط 

کردنــد و بــه شــدت مصــدوم شــدند.
ــز  ــی مرک ــط عموم ــر رواب ــدی، مدی ــاس عاب عب
حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان اصفهــان 
گفــت: ایــن حادثــه ســاعت 11 و 38 دقیقــه 
ــر دو  ــد و ه ــالم ش ــس 11۵ اع ــه اورژان ــروز ب دی
مصــدوم بدحــال هســتند و آســیب های متعــدد 
دیده انــد و پــس از خدمــات درمانــی اولیــه و 
ــن و  ــتان های امی ــه بیمارس ــل، ب ــوری در مح ف
غرضــی منتقــل شــدند کــه هنــوز اطالعــی از 
دالیــل ایــن حادثــه در دســت نیســت و موضــوع 

ــت. ــی اس ــال بررس در ح

پذیرش دانشجویان عراقی در 
مقطع دکتری در دانشگاه اصفهان  

ــر  ــا وزی ــدار ب ــان در دی رئیــس دانشــگاه اصفه
دانشــجویان  پذیــرش  بــرای  عــراق  علــوم 
ــدن فرصــت  عراقــی در مقطــع دکتــری و گذران
مطالعاتــی اســتادان عراقــی در ایــن دانشــگاه 

ــرد. ــی ک ــالم آمادگ اع
ــا، هوشــنگ طالبــی در دیــدار  ــه گــزارش ایرن ب
ــگاه  ــه جای ــا اشــاره ب ــرزاق عیســی، ب ــا عبدال ب
بــر  و جهــان  ایــران  در  اصفهــان  دانشــگاه 
همــکاری بیــن ایــن دانشــگاه و دانشــگاه های 
عــراق تاکیــد کــرد و پذیــرش دانشــجویان 
عراقــی در دوره دکتــری و گذرانــدن فرصت هــای 
را  ایــران  در  عراقــی  اســتادان  مطالعاتــی 
بــرای همــکاری مشــترک   فرصــت خوبــی 

دانست.
ــز  ــراق، نی ــوم ع ــر عل ــی، وزی ــرزاق عیس عبدال
دانشــگاه های  همــکاری  از  دیــدار  ایــن  در 
ــه  ــان در زمین ــگاه اصفه ــا دانش ــور ب ــن کش ای
تبــادل اســتاد و دانشــجو و برگــزاری دوره هــای 
مطالعاتــی  فرصت هــای  و گذرانــدن  علمــی 
اســتقبال کــرد و دانشــگاه اصفهــان را یکــی از 
ــد  ــران خوان ــر ای ــی و معتب دانشــگاه های قدیم
ــا  ــرای م ــی ب ــه خوب ــن دانشــگاه ب ــت: ای و گف

اســت. شناخته شــده 

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

ــر  ــا عم ــوده ب ــای فرس ــی کامیون ه در حال
تــردد  جاده هــا  در  ســال   ۲۵ از  بیــش 
ــن  ــی ای ــات اصل ــد قطع ــه تولی ــد ک می کنن
ــر  ــازنده دیگ ــورهای س ــم در کش ــاوگان ه ن

نمی شــود. انجــام 
کامیون هــای حمــل بــار در جاده هــا بــه 
ــن  ــده اند؛ ای ــروف ش ــرگ مع ــای م ارابه ه
ــن  ــزار ُت ــن ه ــه چندی ــه روزان ــا ک کامیون ه
ــد  ــا می کنن ــور جابه ج ــطح کش کاال را در س
ــاد  ــر زی ــودگی و عم ــل فرس ــه دلی ــب ب اغل
از  برخــی  و  ندارنــد  مناســبی  کیفیــت 
راننــدگان ایــن وســایل حمــل و نقــل هــم بــا 
وجــود نداشــتن سیســتم های ترمــز نویــن، 
در زمــان تــردد چنــدان رعایــت خودروهــای 
ســواری را نمی کننــد؛ بــه همیــن دلیــل 
جاده هــای  در  تصــادف  علــل  از  یکــی 
ــه  ــوده ب ــای فرس ــن کامیون ه ــور، همی کش

شــمار می رونــد.
بــا وجــود ســهم بیــش از 90 درصــدی حمــل 
امــا  جابه جایی هــا،  در  جــاده ای  نقــل  و 
هنــوز هــم کیفیــت نــاوگان بــا اســتانداردهای 
جهانــی فاصلــه زیــادی دارد و جاده هــا را 
ــرای دیگــر خودروهــا ناامــن کــرده اســت؛  ب
بــه طــوری کــه آخریــن آمارهــا نشــان 
می دهــد کــه ســهم انــواع تریلــی در صحنــه 
تصادفــات 3.۲ درصــد، ســهم انــواع کامیــون 
۵.۵ درصــد و ســهم انــواع کمپرســی در 
تصادفــات 0.۵۵ درصــد بــوده اســت و از 
آنجایــی کــه ایــن وســایل نقلیــه بیشــترین 
تــردد را در ســاعات شــب انجــام می دهنــد، 
ــهم  ــی، س ــد کاف ــود دی ــی و نب خواب آلودگ
بــه خــود  را  تصادفــات  علــل  از  زیــادی 

می دهــد. اختصــاص 
 عمر کامیون های کشور به درازای 

نیم قرن
در همیــن زمینه رئیــس انجمن کامیــون داران 
ــای  ــا کیمی ــو ب ــان در گفت وگ ــتان اصفه اس
آمــاری ســخن می گویــد کــه  از  وطــن، 
ــد  ــدود ۵0 درص ــا ح ــاس گزارش ه ــر اس ب
ــش از  ــری بی ــور عم ــاری کش ــاوگان ب از ن
ــل و  ــک معض ــن ی ــه ای ــد ک ــال دارن ۲۵ س
ــن بخــش محســوب  ــرای ای ــگ خطــر ب زن

می شــود.
رضــا بابایی پــور بــه ایــن مســئله اشــاره 
دارد کــه تعــداد کامیون هــای موجــود در 
ــزار  ــان روزی 9 ه ــتان اصفه ــای اس جاده ه
تــا 10 هــزار اســت کــه بیشــتر از اســتان های 
فــارس و بندرعبــاس وارد اصفهــان می شــوند.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــتر بارنامه هــای 
صادرشــده از کارخانه هــای بزرگــی چــون 
فــوالد مبارکــه و ذوب آهــن بــرای حمــل 
ــود  ــادر می ش ــتان ها ص ــر اس ــه دیگ ــار ب ب

ــا از  ــن کامیون ه ــردد ای ــزود: بیشــترین ت اف
ــت. ــجزی اس ــهر، س ــای شاهین ش محوره

از  بیشــتر  کامیون هــا  ایــن  گفــت:  وی 
اســتان های شــمالی، همــدان، مرکــزی، 
ــوند  ــان می ش ــارس وارد اصفه ــتان و ف لرس
و بارشــان نیــز بیشــتر میــوه و تره بــار و مــواد 

ــت. ــی اس خوراک
ایــن مقــام مســئول در ادامــه صحبت هــای 
ــه  ــن مســئله اشــاره داشــت ک ــه ای ــود ب خ
ــون و  ــان دارای 40 هــزار کامی اســتان اصفه
ــداد  ــن تع ــه از ای ــت ک ــده اس ــزار رانن 6۵ ه
ــود  ــای موج ــد از کامیون ه ــدود ۵0 درص ح

ــان فرســوده هســتند. در اصفه
ــارک،  ــای م ــب کامیون ه ــه ترتی ــور ب بابایی پ
مــاک، بنــز، ولــوو، انترنــاش و وایــت را 
دارای عمــر کاری بیــش از ۲۵ ســال عنــوان 
کــرد و بــه ایــن موضــوع اشــاره داشــت کــه 
آنقــدر عمــر  ایــن کامیون هــا  از  بعضــی 
70 درصــد  کرده انــد کــه فرسودگی شــان 

ــت. ــه باالس ب
اســتان  کامیــون داران  انجمــن  رئیــس 
ــن  ــوان اینکــه اســتفاده از ای ــا عن ــان ب اصفه
بــه  مقــرون  هیچ وجــه  بــه  کامیون هــا 
صرفــه نیســت و بــرای جایگزینــی ایــن 
ــه اعتبــارات بســیار زیــادی  خودروهــا نیــاز ب
اســت، بیــان داشــت: در حــال حاضــر قیمت 
یــک کامیــون 6 چــرخ ۲80 تــا 300 میلیــون 
اگــر هــر خریــداری  تومــان اســت کــه 
بخواهــد بــا شــرایطی کــه بــرای طــرح 
ــر  ــوده در نظ ــای فرس ــی کامیون ه جایگزین
ــه تعویــض خــودروی  گرفتــه شــده اقــدام ب
قســط ســال   1۲ تــا  بایــد   خــود کنــد، 

بدهد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا وضــع اقتصــادی 
ــرون  ــده مق ــک رانن ــرای ی ــال ب ــی اص کنون
ــی را  ــن کامیون ــه چنی ــت ک ــه نیس ــه صرف ب
ــزان  ــفانه می ــت: متاس ــد، گف ــداری کن خری
ــاط و  ــزان اقس ــا می ــده ب ــک رانن ــد ی درآم
خــرج و مخارجــی کــه ماشــین بــرای او دارد 

ــه نیســت. ــه صرف ــرون ب اصــال مق
بابایی پــور بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضر 
ــل  ــوده در گازوئی ــای فرس ــرف کامیون ه مص
و  کامیون هاســت  دیگــر  از  بیشــتر  نیــز 
آلودگــی بیشــتری هــم تولیــد می کننــد، 
افــزود: البتــه مصــرف ســوخت در همــه 
و  بــار  حجــم  بــه  بســتگی  کامیون هــا 
ســرعت نیــز دارد؛ ولــی در کل می تــوان 
ــوده  ــای فرس ــرف کامیون ه ــه مص ــت ک گف
نســبت بــه کامیون هــای جدیــد بیشــتر 

ــت. اس
 ناهم ترازی قیمت کامیون جدید 

با فرسوده
وی تصریــح کــرد: متاســفانه تســهیالتی 
ــرای واگــذاری کامیون هــای فرســوده  ــه ب ک

ــت  ــه اس ــن گون ــده، بدی ــه ش ــر گرفت در نظ
کــه بــرای یــک کامیــون فرســوده 40ســاله، 
راننــده  بــه  تومــان  میلیــون   30 تنهــا 
ــت  ــه قیم ــی ک ــود؛ در حال ــت می ش پرداخ
ــن  ــر ای ــن براب ــد چندی ــون جدی ــک کامی ی
قیمــت اســت؛ آن هــم در شــرایطی کــه 
ــر از  ــه غی ــی ب ــده بخواهــد از کامیون های رانن

کامیون هــای چینــی اســتفاده کنــد.
ایــن مســئول مرتبــط بــا حمــل بــار در 
ــا شــرایطی کــه ذکــر  ــان ادامــه داد: ب اصفه
تــوان جایگزینــی  راننــده ای  شــد هیــچ 
ــه  ــه ب ــا توج ــدارد و ب ــود را ن ــودروی خ خ
ــح  ــت و مصال رکــودی کــه در بخــش ترانزی
ســاختمانی حاکــم اســت، بــه نوعــی راننده هــا 

دچــار خســران شــده اند.
ــر از  ــه غی ــون ب ــدگان کامی ــت: رانن وی گف
بــاری کــه از بنــادر حمــل می کننــد، ۵0 
ــای  ــه کااله ــوط ب ــه من ــان ک ــد کارش درص
ســاختمانی بــود، بــا وجــود رکــود در بخــش 
مصالــح ســاختمانی دچــار ضربــه شــده 

ــت. اس
 تراز منفی در تعداد راننده و بار 

در اصفهان
ــور  ــه در کش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب بابایی پ
ــت  ــود اس ــون موج ــزار کامی ــدود ۵00 ه ح
کــه 1۲ درصــد آن مربــوط بــه اصفهــان 
می شــود، تصریــح کــرد: بایــد در ایــن زمینــه 
ــده  ــک رانن ــا ی ــام شــود ت ــزی انج برنامه ری
ــا ســابقه ۵0 ســاله کــه اکنــون در آســتانه  ب
بازنشســتگی اســت، بتوانــد بــا شــرایط 
ــوب بازنشســته شــود و جــای خــود را  مطل
بــه یــک راننــده جــوان بــا خــودروی جدیــد 

ــد. بده
اســتان  کامیــون داران  انجمــن  رئیــس 
اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه 
ــم  ــار بســیار ک ــزان ب ــان می در اســتان اصفه
ــه  ــا اضاف ــزان کامیون ه ــه می ــا ب ــده، ام ش
ــادی  ــود اقتص ــا رک ــت: ب ــت، گف ــده اس ش
ــار کارخانه هــای  ــر کشــور، میــزان ب حاکــم ب
بــزرگ نیــز بــرای ترانزیــت کاهــش یافتــه و 
بــا کــم شــدن صــادرات ضربــه شــدیدی بــه 

ــت. ــده اس ــدگان وارد ش رانن
ــی  ــم همخوان ــا ه ــار ب ــن آم ــزود: ای وی اف
نــدارد؛ زیــرا بیشــتر کشــاورزانی کــه بــه 
خشــک  مزارعشــان  خشکســالی  دلیــل 
همیــن  بــه  و  شــده اند  راننــده  شــده، 
جهــت تعــداد راننــدگان بیشــتر از تعــداد 
ــان  ــتان اصفه ــود در اس ــای موج کامیون ه

ــت. اس
 10 هزار کامیون مخصوص سوخت 

در اصفهان
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اســتان اصفهــان 
ســوخت  مخصــوص  کامیــون  هــزار   10
ــه  ــد، ب ــت می کنن ــز فعالی ــگاهی نی پاالیش
ــتر  ــه بیش ــت ک ــاره داش ــئله اش ــن مس ای
ــر  ــد و ه ــودگی ندارن ــا فرس ــن کامیون ه ای
ســاله توســط شــرکت پاالیــش نفــت مــورد 

بررســی قــرار می گیرنــد.

ــال های  ــود در س ــز خ ــت نی ــگاه نف پاالیش
اخیــر بــرای تأمیــن امنیــت ســوخت، اقــدام 

ــه واردات کامیــون کــرده اســت. ب
بابایی پــور بــا اشــاره بــه اینکــه بعضــی 
ــدک  ــون داران ان ــرای کامی ــه کار ب ــع ک مواق
ــاری  ــد ب ــض باربن ــه تعوی ــدام ب ــد، اق باش
آن  شــاهد  افــزود: گاه  می کننــد،  خــود 
هســتیم کــه یــک کامیــون تبدیــل بــه تانکــر 
ــی و  ــه تریل ــل ب ــی تبدی ــا گاه ــوخت ی س
ــود؛  ــنده می ش ــه کش ــل ب ــم تبدی ــی ه گاه
البتــه ایــن کار قانونــی اســت، امــا بایــد ایــن 
مســئله هــم بــا مجــوز باشــد. البتــه بعضــی 
از تانکر هــای ســوخت شــرکت نفــت اجــازه 
چنیــن کاری را ندارنــد و فقــط مجــوز حمــل 

ــد. ــوخت را دارن س
 کامیون های چینی بی کیفیت با 

قیمتی برابر کامیون های اروپایی
وی دربــاره آمــار تصادفــات کامیون هــای 
ــه  ــی ک ــا کامیون های ــت: قطع ــوده گف فرس
فرســوده هســتند آمــار تصادفــات در آن هــا 
باالســت؛ پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه 
دولــت تســهیالت ویــژه ای را بــرای از رده 
در  فرســوده  خــارج کــردن کامیون هــای 
ــا راننده هــای  اختیــار راننــدگان قــرار دهــد ت
افــرادی  و  شــوند  بازنشســته  قدیمــی 
ــد  ــغل را دارن ــن ش ــه ای ــد ورود ب ــه قص ک
راحت تــر بتواننــد بــا تســهیالت اعطایــی 

ــد. ــودرو بخرن خ

ایــن مقام مســئول ایــن نکته را خاطرنشــان 
کــرد: ۵ ســالی اســت کــه طــرح جایگزینــی 
کامیون هــای  بــا  فرســوده  کامیون هــای 

چینــی )البــرز، فــاو( مطــرح اســت. 
معــادل  قیمتــی  دارای  خودروهــا  ایــن 
3۲0 میلیــون تومــان اســت و متاســفانه 
بــه  خودروهــا  ایــن  در  کیفــی  اصــول 
چشــم نمی خــورد. ایــن خودروهــا در 8 
ــی  ــا قیمت ــت ب ــط دول ــته توس ــال گذش س
معــادل ۵0 میلیــون تومــان بــه فــروش 
ــت  ــال قیم ــه امس ــی ک ــید، در حال می رس
ــون  ــا 3۵0 میلی ــه ۲00 ت ــا ب ــن خودروه ای

تومــان رســیده اســت.
وی ادامــه داد: ایــن خودروهــا مونتاژشــده 
مطابــق  آن  قطعــات  و  اســت  ایــران 
ایــن  نیســت؛  اروپایــی  کامیون هــای 
مســئله کــه چــرا بایــد یــک خــودروی 
زیــادی  قیمــت  قــدر  ایــن  مونتاژشــده 

داشــته باشــد بــرای مــا جــای ســؤال 
اســت؟

 طرح جایگزینی کامیون های 
فرسوده در بی سرانجامی

وی بــا اشــاره بــه اینکــه قطعــا کامیون هــای 
چینــی بــا اســکانیا دارای کیفیتــی متفــاوت 
ــه  ــی ب ــای چین ــت: کامیون ه ــتند، گف هس
لحــاظ تعمیــرات نیــز خــرج زیــادی دارنــد 
ــده ای همــان خــودروی  ــه نظــر هــر رانن و ب
فرســوده بــه لحــاظ تعمیراتــی مقــرون بــه 
صرفه تــر از خودروهــای چینــی اســت و بــه 
ــد  ــه خری ــی ب ــدگان میل ــت رانن ــن جه همی

ــد. ــی ندارن ــای چین کامیون ه
ــت  ــی اس ــن در حال ــرد: ای ــح ک وی تصری
کــه راننــدگان بــرای تأمیــن نیــاز خــود 
بــه  نیــاز  باکیفیــت  کامیون هــای  بــه 
ــی قیمــت  ــد؛ ول ــی دارن ــای اروپای خودروه
ــاد اســت؛ همــه ایــن  آن هــا نیــز بســیار زی
عوامــل باعــث شــده کــه طــرح جایگزینــی 
ســرانجامی  بــه  فرســوده  کامیون هــای 

ــد. نرس
ــور  ــاری در کش ــاوگان ب ــرد: ن ــه ک وی اضاف
ــا 100  ــه 6۵ ت ــت ک ــه 70 اس ــرای ده ــا ب م
در  داشــت؛  ســوخت  مصــرف  کیلومتــر 
ــا عمــر کمتــر 3۲  ــاوگان ب حالــی کــه یــک ن
ــن  ــد؛ بنابرای ــرف می کن ــوخت مص ــر س لیت
بــر  عــالوه  نــاوگان کامیون هــا  نوســازی 
کاهــش هزینــه تمام شــده کاالهــا، می توانــد 
ــواره  ــه هم ــوخت ک ــرف س ــش مص ــر کاه ب
مــورد تاکیــد دولــت بــوده، تأثیرگــذار باشــد.

 رانندگان به هر برندی اعتماد 
ندارند

ــر  ــوش باقرجــوان، مدی ــن رابطــه داری در ای
ــازمان  ــل کاال در س ــل و نق ــابق حم کل س
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای، نیــز بــه 
ایــن مســئله اشــاره کــرده اســت کــه وســیله 
ــت  ــوژی روز و وضعی ــا تکنول ــد ب ــه بای نقلی
آب و هوایــی همخوانــی و در شــیب های 
مختلــف، امــکان کنتــرل آن وجــود داشــته 

باشــد.
بــه  راننــدگان  اینکــه  بــه  بــا اشــاره  وی 
هــر برنــدی اعتمــاد ندارنــد و تولیــدات 
کارخانه هــای داخلــی مــورد اعتمــاد راننــدگان 
ــورد  ــاوگان م ــد ن ــار داشــت: بای نیســت، اظه
اعتمــاد راننــدگان بــه کشــور وارد شــود و 
تســهیالتی هــم در اختیــار آن هــا قــرار بگیــرد 
تــا بتوانــد در مــدت مشــخصی، نــاوگان 

ــرد. ــازی ک ــاری را نوس ب
باقرجــوان بــا تاکیــد بــر اینکــه کامیون هایــی 
تــردد  مــا  جاده هــای  در  امــروزه  کــه 
ــزود:  ــده، اف ــوخ ش ــا منس ــد در دنی می کنن
حتــی تعویــض قطعــات هــم نمی توانــد 
تغییــر چندانــی در ایــن وســایل نقلیــه 
بــه وجــود بیــاورد؛ چــرا کــه تکنولــوژی 
ایــن نــاوگان قدیمــی و بــرای دهــه 70 
اســت و حتــی قطعــات ایــن خودروهــا 
ــد ــی تولی ــده اصل ــوی تولیدکنن ــر از س  دیگ

 نمی شود.

ــه  ــوالن کلی ــوق معل ــت از حق ــون حمای ــه قان ــی ک در حال
ــاخته  ــف س ــی را موظ ــی و انقالب ــی، عموم ــای دولت نهاده
ــن  ــاختمان ها و اماک ــداث س ــد و اح ــی، تولی ــا در طراح ت
عمومــی و معابــر بــه نحــوی عمــل کننــد کــه امــکان 
دسترســی و بهره منــدی از آن هــا بــرای معلــوالن همچــون 
افــراد عــادی فراهــم شــود، امــا ایــن وزنــه تــا بــه حــال تنها 

ــت. ــوده اس ــهری ب ــت ش ــه دوش مدیری ب
ــان در  ــهرداری اصفه ــازی ش ــاور مناسب س ــه مش ــه گفت ب
ــی  ــهر اجرای ــازی در ش ــروژه مناسب س ــاری 70 پ ــال ج س
ــاخت  ــازی، س ــروژه پیاده روس ــامل 44 پ ــه ش ــود ک می ش
ــا  ــهرداری ب ــه ش ــته ب ــاختمان وابس ــتان و 13 س 13 بوس
اعتبــاری بیــش از 4 میلیــارد تومــان بــرای تــردد معلــوالن 

ــازان اســت. و جانب

بــه گــزارش ایمنــا، بــر اســاس آمــار ســالیانه ۲ هــزار نفــر 
ــه می شــوند و  ــان اضاف ــوالن اســتان اصفه ــداد معل ــه تع ب
ایــن در حالــی اســت کــه معلــوالن و جانبــازان بــه عنــوان 
شــهروندان جامعــه دارای حــق و حقوقــی هســتند کــه بایــد 

بــه آن هــا توجــه شــود.    
مناسب ســازی فضاهــای شــهری بــرای معلــوالن جســمی 
ــه  ــای عدالت محورانـ ــه رویکرده ــاده، از جمل ــران پی و عاب
در برنامه ریــزی و مدیریــت شــهری معاصــر محســوب 
می شــود. بــا وجــود این بســـیاری از عرصـــه های عمـــومی 
شــهری همچــون گذرگاه هــا، پارک هــا و مراکــز شــهری در 
اغلـــب شـهرهای ایـران نظیـر اصفهان بـا معضـل نامناسب 
بــودن فضــا بــرای اســتفاده معلــوالن و عابــران پیــاده 

ــد. مواجهن

ــان  ــتان اصفه ــی اس ــور مالیات ــر کل ام مدی کیمیای وطن
از فعــاالن اقتصــادی مخالــف  گفــت: متأســفانه برخــی 
ــل  ــازی کام ــا فعال س ــم ب ــتند و امیدواری ــازی هس شفاف س
ــت  ــا عدال ــات ب ــی، وصــول مالی ســامانه های یکپارچــه مالیات

بیشتری انجام شـود.
  مــراد امیــری اظهــار داشــت: بخشــنامه بخشــودگی 100 
ــی در  ــور مالیات ــه ادارات ام ــه کلی ــی ب ــم مالیات ــد جرائ درص
ــد  ــن جدی ــالغ  شــده اســت؛ قوانی ــان اب ســطح اســتان اصفه
ــن  ــه در ای ــود آورده ک ــه  وج ــان ب ــرای مؤدی ــی را ب گاه تکالیف
ــی و  ــت مالیات ــتای عدال ــان در راس ــت مؤدی ــه الزم اس زمین
ــرای انجــام تکالیــف  شفاف ســازی فعالیت هــای اقتصــادی ب

ــد. ــدام کنن ــی اق قانون
وی بــا اشــاره بــه جایــگاه قانــون مالیــات بــر ارزش  افــزوده در 

ــاالن  ــی از فع ــفانه برخ ــت: متأس ــالت گف ــازی معام شفاف س
ــا  ــم ب ــتند و امیدواری ــازی هس ــف شفاف س ــادی مخال اقتص
ــول  ــی، وص ــه مالیات ــامانه های یکپارچ ــل س ــازی کام فعال س

مالیــات بــا عدالــت بیشــتری انجــام شــود.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت اطالع رســانی و فرهنگ ســازی 
ــی  ــای ابالغ ــداف و برنامه ه ــق اه ــتای تحق ــی در راس مالیات
ــل  ــق کام ــژه تحق ــی به وی ــاد مقاومت ــی اقتص ــتاد فرمانده س
ــای اداره کل  ــرد: برنامه ه ــان ک ــزوده بی ــر ارزش اف ــات ب مالی
ــژه در حــوزه وصــول درآمدهــای حاصــل  ــی، به وی ــور مالیات ام
ــاب  ــه  حس ــد ب ــز 3 درص ــزوده و واری ــر ارزش  اف ــات ب از مالی
شــهرداری ها و دهیاری هــای ســطح اســتان در راســتای ارتقــای 
و هم استانی هاســت.           زندگــی همشــهریان  ســطح کیفــی 
ــرد.  ــد ک ــی تاکی ــزوم فرهنگ ســازی مالیات ــر ل ــه ب وی در ادام
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ــع  ــادن و صنای ــن جلســه کمیســیون مع ــان در هفتمی ــی اصفه ــاق بازرگان ــس ات رئی
ــر از فعالیت هــای ســازنده کمیســیون  ــان ضمــن تقدی ــی اصفه ــاق بازرگان ــی ات معدن
ــان در  ــی اصفه ــاق بازرگان ــون ات ــق پاوی ــی موف ــی در برپای ــع معدن ــادن و صنای مع
نمایشــگاه بین المللــی ســنگ ورونــای ایتالیــا گفــت: حمایــت از حضــور موثــر فعــاالن 
اقتصــادی اســتان در نمایشــگاه های ملــی و بین المللــی از برنامه هــای اتــاق در ایــن 
ــر تســهیل حضــور در نمایشــگاه های خارجــی  ــه همیــن جهــت عــالوه ب ــوده؛ ب دوره ب
ماننــد برپایــی پاویــون اخیــر اتــاق در نمایشــگاه ســنگ ورونــا و همچنیــن نمایشــگاه 
بین المللــی GITEX دبــی، ســهم اتــاق بازرگانــی اصفهــان در شــرکت نمایشــگاه های 

ــه 34 درصــد ارتقــا یافتــه اســت.  بین المللــی اصفهــان ب
ــت،   ــازمان صنع ــگاه ها، س ــرکت نمایش ــت ش ــهل آبادی حمای ــاب س ــید عبدالوه س
ــرای حضــور  ــان را ب معــدن و تجــارت و شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان اصفه
موفــق در نمایشــگاه های بین المللــی ماننــد نمایشــگاه ورونــا ۲018 ضــروری دانســت. 
ــان  ــر جه ــاق برت ــار ات ــان جــزو چه ــی اصفه ــاق بازرگان ــن ات ــرار گرفت ــن ق وی همچنی

ــوان  ــاق عن ــن ات ــیون های ای ــژه کمیس ــا، به وی ــک اعض ــای تک ت ــون تالش ه را مره
کــرد و بــا اشــاره بــه اینکــه امــروزه چشــم مــردم بــه رشــد اقتصــادی اســت، گفــت: 
ــق  ــی محق ــش خصوص ــی و بخ ــاق بازرگان ــای ات ــا تالش ه ــا ب ــادی تنه ــد اقتص رش

خواهــد شــد. 
رئیــس خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت ایــران همچنیــن ایجــاد مناســبات اقتصــادی 
مطلــوب بــا ســوریه توســط اتــاق بازرگانــی اصفهــان را بســتر مناســبی بــرای حضــور 

موفــق فعــاالن معدنــی و به ویــژه ســنگ اصفهــان در ایــن کشــور ذکــر کــرد. 
ســهل آبادی همچنیــن از رونمایــی »برنــد اصفهــان« بــه همــت هیئت رئیســه، هیئــت 
نماینــدگان و کمیســیون گردشــگری و برنــد شــهری اتــاق بازرگانــی اصفهــان خبــر داد. 
ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــع معدن ــادن و صنای ــیون مع ــس کمیس ــوروش، رئی ــد خ احم
ــات  ــق شــدن اتفاق ــی را زمینه ســاز محق ــع معدن ــق نوســازی در صنای ــان، تحق اصفه

ــت.    ــان دانس ــتان اصفه ــادن اس ــی مع ــی در تمام ــیار مطلوب بس
گفتنــی اســت رئیــس خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت ایــران در ایــن کمیســیون  از 
حضــور موفــق پاویــون اتــاق بازرگانــی اصفهــان در نمایشــگاه بین المللــی ســنگ ورونــا 
تقدیــر و تعامــل مناســب ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت، شــرکت شــهرک های 
ــب  ــی را موج ــاق بازرگان ــا ات ــان ب ــتان اصفه ــگاه های اس ــرکت نمایش ــی و ش صنعت
ــوان  ــی عن تســهیل حضــور و درخشــش اقتصــاد اســتان در نمایشــگاه های بین الملل

کــرد.

#خبر_گردی

اصفهان4
درحاشیه

 قطع 2۴ انشعاب غیرمجاز 
در روستاهای چادگان

مدیــر آبفــار شهرســتان چــادگان از شناســایی و قطــع ۲4 
ــاری در  ــال ج ــاه اول س ــش م ــاز در ش ــعاب غیرمج انش
روســتاهای شهرســتان چــادگان خبــر داد و گفــت: از ایــن 
ــداد 1۲ انشــعاب در بخــش مرکــزی و 1۲ انشــعاب در  تع

ــوده اســت. ــارود شهرســتان ب بخــش چن
ــاری  ــال ج ــاه اول س ــش م ــت: در ش ــی گف ــدی زمان مه
بــه علــت کمبــود آب در بعضــی از روســتاهای شهرســتان 
ــزار و  ــدار 13ه ــته، مق ــتان گذش ــژه در تابس ــادگان به وی چ
ــا  ۵00 متــر مکعــب آب از طریــق آبرســانی ســیار حمــل ب
تانکــر بــرای تعــداد 9 روســتا آبرســانی انجــام شــده اســت.

ــا تانکــر بــرای  وی تصریــح کــرد: آبرســانی ســیار حمــل ب
تأمیــن آب شــرب روســتاهای شهرســتان چــادگان در 

ــه دارد.  ــان ادام ــار رود همچن ــزی و چن بخــش مرک
وی بــا بیــان اینکــه حــدود 3 هــزار متــر از شــبکه و تعــداد 
از بخــش  140 مــورد انشــعاب در روســتای علی آبــاد 
ــا  ــزود: ب ــض شــده، اف مرکــزی شهرســتان چــادگان تعوی
ایــن کار، حــدود 40 درصــد از پــرت و هدررفــت موجــود در 

ــه عمــل آمــد. شــبکه آب ایــن روســتا جلوگیــری ب

جمع آوری 2هزار متر تور ماهیگیری 
از زاینده رود

مجتبــی حاجتــی، رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت 
ــطح  ــی از س ــت و قالب کش ــه گش ــاره ب ــا اش ــادگان، ب چ
رودخانــه زاینــده رود توســط محیط  بانــان ایــن اداره گفــت: 
ــطح  ــی از س ــری دام ــور ماهیگی ــر ت ــزار مت ــش از ۲ ه بی

ــع آوری شــد. ــده رود در چــادگان جم زاین

 همایش 3ساله های حسینی 
در خوانسار  

رئیــس اداره اوقــاف خوانســار گفــت: در راســتای اجــرای 
طــرح ســوگواره بصیــرت عاشــورایی و بــه مناســب ســالروز 
رقیــه)س( همایــش 3ســاله های  شــهادت حضــرت 
حســینی در جــوار حرم مطهــر امامــزاده احمد)ع(خوانســار 

ــود. ــزار می ش برگ
 حســن عمــادی افــزود: ایــن همایــش بــا همــکاری ســپاه 
ــر، ادارات  ــیج کوث ــت بس ــوزه مقاوم ــار، ح ــه خوانس ناحی
ــار  ــهرداری خوانس ــرورش و ش ــوزش و پ ــتی و آم بهزیس

برگــزار خواهــد شــد.
و  بانــوان  ویــژه  8:30 صبــح  آبان مــاه ســاعت  روز 3 
ــوار  ــزاده بزرگ ــن امام ــر ای ــرم مطه ــوار ح ــودکان در ج ک

می شــود. برگــزار 

اعطای 10 درصد جایزه خوش حسابی 
به شهروندان شهرضا    

شــهردار شــهرضا گفــت: شــهروندان  کیمیای وطن
ســالیانه  عــوارض  به موقــع  پرداخــت  بــا  شــهرضایی 
ــاه و  ــر شــرکت در قرعه کشــی 1۵ آذرم ــد عــالوه ب می توانن
ــزان کــه باشــد، از 10درصــد  ــه هــر می تقســیط بدهی هــا ب

تخفیف خوش حسابی برخوردار شوند.
رحیــم جافــری گفــت: همــه مالــکان واحد هــای مســکونی 
ــت  ــاری فرص ــال ج ــاه س ــا 14 آذرم ــهرضا ت ــاری ش و تج
ــبه  ــدون محاس ــازی را ب ــوارض نوس ــت ع ــد داش خواهن
ــان  ــام زم ــس از اتم ــی پ ــد؛ ول ــرد بپردازن ــم دیرک جرای
تعیین شــده جرایــم تاخیــر اعمــال خواهــد شــد کــه ایــن 
جرایم شــامل  قطع انشــعاب بـــرق و گاز محـــل ســکونت 
ــق  ــال طب ــر س ــرای ه ــدی ب ــه 9 درص ــن جریم و همچنی
مــاده 1۲ قانــون نوســازی و عمــران شــهری خواهــد بــود. 
وی گفــت: فرصــت تعیین شــده بــرای تسویه حســاب 
ــک  ــته، ی ــال های گذش ــه س ــوط ب ــازی مرب ــوارض نوس ع
فرصــت اســتثنایی بــرای مالــکان واحدهــای مســکونی و 
تجــاری اســت تــا بــرای پرداخــت عــوارض نوســازی ملــک 
ــران و  ــارکت در عم ــر مش ــالوه ب ــرده و ع ــدام ک ــود اق خ
آبادانــی شــهر از تســهیالت در نظــر گرفتــه شــده که شــامل 
ــا ۵  ــی ت ــف خوش حســابی، تقســیط بده 10درصــد تخفی
قســط بــه هــر میــزان کــه باشــد و شــرکت در قرعه کشــی 
ــرم  ــی اک ــالد نب ــا می ــان ب ــاه ســال جــاری همزم 1۵ آذرم

ــوند. ــوردار ش )ص( برخ

3۵ هزار نفر برای راهپیمایی اربعین 
ثبت نام کردند 

  مدیــر کل حــج و زیــارت اســتان اصفهــان گفــت: 
ــرای حضــور  ــان ب ــر از اســتان اصفه ــزار نف ــون 3۵ ه تاکن
در راهپیمایــی اربعیــن ثبت نــام کرده انــد و بــرای ۲0 هــزار 

ــت. ــده اس ــادر ش ــزا ص ــا وی ــر از آن ه نف

ــر کنســولگری  ــه دفت ــان اینک ــا بی ــدی ب غالمحســین زاه
عــراق بــرای صــدور روادیــد از 1۲ مهرمــاه در اســتان 
اصفهــان آغــاز بــه کار کــرده، ابــراز داشــت: تاکنــون بــرای 
۲0 هــزار نفــر از ثبت نام کننــدگان در ســامانه »ســماح« 

ــت. ــده اس ــادر ش ــزا ص وی
وی بــا بیــان اینکــه صــدور ویــزا بــرای زائــران تــا 16 آبــان 
مــاه ادامــه خواهــد داشــت، اضافــه کــرد: ثبت نــام از 
ــان ادامــه  متقاضیــان در ســامانه »ســماح« نیــز تــا 13 آب

ــد داشــت. خواه
ــر از  ــزار نف ــدود 4 ه ــام ح ــه ثبت ن ــن ب ــدی همچنی زاه
اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــرای ســامانه »ســماح« 
ابــراز داشــت: تاکنــون بــرای ایــن افــراد یــک هــزار و ۲00 

ــزا صــادر شــده اســت. ــن اســتان وی ــر از ای نف
وی بــا بیــان اینکــه اعــزام زائــران اربعیــن از اســتان 
ــه دارد،  ــاه ادام ــا 19 آبان م ــاز و ت ــاه آغ ــان 19 مهرم اصفه
ــران  ــد توجــه داشــت کــه زائ ــح کــرد: همچنیــن بای تصری

می تواننــد تــا ۲0 روز در عــراق بماننــد.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن از طرح بی سرانجام جایگزینی کامیون های فرسوده:

ارابه های مرگ
در جاده های اصفهان

20.000 کامیون فرسوده هوای سالم اصفهان را می بلعند

امروز یکشنبه 30 مهرماه 1396 - سال سوم - شماره 557 روزنامه

،،
عــاوه  کامیون هــا  نــاوگان  نوســازی 
بــر کاهــش هزینــه تمام شــده کاالهــا 
می توانــد بــر کاهش مصرف ســوخت 
کــه همــواره مــورد تاکیــد دولــت بــوده 

تأثیرگــذار باشــد
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کوتاه اخبار 

آزادی 125 زندانی جرایم غیرعمد 
در چهارمحال و بختیاری

ــی  ــتاد مردم ــره س ــو هیئت مدی ــا و عض ــرکل زندان ه مدی
دیــه اســتان چهارمحــال و بختیــاری گفــت: در شــش مــاه 
نخســت امســال 125 زندانــی جرایــم غیرعمــد در اســتان 

آزاد شــدند.
عبدالرحمــن توفیقیــان بــا اعــام ایــن خبــر، اظهار کــرد: در 
حــال حاضــر 218 زندانــی جرایــم غیرعمــد در زندان هــای 
اســتان وجــود دارد کــه میــزان بدهــی ایــن تعــداد بیــش از 

271 میلیــارد ریــال اســت.
وی افــزود: در شــش مــاه نخســت امســال 125 زندانــی 
جرایــم غیرعمــد در اســتان آزاد شــدند کــه از ایــن تعــداد 
زندانــی آزاد شــده، 11 نفــر مربــوط بــه دیــه، 83 نفــر مالــی، 
26 نفــر مهریــه و پنــج نفــر نفقــه بــوده کــه تعــداد زندانیان 
جرایــم غیرعمــد آزاد شــده نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

گذشــته بیــش از دو برابــر افزایــش یافتــه اســت. 

انجام نوزدهمين اهدای عضو در 
سال ٩٦ در استان یزد

ــوم پزشــکی  ــان دانشــگاه عل ــت درم ــان معاون ــی دهق عل
یــزد گفــت: نوزدهميــن اهــدای زندگــی در ســال ٩٦ انجــام 

شــد.
دهقــان افــزود: نوزدهمیــن اهــدای عضــو در ســال 96 بــا 
ایثــار و فــداکاری اصغــر یــادگاری 35ســاله اهــل و ســاکن 
ــه  ــر عارض ــر اث ــه ب ــتای اردی ک ــوه روس ــتان ابرک شهرس
مغــزی در بخــش مراقبت هــای ویــژه بیمارســتان رهنمــون 

بســتری بــود، انجــام شــد.

بهره مندی ۹۷ هزار دانش آموز از 
طرح وارنیش فلوراید 

ــز بهداشــت چهارمحــال  ــس مرک ــی رئی ــد فدای عبدالمجی
ــه  ــوز پای ــزار دانش آم ــون 97 ه ــت: تاکن ــاری گف و بختی
طــرح  خدمــات  از  بختیــاری  و  چهارمحــال  ابتدایــی 

»وارنیــش فلورایــد« بهره منــد شــدند.
ــه مــدت شــش ســال و در دو  ــن طــرح، ب ــزود: ای وی اف
ــن  ــورزان و مراقبی ــط به ــت، توس ــر و اردیبهش ــت مه نوب
ســامت در مناطــق روســتایی و شــهری در مــدارس 

ابتدایــی بــه صــورت رایــگان انجــام می شــود.
ــرای  ــال ب ــاه امس ــدای آبان م ــرد: از ابت ــه ک ــی اضاف فدای
کــودکان 3 تــا 6 ســال نیــز ایــن طــرح ســالی دو بــار اجــرا 

می شــود.

کرمان قهرمان مسابقات 
لیگ برتر بانوان کشور 

پرونــده دور رفــت رقابت هــای لیــگ برتــر کونگ فــوی 
بانــوان کشــور بــا قهرمانــی تیــم اســتان کرمان بســته شــد. 
علــی همتــی، سرپرســت هیئــت کونگ فــوی اســتان 
کرمــان گفــت: در پایــان دور رفــت رقابت هــای لیــگ برتــر 
ــاز  ــا 18 امتی ــان ب ــم کرم ــور، تی ــوان کش ــوی بان کونگ ف
ــد،  ــان ش ــدار قهرم ــا اقت ــرادی ب ــاز انف ــی و 45 امتی تیم
ســپهر فــارس بــا 15 امتیــاز تیمــی و 42 امتیــاز انفــرادی 
بــه مقــام دوم دســت یافــت و البــرز بــا 12 امتیــاز تیمــی و 

ــرد. ــام ســوم را کســب ک ــرادی مق ــاز انف 30 امتی

 كاهش 12 درصدی نرخ بیکاری
در يزد 

ــتغال اداره کل  ــی و اش ــر کارآفرین ــی مدی ــا آيت الله فريب
ــرخ  ــت: ن ــزد گف ــتان ي ــی اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
ــر اســاس آمــار مرکــز آمــار ایــران  بیــکاری اســتان يــزد ب
در تابســتان امســال بــه 12.4 درصــد کاهــش یافته اســت.
ــتان در  ــکاری اس ــرخ بی ــه ن ــن ك ــان اي ــا بي ــی ب آيت الله
ــل كاهــش  ــه فصــل قب تابســتان ســال جــاری نســبت ب
داشــته اســت، گفــت: براســاس نتايــج طــرح آمارگيــری 
نيــروی كار در تابســتان 1396 نــرخ بيكاری اســتان نســبت 
بــه فصــل بهــار امســال 0.8 درصــد كاهــش و نســبت بــه 
ــه  ــش یافت ــد افزای ــل 0.6 درص ــال قب ــابه س ــدت مش م

اســت.
وی نــرخ مشــاركت اقتصــادی اســتان در ايــن فصــل را نيز 
42.1 درصــد ذكــر كــرد كــه نســبت بــه فصــل قبــل یــک 
درصــد کاهــش و نســبت بــه مدت مشــابه ســال قبــل 0.4 

درصــد افزایــش يافتــه اســت.

 سقوط کارگر از ارتفاع سه متری
 در بافق 

رئیــس مرکــز فوریت هــای پزشــکی شهرســتان بافــق 
گفــت: کارگــر بنــا دربافــق از ارتفــاع ســه متــری بــه پاییــن 

ســقوط کــرد. 
ــکی  ــای پزش ــز فوریت ه ــس مرک ــک زاده رئی ــعید مل س
شهرســتان بافــق گفــت: کارگــر بنایــی کــه در منزلــی واقــع 
ــود، از  ــه فعالیــت ب ــان امــام رضــا)ع( مشــغول ب در خیاب

ــرد. ــن ســقوط ک ــه پایی ــراز ب ــر هم ت ســطح غی
 ملــک زاده بــا بیــان اینکــه ایــن مــرد 50 ســال ســن دارد، 
ــس  ــای اورژان ــزام نیروه ــا اع ــه ب ــرد: بافاصل ــوان ک عن
ــاالی  ــدوم از ب ــه مص ــل حادث ــه مح ــانی ب 115 و آتش نش
شــیروانی منــزل پــس از انجــام اقدامــات اولیــه درمانــی 

ــه پاییــن هدایــت شــد. ب

کشف 244 عدد گلدان قاچاق 
دریزد 

ســرهنگ مزیــدی معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی 
اســتان یــزد گفــت: مأمــوران انتظامــی یــزد در یــک 
ــاق را  ــدان قاچ ــدد گل ــی 244ع ــت و بازرس ــات ایس عملی

ــد. ــف کردن کش
ــاق از  ــداد کاالی قاچ ــن تع ــزود: ای ــدی اف ــرهنگ مزی س
ــدون مجــوز گمرکــی از  ــوو کــه ب یــک دســتگاه تریلــی ول
جنــوب شــرق کشــور بارگیــری و قصــد انتقــال بــه پایتخت 

را داشــت بدســت آمــد.
وی ارزش تقریبــی ایــن تعــداد گلــدان قاچــاق را دو 

میلیــارد ریــال اعــام کــرد.

H.Babaie@eskimia.ir
حدیثباباییگروهاستانها

مســعود ســلطانی فر روز گذشــته در بــدو ورود 
بــه اســتان چهارمحــال و بختیــاری در جمــع 
بختیــاری  و  چهارمحــال  گفــت:  خبرنــگاران 
ظرفیت هــای ارزشــمندی بــرای توســعه ورزش 

دارد.
ــرایط  ــت ش ــه عل ــتان ب ــن اس ــه داد: ای وی ادام
ظرفیت هــای  زیــاد،  ارتفــاع  و  کوهســتانی 
ــد  ــه بای ــعه ورزش دارد ک ــرای توس ــمندی ب ارزش
ــرد. ــرار بگی ــتر ق ــه بیش ــورد توج ــت م ــن ظرفی ای
ــود جوانــان  ــزود: وج ــان اف ــر ورزش و جوان وزی
ــاری از  ــال و بختی ــتان چهارمح ــتعداد در اس بااس
ــه  ــت ک ــتان اس ــن اس ــای ای ــن ظرفیت ه مهم تری
ــری  ــرای بهره گی ــه ب ــا توســعه ورزش زمین ــد ب بای
ــعه  ــود. توس ــاد ش ــی ایج ــتعداد ورزش ــن اس از ای
از  کم برخــوردار  اســتان های  ورزش  بخــش 
ــر ورزش  ــت. وزی ــت اس ــداف دول ــن اه مهم تری
و جوانــان پــس از ورود بــه فــرودگاه شــهرکرد بــه 
ســمت شهرســتان فارســان ایــن اســتان حرکــت 
ــتان  ــن شهرس ــی ای ــای ورزش ــا از پروژه ه ــرد ت ک
بازدیــد کنــد. افتتــاح بزرگ تریــن و مجهــز تریــن 
تارتــان کشــور در شهرســتان بروجــن  ســالن 
ــن برنامه هــای  ــاری از مهم تری چهارمحــال و بختی
ســفر وزیــر ورزش و جوانــان بــه ایــن اســتان بــود.

اســتان  بــه  ســفر  در  ســلطانی فر  مســعود 
چهارمحــال و بختیــاری از مراحــل احــداث پــروژه 

میــدان چمــن شــهر باباحیــدر شهرســتان فارســان 
ــرفت و  ــزان پیش ــا می ــک ب ــرد و از نزدی ــد ک بازدی

ــد. ــنا ش ــرای آن آش ــد اج رون

 سازمان های مردم نهاد حوزه جوانان در 
کشور توسعه می یابد

ــار  ــگاران اظه ــع خبرن ــلطانی فر در جم مســعود س
کــرد: توســعه ورزش از مهم تریــن اهــداف دولــت 
اســت کــه برنامه ریزی هــای بســیار زیــادی بــرای 
ــت دوازدهــم انجــام  ــن بخــش در دول توســعه ای
شــده اســت. وی تأکیــد کــرد: توســعه ورزش 
نیازمنــد ورود بخــش خصوصــی و ســرمایه گذار در 

ایــن بخــش اســت.
 پایگاه های قهرمانی در شهرستان های 

کشور توسعه می یابد
وی بیــان کــرد: شناســایی اســتعداد های ورزشــی 

مناطــق  در  قهرمانــی  پایگاه هــای  توســعه  بــا 
توســعه  و  می شــود  محقــق  مختلــف کشــور 
ــور  ــتان های کش ــی در شهرس ــای قهرمان پایگاه ه
ــر ورزش و  ــه اســت. وزی ــرار گرفت در دســتور کار ق
جوانــان ادامــه داد: احــداث پایگاه هــای قهرمانــی 
در شهرســتان ها زمینه ســاز تســهیل دسترســی 
ــتعداد های  ــت و اس ــن پایگاه هاس ــه ای ــان ب جوان
ورزشــی در شهرســتان ها شناســایی می شــوند.

وی گفــت: پایگاه هــای قهرمانــی بــا شناســایی 
شــکوفایی  زمینــه  جوانــان  اســتعداد های 
فراهــم  مختلــف  رشــته های  در  را  ورزشــکاران 
مردم نهــاد  ســازمان های  توســعه  می کنــد. 
در ســطح کشــور از دیگــر برنامه هــای دولــت 

ــت. ــم  اس دوازده
 برگزاری برنامه های اجتماعی حوزه 

جوانان افزایش می یابد
ــاد  ــازمان های مردم نه ــعه س ــا توس ــت: ب وی گف
زمینــه مشــارکت مــردم در برنامه هــای اجتماعــی 

ــد. ــش می یاب ــان افزای جوان
ســلطانی فر ادامــه داد: بــا ظرفیــت بــاالی اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری در امــر ورزش می تــوان بــا 
ــای  ــی و برنامه ریزی ه ــای ورزش ــل طرح ه تکمی
ــت ورزشــکاران در دو ســال  مــدون شــاهد موفقی
ــالن دو و  ــن س ــاح مجهزتری ــیم. افتت ــده باش آین
میدانــی کشــور در اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
از مهم تریــن افتخــارات در ایــن اســتان بــه شــمار 
ورزش هــای  توســعه  زمینه ســاز  مــی رود کــه 

دو میدانــی در ایــن اســتان مــی شــود.
 مجهزترین سالن سرپوشیده دومیدانی 

کشور افتتاح شد
مجهزتریــن ســالن دوومیدانــی کشــور بــا حضــور 
ــرداری  ــن بهره ب ــان در بروج ــر ورزش و جوان وزی
شــد. ســالن سرپوشــیده دوومیدانــی و پیســت 
تارتــان چهارمحــال و بختیــاری یکــی از مهمترین 
ــن  ــه در ای ــت ک ــور اس ــی کش ــای ورزش پروژه ه

اســتان احــداث شــده اســت.
بهتریــن و مجهزتریــن ســالن دومیدانــی تارتــان 
ــاحت  ــه مس ــی ب ــور در زمین ــیده کش ــر پوش س
ــع احــداث شــده اســت کــه  ــر مرب 35 هــزار مت
فضــای سرپوشــیده آن 10 هــزار متــر مربــع 

ــت. اس
و  چهارمحــال  جوانــان  و  ورزش  کل  مدیــر 
بختیــاری در مراســم افتتــاح ایــن پــروژه اظهــار 
ــکار  ــهدای ورزش ــی ش ــالن دومیدان ــت: س داش
بروجــن یکــی از مهم تریــن پروژه هــای ورزشــی 
ــای  ــاز ارتق ــه زمینه س ــت ک ــور اس ــطح کش در س
ــور  ــتان و کش ــی در اس ــی دومیدان ــته ورزش رش
ــزار  ــروژه 35 ه ــن پ ــاحت کل ای ــود. مس می ش

ــت. ــع اس مترمرب
ــروژه  ــن پ ــه داد:  ای ــمی ادام ــان قاس عبدالرحم

مربــع ســالن  متــر  هــزار   10 دارای  ورزشــی 
سرپوشــیده اســت و ایــن پــروژه ورزشــی تمــام 
 15 داراســت.  را  بین المللــی  اســتاندارد های 
ــروژه  ــن پ ــازی در ای ــع محوطه س ــزار مترمرب ه

ــت. ــده اس ــام ش ــی انج ورزش
 زمینه برگزاری اردوهای تیم ملی در 

چهارمحال و بختیاری فراهم شد
و  چهارمحــال  جوانــان  و  ورزش  کل  مدیــر 
ــه  ــروژه زمین ــن پ ــت: ای ــار داش ــاری اظه بختی
ــم  ــای تی ــوری و اردوه ــابقات کش ــزاری مس برگ

ملــی را در ایــن اســتان فراهــم می کنــد.
وی یــادآور شــد: ایــن پــروژه دارای بخــش 
مدیریــت بــا ســالن کنفرانــس، ســرویس و 
رختکــن  ســری  دو  اختصاصــی،  آبدارخانــه 
ــالن  ــان و داوران، س ــن مربی ــکاران، رختک ورزش
تارتــان شــش خطــه  تخصصــی دومیدانــی 
ســاندویچی، ســونای خشــک و بخــار و جکوزی، 

نمازخانــه، بوفــه تماشــاچیان و... اســت.
مراحــل احــداث ایــن پــروژه ملــی از ســال 1386 
ــا  ــی ب ــالن ورزش ــن س ــت و ای ــده اس ــاز ش آغ
ظرفیــت یــک هــزار و 200 تماشــاچی از مصوبــات 
ــت نهــم و  ــور دول دور نخســت ســفر رئیس جمه
دهــم بــه اســتان چهارمحــال و بختیــاری اســت.

هم زمان با سفر وزیر ورزش و جوانان به استان چهارمحال و بختیاری؛

افتتاح مجهزترین سالن 
سرپوشیده دومیدانی کشور

 مدیــرکل پزشــکی قانونــی چهارمحــال و بختیــاری 
منصــور فیروزبخــت بــا اشــاره بــه کاهــش 13 درصــدی 
شــش ماهه  طــی  تصادفــات  از  ناشــی  فوتی هــای 
نخســت ســال جــاری در چهارمحــال و بختیــاری اظهــار 
ــی  ــال 108 فوت ــت امس ــش ماهه نخس ــی ش ــرد: ط ک
ــده  ــزارش ش ــتان گ ــی در اس ــوادث ترافیک ــی از ح ناش
کــه ایــن تعــداد در مــدت مشــابه ســال گذشــته 137 

ــوده اســت. نفــر ب
ــوادث کار  ــد ح ــدت 3 جس ــن م ــی ای ــزود: ط وی اف
ــه مــدت ســال  ــه شــده کــه نســبت ب در اســتان معاین

ــت. ــته اس ــش داش ــد کاه ــته 42 درص گذش
 مدیــرکل پزشــکی قانونــی چهارمحــال و بختیــاری 
اضافــه کــرد: طــی 6 مــاه نخســت امســال، 27 فوتــی 

ــی  ــی ناش ــدر، 1 فوت ــواد مخ ــوء مصرف م ــی از س ناش
از برق گرفتگــی، 8 فوتــی ناشــی از غرق شــدگی و 4 
ــی ناشــی از گاز گرفتگــی در اســتان گــزارش شــده  فوت

اســت.
ــزار و 929  ــدت 4 ه ــن م ــه داد: در ای ــت ادام فیروزبخ
ــات  ــزار و 511 معاین ــزاع و 2 ه ــی ن ــه مدع ــر مراجع نف
ناشــی از تصادفــات در پزشــکی قانونــی اســتان بررســی 

شــده اســت.
ــال  ــت س ــه نخس ــی 6 ماه ــوع ط ــت: در مجم وی گف
جــاری 398 جســد در پزشــکی قانونــی اســتان معاینــه 
ــته  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــه نس ــده ک ش
بیــش از 9 درصــد کاهــش داشــته و مجمــوع معاینــات 

ــوده اســت. ــر ب انجــام شــده 12 هــزار و 633 نف

ــوم  ــگاه عل ــانی دانش ــع انس ــت مناب ــعه و مدیری ــاون توس مع
بــودن  فعــال  از  وفایی نســب  محمدرضــا  یــزد  پزشــکی 
ــت:  ــر داد و گف ــتان خب ــتانی در اس ــت بیمارس ــزار تخ ــه ه س
خوشــبختانه اســتان یــزد نســبت بــه نرمــال کشــوری و 
ــزد از تعــداد تخــت  ــه جمعیــت اســتان ی همچنیــن نســبت ب
ــود تخــت  ــا کمب کافــی برخــوردار اســت و جمعیــت اســتان ب

ــت. ــه نیس مواج
وی ضریــب اشــغال تخــت بیمارســتان های اســتان را بــر 
ــن آمــار حــدود 73 اعــام کــرد و افــزود: ایــن  اســاس آخری
آمــار نســبت بــه ســال گذشــته رونــد افزایشــی داشــته اســت 
و همچنیــن 40 درصــد تخت هــای بیمارســتان های یــزد را 

غیربومی هــا اشــغال کرده انــد.
ــوم  ــگاه عل ــانی دانش ــع انس ــت مناب ــعه و مدیری ــاون توس مع

تخــت  مشــکل کمبــود  یــزد  صدوقــی  شــهید  پزشــکی 
بیمارســتانی در کشــور را بســیار شــدید خوانــد و اظهــار 
داشــت: کشــور نســبت بــه اســتانداردهای جهانــی و کشــورهای 
پیشــرفته بــا مشــکل تخــت مواجــه اســت و تــا جایــگاه واقعی 
ــه  ــزد از لحــاظ نســبت ب ــی اســتان ی ــه دارد؛ ول ــی فاصل خیل
جمعیــت و همچنیــن نســبت بــه ســرانه تخــت بــه جمعیــت از 

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــگاه خوب جای
ــوب  ــت مطل ــی را فرص ــاران غیربوم ــور بیم ــب حض وفایی نس
بــرای ارتقــای ســطح ارائــه خدمــات بهداشــتی و ســامت در 
ــاران غیربومــی در  ــرد: بیم ــح ک ــزد برشــمرد و تصری اســتان ی
ــی  ــا تخت های ــاران غیراورژانســی هســتند و عمدت اســتان بیم
ــری  ــاز کمت ــه آن نی ــاران بومــی ب ــه بیم ــد ک را اشــغال می کنن

ــد. دارن

مدیــرکل نوســازی مــدارس اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ســرانه فضــای آموزشــی در اســتان کرمــان بســیار کــم اســت، 
ــتان  ــام در اس ــه نیمه تم ــر 230 مدرس ــال حاض ــت: در ح گف
کرمــان وجــود دارد کــه نیازمنــد کمــک خیریــن و دولــت 
هســتیم. غامرضــا رجایــی اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه کمبــود 
ــد 21  ــی جدی ــال تحصیل ــاز س ــتیم در آغ ــه داش ــی ک اعتبارات
مدرســه در اســتان کرمــان بــه بهره بــرداری رســید و بــه فضــای 
ــه اینکــه ایــن  ــا اشــاره ب آموزشــی اســتان اضافــه شــد. وی ب
مــدارس در حــال حاضــر در اختیــار آمــوزش و پــرورش اســت 
گفــت: ســرانه فضــای آموزشــی در اســتان کرمــان نســبت بــه 

ــت. ــر اس ــوری پایین ت ــن کش میانگی
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان کرم ــدارس اس ــازی م ــرکل نوس مدی
بــه  دنبــال راهــکاری بــرای بــه حداقــل رســاندن ایــن اختــاف 

ــرای محقــق شــدن ایــن  فاصلــه کشــوری هســتیم، افــزود: ب
مهــم نیازمنــد کمــک خیریــن و مــردم بــرای توســعه فضــای 

فیزیکــی آمــوزش در اســتان هســتیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر 230 پــروژه مدرســه 
ــرای  ــرد: ب ــد ک ــود دارد تأکی ــان وج ــتان کرم ــام در اس نیمه تم
اتمــام ایــن پروژه هــا امیدواریــم بــا کمــک خیریــن و اعتبــارات 

دولتــی آن هــا را بــه اتمــام برســانیم.
ــر در  ــه فج ــام هللا ده ــه در ای ــد مدرس ــاح چن ــی از افتت رجای
اســتان کرمــان خبــر داد و افــزود: پروژه هــای زیــادی در 
ــا توســط  ــا صــد آن ه ــر ت ــه صف ــان وجــود دارد ک اســتان کرم
خیریــن احــداث می شــود و پیش بینــی می شــود تعــدادی از 
ایــن پروژه هــا در دهــه فجــر و بخشــی دیگــر در مهرمــاه ســال 

ــند. ــرداری برس ــه بهره ب 97 ب

ــعه  ــدوق توس ــان از صن ــارد توم ــت: 39 میلی ــم گف ــدار ب فرمان
ملــی در زمینــه بســته بندی خرمــا بــه ســرمایه گذاران در ایــن 

ــود. ــاص داده می ش ــش اختص بخ
رضــا اشــک بــا بیــان اینکــه امســال خرمــاداران شــرق اســتان 
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــی را پشــت ســر گذاشــتند و ب ســال خوب
ــا کیفیــت  آفــت کمتــری در بخــش خرمــا داشــتند و خرمــا ب
خوبــی تولیــد شــده اســت، اظهــار داشــت: در مجموعــه شــرق 
ــگان  ــم، فهــرج، ری ــار شهرســتان ب اســتان کرمــان شــامل چه

و نرماشــیر حــدود 200 هــزار تــن خرمــا تولیــد شــده اســت.
ــا  ــن خرم ــزار ت ــن  200 ه ــه از ای ــان اینک ــا بی ــم ب ــدار ب فرمان
ــان داشــت:   ــد داشــته ایم، بی ــش تولی حــدود 15 درصــد افزای
امســال از اول ســال 96 تاکنــون در  هفت ماهــه گذشــته  
ــی  ــازار  جهان ــه ب ــور، ب ــه 26 کش ــا ب ــن خرم ــزار و 800 ت 15 ه

ــتیم.  ــادرات داش ص
اشــک بــا اشــاره بــه اینکــه در بازارهــای داخلــی بــا توجــه بــه 
کیفیــت بــاال، رطــب مضافتــی بــه سراســر کشــور ارســال شــده 
اســت، عنــوان کــرد: از تمــام نقــاط کشــور بــرای خریــد خرمــای 
ــن  ــر همی ــه ب ــد ک ــم می آین ــتان ب ــه شهرس ــم ب ــی ب مضافت
ــه  ــره ای از جمل ــزرگ زنجی ــگاه های ب ــا فروش ــا ب ــاس م اس
ــه  ــده ایم ک ــره ش ــرارداد و  مذاک ــور وارد ق ــاه کش ــگاه رف فروش

ــد. ــن می کنن ــم تأمی ــای ب ــود را از خرم ــول خ محص
وی بــا بیــان اینکــه شــرکت تعاونــی روســتایی اســتان کرمــان 
نیــز مقــداری از خرمــای بــم را در سراســر کشــور توزیــع 
می کنــد، اظهــار کــرد: امیدواریــم دســترنجی کــه خرمــاداران در 
ــای  ــد، در بازاره ــت می کنن ــد و برداش ــال تولی ــک س ــول ی ط

ــانند. ــروش برس ــه ف ــی  ب ــی و بین الملل داخل

استانها

مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

کاهش 13 درصدی مرگ و میر ناشی از تصادفات
دبیرکل نوسازی مدارس استان کرمان:

۲3۰ مدرسه نیمه تمام در استان کرمان وجود دارد 

4۰ درصد از تخت   بیمارستان های یزد را 
غیربومی ها اشغال کرده اند

اختصاص 3۹ میلیارد تومان به سرمایه گذاری 
صنعت بسته بندی خرما در بم

مدیرکل بیمه سالمت کرمان:
شرکت های متخلف با اسم بیمه 

سالمت از مردم تقاضای پول می کنند
گفــت:  کرمــان  اســتان  ســامت  بیمــه  مدیــرکل 
همشــهریان بایــد مطلــع باشــند کــه اگــر کســی بــرای 
ــت و از  ــاس گرف ــی تم ــه تکمیل ــه و بیم ــت هزین دریاف
عنــوان بیمــه ســامت اســتفاده کــرد، چنیــن موضوعــی 

ــدارد. ــت ن حقیق
ــم و  ــور مه ــه فاکت ــه س ــاره ب ــا اش ــری ب ــد جعف محم
ــار  ــردم اظه ــی م ــت زندگ ــردن کیفی ــاال ب ــذار در ب اثرگ
ــه  داشــت: کاهــش اســترس، افزایــش تحــرک و تغذی
ــد و  ــود می بخش ــراد را بهب ــی اف ــت زندگ ــالم کیفی س
افزایــش کیفیــت زندگــی، شــاخص های ســامت را 
بــاال بــرده و بــه تبــع آن رتبــه کشــور را در زمینــه ســامت 

در دنیــا افزایــش می دهــد.
مدیــرکل بیمــه ســامت اســتان کرمــان ادامــه داد: 
ــردم  ــه توانمندســازی م ــان در زمین ــه ســامت کرم بیم

و اقدامــات متفاوتــی کــه در چنــد ســال اخیــر داشــته 
اســت، نســبت بــه ســایر اســتان ها پیشــرو اســت؛ امــا 

ــم. ــه داری ــوب فاصل ــه نقطــه مطل ــا رســیدن ب ــوز ت هن
مدیــرکل بیمــه ســامت اســتان کرمــان در زمینــه 
راه انــدازی خدمــات غیرحضــوری در موبایــل گفــت: 
دریافــت  بــا  می تواننــد  همشــهریان  هم اکنــون 
خدمــات  از  بــازار  از  ســامت  بیمــه  اپلیکیشــن 
غیرحضــوری همچــون تعویــض دفترچــه بیمــه، دریافــت 
بیمــه ای  قوانیــن  از  آگاهــی  و  پزشــکان  از  نوبــت 

شــوند. بهره منــد 
جعفــری گفــت: اخیــرا شــرکت هایی بــا اخــذ مجــوز از 
ثبــت شــرکت ها، در حــوزه ویزیــت از پزشــکان بازاریابــی 
می کننــد؛ امــا بــرای جلــو بــردن کار خــود از کلمــه بیمــه 
ــف اســت و  ــن تخل ــه ای ــد ک ســامت اســتفاده می کنن
ــد و  ــورد می کن ــا آن برخ ــدت ب ــه ش ــامت ب ــه س بیم
همشــهریان بایــد مطلــع باشــند کــه اگــر کســی بــرای 
ــت و از  ــاس گرف ــی تم ــه تکمیل ــه و بیم ــت هزین دریاف
عنــوان بیمــه ســامت اســتفاده کــرد، چنیــن موضوعــی 

حقیقــت نــدارد و تنهــا شــرکت آتیه ســازان حافــظ بیمــه 
ــی  ــاس تلفن ــم تم ــه آن ه ــد ک ــام می ده ــی انج تکمیل
نــدارد و عمــوم مــردم می تواننــد بــا مراجعــه بــه ادارات 
ــه  ــای بیم ــخوان از مزای ــر پیش ــا دفات ــامت ی ــه س بیم

ــوند. ــد ش ــامت بهره من س
وی در زمینــه کارهایــی کــه بیمــه ســامت بــرای ارتقــای 
ــت:  ــردم در دســت اجــرا دارد، گف ــه م خدمت رســانی ب
بیمــه ســامت در اتــاق فکــری کــه متشــکل از اســاتید 
کشــور اســت بــه مطالعــه کارهــای روز دنیــا می پــردازد 
ــت و  ــام پرداخ ــون نظ ــان همچ ــل درم ــام مراح و تم

ــد. ــه می کن ــی و مطالع ــا را بررس هزینه ه
بــرای  همچنیــن  کــرد:  خاطرنشــان  جعفــری 
ــتان  ــز شهرس ــت را از مرک ــان، خدم ــتین بار در کرم نخس
ــه در  ــی ک ــام خدمات ــی تم ــم؛ یعن ــتاها برده ای ــه روس ب
دفتــر شهرســتان ها ارائــه می شــود، در روســتا نیــز 
انجــام می شــود و ایــن کار بــا هــدف خدمت رســانی 
ــام  ــت انج ــاف وق ــری از ات ــتائیان و جلوگی ــرای روس ب

. می شــود

#خبر_گردی

کوتاه از استان ها
کشت بادام زمینی 

برای نخستین بار در بافت
احمــد کریمــی مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
بافــت گفــت: کشــت الگویــی بادام  زمینــی بــرای اولیــن 
ــا  ــار امســال بــه صــورت آزمایشــی انجــام شــد کــه ب ب
توجــه بــه ثمربخــش بــودن، امســال نیم هکتــار بــه زیــر 

کشــت ایــن محصــول رفتــه اســت.
ــت  ــتان باف ــی در شهرس ــت بادام زمین ــزود: کاش وی اف
در فروردین مــاه آغــاز شــده و زمــان برداشــت آن اواخــر 
مهرمــاه اســت کــه پیش بینــی می شــود، بیــش از 

ــی برداشــت شــود. ــن بادام زمین ــک ت ی
کریمــی اظهــار کــرد: کشــت ایــن محصــول را بــا هــدف 
ــت و  ــم دانس ــی ک ــاز آب ــا نی ــان ب ــت گیاه ــج کش تروی
بیــان کــرد: محصــول برداشت شــده در اســتان های 

هم جــوار عرضــه می شــود.

واردات گوشت گرم گوسفند 
به چهارمحال و بختیاری 

ــازار  ــه ب ــرای تعادل بخشــی ب ذبیــح هللا غریــب گفــت: ب
مصــرف گوشــت گــرم و بــا هماهنگی هــای انجام شــده 
ــزار و  ــش ه ــزان ش ــور می ــور دام کش ــتیبانی ام ــا پش ب
300 کیلوگــرم گوشــت گوســفند از کشــور اســترالیا وارد 

اســتان و آمــاده عرضــه شــد.
وی افــزود: ایــن مقــدار گوشــت بــه نــرخ هرکیلــو 330 
هــزار ریــال و بــا اولویــت عرضــه در فروشــگاه های 
زنجیــره ای و تعاونی هــای مصــرف کارمنــدی و کارگــری 

اســت.
غریــب گفــت: گوشــت گــرم گوســاله هــم بــه زودی در 

ــود. ــع می ش ــتان توزی اس

كشف ميلياردی كاالی قاچاق 
در چهارمحال و بختياری 

ــف  ــاری از كش ــال و بختی ــی چهارمح ــده انتظام فرمان
ــون  ــارد و 500 ميلي ــك ميلي ــه ارزش ي ــاق ب كاالی قاچ

ــر داد. ــوج-لردگان، خب ــور ياس ــال در مح ری
غامعبــاس غامــزاده اظهــار کــرد: در پــی کســب 
خبــری مبنــی بــر اینکــه قاچاقچیــان کاال قصــد دارنــد 
محمولــه ای را از محــور مواصاتــی یاســوج-لردگان بــه 
اســتان های مرکــزی کشــور منتقــل کننــد، بررســی 
بــا  مبــارزه  اداره  مأمــوران  کار  دســتور  در  موضــوع 
قاچــاق کاال و ارز پلیــس آگاهــی فرماندهــی انتظامــی 

ــت. ــرار گرف ــاری ق ــال و بختی چهارمح
وی افــزود: در ایــن راســتا، مأمــوران پــس از هماهنگــی 
بــا مقــام قضایــی در ایــن محــور دو دســتگاه کامیونــت 

ایســوزو حامــل کاالی قاچــاق را متوقــف کردنــد.

ارتقای مرتبه علمی 5 نفر از اعضای 
هیئت علمی دانشگاه شهرکرد

جلســه هیئــت ممیــزه دانشــگاه شــهرکرد تشــکیل 
ــه،  ــن جلس ــای ای ــم اعض ــاس تصمی ــر اس ــد و ب ش
اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه شــهرکرد دکتــر 
ــه  ــی در رشــته زیست شناســی از مرتب ــه عموآقای ریحان
ــه علمــی یافــت.  ــاء مرتب ــه اســتادی ارتق دانشــیاری ب
همچنیــن دکتــر محمــد ربیعــی در رشــته مشــاوره 
رشــته  در  ربیعــی  عبدالرضــا  دکتــر  راهنمایــی،  و 
ــن  ــین احمدی ندوش ــر افش ــرل(، دکت برق)قدرت-کنت
در رشــته مهندســی مکانیــک و دکتــر بهنــاز صفــار 
در رشــته زیست شناســی از مرتبــه اســتادیاری بــه 

ــد.  ــدا کردن ــی پی ــه علم ــاء مرتب ــیاری ارتق دانش

اصالح وضعیت بازداشتگاه ها 
در سطح استان کرمان

رئیــس کل دادگســتری کرمــان بــه اقدامــات خــوب 
انجــام شــده در حــوزه حقــوق شــهروندی در اســتان 
ــر  ــارت ب ــت نظ ــزود: بازرســان هیئ ــرد و اف اشــاره ک
حفــظ حقــوق شــهروندی طــی 6ماهــه ابتــدای ســال 
جــاری در مجمــوع 682 فقــره بازدیــد از ســطح 
ــل  ــه عم ــتان ب ــای اس ــی و زندان ه ــع انتظام مراج

ــد. آورده ان
»یــدهللا موحــد« در جلســه هیئــت نظــارت بــر حفــظ 
حقــوق شــهروندی بــا بیــان اینکــه قانون گــذار 
ــه  ــدی گرفت ــیار ج ــهروندی را بس ــوق ش ــث حق بح
و بــا ضمانــت اجرایــی بســیار محکمــی رعایــت 
حقــوق شــهروندی را مــورد توجــه قــرار داده اســت، 
عنــوان کــرد: متأســفانه توســط بعضــی از کشــورهای 
حقــوق  بحــث  از  حاضــر   حــال  در  اســتکباری 
ــوان  ــه عن ــر ب ــوق بش ــهروندی و در کان آن حق ش

یــک ابــزار سیاســی اســتفاده می شــود.
ــر  نماینــده عالــی قــوه قضائیــه در اســتان کرمــان ب
ــتان  ــطح اس ــتگاه ها در س ــت بازداش ــاح وضعی اص
کرمــان تأکیــد کــرد و افــزود: بایســتی بــا اســتاندارد 
کــردن بازداشــتگاه های اســتان از تعطیــل شــدن 

ــری شــود. آن هــا جلوگی

اجباری شدن مشاوره ژنتیک 
قبل از ازدواج

ســازمان  پیشــگیری  و  توســعه  مرکــز  رئیــس 
بهزیســتی بــا اشــاره بــه نیــت و اهــداف بلنــد 
ــاری  ــب اجب ــا تصوی ــت: ب ــتی گف ــازمان بهزیس س
ــه  ــل از ازدواج در برنام ــک قب ــاوره ژنتی ــدن مش ش
ــد گســترش مراکــز مشــاوره  ششــم توســعه، نیازمن
و ژنتیــک در کشــور به ویــژه  در مناطــق کمتــر 

هســتیم. توســعه یافته 
»فریــد براتی ســده« در حاشــیه مراســم افتتــاح 
ــا  ــج ب ــه گن ــتی قلع ــک بهزیس ــاوره ژنتی ــز مش مرک
ــی  ــق جنوب ــا در مناط ــرخ معلولیت ه ــه ن ــان اینک بی
اســتان کرمــان و کشــور بــاال می باشــد عنــوان کــرد: 
ــه کاهــش و  اجــرای طــرح غربالگــری و مشــاوره ب
ــود. ــر می ش ــا منج ــروز معلولیت ه ــگیری از ب پیش

براتی ســده بــا اشــاره بــه نیــت و اهــداف بلنــد 
ــاری  ــب اجب ــا تصوی ــت: ب ــتی گف ــازمان بهزیس س
ــه  ــل از ازدواج در برنام ــک قب ــاوره ژنتی ــدن مش ش
ــد گســترش مراکــز مشــاوره  ششــم توســعه، نیازمن
مناطــق کمتــر  در  به ویــژه  کشــور  در  ژنتیــک  و 

هســتیم. توســعه یافته 

سیدحســین سادات موســوی بــا اشــاره بــه اهمیــت 
ــت: در  ــزد، گف ــتان ی ــش در اس ــداوم حیات وح ت
اکوسیســتمی کــه تحــت حفاظــت در قالــب مناطق 
ــر  ــی اگ ــتم طبیع ــرد، سیس ــرار می گی ــه ق چهارگان
نیازهــای  جوابگــوی  خودبه خــود  به صــورت 
ــه  ــد ب ــوری باش ــای جان ــات گونه ه ــی و حی غذای
ــب  ــد موج ــود می توان ــته و خ ــاز نداش ــت نی دخال
ــن در  ــد، لیک ــود باش ــات خ ــرایط حی ــن ش تأمی
زمان هایــی کــه بــه دلیــل تغییــرات اقلیمــی، 
ــا  ــا آن ه ــا ب ــه بعض ــی ک ــارش و اتفاقات ــود ب کمب
ــوش  ــات وح ــداوم حی ــرای ت ــتیم، ب ــه هس مواج
ــا  ــرد. وی ب ــورت گی ــد ص ــت گذاری هایی بای سیاس

بیــان اینکــه امنیــت موجــب تــداوم حیات وحــش 
در یــک منطقــه اســت، اظهــار داشــت: بــرای 
امنیــت و  بــر  تــداوم حیــات وحــوش عــاوه 
ــه   ــز ب ــذا نی ــه، آب و غ ــب در منطق ــگاه مناس پناه
ــن به نوعــی  ــاز اســت؛ همچنی ــدازه کافــی موردنی ان
هــم جاذبه هــای زیســتی بایــد وجــود داشــته 
ــه در  ــی ک ــم دافعه های ــود و ه ــت ش ــد و تقوی باش
منطقــه ممکــن اســت موجــب مهاجــرت یــا حتــی 

ــود از  ــوری  ش ــای جان ــات گونه ه ــر و تلف مرگ ومی
ــرود. ــن ب بی

ــوان اینکــه در مناطــق بکــر  ــا عن سادات موســوی ب
ــت  ــا امنی ــن م ــور مأموری ــا حض ــت نخورده ب و دس
ــی امنیــت و پناهــگاه وجــود  ــذا وقت وجــود دارد؛ ل
داشــته باشــد و شــرایط اقلیمــی نیــز مناســب 
باشــد آن گونــه یــا حیات وحــش بــر اســاس غرایــز 
ــرده و  ــاب ک ــود را انتخ ــه خ ــوع آذوق ــدادادی ن خ

ــرد:  ــان ک ــد، اذع ــرف می کن ــود را برط ــای خ نیازه
ــات،  ــعه و تعارض ــل توس ــه دالی ــه ب ــی ک در جا های
امنیــت بــه خطــر می افتــد، وظیفــه مأموریــن 
اجرایــی ایــن اســت کــه حداقــل امنیــت را در 
منطقــه ایجــاد کننــد و موجــب برگردانــدن آرامــش 
ــات  ــه حی ــث ادام ــده و باع ــش ش ــه حیات وح ب

ــا شــوند. آن ه
از  دیگــری  قســمت  در  مســئول  مقــام  ایــن 

ــالی های  ــه خشک س ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ س
ــع  ــود مناب ــن کمب ــاده در اســتان و همچنی اتفاق افت
ــزد  ــد اســتان ی ــح کــرد: مناطقــی مانن ــی، تصری آب
کــه بــا معضــل خشک ســالی روبه روســت، در 
مناطــق حفاظت شــده اش نیــز ایــن عامــل موجــب 
تأثیــرات منفــی و حتــی به عنــوان تهدیــد محســوب 
می شــود؛ لــذا یکــی از وظایفــی کــه محیط زیســت 
ــودن  در ایــن حــوزه دارد کمک حــال زیســتمندان ب
و درواقــع کمــک بــه ادامــه حیــات وحــوش اســت.

اســتان های  از  یکــی  یــزد  اســتان  وی گفــت: 
الگــوی کشــور در نحــوه آب رســانی و تغذیــه بــرای 

ــت. ــور اس ــوش در کش وح

سرپرست اداره کل محیط زیست استان یزد تصریح کرد:

یزد، الگوی آب رسانی و تغذیه وحوش در کشور 

،،
 وزیر ورزش و جوانان گفت: چهارمحال 
و بختیــاری ظرفیت هــای ارزشــمندی 

بــرای توســعه ورزش دارد. 
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ــران  ــرطان ای ــون و س ــن خ ــس انجم ــمی رئی ــن ابوالقاس حس
ــمی  ــر تاالس ــکان درمانگ ــری پزش ــش سراس ــم همای در مراس
ــار  ــد، اظه ــزار ش ــای رازی برگ ــالن همایش ه ــه در س ــران ک ای
ــه تاالســمی  ــای اولی ــزار زوج آزمایش ه ــرد: در حــدود ۸۰۰ ه ک
را انجــام داده و ایــن کار ســاالنه بیــش از ۳ هــزار ناقــل 
ــد. ابوالقاســمی بیــان کــرد: ایــن  تاالســمی را شناســایی می کن
ــا عامــل ناقــل آن هــا  ــد ت ــد مــورد درمــان قــرار بگیرن افــراد بای
ــداد  ــه تع ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــدی نکن ــکالت بع ــار مش را دچ
درمانگاه هــای تاالســمی در کشــور ۲۵۰ مرکــز اســت گفــت: 
ــرای تهیــه هــر کیســه خــون ۱۲۰ دالر هزینــه  در حــال حاضــر ب
ــرد:  ــوان ک ــران عن می شــود.رئیس انجمــن خــون و ســرطان ای
ــتور  ــاران در دس ــات بیم ــه خدم ــانی و ارائ ــوزش و به روز رس آم
کار وزارت بهداشــت قــرار گرفتــه و در آینــده نزدیــک مــا شــاهد 

ــه  ــان اینک ــا بی ــاق خوشــایند هســتیم. ابوالقاســمی ب ــن اتف ای
ــود دارد  ــور وج ــادی در کش ــن زی ــک و مزم ــای ژنتی بیماری ه
ــاری  ــروز بیم ــی ب ــای اصل ــی از علت ه ــرد: یک ــان ک خاطرنش
تاالســمی ازدواج هــای فامیلــی اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
آگاهــی رســاندن بــه بیمــاران تاالســمی مســئله مهمــی اســت، 
تأکیــد کــرد: مــا بــا بهره گیــری از تــوان پزشــکان عمومــی 

ــاران هســتیم. ــن بیم ــه ای ــات مناســب ب ــه خدم درصــدد ارائ
ــه  ــص هزین ــکان متخص ــت پزش ــه داد: تربی ــمی ادام ابوالقاس
درمــان ایــن بیمــاران را گــران می کنــد و بــه همیــن خاطــر بــرای 
ــتفاده  ــی اس ــکان عموم ــوان پزش ــد از ت ــا بای ــش هزینه ه کاه
ــال  ــمی در س ــار تاالس ــر بیم ــه ه ــرد: هزین ــار ک ــود. وی اظه ش
نزدیــک بــه ۹ هــزار دالر اســت و در مجمــوع در ســال ۲۰۰ میلیون 

ــود. ــمی می ش ــاران تاالس ــرف بیم دالر ص

رئیــس پژوهشــکده علــوم و فناوری هــای پزشــکی 
ــه زودی  ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب دانشــگاه شــهید بهشــتی ب
آزمایشــگاه  مطالعــات خــواب راه انــدازی می شــود، گفــت: 
اختــالالت خــواب می توانــد  مطالعــات  اســاس  بــر 
احتمــال ابتــال بــه آلزایمــر و افســردگی را افزایــش دهــد.

برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  زارعــی  پروفســور مجتبــی 
چهارمیــن همایــش نقشــه برداری مغــز ایــران اظهــار 
ــات  ــک تحقیق ــک کلینی ــا ی ــر م ــال حاض ــت: در ح داش
ــکی  ــای پزش ــوم و فناوری ه ــکده عل ــی در پژوهش بالین
دانشــگاه شــهید بهشــتی تأســیس کرده ایــم کــه بیمارانــی 
را کــه بــر روی آن هــا تحقیــق می کنیــم بتوانیــم بــه 
دقــت در ایــن کلینیــک ارزیابــی کنیــم. در ایــن کلینیــک 
ــکی،  ــاب، روانپزش ــز و اعص ــص مغ ــا تخص ــکانی ب پزش

جراحــی اعصــاب، درد و اختــالالت خــواب بیمــاران را بــه 
دقــت بررســی می کننــد.

رئیــس پژوهشــکده علــوم و فناوری هــای پزشــکی 
دانشــگاه شــهید بهشــتی ادامــه داد: برخــی از بیمــاران کــه 
در ایــن کلینیــک دیــده می شــوند ممکــن اســت بــه یکــی 
از روش هــای نقشــه برداری از مغــز نیــاز داشــته باشــند که 
ایــن کار انجــام شــده و اطالعــات جمــع آوری شــده پــس 
از تحلیل هــای الزم کامپیوتــری توســط پزشــک متخصص 

ــود. ــیر می ش ــز تفس ــه برداری مغ نقش
ــا گروهــی  ــن و تنه ــا اولی ــم م ــت تی ــت: در حقیق وی گف
ــتفاده  ــات اس ــص و امکان ــه تخص ــتند ک ــور هس در کش
ــات  ــت خدم ــز را جه ــه برداری از مغ ــای نقش از روش ه

ــد.  ــور دارن ــی در کش بالین

ابوالقاسمی در همایش پزشکان درمانگر تالسمی مطرح کرد:

ازدواج های فامیلی عامل اصلی بروز بیماری تاالسمی 
رئیس پژوهشکده علوم فناوری  پزشکی دانشگاه شهید بهشتی:

اختالالت خواب در بروز آلزایمر مؤثر است 

چه کنیم سرما نخوریم؟
برخــی افــراد فصــل ســرماخوردگی را بــدون حتــی یــک عطســه 
ســپری می کننــد آنــان در هواپیماهــا، دفاتــر و مکان هــای 
مشــکلی  بــدون کوچکتریــن  ویــروس  از  سرشــار  شــلوغ 

مـــی کنند. رفت و آمــد 
برخــی افــراد فصــل ســرماخوردگی را بــدون حتــی یــک عطســه 
ســپری می کننــد. آنــان در هواپیماهــا، دفاتــر و مکان هــای 
مشــکلی  بــدون کوچکتریــن  ویــروس  از  سرشــار  شــلوغ 
رفت و آمــد می کننــد. آیــا شــما هــم آرزو داشــتید ماننــد یکــی 
ــس  ــد؟ پ ــه هیچــگاه ســرما نمی خورن ــراد باشــید ک ــن اف از ای
ــن  ــه جمــع ای ــز ب ــر شــما نی ــکات زی ــا رعایــت ن ــر اســت ب بهت

ــد: ــراد بپیوندی اف
 ماساژ گرفتن

ــب  ــاژ موج ــه ماس ــت ک ــی از آن اس ــات حاک ــتر تحقیق بیش
ــود.  ــب می ش ــان قل ــون و ضرب ــار خ ــراب، فش ــش اضط کاه
ــت  ــتن و در نهای ــترس نداش ــبب اس ــوارد س ــن م ــش ای کاه
حفــظ قــدرت سیســتم ایمنــی بــدن می شــود. هــر نــوع 

ماســاژی تــا زمانــی کــه بــا فشــار مالیمــی همــراه باشــد، خــوب 
ــه  ــت ب ــد می بایس ــاژور وارد می کن ــه ماس ــاری ک ــت. فش اس
ــروز  ــد موجــب ب ــا نبای ــدازه کافــی شــدت داشــته باشــد؛ ام ان

ــود. درد ش
ــدن را ماســاژ داد؟ حقیقــت  ــد ب ــار بای ــک  ب ــد وقــت ی هــر چن
علمــی در ایــن خصــوص وجــود نــدارد؛ امــا متخصصــان 

ــت. ــبی اس ــان مناس ــاه زم ــار در م ــک ب ــد ی معتقدن
 دوش آب سرد

طرفــداران ایــن نــوع حمــام معتقدنــد، دوش آب ســرد در زمــان 
ــد  ــت. هرچن ــر اس ــیار مؤث ــرن و درد بس ــرژی، میگ ــود ان کمب
ــم  ــه زع ــا ب ــدارد؛ ام ــن خصــوص وجــود ن ــی در ای ــات علم اثب
ــد  ــی نخواه ــرری در پ ــز ض ــردن آن نی ــان ک ــان امتح کارشناس
داشــت. بــا دوزهــای انــدک شــروع کنیــد. هرچنــد در تابســتان 
یــک دوش آب ســرد ۱۰دقیقــه ای هــم تحمل پذیــر اســت، امــا 
در زمســتان حتــی ۱ دقیقــه پــس از آب گــرم هم بســیار ســخت 
و دشــوار اســت. بهتــر اســت اگــر دارای مشــکالت قلبی عروقــی 
هســتید، ابتــدا بــا پزشــک خــود مشــورت کنیــد زیــرا ســرمای 
ناگهانــی ممکــن اســت موجــب تغییــرات در فشــار خــون شــود.

 خوردن زنجبیل
قرن هاســت زنجبیــل بــه عنــوان یکــی از داروهــای مشــکالت 
گوارشــی بــه صــورت وســیع تجویــز می شــود. محققــان 
ــحات،  ــک ترش ــب تحری ــات آن موج ــد ترکیب ــن باورن ــر ای ب
آرامــش عضــالت روده و کمــک بــه حرکــت غــذا در دســتگاه 
ــور  ــا به ط ــای ی ــا چ ــه ب ــازه ک ــل ت ــود. زنجبی ــوارش می ش گ
مســتقیم مصــرف می شــود بهتریــن اســت. هرچنــد زنجبیــل 
در اشــکال دیگــری چــون خشــک، پــودر و پختــه هــم مؤثــر 

اســت.
 شست و شوی دست ها

ــای  ــرل بیماری ه ــگیری و کنت ــازمان پیش ــزارش س ــق گ طب
ــد  ــه بای ــت ک ــی اس ــن عمل ــت ها اولی ــتن دس ــکا، شس امری
ــا ویروس هــا و البتــه باکتری هــا انجــام داد.  ــه ب ــرای مقابل ب
بــرای ایــن کار دســتان خــود را بــرای مــدت حداقــل ۲۰ ثانیــه 
بــا صابــون معمولــی و آب گــرم بشــویید. تمــام قســمت های 
ــر  ــی زی ــده و حت ــر مالی ــه یکدیگ ــار ب ــا فش ــتانتان را ب دس
ــا را  ــد. ســپس آن ه ــوش نکنی ــز فرام ــود را نی ــای خ ناخن ه
بــا حولــه کاغــذی یــا حولــه شــخصی خــود خشــک کنیــد.

ــش  ــه نق ــاره ب ــا اش ــدی ب ــص ارتوپ متخص
دیســپالزی  بــه  ابتــال  در  وراثــت  مهــم 
مفصــل ران گفــت: ایــن بیمــاری در ایــران در 
ــی بیشــتر  ــی و جنوب غرب اســتان های جنوب

ــت. ــده اس ــزارش ش گ
فریــدون مجتهــد جابــری در ارتبــاط بــا 
برگــزاری کارگاه یک روزه  اســتئوتومی لگن در 
اطــراف مفصــل رانی)هیــپ( اظهــار داشــت: 
ــن  ــت انجم ــه هم ــمینار و کارگاه ب ــن س ای
جراحــان ارتوپــدی کــودکان ایــران و انجمــن 
ــا  ارتوپــدی شــاخه فــارس در بیمارســتان دن

ــد. ــزار ش ــیراز برگ در ش
وی افــزود: اســاتید برجســته و صاحب نظــر 

ایــن  در  مختلــف کشــور  اســتان های  از 
کنگــره حضــور داشــتند و در ســیمنار و کارگاه 
عملــی نیــز جهــت بحــث و تبــادل اطالعــات 

ــد. شــرکت کردن
داد:  ادامــه  ارتوپــدی  متخصــص  ایــن 
می توانــد  ران  مفصــل  دیســپالزی 
شــدت های مختلفــی داشــته باشــد. در 
ــی  ــار دررفتگ ــار دچ ــت بیم شــدیدترین حال
ایــن  در  اســت.  ران  مفصــل  مــادرزادی 
حفــره  درون  از  اســتخوان  ســر  بیمــاری 
ــی  ــت. دررفتگ ــده اس ــارج ش ــتابولوم خ اس
ــه درمــان فــوری دارد و در  مــادرزادی نیــاز ب
ــوزادی  ــنین ن ــان در س ــروع درم ــورت ش ص

نتایــج درمــان آن بســیار خــوب خواهــد بــود.
ــرد: دیســپالزی مفصــل  ــح ک ــری تصری جاب
ران، عــدم رشــد مناســب مفصــل لگن اســت 
ــوزادی آغــاز  کــه در بیشــتر مــوارد از دوران ن
ــه  ــان ب شــده و در صــورت تشــخیص و درم
ــار  ــه بیم ــوان کمــک بســیاری ب ــع می ت موق
ــن مشــکل از  ــز ای ــراد نی ــرد. در برخــی اف ک
ــه صــورت خفیــف وجــود داشــته  ــوزادی ب ن
ــرد  ــالی ف ــوغ و بزرگس ــن بل ــد از س ــه بع ک

ــود. ــتر می ش ــکالت بیش ــار مش دچ
دبیــر علمــی انجمــن ارتوپــدی شــاخه فارس 
بــا اشــاره بــه اینکــه این بیمــاری موجــب درد 
و محدودیــت حرکتــی و لنگــش در مفصــل 

ــر  ــال کوتاه ت ــرف مبت ــدام ط ــده و ان ــن ش لگ
ــد،  ــرد می لنگ ــود و ف ــالم می ش ــدام س از ان
عنــوان کــرد: دیســپالزی می توانــد دررفتگــی 
ــن را  ــل لگ ــی مفص ــا نیمه دررفتگ ــل ت کام
ــر  ــی در اث ــد و گاه ــته باش ــراه داش ــه هم ب
ــروز، ســائیدگی  ــه درمــان، آرت توجه نکــردن ب
و دررفتگــی کامــل مفصــل لگــن در دراز مدت 

ــد. ــد می کن ــار را تهدی بیم
ــه  ــزود: دیســپالزی معمــوال زمین ــری اف جاب
وراثتــی دارد و بــر اســاس تحقیقــات بــه 
عمــل آمــده مشــخص شــده در افــرادی کــه 
یــک فرزنــد مبتــال بــه ایــن بیمــاری دارنــد 
ــبت  ــان نس ــد دیگرش ــالی فزرن ــال ابت احتم
ــوال  ــت و معم ــر اس ــی باالت ــت کل ــه جمعی ب
از  بیشــتر  دختــران  در  درگیــری  شــیوع 

ــت. ــران اس پس

ایــن متخصــص ارتوپــدی با بیــان اینکــه این 
ــی،  ــتان های جنوب ــران در اس ــاری در ای بیم
فــارس و جنوب غربــی ایــران بــه همــان 
دلیــل وراثتــی بــودن بیمــاری بیشــتر گزارش 
شــده اســت، گفــت: درمــان دیســپالزی بایــد 
ــل  ــا مفص ــود ت ــام ش ــریع تر انج ــه س هرچ
ــد  ــد و رش ــود باش ــق خ ــای دقی ــن در ج لگ

ــرد. طبیعــی صــورت گی
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متخصص ارتوپدی مطرح کرد:

نقش مهم وراثت در ابتال به دیسپالزی مفصل ران

تازههایپزشکی

 پیاده روی اندک 
و افزایش طول عمر 

ــاده روی  ــی پی ــد حت ــان می ده ــد نش ــق جدی تحقی
ــد ریســک مــرگ را  ــاه می توان ــه مــدت کوت منظــم ب

کاهــش دهــد. 
آلپــا پاتــل، سرپرســت تیــم تحقیــق از انجمــن 
ســرطان آمریــکا، در این بــاره می گویــد: »پیــاده روی 
ــود؛  ــی می ش ــی معرف ــک ورزش عال ــوان ی ــه عن ب
ــت و  ــه جاس ــه هم ــازگار ب ــاده، آزاد و س ــه س چراک
نیــازی بــه تجهیــزات خــاص یــا تمریــن نــدارد و در 

ــت.« ــر اس ــنی انجام پذی ــر س ه
ــت  ــه جمعی ــد: »از آن جایی ک ــه می افزای وی در ادام
ــا  ــا ســال ۲۰۳۰ تقریب ــان ت ــاالی جه ــه ب ۶۵ ســال ب
دو برابــر می شــود، پزشــکان بایــد افــراد را بــه 
پیــاده روی، حتــی کمتــر از میــزان توصیه شــده، 
ــه خاطــر ســالمت و افزایــش طــول عمــر تشــویق  ب

ــد.« کنن
منظــم  پیــاده روی  ارتبــاط  قبلــی،  مطالعــات  در 
و  دیابــت  قلبــی،  بیمــاری  ریســک کمتــر  بــا 
اثبــات رســیده  بــه  روده  و  ســرطان های ســینه 
 ۱۵۰ توصیه شــده حداقــل  ورزش  میــزان  اســت. 
دقیقــه ورزش مالیــم یــا ۷۵ دقیقــه فعالیــت بدنــی 

شــدید در هفتــه اســت.

نابودی سلول های سرطانی
با استفاده از نانوذرات طال 

محققــان توانســتند بــا ســاخت نانــوذرات طــال شــبیه 
بــه ســتاره، ســلول های ســرطانی را نابــود کننــد. 

محققــان روســی و هنــدی توانســتند بــا تولیــد 
نانــوذرات ستاره ای شــکل طــال ســلول های ســرطانی 
ــن ذرات غیرســمی و ارزان امــکان  ــد. ای ــود کنن را ناب
تشــخیص ســرطان در مراحــل اولیــه را نیــز فراهــم 

می ســازند.
دوالل ســناپاتی، عضــو تیــم تحقیــق از مؤسســه 
این بــاره  در  کلکتــه،  ســاها  هســته ای  فیزیــک 
فرمول بنــدی  مــا  تحقیــق  »تمرکــز  می گویــد: 
ــداف  ــا اه ــب ب ــم مناس ــاختارهای خوش خی نانوس

پزشــکی بــود.«
ــکل  ــوذرات ستاره ای ش ــن نان ــد ای ــر می رس ــه نظ ب
ــی( باشــند  ــن روشPTT)فوتوترمــال درمان مؤثرتری
کــه از اشــعه نــور بــرای درمــان بســیاری از مشــکالت 

ــد. ــه ســرطان، اســتفاده می کن پزشــکی، از جمل
در ایــن فرآینــد، نانــوذرات متصــل شــده بــه تومورهــا 
موجــب ایجــاد گرمــا در واکنــش بــه نــور لیــزر 
اســتفاده شــده بــه شــکل بیرونــی می شــوند. ایــن 
روش به عنــوان شــیوه ای مســتقل بــرای درمــان 

ــات رســیده اســت. ــه اثب ــی ب ــه خوب ســرطان ب
بــه گفتــه محققــان، زمانــی کــه نانــوذرات بــه منطقــه 
ــق  ــه از طری ــند، آن منطق ــور می رس ــر توم تحت تأثی
پالــس لیــزر نابــود می شــود. نانــوذرات نــور را جــذب 
ــد و آن را  ــز می کنن ــر آن تمرک ــز ب ــد لن ــرده و همانن ک
مســتقیم بــه ســوی لبــه تیــز ســتاره هدایــت می کننــد.

تغذیه

تغذیه مناسب، روحیه بهتر
ــر  ــی ب ــر عمیق ــی تأثی ــیوه زندگ ــی و ش ــم غذای رژی
ــات  ــه مطالع ــد و نتیج ــان دارن ــی انس ــت روح حال
نشــان می دهــد کــه رابطــه مســتقیمی میــان خوراکــی 
ــی وی  ــت روح ــد و حال ــرف می کن ــان مص ــه انس ک
ــد  ــات نشــان می دهن ــت مطالع ــود دارد. در حقیق وج
ــای  ــب گزینه ه ــردگی اغل ــه افس ــال ب ــراد مبت ــه اف ک
ــی  ــت روح ــه حال ــد ک ــاب می کنن ــی ای را انتخ غذای

آن هــا را بدتــر می کنــد.
خوشــبختانه خوراکی هــای بســیاری وجــود دارنــد کــه 
ــث  ــانند و باع ــراد بنش ــان اف ــر لب ــد ب ــد لبخن می توانن
ــی داشــته باشــد. در  ــرد احســاس خوب ــه ف شــوند ک
ــه ســالم اشــاره  ــد راهــکار تغذی ــه چن ــزارش ب ــن گ ای
شــده اســت کــه باعــث تقویــت حالــت روحــی انســان 

می شــود.
1.پرهیزازمصرفخوراکیهایفرآوریشده

ســریع ترین  از  یکــی  خــون  قنــد  تــوازن  حفــظ 
روش هایــی اســت کــه باعــث تقویــت فــوری حالــت 
ــز  ــای پرهی ــه معن ــن ب ــود. ای ــان می ش ــی انس روح
قنــدی  تصفیه شــده  مصــرف کربوهیدرات هــای  از 
ــموتی های  ــا و اس ــفید، آب میوه ه ــته س ــد نشاس مانن
خــود  غــذای  پایه گــذاری  عــوض  در  و  شــیرین 
پروتئین هــای کــم، چربی هــای ســالم  بر اســاس 
ماننــد ماهــی چــرب، آووکادو، زیتــون، مغزهــا، دانه هــا 
ــیدان  ــو از آنتی اکس ــبزیجات ممل ــادی س ــدار زی و مق

ــت. اس
2.ترسازمصرفچربیرامتوقفسازید

حــدود ۶۰ درصــد از مغــز انســان از چربــی اســت کــه 
عمدتــًا شــامل فســفولیپید و چربی هــای امــگا ۳ 
ــای  ــن چربی ه ــدن از ای ــردن ب ــروم ک ــود. مح می ش
آســیب می زنــد.  و خلق و خــو  تمرکــز  بــه  ســالم 
چربی هــای ســالم به ویــژه بــرای مغــز مفیــد هســتند 
و می تــوان دوز روزانــه خــود را از ســه روغــن متفــاوت 
ــی از  ــون، روغــن نارگیــل و روغن هــای غن روغــن زیت

ــه دســت آورد. ــد ماهــی چــرب ب امــگا ۳ مانن
3.چایسبزبنوشید

اگــر اســترس داریــد یــک فنجــان چــای ســبز 
بنوشــید. چــای ســبز حــاوی آنتی اکســیدان های 
ــه مشــخص شــده  ــه کاتچین هاســت ک ــوی از جمل ق
ایــن چــای  از مغــز محافظــت می کننــد؛  اســت 
همچنیــن حــاوی L theanine اســت کــه نشــان داده 
ــه  ــش ب ــز و کاهــش واکن ــت تمرک ــث تقوی شــده باع

می شــود. اســترس 
4.خوراکیهایمملوازویتامینDمصرفکنید

ســطح کــم ویتامیــنD در بــدن بــا افــت خلق و خــو و 
افســردگی ارتبــاط دارد. از آن جایــی کــه منبــع اصلــی 
 Dــن ــب ویتامی ــت کس ــید اس ــور خورش ــنD ن ویتامی
کافــی در فصــل زمســتان دشــوار می شــود. از ســوی 
ــا،  ــواع قارچ ه ــم در ان ــر ک ــنD در مقادی ــر ویتامی دیگ
جگــر، زرده تخم مــرغ، لبنیــات پرچــرب و ماهــی 
چــرب یافــت می شــود؛ بــا ایــن وجــود ممکــن اســت 
ــن الزم  ــن ویتامی ــن ای ــرای تأمی در فصــل زمســتان ب

شــود مکمــل ویتامیــنD نیــز مصــرف کــرد.

زیبایی

خداحافظی با جوش های صورت
در ایــن مطلــب گیاهانــی را معرفــی می کنیــم کــه 
ــه از بیــن بــردن  مصــرف آن هــا کمــک شــایانی ب

ــد. ــوش می کن ج
در  چربــی  تجمــع  علــت  بــه  جوش)آکنــه( 
بخش هــای مختلــف بــدن از جملــه صــورت، 
قفســه ســینه، شــانه و گــردن بــه وجــود می آیــد.

نمایــان  نوجوانــی  دوران  در  جوش هــا  برخــی 
می شونـــد کــه معــروف بــه جــوش غــرور جوانــی 
ــتند  ــی هس ــی عوامل ــور کل ــه ط ــا ب ــتند؛ ام هس
ــمار  ــه ش ــورت ب ــوش ص ــاس ج ــه و اس ــه پای ک
بیــن آن هــا اصلی ترین شــان  از  می رونــد کــه 
هورمون هــا و اختــالالت آن هــا، مصــرف داروهــای 

ــتند. ــدروژن و... هس ــاوی آن ــه ح ــاص ک خ
داشــتن رژیــم غذایــی نامناســب حــاوی چربــی و 
فســت فودها، اســتفاده از لــوازم آرایشــی چــرب و 
نامناســب و بدتــر از تمــام ایــن عوامــل، اســترس 

ــتند. ــورت هس ــوش ص ــده ج به وجود آورن
در ایــن مطلــب گیاهانــی را معرفــی می کنیــم کــه 
ــه از بیــن بــردن  مصــرف آن هــا کمــک شــایانی ب

ــد. ــوش می کن ج
 ترکیبی گیاهی برای نابودی جوش ها

بــرای ایــن منظــور بایــد یــک واحــد عــرق یونجــه 
را بــا یــک واحــد عــرق کیالــک یــا کاســنی، یــک 
ــوط  واحــد عــرق خارشــتر و یــک واحــد آب مخل
ــن  ــب( از ای ــر و ش ــه ۲ مرتبه)عص ــد و روزان کنی

ترکیــب بنوشــید.
 ترکیب زرشک کوهی و عناب

بــرای رفــع جوش هــا بــه کمــک ترکیــب زرشــک 
کوهــی و عنــاب بایــد نخســت ۲۰۰ گــرم عنــاب و 
ــی بشــویید؛  ــه خوب ــرم زرشــک کوهــی را ب ۲۰۰ گ
ــرف  ــک ظ ــل ی ــد و داخ ــا را بکوبی ــپس آن ه س

ــد. پالســتیکی بریزی
بــه آن اضافــه و ترکیــب  لیتــر آب  حــدود ۲ 
حاصــل را در یخچــال نگهــداری و پــس از حــدود 
۱۰ ســاعت، روزانــه ۲ لیــوان از آب آن را میــل 

ــد. کنی
کــه  افــرادی  بــرای  ترکیــب  ایــن  مصــرف 
اســت. ممنــوع  دارنــد،  پاییــن  فشــارخون 

 ماسک دارچین و عسل
بــرای تهیــه ماســک دارچیــن و عســل بــه ۲ قاشــق 
غذاخــوری عســل و یــک قاشــق چای خــوری 

دارچیــن نیــاز داریــد. 
ــدت ۱۰  ــه م ــا ب ــر روی جوش ه ــن ماســک را ب ای
تــا ۱۵ دقیقــه قــرار دهیــد. ســپس آن را بشــویید 

و صــورت خــود را خشــک کنیــد.
 ماسک پوست پرتقال

بــرای تهیــه ماســک پوســت پرتقــال بایــد پوســت 
مخلــوط  را  آب  و  پرتقــال  عــدد   ۲ خالل شــده 
کنیــد و آن را بــه مــدت ۲۰ تــا ۲۵ دقیقــه بــر روی 

ــد. ــرار دهی ــا ق جوش ه
ســپس پوســت خــود را بــا آب به خوبــی بشــویید 

و بــا اســتفاده از ِکــرِم، مرطــوب کنیــد.

بــا توجــه بــه اهمیــت شــیر و فرآورده هــای لبنــی 
در تغذیــه و ســالمت جامعــه، تولیــد و مصــرف این 
محصــوالت همــواره مــورد توجــه سیاســت گذاران 

و برنامه ریــزان کشــور قــرار داشــته اســت.
ــی  ــزان چرب ــن می ــه بی ــد ک ــت بدانی ــب اس جال
موجــود در شــیر و جــذب کلســیم، نســبت عکــس 
وجــود دارد؛ یعنــی هــر چقــدر چربــی موجــود در 
شــیر بیشــتر باشــد، جــذب کلســیم کمتــر اســت 
ــزان  ــد، می ــرب باش ــیر کم چ ــه ش ــی ک و در صورت

ــود. ــتر می ش ــدن بیش ــیم در ب ــذب کلس ج
کلســیم بــا چربــی، ترکیبــی صابون ماننــد تشــکیل 
می دهــد کــه مانــع از جــذب کلســیم در بــدن 
ــیر  ــی ش ــر چرب ــح، اگ ــن توضی ــا ای ــود. ب می ش
ــه همــان نســبت جــذب کلســیم  ــر باشــد، ب کمت

ــود. ــام می ش ــر انج بهت
بهتــر اســت بدانیــد کــه کلســیم یکــی از مهم تریــن 
ــه در  ــت ک ــدن اس ــاز ب ــورد نی ــی م ــواد معدن م
رشــد اســتخوان، دنــدان، مــو و ناخــن نقــش 
ــیم،  ــود کلس ــن، کمب ــر ای ــالوه ب ــی دارد. ع حیات
ــز  ــدن را نی ــری و فعالیــت عضــالت ب تحریک پذی

دچــار مشــکل می کنــد.
نشــان می دهــد کــه کلســیم در  پژوهش هــا 
کاهــش وزن، پیشــگیری از ســرطان روده بــزرگ، 
کاهــش عــوارض یائســگی، تنظیــم فشــار خــون 
ــش  ــز نق ــی نی ــای قلب ــگیری از بیماری ه و پیش

ــری دارد. مؤث

چربــی موجــود در شــیر بــه طــور متوســط حــدود 
۳.۸ تــا ۴ درصــد اســت، امــا میــزان چربــی 
شــیرهای موجــود در بــازار کمــی متفــاوت اســت؛ 
کــه در ایــن میــان شــیر ۲.۵ درصــد چربــی، بــرای 
ایــده آل محســوب  بیشــتر گروه هــای ســنی، 
از  آگاهــی  بــرای  فرصــت  ایــن  می شــود.در 
بایدهــا و نبایدهــای مصــرف شــیرهای کم چــرب 
»دکتــر  بــا  را  ایمنــا گفت وگویــی  پرچــرب،  و 
و  علــوم  دکتــرای  میرلوحــی،  مریم الســادات 
صنایــع غذایــی« انجــام داده اســت کــه مشــروح 

آن را در ادامــه می خوانیــد:
 مصرف شیر برای بسیاری از مردم 

جهان، بخش جدایی ناپذیر برنامه غذایی 
صبحانه است. اما بسیاری بر این نظرند 
که شیر نه تنها به سالمت انسان کمکی 

نمی کند، ضرر هم می رساند. واقعیت ها و 
تحقیقات در این باره چه می گویند؟ 

مصــرف شــیر در اروپــا ســابقه ای چنــد هــزار ســاله  
دارد و تحقیقــات نشــان می دهنــد کــه حــدود 
شــش هــزار ســال پیــش مردمــان اروپــا شــیر گاو 

می خوردنــد.
ــه  ــا نســبت ب حــدود ۸۵ درصــد شــهروندان اروپ
الکتــوز موجــود در شــیر حساســیتی ندارنــد؛ 
ــا  ــوز ی ــه الکت ــی کــه حساســیت نســبت ب در حال
همــان قنــد طبیعــی شــیر در بعضــی قاره هــا 

ــت. ــیار باالس بس

ــیر  ــرف ش ــه مص ــد ک ــان می دهن ــات نش تحقیق
و لبنیــات، خطــر ســکته مغــزی، بیماری هــای 
ــش  ــرطان روده را کاه ــت و س ــی، دیاب قلبی عروق

می دهــد.
 آیا شیر کم چرب کلسترول خون را 

کاهش می دهد؟ 
 تحقیقــات محققــان ثابــت کــرده، مصــرف ۴ 
لیــوان شــیر پرچــرب در یــک روز کلســترول 
خــون را افزایــش می دهــد. یــک برنامــه غذایــی 
صحیــح و مناســب بایــد دارای مقادیــر کمــی 
کلســترول و چربــی اشــباع باشــد. ۴ لیــوان شــیر 
پرچــرب، مقــدار ۱۵۰ میلی گــرم کلســترول دارد 
کــه نصــف مقــدار دریافتــی مجــاز روزانــه اســت.
نوشــیدن ۴ لیــوان شــیر پرچــرب در روز، بــه 
۲۴۰ گــرم  یــا  تخم مــرغ  عــدد  یــک  همــراه 
گوشــت قرمــز، مقــدار کلســترول را از حــد مجــاز 
ــرم  ــرب، ۸ گ ــیر پرچ ــوان ش ــرد.۴  لی ــر می ب باالت
چربــی اشــباع دارد کــه باالتریــن حــد مجــاز 
ــر  ــع دیگ ــد مناب ــرد بای ــورت ف ــن ص ــت، در ای اس
چربــی اشــباع مثــل گوشــت قرمــز، گوشــت مــرغ، 
تخم مــرغ، کــره و روغــن نباتــی جامــد را کاهــش 

ــد. ــود آســیب نزن ــه ســالمت خ ــا ب ــد ت ده
مصــرف ۴ لیــوان شــیر بــرای فــردی کــه بخواهــد 
ــه،  ــا ن ــده اســت ی ــن آم ــد کلســترول او پایی بدان
مناســب نیســت! شــیرهای پرچــرب حــاوی 
کلســترول بــاال و  اســید چــرب اشباع شــده 
ــا کلســترول افزایــش  بیشــتری اســت. اینکــه آی
ــه  ــر و اینک ــا خی ــت ی ــوب اس ــد خ ــدا می کن پی
ــی  ــی و عروق ــای قلب ــث بیماری ه ــد باع می توان
ــیر  ــوان ش ــر ۲ لی ــت. اگ ــم اس ــیار مه ــود، بس ش
ــوان شــیر پرچــرب مقایســه  ــا ۲ لی کم چــرب را ب
ــری دارد. ــترول باالت ــرب کلس ــیر پرچ ــم، ش کنی
 جذب کلسیم در شیرهای پرچرب بهتر 

انجام می شود یا در شیرهای کم چرب؟ 
شــیر کم چــرب مقــدار کمــی نســبت بــه شــیرهای 
ــاوت  ــن تف ــا ای ــری دارد، ام پرچــرب کلســیم کمت
هــا بــه قــدری نیســت کــه  بــرروی افــرادی 
ــا مشــکل کمبــود کلســیم مواجــه هســتند،  کــه ب
ــد  ــی توان ــرب م ــر چ ــیر پ ــون ش ــر بگذارد.چ تأثی
 D بیشــتری داشــته باشــد و ویتامیــن Dویتامیــن
ترکیبــی اســت کــه بــر روی جــذب کلســیم 
تأثیــر می گــذارد، شــاید اگــر کســی در رژیــم 
ــادت دارد شــیر پرچــرب بخــورد؛  ــی خــود ع غذای
چــون ویتامیــنD بیشــتری دارد، جــذب کلســیم 

ــد. ــاق بیفت ــرای او اتف ــتری ب بیش

 برای کودکان باید از چه نوع شیرهایی 
استفاده کرد؟ 

در حــال حاضــر دســتورالعمل های تغذیــه ای ملــی  
لبنیــات کم چــرب  و بین المللــی بــر مصــرف 
و  قلبــی  بیماری هــای  چــون  دارنــد؛  تأکیــد 
عروقــی و همچنیــن چاقــی در میــان افــراد 
فراگیــر اســت و مــا بایــد از دســتورالعمل های 

ــم. ــروی کنی ــه ای پی ــی تغذی اصل
از ســال ۲۰۱۳ بــه ایــن طــرف، مطالعاتــی انجــام و 
مکــرر اعــالم شــده کــه در شــرایط خاصــی نشــان 
داده شــده جایگزیــن کــردن لبنیــات پرچــرب بــه 

جــای کم چــرب فوایــدی هــم داشــته اســت.
دارنــد،  باالیــی  کــودکان گــروه متابولیســمی 
بنابرایــن شــاید محــدود کــردن آن هــا بــه لبنیــات 
ــدن  ــاز ب ــورد نی ــری م کم چــرب باعــث شــود کال

ــن نشــود. ــا تأمی آن ه
ــی  ــه حام ــذا و تغذی ــی غ ــن علم ــس انجم رئی
ســالمت ایــران هــم اعــالم کــرده اســت کــه 
بــرای کــودکان و نوجوانــان مصــرف شــیر پرچــرب 
ــه  ــت ک ــر اس ــس بهت ــتری دارد، پ ــرورت بیش ض
شــیر مــورد تغذیــه ایــن گــروه ســنی کــه حتــی 
می توانــد دوره جوانــی را هــم شــامل شــود، شــیر 

پرچــرب باشــد.
ــاز  ــرژی مورد نی ــد از ان ــدود ۳۰ درص ــودکان ح ک
خــود را می تواننــد از چربــی شــیر دریافــت کننــد، 
بنابرایــن مصــرف شــیر پرچــرب بــرای آن هــا 

ــت. ــروری اس ض
 چه افرادی نباید شیرهای پرچرب را 

استفاده کنند؟ 
ــت  ــه دریاف ــتند ک ــرادی هس ــر اف ــال حاض در ح
می کننــد؛  حســاب  را  خــود  کالــری  روزانــه 
ــی و  ــای قلب ــی و بیماری ه ــت مســئله چاق اهمی
عروقــی را افــراد در جوانــی متوجــه نیســتند، امــا 
ــاز  ــا مسئله س ــرای آن ه ــالمندی ب ــنین س در س

می شــود.
بیــن ۲ لیــوان شــیر پرچــرب و کم چــرب بــه 
راحتــی می تــوان تفــاوت یــک قاشــق مرباخــوری 

ــرد. ــره را احســاس ک ک
ــای  ــال  الزم دارد از مزای ــن ح ــی در عی ــر کس اگ
برنامــه  در  شــود،  بهره منــد  کم چــرب  شــیر 
کم چــرب  شــیر  می توانــد  خــود  تغذیــه ای 
ــر  ــای دیگ ــه در ج ــرط آنک ــه ش ــد؛ ب ــاظ کن را لح

ــد. ــرده باش ــذف ک ــی را ح ــا چرب ــری ی کال
تحقیقــات انجام شــده محققــان ســوئدی نشــان 
می دهــد کــه مصــرف شــیر کم چــرب ضررهایــی 

بــرای ســالمتی افــراد در بــر داشــته اســت؛        
در حالــی کــه مصــرف شــیر پرچــرب باعــث 
افزایــش انــرژی در افــراد و کاهــش مصــرف 

کربوهیدرات هــا مـی شـــود.
 افرادی که از پوکی استخوان 

رنج می برند، چه کنند؟ 
بایــد روزانــه از دو ســهم یعنــی ۲ لیــوان کامل)هــر 
ــان  ــا هم ــد ی ــوان ۲۴۰CC( شــیر مصــرف کنن لی
یــا            ماســت  لیــوان  دو ســوم  یــا  دوغ  مقــدار 

ــد. ــتفاده کنن ــه اس ــر روزان ــرم پنی ۵۰ گ
 چه کسانی شیر کم چرب 

مصرف کنند؟ 
یــک لیــوان شــیر کم چــرب )۲۴۰ سی ســی( 
بــا  شــیر  لیــوان  یــک  ۹۰  کیلوکالــری،  دارای 
ــوان  ــک لی ــری و ی ــی ۱۲۰ کیلوکال ــی معمول چرب
ــه  ــت ک ــری اس ــرب دارای ۱۵۰ کیلوکال ــیر پرچ ش
مقایســه ایــن ارقــام بــه خوبــی نشــان می دهــد 
وزن  افزایــش  پرچــرب،  شــیر  مصــرف  کــه 

بــه همــراه دارد. را  مصرف کننــدگان 
پــس هــر چنــد کــه بــه ذائقــه ایرانیــان مصــرف 
شــیر پرچــرب خوش تــر بــه نظــر می رســد، 
ــراد چــاق  ــرای اف ــوع شــیر ب ــن ن امــا مصــرف ای
ــه  ــوط ب ــای مرب ــه بیماری ه ــه زمین ــرادی ک و اف

ــود. ــه نمی ش ــد، توصی ــی دارن چاق

زنــان  بــرای  خصوصــا  بزرگســاالن  گــروه  در 
اســت. بهتــر  کم چــرب  شــیر  مصــرف 

پوکی اســتخوان از بیماری هــای شــایع اســت کــه 
ممکــن اســت از عــوارض کمبــود کلســیم باشــد، 
ــال  ــن بیمــاری مبت ــه ای ــان بیشــتر از مــردان ب زن

می شــوند.
ــرف  ــه، مص ــان تغذی ــاس متخصص ــن اس ــر ای ب
ــان  ــه زن ــرب آن را ب ــوع کم چ ــا ن ــیر ، خصوص ش
ــتری  ــیم بیش ــذب کلس ــا ج ــد ت ــه می کنن توصی

ــدن داشــته باشــد. ــرای ب ب

،،
کلســیم بــا چربــی، ترکیبــی صابون ماننــد 
تشــکیل می دهــد کــه مانــع  از  جــذب 
کلســیم در بــدن می شــود. بــا ایــن توضیــح، 
اگــر چربــی شــیر کمتــر باشــد، بــه همــان 
نسبت جذب کلسیم بهتر انجام می شود.

دکترای علوم و صنایع غذایی:

با مصرف شیر خطر سکته مغزی و سرطان روده را کاهش دهید
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خانواده
اصول اساسى در تربیت فرزند 

اصل دهم : فرزند را 
به گناه وادار نكردن 

S.Iravani@eskimia.ir
صدیقه ایروانیگروه خانواده

در ســری مطالــب گذشــته از اصــول مهــم و اساســی 
در تربیــت فرزنــد صحبــت کردیــم. در ادامــه نیــز بــا 

مــا همــراه باشــید.
 او را به گناه و طغيان وادار نكند؛ 

و اليُرِْهقُُه.
ــرد،  ــرار مى گي ــورد توجــه ق ــر م ــه كمت از مســائلى ك
انجــام گنــاه در حضــور كــودك اســت كــه ايــن نوعــى 
ترغيــب و واداشــتن او بــه گنــاه اســت، مــا در حضــور 
ــم،  ــران را مى كني ــت ديگ ــان غيب ــودک و فرزندم ك
ديگــران را مســخره مى كنيــم، دروغ مى گوييــم و... 
ــه  ــت او را وادار ب ــى از روى غفل ــه گاه ــر اينك . بدت

ــم.  ــاه مى كني گن
ــه  ــته و كوفت ــا خس ــى م ــت زمان ــن اس ــاًل ممك مث
از ســر كار آمــده باشــيم، آمادگــى جــواب دادن 
ــن  ــى رفت ــا آمادگ ــيم و ي ــته باش ــن را نداش ــه تلف ب
بــه درب خانــه بــراى پاســخگويى بــه طلبــكار و... را 
ــه هميــن جهــت اگــر كســى در  نداشــته باشــيم؛ ب
ــرو  ــم ب ــان مى گويي ــه معصومم ــه بچ ــزل را زد ب من
ببيــن اگــر فالنــى اســت بــه او بگــو پــدرم در خانــه 
نيســت، او نيــز كــه نمى دانــد دروغ چيســت و 
دروغ گويــى بلــد نيســت مــی رود در را بــاز مى كنــد، 
ــذا  ــه، ل ــدر گفت ــًا همــان شــخص اســت كــه پ اتفاق
مى گويــد پــدرم گفــت كــه بگويــم در خانــه نيســت.

ايــن مســئله نوعــى آمــوزش دروغ گفتــن بــه 
ــان و  ــاه و طغي ــه گن ــتن او ب ــت و واداش ــد اس فرزن
ــرى درســت  ــى در نظــر او ام از همين جــا دروغ گوي
و قابل قبــول خواهــد شــد و قبــح دروغ بــراى او 

ريختــه مى شــود.
ــه هــر دليلــى وادار و مبتــال  ــد را ب پــس نبايــد فرزن
بــه گنــاه كــرد؛ زيــرا ايــن گنــاه او را در آينــده انســانى 
طغيانگــر خواهــد كــرد و گناهــش بــه دوش آن 
كســى اســت كــه او را بــه ايــن امــر راهنمايــى 
ــواه  ــد و خ ــوده باش ــه ب ــواه آگاهان ــت، خ ــرده اس ك
غير آگاهانــه.از جملــه اصولــى كــه بايــد در امــر 
تربيــت مــورد توجــه جــدى قــرار گيــرد ايــن اســت 
كــه والديــن و مربيــان بايــد فرزنــد و متربــى را بــه 
گنــاه نكشــانند و چــه بهتــر كــه حتــى از ورود آن هــا 
ــان را  ــد و گناه ــرى کنن ــره جلوگي ــان صغي ــه گناه ب
ــا آگاهــى از اينكــه  ــه آن هــا بشناســانند كــه ب نيــز ب
ــوند.  ــود وارد آن نش ــوب مى ش ــاه محس ــرى گن ام
چــه يــارى رســاندنى مهم تــر از ايــن وجــود خواهــد 
داشــت کــه مــا نه تنهــا فرزندمــان را بــه گنــاه 
ــت  ــاه محافظ ــه گن ــه او را از ورود ب ــانيم؛ بلك نكش

ــم؟ كني
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دفتر آیت هللا سیستانی اعالم کرد:

اربعین در عراق، جمعه ۱۹ آبان است
ــن  ــرد: روز اربعی ــام ک ــت هللا سیســتانی اع ــر آی دفت
ــه  ــن ب ــس از اربعی ــک روز پ ــراق، ی ــینی در ع حس
تقویــم ایــران، یعنــی جمعــه ۱۹ آبــان خواهــد بــود.
زیــرا محــرم امســال ۳۰ روزه بــوده و امــروز آخریــن 

ــت. ــرم اس روز مح
مســئول دفتــر ایــن مرجــع تقلیــد، بــه خبرنــگار مهــر 
گفــت: هــال مــاه صفــر بــرای ایشــان محــرز نشــده 

و محــرم امســال ۳۰ روزه اســت.

آیت هللا سبحانی:توجه به علم 
کالم در علوم انسانی اسالمی 

ضروری است
ــوم  ــی عل ــره بین الملل ــن کنگ ــه چهارمی هیئت رئیس
اســاتید  از  بــه همــراه شــماری  انسانی اســامی 
آیــت هللا  بــا  انسانی اســامی،  علــوم  برجســته 

ســبحانی دیــدار و گفت وگــو کردنــد.
  آیــت هللا ســبحانی، بــا مثبــت ارزیابــی کــردن ایــن 
گونــه حرکت هــا، بــر لــزوم توجــه روشــمند بــه 
ــامی  ــوم انسانی اس ــی عل ــم کام در مبان ــور عل حض
تأکیــد کــرده و صیانــت از ســرمایه های فکــری 
برابــر  در  نداشــتن  تزلــزل  و  انفعــال  و  اســام 
هجمه هــای فکــری بــه تعالیــم اســامی را ضــروری 

ــد. خوان

هم زمانی آزمون قرآن و عترت 
وزارت ارشاد و سازمان اوقاف  

پــس از ادغــام آزمون هــای قرآنــی ســازمان اوقــاف 
و وزارت ارشــاد، مقــرر شــد آزمــون واحــد قرآنــی ۲۶ 

بهمن مــاه در ســه رشــته اصلــی برگــزار شــود.
ــی  ــزوم هماهنگــی و اجــرای آزمون ــه ل ــا توجــه ب   ب
ــت  ــئوالن معاون ــم مس ــرآن کری ــه ق ــد در زمین واح
قــرآن و عتــرت ارشــاد و مرکــز امــور قرآنــی ســازمان 
اوقــاف و امــور خیریــه تصمیــم گرفتنــد آزمون هــای 
قرآنــی خــود را بــه صــورت هم زمــان و واحــد برگــزار 
ــه  ــه ب ــی ک ــد قرآن ــون واح ــن آزم ــزاری ای کنند.برگ
نوعــی مانــور قرآنــی کشــور تلقــی می شــود، بــا 
ــاه  ــاف ۲۶ بهمن م ــازمان اوق ــاد و س ــارکت ارش مش
ــت  ــده اس ــی ش ــور پیش بین ــتان کش در 4۰۰ شهرس
کــه البتــه بــه گفتــه مســئوالن، برخــی دیگــر از نهادها 
نیــز آمادگــی خــود بــرای مشــارکت بــا ایــن آزمــون 
و ادغــام آزمون هــای قرآنــی دســتگاه خــود را اعــام 

کرده انــد.

برگزاری هفته قرآن دانشجویان 
هم زمان با اربعین حسینی

ــت  ــرت)ع( وزارت بهداش ــرآن و عت ــز ق ــس مرک رئی
قــرآن  هفتــه  امســال  گفــت:  درمــان کشــور  و 
دانشــجویان هم زمــان بــا اربعیــن حســینی، در 
روزهــای ۱۸ الــی ۲4 آبــان مــاه هم زمــان  بــا 

می شــود. برگــزار  اربعیــن حســینی 
محمدمهــدی بحرالعلــوم افــزود: برنامه هایــی در 
ایــن هفتــه بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی ابــاغ کردیم 
ــی  ــه قرآن ــر روز از هفت ــرای ه ــاس آن ب ــر اس ــه ب ک
دانشــجویان یــک برنامــه در نظــر گرفته شــده اســت 

تــا دانشــگاه علــوم پزشــکی آن را برگــزار کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه تــاش می شــود در هفتــه قــرآن 
دانشــجویان، فضــای قرآنــی بــر دانشــگاه ها حاکــم 
شــود، تصریــح کــرد: از جملــه شــاخصه های برگزاری 
هفتــه قــرآن در ســال جــاری تاقــی آن بــا اربعیــن 
ــی، باعــث می شــود  ــن هم زمان حســینی اســت و ای
ــل  ــر را کام ــرت یکدیگ ــرآن و عت ــای ق ــه بحث ه ک

کننــد.

برگزاری کنگره بزرگداشت 
آیت هللا سیدمصطفی خمینی 

در تهران و قم  
آیــت هللا  بزرگداشــت  کنگــره  علمــی  دبیــر   
ــره در  ــن کنگ ــای ای ــی برنامه ه ســیدمصطفی خمین
ــت هللا ســیدمصطفی  ــن ســالگرد شــهادت آی چهلمی
خمینــی را تشــریح کــرد. دبیــر علمــی کنگــره 
ــت: از  ــامی گف ــه اس ــگ و اندیش ــگاه فرهن پژوهش
ســال ۱۳۷۶ کــه در قــم کنگــره ای بــرای بزرگداشــت 
ــود  ــده ب ــزار ش ــی)ره( برگ ــی خمین ــهید مصطف ش
تاکنــون تــاش جــدی و علمــی در حــد ملــی 
ــا  ــه ب ــا اینک ــود ت ــه ب ــورت نگرفت ــان ص ــرای ایش ب
ــامی و  ــه اس ــگ و اندیش ــگاه فرهن ــکار پژوهش ابت
ــورای  ــف، ش ــکل های مختل ــز و تش ــوت از مراک دع
سیاســت گذاری کنگــره در ســال گذشــته شــکل 
گرفــت و حــدود ۱۱ جلســه در طــی ایــن مــدت برگزار 
و سیاســت های کنگــره و محورهای آن ترســیم شــد. 
حجت االســام علــی ذوعلــم، افــزود: نهــاد نمایندگــی 
مقــام معظــم رهبــری، مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار، 
شــورای هماهنگــی ســازمان تبلیغــات اســامی، 
ســازمان صــدا و ســیما، حــوزه علمیــه تهــران، بنیــاد 
ــامی و  ــاب اس ــه انق ــی، دانش نام ــخ پژوهش تاری
مرکــز اســناد انقــاب از جملــه نهادهایــی بودنــد کــه 
در جلســات سیاســت گذاری حضــور داشــتند. پــس 
ــن  ــتاد ای ــه س ــده ب ــاالت دریافت ش ــی مق از بررس
ــه علمی پژوهشــی کــه  کنگــره،  در مجمــوع ۱۵ مقال
قابلیــت انتقــال دارنــد، تأییــد شــدند کــه بخشــی از 
ــه و بخشــی  ــره، ارائ ــزاری کنگ ــا در بخــش برگ آن ه

دیگــر در زمان هــای دیگــری ارائــه می شــوند. 
ــی  ــاره زندگ ــز درب ــتند نی ــن مس ــزود: چندی وی اف
ــی در دســتور پخــش صــدا  ــی خمین شــهید مصطف
و ســیما قــرار دارد. تهیــه یــک جلــد کتــاب در جهــت 
ــی  ــهید مصطف ــخصیت ش ــا ش ــان ب ــنایی جوان آش
ــرای کنگــره  خمینــی از دیگــر کارهایــی اســت کــه ب

انجــام شــده اســت.  
ــر  ــا رهب ــره ب ــتاد کنگ ــای س ــدار اعض ــم، از دی ذوعل
معظــم انقــاب خبــر داد و تصریــح کــرد: قــرار 
ــاه اعضــای ســتاد کنگــره  اســت، یکشــنبه ۳۰ مهرم
ــدار داشــته باشــند و از  ــر معظــم انقــاب دی ــا رهب ب
ــره  ــن کنگ ــزاری ای ــاره برگ ــان درب ــای ایش رهنموده

ــد. ــتفاده کنن اس

گردشگری

باستان شناسان به تپه ۶۵۰۰ ساله 
شیراز رفتند

ــی  ــای باستان شناس ــل دوم کاوش ه ــات فص  عملی
بــا  همــراه  در شــیراز  پوســتچی  تپــه  روی  بــر 
ــرای شــناخت عرصــه  ــی در برخــی نقــاط ب گمانه زن

ــت. ــده اس ــاز ش ــه آغ ــم محوط و حری
ــت  ــرب سرپرس ــنعلی ع ــنا، حس ــزارش ایس ــه گ ب
ــه  ــی تپ ــات باستان شناس ــه مطالع ــترک برنام مش
پوســتچی، گفــت: برنامــه فصــل دوم شــامل کاوش 
و حفــاری گســترده در الیه هــای فرهنگی اســتقراری 
ــا هــدف آگاهــی از ســاختارهای  ــود کــه ب خواهــد ب
ــی،  ــای اجتماع ــواهدی از فعالیت ه ــکونتی و ش س
اقتصــادی و صنعتــی ســاکنان ایــن محوطــه انجــام 

می  شــود. 
وی بــا اشــاره بــه آغــاز فصــل نخســت ایــن 
ــی از  ــا در ســال ۱۳۹۵ از شناســایی بقایای کاوش ه
ــل  ــم قب ــزاره پنج ــون در ه ــای دوران باک فرهنگ ه
از میــاد تــا دوران تاریخــی خبــر داد و گفــت: 
زیــادی ســفال های  ایــن کاوش هــا مقادیــر  در 
ســنت های  بــه  مربــوط  منقــوش  نخودی رنــگ 
باکــون و همچنیــن یافته هــای دیگــری ماننــد 
ــتخوانی  ــیای اس ــا و اش ــنگی، مهره ه ــای س ابزاره

ــود. ــده ب ــت ش یاف
عــرب از تپــه پوســتچی بــه عنــوان یکــی از معــدود 
محوطه هــای باقیمانــده از دوران پیــش از تاریــخ 
ــن  ــرد و گفــت: ای ــام ب در جلگــه و دشــت شــیراز ن
تپــه در حاشــیه بزرگــراه بلــوار رحمــت شــهر شــیراز 
ــکونت از  ــداوم س ــان دهنده ت ــه نش ــده ک ــع ش واق
حــدود شــش هــزار و پانصــد ســال پیــش در ایــن 

منطقــه اســت.

بزرگداشت حافظ در سارایوو
 مراســم روز بزرگداشــت خواجــه شــمس الدین 
محمــد شــیرازی، بــه همــت رایزنــی فرهنگــی 
ــن    ــنی و هرزگوی ــران در بوس ــامی ای ــوری اس جمه

ــد. ــزار ش برگ
ــات  ــاد شــعر و ادبی شــاعران اعزامــی از  ســوی بنی
ــی  ــره بین الملل ــرای حضــور در کنگ ــه ب داســتانی ک
شــعر ســارایوو بــه ایــن کشــور اعــزام شــده بودنــد، 
ــی  ــان فارس ــجویان زب ــاتید و دانش ــراه اس ــه هم ب
ــدان  دانشــکده فلســفه دانشــگاه ســارایوو، عاقه من
بــه شــعر و ادب فارســی و ایرانیــان مقیــم بوســنی و 
هرزگویــن عــاوه بــر شــرکت در نشســت های ادبــی 
بــا حضــور در ایــن رویــداد، یــاد شــاعر نامــدار ایرانــی 

را گرامــی داشــتند.

گشایش بزرگترین سفره حضرت 
رقیه)س( در نائین

ــتان  ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام ــس اداره اوق  رئی
حســینی  سه ســاله های  تجمــع  گفــت:  نائیــن 
ســفره  بزرگتریــن  شــدن  بــا گســترده  همــراه 
حضــرت رقیــه)س( در جــوار حــرم مطهــر امامــزاده 
ســلطان ســیدعلی)ع( نائیــن برگــزار می شــود.

ــت:  ــار داش ــی اظه ــد جبل ــا احم ــزارش ایمن ــه گ ب
ایــن همایــش بــا حضــور مــادران و کــودکان ســه تــا 
پنــج ســاله و بــا همــکاری مجمــع جهانــی خادمــان 
ــنبه ۲  ــین)ع( روز سه ش ــه بنت الحس ــرت رقی حض
ــاء در  ــرب و عش ــاز مغ ــه نم ــس از اقام ــاه پ آبان م
ــلطان  ــزاده س ــدس امام ــتان مق ــه آس رواق فاطمی

ــود. ــزار می ش ــن برگ ــیدعلی)ع( نائی س
ــار،  ــن خاکس ــم حس ــن مراس ــه داد: در ای وی ادام
ذاکــران  از  کبیــرزاده  حســین  و  بیگــی  علــی 
ــان  ــد و در پای ــی می پردازن ــه مداح ــت)ع( ب اهل بی
کلیــه حاضــران میهمــان ســفره کریمانــه  نیــز 

حضــرت رقیــه)س( خواهنــد بــود.

مرمت پشت بام اتاق آئینه   خانه 
تاریخی بروجردی کاشان

مســئول دفتــر فنــی رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری کاشــان، از پایــان 
تاریخــی  آئینــه  خانــه  اتــاق  مرمــت پشــت بام 
ــان  ــا بی ــادی ب ــمیه فره ــر داد.  س ــردی خب بروج
اینکــه خانــه تاریخــی بروجــردی اکنــون بــه عنــوان 
ــه  ــورد توج ــاخص م ــی ش ــای تاریخ ــاد خانه ه نم
جهانیــان اســت، گفــت: چنــد مــاه پیــش از طــرف 
دبیــرکل یونســکو، خانــه تاریخــی بروجــردی کاشــان 
بــا معمــاری بی نظیــرش بــه عنــوان زیباتریــن 
ــی  ــن در ســال ۲۰۱۶ معرف ــاره که ــه تاریخــی ق خان

شــد.
بــه گفتــه وی، بــا زنده ســازی ایــن بنــای تاریخــی، 
ــر  ــاد و ب ــگران ایج ــرای گردش ــمند ب ــی ارزش فرصت
ــد«  ــر احم ــلطان امی ــه »س ــی محل ــای فرهنگ غن

افــزوده می شــود.

دومین سالگرد شهید مدافع حرم 
»حمیدرضا دایی تقی«  

ــهید  ــدار ش ــهادت پاس ــالگرد ش ــن س ــم دومی مراس
مدافــع حــرم حمیدرضــا دایی تقــی 4 آبــان در اصفهــان 
ــه مقاومــت بســیج  ــه همــت ناحی برگــزار می شــود. ب
امــام رضــا)ع( مراســم بزرگداشــت و دومیــن ســالگرد 
شــهادت پاســدار شــهید مدافــع حــرم حمیدرضــا 
دایــی تقــی     چهــارم آبان  مــاه ۱۳۹۶ از ســاعت 
ــهدای  ــتان ش ــینی)ع( گلس ــه حس ــا ۱۷ در خیم ۱۵ ت
ــلمین  ــام والمس ــخنرانی حجت االس ــا س ــان ب اصفه
وافــی و مدیحه ســرایی مــداح اهل بیــت)ع( حــاج 

ــود. ــزار می ش ــتی برگ ــد یزدخواس محم
بــه گــزارش تســنیم شــهید حمیدرضــا دایی تقــی 
در درگیــری بــا تروریســت های تکفیــری ظهــر روز 
تاســوعا اول مهرمــاه ۹4 بــر اثــر اصابــت ترکش هــای 
خمپــاره، زخمــی و راهــی بیمارســتان شــد و ســرانجام 
ــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل  در ظهــر روز عاشــورا ب

آمــد.

 رئیــس بنیــاد پژوهش هــای اســامی آســتان 
ــه نتیجــه رســیدن  ــرای ب قــدس رضــوی گفــت: ب
ــز در کار  ــص و متمرک ــخاصی خال ــد اش ــور بای ام
شــوند. نبایــد افــراد بــا مشــغله های مختلــف 
ــوم  ــوع عل ــا موض ــه ای ب ــتن مقال ــه نوش ــط ب فق

اکتفــا کننــد. انسانی اســامی 
ــه گــزارش فــارس، حجت االســام و المســلمین  ب
مهــدی شــریعتی تبار رئیــس بنیــاد پژوهش هــای 
اســامی آســتان قــدس رضــوی دربــاره رونــد 
تولیــد  گفــت:  انسانی اســامی  علــوم  تولیــد 
اســت.  ترکیبــی  کاری  انسانی اســامی  علــوم 
ــا  ــوم ب ــن عل ــه ای ــد در زمین ــم تولی ــا می خواهی م
ــته  ــامی داش ــی اس ــا مبان ــش ب ــق و پژوه تحقی
ــر و  ــا عناص ــی را ب ــن کار ترکیب ــد چنی ــیم. بای باش
ــا و  ــی کارگروه ه ــام داد. یعن ــی انج ــل ترکیب عوام
ــوم انســانی و  ــروه عل ــی از گ تشــکل های مطالعات

ــند. ــته باش ــور داش ــامی حض ــوم اس ــروه عل گ
طلیعــه  انســانی  علــوم  ســایت  بــا  کــه  وی 
ــاره  گفت و گــو می کــرد، افــزود: شــاید عــده ای درب
مطالعــات علــوم انســانی افــراد توانمنــدی باشــند 
مثــا در رشــته های روان شناســی و مدیریــت و … 
؛ امــا بــا مبانــی اســامی آشــنا نباشــند.گاهی افراد 
در زمینــه مطالعــات اســامی توانمنــد هســتند؛ امــا 

مطالعــه در حــوزه علــوم انســانی نداشــته اند. 
بایــد افــرادی کــه در هــر دو زمینــه فعــال هســتند 
ــا هــر دو گــروه در ســیر مطالعاتــی جــدی قــرار  ی
بگیرنــد. اینکــه همایــش یــا کنگــره ای برگــزار شــود 
و ســپس مســئله بــه حــال خــود رهــا شــود، راه بــه 

جایــی نخواهیــم بــرد.

ــه  ــام در زمین ــم اس ــا می کنی ــا ادع ــزود: م وی اف
علــوم انســانی نظریــه دارد و بخشــی از علــوم 
ــد  ــی مانن ــع دین ــون و مناب ــامی در مت انسانی اس
ــجادیه  ــه س ــه و صحیف ــم و نهج الباغ ــرآن کری ق
و جوامــع حدیثــی مــا وجــود دارد و بایــد از آن هــا 

ــی  ــا نگاه ــر آن ب ــش دیگ ــد. بخ ــت بیای ــه دس ب
ــوم و  ــم دارد، از عل ــش و عل ــه دان ــام ب ــه اس ک
دانشــمندان غــرب بــه دســت می آیــد و بــا مبانــی 
قــرار  مــورد ســنجش  اســامی  و جهان بینــی 

می گیــرد.
شــریعتی تبار افــزود: بــا توجــه بــه تأکیــدات مقــام 
ــا  ــامی، م ــوم انسانی اس ــر عل ــری ب ــم رهب معظ
ــه  ــد ب ــم و کار بای ــاز جــدی داری ــوم نی ــه ایــن عل ب
صــورت جــدی پیگیــری شــود و بــه مجموعه هــای 
ــخصیت های  ــگاه و ش ــوزه و دانش ــی از ح مطالعات
علمــی مأموریــت داده شــود تــا تولیــد ایــن علــوم 
را پیگیــری کننــد. ایــن فرآینــد طوالنــی اســت و در 
مباحثــات بــه جمع بنــدی خواهــد رســید. یکــی از 
ــه ایــن مســئله  راهکارهــای چگونگــی دســتیابی ب

چنیــن رونــدی خواهــد بــود. 
 اراده جدی در مسیر تولید علوم 

انسانی اسالمی وجود ندارد
رئیــس بنیــاد پژوهش هــای اســامی آســتان 
ــی در  ــع اجرای ــه موان ــاره ب ــا اش ــوی ب ــدس رض ق
فرآینــد تولیــد علــوم انسانی اســامی گفــت: بایــد 
اراده جــدی در مســیر تولیــد علــوم انسانی اســامی 
توانــد  مــی  جــدی  اراده  نیســت.  باشــد کــه 
راهکارهــای الزم را ارائــه دهــد و بــه صورت مســتمر 

ایــن تولیــدات را پیگیــری کنــد. نبــود چنیــن 
اراده ای یکــی از موانــع تولیــد محســوب می شــود.

وی افــزود: اگــر اهتمــام و اراده جــدی باشــد قطعا 
زیرســاخت ها هــم آمــاده می شــوند و کار مســتمر 
ــم  ــا ه ــر دولت ه ــا تغیی ــه ب ــاز می شــود ک ــم آغ ه
بــه کار خــود ادامــه می دهــد. معاونــت علمــی 
ریاســت جمهوری بایــد موضــوع را بــرای خــود 
تعریــف کنــد و طــی برنامــه پنج ســاله یــا ده ســاله 
آن را پیگیــری کنــد کــه ارتباطــی بــه نــوع دولت هــا 

پیــدا نکنــد.
کنگــره  تأثیرگــذاری  دربــاره  شــریعتی تبار 
علــوم  تولیــد  رونــد  در  انسانی اســامی  علــوم 
انسانی اســامی گفــت: ایــن اقدامــات می توانــد 
تأثیرگــذار باشــد؛ امــا اگــر درســت مدیریــت نشــود 
و پیگیری هــای الزم از مســائل انجــام نشــود، 
اگــر  بازدارنــده هــم خواهــد داشــت.  نقــش 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــه مق ــل مطالب ــه دلی ــط ب فق
ــپس  ــود و س ــزار ش ــره ای برگ ــا کنگ ــش ی همای

ــی نیســت  ــرد، کاف ــای الزم صــورت نگی پیگیری ه
و آســیب زننده هــم می توانــد باشــد. وی تأثیــرات 
فرهنگــی برگــزاری کنگــره علــوم انسانی اســامی را 
مهــم قلمــداد کــرد و گفــت: هــر کار فرهنگــی آثــار 
فرهنگــی خــود را دارد و تلنگــری و طــرح موضوعی 
اســت کــه افــکار و اذهــان را معطــوف بــه مســئله 
ــت و  ــی اس ــته های فرهنگ ــاش، از بایس ــد. ت کن
ــار  ــده آث ــا مصرف کنن ــد اذهــان را فعــال کــرد ت بای
غــرب در زمینــه علــوم انســانی نباشــیم؛ بلکــه بایــد 
بــه ایــن خودبــاوری برســیم کــه می توانیــم و بایــد 
در زمینــه علــوم انســانی از دیــدگاه اســام کار کنیم 

ــم.  ــاز داری ــه آن نی و ب
ایــن اســتاد حــوزه در پایــان گفــت: در گذشــته کــه 
اروپــا و آمریــکا وامدار اندیشــمندان اســامی بودند 
و مــا در زمینه هــای مختلــف پیشــگام بودیــم؛ امــا 
در قــرون اخیــر جهــان اســام کــم کار شــد و غــرب 
پیــش افتــاد. مســلمانان در شــکل نظــری و عملی 

علــوم انســانی پیشــگام بوده انــد.

رئیس بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی:

محققان در تولید علوم 
انسانی اسالمی متمرکز شوند

رئیــس ســازمان میــراث  فرهنگــی، صنایــع  
ــه ۲  ــتیابی ب ــت: دس ــگری گف ــتی و گردش دس
تــا  صنایع دســتی  در  صــادرات  دالر  میلیــارد 
پایــان دولــت دوازدهــم برنامه ریــزی شــده کــه 
بــا توفیــق در بازاریابــی امکانپذیــر خواهــد بــود.

مونســان«  »علی اصغــر  ایرنــا،  بــه گــزارش 
در مراســم بیســت و یکمیــن ســالروز ملــی 
صــادرات در محــل ســالن اجــاس ســران 
کشــورهای اســامی افــزود: ۳۷۰ رشــته بــه 
ــود  ــور وج ــتی در کش ــع دس ــیده صنای ثبت رس
دارد کــه تاکنــون 4۰۰ هــزار نفــر در ایــن بخــش 

شــده اند.  ســاماندهی 
ــودن  ــا وجــود دارا ب ــران ب ــان داشــت: ای وی بی

پتانســیل های مناســب، مقــام ســی و یکــم 
صــادرات صنایــع دســتی جهــان را داراســت 
ــن  ــادرات در ای ــون دالر ص ــال ۲4۰ میلی و پارس

داشــته ایم. بخــش 
بــاال بــودن قیمــت  مونســان تأکیــد کــرد: 
صادراتــی،  مشــوق های  فقــدان  تمام شــده، 
نبــود  و  ضعیــف  تبلیغــات  و  بازاریابــی 
مهم تریــن  برندســازی،  بــرای  برنامه ریــزی 
صنایــع  صــادرات  در  موجــود  چالش هــای 

دســتی کشــور اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه چیــن ســومین کشــور 
ــان  ــتی در جه ــع دس ــادرات صنای ــب ص و قط
اســت، یــادآوری کــرد: تولیــد در مقیــاس بــزرگ 

ــد، اســتفاده از نیروهــای  ــراژ تولی و افزایــش تی
ــن  ــع دســتی ای ــودن صنای ــردی ب جــوان و کارب
کشــور متناســب بــا ذائقــه مشــتریان، مهمترین 
دلیــل موفقیــت چینی هــا در ایــن عرصــه اســت؛ 
ایــن در حالــی اســت کــه مــا چنــدان بــه ذائقــه 

مشــتریان خــود توجــه نداریــم.
رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری، بــا اشــاره بــه تــوان 
انــدک  ســرمایه گذاری  بــا  اشــتغال  ایجــاد 
ــا ۳۰۰  ــا ۲۰۰ ت ــه ب ــتی ک ــع دس ــش صنای در بخ
ــاد  ــغل ایج ــک ش ــوان ی ــال می ت ــون ری میلی
کــرد، گفــت: ایــن در حالــی اســت کــه متوســط 
ــغل  ــک ش ــاد ی ــرای ایج ــرمایه گذاری الزم ب س

ــارد  ــج میلی ــای اقتصــادی پن در ســایر بخش ه
ــت. ــال اس ری

ــرای  معــاون رئیس جمهــور خاطرنشــان کــرد: ب
ایجــاد ۷۰ هــزار شــغل در بخــش صنایع دســتی 
و بــه همیــن تعــداد در بخــش گردشــگری 

ــت. ــده اس ــزی ش برنامه ری
آمارهــای  مطابــق  تصریــح کــرد:  مونســان 
ــران در  ــگری ای ــادرات گردش ــی، ارزش ص جهان
ســال ۲۰۱۵ تنهــا ۱.۷ درصــد از کل صــادرات 
ــا  ــب ب ــه متناس ــد ک ــکیل می ده ــور را تش کش
ــدن  ــن تم ــا ای ــور ب ــود کش ــای موج ظرفیت ه

ــت. ــن نیس که
وی بــا بیــان اینکــه امــروز گردشــگری ســومین 
صنعــت بــزرگ جهــان اســت، گفــت: رتبــه ایــران 
ــگری  ــر گردش ــری در ام ــاخص رقابت پذی در ش
ــه  ــه ب ــت ک ــان اس ــور جه ــن ۱4۱ کش ۹۳ در بی

هیــچ عنــوان مناســب نیســت.

 رئیس سازمان میراث  فرهنگی خبر داد:

هدف گذاری 2 میلیارد دالر صادرات در صنایع دستی تا پایان دولت دوازدهم  

،،
فرهنگــی  بایســته های  از  تــاش، 
اســت و بایــد اذهــان را فعــال کــرد تــا 
مصرف کننده آثار غرب در زمینه علوم 
انســانی نباشــیم؛ بلکــه بایــد بــه ایــن 

خودبــاوری برســیم 
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ــاد  ــا انتق ــران ب ــل ســازمان زیباســازی شــهرداری ته مدیرعام
از افتتــاح عجوالنــه مــوزه علی اکبرخــان صنعتــی گفــت: 
متأســفانه درهــای ایــن مــوزه پــس از افتتــاح دوبــاره بــه روی 

ــد. ــته ش ــتان بس ــردم و هنردوس م
ــاح  ــه افتت ــاره ب ــا اش ــزاده ب ــی علی ــنا، عیس ــزارش ایس ــه گ ب
تازه تأســیس علی اکبرخــان صنعتــی گفــت: طبــق  مــوزه 
ــت  ــازی و جمعی ــازمان زیباس ــن س ــه ای بی ــاد تفاهم نام انعق
هال احمــر مــوزه علی اکبرخــان صنعتــی در مــدت یــک  ســال 
توســط شــهرداری مرمــت و احیــا شــد. وی بــا ابــراز تأســف از 
اقــدام عجوالنــه جمعیــت هال احمــر بــرای افتتــاح ایــن مــوزه 
در مراحــل پایانــی مرمــت افــزود: طبــق تفاهم نامــه اولیــه کــه 
بــا هال احمــر داشــتیم مقــرر شــد، اداره ایــن مــوزه با تشــکیل 
هیئــت امنایــی بــا حضــور شــهرداری صــورت بگیــرد، همچنیــن 

پیشــنهاد شــد کــه شــهرداری هزینه هــای جــاری مــوزه را بــر 
عهــده بگیــرد کــه البتــه هال احمــر ایــن موضــوع را نپذیرفــت. 
به طــور  شــهرداری ها  دنیــا  در  اینکــه  بیــان  بــا  علیــزاده 
مســتقیم در اداره موزه هــای شــهر نقــش دارنــد، افــزود: 
ــوع  ــا موض ــت، ام ــر اس ــوزه از آن هال احم ــن م ــت ای مالکی
راه انــدازی و بهره بــرداری بــه عنــوان نقطــه مهــم شــهری بــرای 

ــز اهمیــت اســت. اســتفاده شــهروندان بســیار حائ
ســال گذشــته   ۲۰ در  داد  نشــان  هال احمــر  افــزود:  وی 
قــدرت و توانایــی اداره ایــن مــوزه را در ســاز و کار اداری خــود 
نــدارد، در غیــر ایــن صــورت، در ایــن مــدت بــه محــل تجمــع 
کارتن خواب هــا تبدیــل نمی شــد. نگرانــی مــا ایــن اســت کــه 
مــوزه صنعتــی بــا هزینــه  بیــش از ۳ میلیــارد تومانــِی مرمــت و 
بازســازی از ســوی شــهرداری دوبــاره بــه وضــع ســابق برگــردد.

نایــب رئیــس مرکــز طبــع و نشــر قــرآن از کتابــت قــرآن کریــم 
ــب  ــر داد و تصوی ــی خب ــان ایران ــر از خوشنویس ــط ۱۰ نف ــه خ ب
قانــون انتشــار قــرآن بــا رســم الخط فاخــر ایرانــی را گامــی بــرای 

حمایــت بیشــتر از کاتبــان ایرانــی دانســت.
ــرآن را  ــر ق ــت ه ــرابی، کتاب ــیدعلی س ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ب
نیازمنــد دوره ای دو ســال و نیــم تــا ســه ســال و نیــم دانســت 
و  تصحیــح  نوشــتن،  شــامل  دوره کتابــت  یــک  و گفــت: 
آماده ســازی اســت کــه معمــوال بیــن دو تــا ســه ســال بــه طــول 
ــی چــاپ و  ــز مراحــل فن ــاه نی ــوال شــش م ــد و معم می انجام

ــذارد. ــر می گ ــت س ــار را پش انتش
وی افــزود: در مــاه گذشــته، مراســم رونمایــی از قــرآن بــا 
ــت  ــرار اس ــد و ق ــزار ش ــی برگ ــی قربان ــتاد محمدعل ــط اس خ
ــاز  ــان برجســته و ممت حــدود ۱۰ دوره دیگــر قــرآن توســط کاتب

کشــورمان کتابــت شــود کــه بــا تصویــب قانــون انتشــار قــرآن بــا 
رســم الخط فاخــر ایرانــی امیدواریــم بتوانیــم حمایــت بیشــتری 

ــاز کشــور داشــته باشــیم. ــان ممت از کاتب
ــی  ــن گفــت: قرآن های ــرآن همچنی ــی ق ــام شــورای عال قائم مق
بــا خوشنویســی اســاتیدی همچــون مرتضــی رهنمــا و حبیــب 
ــون  ــن قان ــب ای ــا تصوی ــت و ب ــی اس ــل نهای ــامی در مراح اس
امیدواریــم حمایت هــای دولــت از چــاپ و انتشــار قــرآن بــا خط 
مفاخــر خوشنویســی ایــران ماننــد اســتاد میرزااحمــد نیریــزی، 
عبدالرحیــم ارســنجانی، طاهــر خوشــنویس، حبیــب هللا فضائلــی 
و همچنیــن خوشنویســان بزرگــی کــه در کشــور مشــغول کتابــت 
قــرآن هســتند، افزایــش یابــد. وی افــزود: معروف تریــن 
ــی در کشــور مــا خــط عثمــان طاهــا، خوشــنویس  نســخه عرب
ســوری اســت کــه بــا خطــوط قرآنــی ایرانــی تفاوت هایــی دارد. 

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران:

موزه علی اکبر خان صنعتی پس از افتتاح بسته شد 
نایب رئیس مرکز طبع و نشر قرآن:

قرآن کریم به خط 10 خوشنویس ایرانی کتابت می شود

نشر »کتاب فردا« منتشر کرد
تأمالتی در فلسفۀ  فلسفه اسالمی  

 کتــاب »تأماتــی در فلســفۀ فلســفه اســامی« اثر حجت االســام 
ــه مباحــث روشــی و معرفت شــناختی فلســفه  ــه ب ــاه ک یزدان پن
پرداختــه از ســوی انتشــارات کتــاب فــردا روانــه بــازار کتــاب شــد.
ــای  ــه معن ــفه ب ــت: »فلس ــده اس ــاب آم ــن کت ــی از ای در بخش
ــه  ــت ک ــود از آن  جه ــه موج ــه ب ــت ک ــی اس ــه، علم مابعدالطبیع
ــق  ــه حقای ــتیابی ب ــان دس ــردازد و خواه ــت، می پ ــود اس موج

ــت.  ــودات اس موج
ــب،  ــد از روش مناس ــم بای ــا عل ــط ب ــق مرتب ــف حقای ــرای کش ب
کــه بــه اکتشــاف بینجامــد، بهــره بــرد. روش علــم فلســفه بــرای 
ــت  ــر موجودی ــی از منظ ــه حقایق ــفی، ک ــق فلس ــاف حقای اکتش
بــدون تقیــد بــه هــر امــر دیگرنــد، روش عقلــی برهانــی اســت.
بــه برخــی مباحــث روشــی و  تأمــات،  از  ایــن دفتــر   در 
اســت،  شــده  پرداختــه  فلســفه  فلســفۀ  معرفت شــناختی 
ــی«،  ــم بدیه ــوری در مفاهی ــت تص ــار بداه ــرح: »معی ــن ش بدی
ــدگاه ابن ســینا  ــه دی ــا نگاهــی ب ــی ب ــت یقین »مؤلفه هــای معرف

ــوع برهــان مــورد اســتفاده در فلســفه«،  و محقــق طوســی«، »ن
»انــواع کنش هــای عقــل نظــری«، »شــهود عقلــی به مثابــه 
پایــه فلســفه«، »روش اشــراقی به مثابــه روش خــاص حکمــت 
ــفه  ــری در فلس ــان نظ ــن و عرف ــری از دی ــه« و »بهره گی متعالی
متعالیــه  روش حکمــت  بــر  تأکیــد  عام)بــا  روش  به ســان 

صدرایــی(«
ــته  ــه دو دس ــوان ب ــری می ت ــفه را از منظ ــفۀ فلس ــث فلس مباح
مســائل روشــی و معرفت شــناختی، و مســائل محتوایــی تقســیم 
ــه آن دســته  ــر ب ــرد. مباحــث روشــی و معرفت شــناختی، ناظ ک
ــم فلســفه  ــه شــیوه بررســی و کاوش عل ــد ک ــکات و تأماتی ان ن
و مبانــی اساســی معرفت شــناختی آن را بررســی می کننــد، 
ــام قابل اســتفاده  ــم فلســفه، روش ع همچــون روش خــاص عل
ــا  ــط ب ــق مرتب ــی مطل ــث روش ــته ای از مباح ــفه و دس در فلس
مســائل فلســفۀ فلســفه کــه در همــه علــوم برهانــی و به ویــژه در 

ــد. ــه کار می رون ــفه ب فلس
ــفه،  ــوع فلس ــد از: موض ــی عبارتن ــث محتوای ــی از مباح نمونه های
تعریــف فلســفه، امــکان فلســفه و ضــرورت آن، مبــادی آغازیــن 
فلســفه، کارکردهــای فلســفه، گســتره دانــش فلســفه و مســائل 

آن و نســبت فلســفه بــا علــوم دیگــر.«
ایــن کتــاب حاصــل تدویــن و نــگارش بخشــی از درس گفتارهــای 
یزدان پنــاه  ســیدیدهللا  المســلمین  و  حجت االســام  اســتاد 
اســت، کــه در گــروه مطالعــات تــراث و تحقیقــات بنیادیــن 
پژوهشــکده تمــدن توحیــدی فراهــم آمــده و در انتشــارات کتــاب 

ــه چــاپ رســیده اســت.  فــردا ب
چــاپ نخســت ایــن اثــر در 4۱۶ صفحــه بــا شــمارگان یــک هــزار 
و ۱۰۰ نســخه بــا قیمــت ۲۱هــزار تومــان در دســترس عاقه منــدان 

حکمــت اســامی قــرار گرفتــه اســت.
پیش تــر، از ایــن اســتاد علــوم حکمی اســامی، کتاب هــای 
مبانــی و اصــول عرفــان نظری)انتشــارات مؤسســه امــام خمینی،  
کتــاب ســال جمهــوری اســامی ایــران در ســال ۱۳۸۹(؛ حکمــت 
اشراق)انتشــارات پژوهشــگاه حوزه و دانشــگاه، برگزیده جشــنواره 
فارابــی در ســال ۹۱(؛  فــروغ معرفت)شــرح مصباح الهدایــه امــام 
خمینــی( )چــاپ و نشــر عــروج وابســته بــه مؤسســه تنظیــم و 
ــد( منتشــر شــده اســت.  ــی ره، در دو جل ــار امــام خمین نشــر آث
ــد آن را از فروشــگاه  ــاب می توانن ــن کت ــه ای ــه تهی ــدان ب عاقه من

اینترنتــی »پاتــوق کتــاب فــردا« خریــداری کننــد.

#میراث _مکتوب 

رئیــس مرکــز هنرهــای ســنتی و آئینــی، 
خــام  اســتنباط های  برخــی  از  انتقــاد  بــا 
خواســت  تعزیه خوانــان  از  نادرســت،  و 
بــا احتیــاط بیشــتری نســبت بــه اصــاح 
نســخه های قدیمــی تعزیــه اقــدام کننــد.

داوود  صاحب نیــوز؛  گــزارش  بــه 
فتحعلی بیگــی، در هفدهمیــن »ســوگواره هنــر 
در ســاحت عاشــورا« در مجتمــع فرهنگــی 
اهل البیــت)ع(  محبــان  هیئــت  شــهدای 
کاشــان، هنــر تعزیــه را هنــری بی نظیــر و 
ــت و  ــیعیان دانس ــان و ش ــه ایرانی ــق ب متعل
اظهــار کــرد: ایــن هنــر، چنــد قــرن اســت کــه 
ــده دارد و  ــورا را برعه ــام آوری عاش ــه  پی وظیف

ــت  ــر مصیب ــه ذک ــا ب ــه تنه ــت ک ــری اس هن
منحصــر نمی شــود و نگاهــی بــه مباحــث 

دارد. تاریخــی، عرفانــی و هنــری 
وی، بــا اذعــان بــه اینکــه بــه ایــن هنــر آنگونــه 
ــه  ــوده توجــه نشــده اســت، ب کــه شایســته ب
تفــاوت جایــگاه تعزیــه در برهه هــای مختلــف 
انقــاب،  از  پیــش  در  افــزود:  و  پرداخــت 
کــه بــه بهانه هــای مختلــف از اجــرای آن 
ممانعــت می کردنــد؛ امــا در دوران بعــد از 
پیــروزی انقــاب شــکوهمند اســامی، تعزیــه 
احیــا شــده و تعزیه خــوان در قامــت یــک 
ــم  ــورد تکری ــود و م ــته می ش ــد نگریس هنرمن

و بزرگداشــت قــرار می گیــرد.

ایــن پژوهشــگر عرصــه تئاتــر آئینی ســنتی، در 
عیــن حــال تأکیــد کــرد: حــق تعزیــه بیشــتر 
قیــام  زیــرا همان طــور کــه  این هاســت  از 
ــن  ــه دارد، ای ــردن تعزی ــر گ ــی ب حســینی حق
ــر گــردن ترویــج پیام هــای  ــر نیــز حقــی ب هن

ــدس دارد. ــت مق ــن نهض ای
تنهــا  را  تعزیــه  همچنیــن  فتحعلی بیگــی، 
ــت: از  ــه روز عاشــورا ندانســت و گف ــق ب متعل
ــا حدیــث قیامــت، تعزیــه  ــم ذّر ت حدیــث عال
ــوان مســتقل  ــر از ۵۰۰ عن ــه فرات وجــود دارد ک
می شــود کــه بســیاری از آن هــا امــروز خوانــده 

نمی شــود.
وی، کتاب هــای تعزیــه در حــوزه مباحــث 

ــان  ــداد و بی ــداد قلم ــیار کم تع ــری را بس نظ
کــرد: آنانــی کــه امــروز در حــوزه مباحــث 
ــه  ــد توج ــد بای ــت دارن ــه فعالی ــی تعزی اجرای
ــن  ــه مباحــث نظــری و مفهومــی ای ــادی ب زی

ــند. ــته باش ــر داش هن
رئیــس مرکــز هنرهــای ســنتی و آئینــی، 
تصریــح کــرد: هــر هنرمنــد تعزیه خــوان بایــد 
ــه  ــه در آن ب ــه نقــش و مجلســی ک نســبت ب
و  دارای تحلیــل  نقــش می پــردازد  ایفــای 

ــد. ــناخت باش ش
بــر  تأکیــد  بــا  همچنــان  فتحعلی بیگــی، 
اینکــه هنــر تعزیــه ناظــر بــه چهــار بعــد 
تاریخــی، فقهــی، عرفانــی و هنــری اســت، از 
ــبت  ــاط نس ــا احتی ــت ب ــان خواس تعزیه خوان
تعزیــه  قدیمــی  نســخه های  اصــاح  بــه 
اقــدام کننــد و از برخــی اســتنباط های خــام و 

ــرد. ــاد ک ــه انتق ــن زمین ــت در ای نادرس

رئیس مرکز هنرهای سنتی و آیینی:

تعزیه بعد از انقالب احیا شد



اطالعرسانی8
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 

ملک دولت آباد برخوار
تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ــون  ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3 قان
و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ســند رســمی
برابــر آرای شــماره هــای ذیــل هیــات موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــاد  ــت آب ــک دول ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
برخــوار بخــش 16 ثبــت اصفهــان بااســتناد 
ــناد  ــاعی  و اس ــت مش ــمی مالکی ــناد رس اس
عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکانــه 
و بالمعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده 
اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی و بــه منظــور اطــالع عمــوم 
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دونوب مرات
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
ــان اعتراضــی  ــت متقاضی صــدور اســناد مالکی
ــخ انتشــار  ــد از تاری ــی توانن داشــته باشــند  م
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ،  ظ
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای  مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات اســناد مالکیــت صــادر 
ــع از  ــت مان ــند مالکی ــدور س ــد. ص ــد ش خواه

ــت. ــه دادگاه نیس ــرر ب ــه متض مراجع
 139660302018000686 شــماره  رای  برابــر 
 139660302018000686 پرونــده  کالســه 
ــد  ــادی فرزن ــگ آب ــفیعی ین ــژه ش ــم منی خان
 49194 شناســنامه  بشــماره  عبدالحســین  
صــادره از اصفهــان  نســبت بــه ششــدانگ 
یــک بــاب کارگاه بــه مســاحت  250 متــر 
مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از پــالک 313  
ــاد  ــت آب ــی دول ــه صنعت ــع در منطق ــی واق اصل
بخــش 16 ثبــت اصفهــان در ازای مالکیــت 

ــه ــاعی اولی مش
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/07/30

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/08/15
ــت اســناد و امــالک برخــوار   شــماره:  اداره ثب
ــخ 96/07/23 ــه تاری ــف/م ب 745 /37/05/ال

آگهی حصر وراثت
آقــای حســن علــی نجیمــی دارای شناســنامه 
شــماره 1190 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
دادگاه  ایــن  از  )وراثــت(   1 ح  ش   596/96
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عبــاس 
ــنامه 8  ــماره شناس ــه ش ــا ب ــی نی ــی نجیم عل
در تاریــخ 1396/04/21  اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه:1- فاطمــه ســلطان 
محمــد ش.ش  فرزنــد  نجیمــی کتایونچــه 
5110443645 )همســر متوفــی(  )2( فاطمــه 
ش.ش 1282895974 )3( حســین  ش.ش 
1121 )4( محمدعلــی ش.ش 6574 )5( زهــرا 
 5100048621 ش.ش  بتــول   )6(  12 ش.ش 
ــام ش.ش  ــره 6609881553 )8( اله )7( زه
حســن   )10(  297 ش.ش  مریــم   )9(  215
ش.ش 1190 همگــی علــی نجیمــی نیــا فرزنــد 
ــا انجــام  عبــاس  )فرزنــدان متوفــی( اینــک ب
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را آگهی 
مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا 
ــخ  ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف وصیتنام
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.
رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اختــالف 

برخــوار 
ــگ و ارشــاد اســالمی  ــه اداره فرهن شــماره نام
5/37/758/م الــف بــه تاریــخ  1396/07/27

آگهی حصر وراثت
برخــواری  آبــادی  شــاپور  مجیــد  آقــای 
دارای شناســنامه شــماره 10588 بــه شــرح 
 1 ح  593/96 ش  بــه کالســه  دادخواســت 
)وراثــت( از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده که 
ــه  ــادی برخــواری ب شــادروان تیمــور شــاپور آب
شــماره شناســنامه 17 در تاریــخ 1396/07/06  
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــی خــود ب ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــد  ــادی فرزن ــاپور آب ــدی ش ــول احم ــه:1- بت ب
ــی  ــی(  )2( عل رضــا ش.ش 9 )همســر متوف
ش.ش 46 )3( ســعید  ش.ش 2273 )4( 
مجیــد ش.ش 10588 )5( محمــد ش.ش 
ولــی   )7(  385 ش.ش  اصغــر   )6(  82
 )9( 6600011270 )8( زری ش.ش 53  الــه 
ش.ش  فاطمــه   )10(  1943 ش.ش  زهــره 
ــد  ــواری فرزن ــادی برخ ــی شــاپور آب 127 همگ
ــام  ــا انج ــک ب ــی( این ــدان متوف ــور )فرزن تیم
را  تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
ــی  ــس اعتراض ــر ک ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م آگه
ــزد او باشــد  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد و ی
ــک  ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش از تاری
مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

ــد. ــد ش خواه
رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اختــالف 

برخــوار 
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
5/37/759/م الــف بــه تاریــخ  1396/07/27

آگهی حصر وراثت
شناســنامه  دارای  جمالــی  محســن  آقــای 
ــه  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 2 ب ش
دادگاه  ایــن  از  )وراثــت(   1 ح  ش   595/96
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان حســن 
ــه شــماره شناســنامه  ــادی ب ــی آب ــی عل جمال
494 در تاریــخ 1396/07/08  اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
ــین  ــه:1- حس ــت ب ــر اس ــوم منحص آن مرح
 )3(  2 )2( محســن ش.ش    818 ش.ش 
علــی ش.ش 8   )4(  15 رمضــان  ش.ش 
ــزت ش.ش 3  ــرا ش.ش 707 )6( ع )5( زه
)7( ســکینه 24 همگــی جمالــی علــی آبــادی 
فرزنــد حســن  )فرزنــدان متوفــی( اینــک بــا 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
ــا هــر کــس اعتراضــی  را آگهــی مــی نمایــد ت
ــزد او باشــد  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد و ی
ــک  ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش از تاری
مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

ــد شــد. خواه
رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اختــالف 

برخــوار 
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
5/37/760/م الــف بــه تاریــخ  1396/07/27

آگهی حصر وراثت
شناســنامه  دارای  جعفــری  اکبــر  آقــای 
ــه کالســه  ــه شــرح دادخواســت ب شــماره 19 ب
دادگاه  ایــن  از  )وراثــت(   1 ح  ش   591/96
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
ــه  ــادروان هاجی ــه ش ــح داده ک ــن توضی چنی
محمــدی علــی آبــادی بــه شــماره شناســنامه 
5 در تاریــخ 96/06/31 اقامتــگاه دائمــی خــود 
بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن 
ــر  ــی اصغ ــه: 1- عل مرحــوم منحصــر اســت ب
 )3(  19 ش.ش  اکبــر   )2(   691 ش.ش 
حبیبــه محمــدی علــی آبــادی  ش.ش 23 
)4( عــزت ش.ش 616 )5( زینــب ش.ش 
ــد  ــادی فرزن ــی آب ــری عل ــی جعف 692  همگ
محمــد حســین )فرزنــدان متوفــی( اینــک بــا 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
ــا هــر کــس اعتراضــی  را آگهــی مــی نمایــد ت
ــزد او باشــد  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد و ی
ــک  ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش از تاری
مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

ــد. ــد ش خواه
رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اختــالف 

برخــوار 
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
5/37/761/م الــف بــه تاریــخ  1396/07/27

آگهی حصر وراثت
آقــای محمدرضــا عمــادی خرزوقــی دارای 
ــرح  ــه ش ــماره 5100132728 ب ــنامه ش شناس
 1 ح  594/96 ش  بــه کالســه  دادخواســت 
)وراثــت( از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی 
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
کــه شــادروان حســین عمــادی خرزوقــی بــه 
شــماره شناســنامه 40 در تاریــخ 1396/07/13  
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــی خــود ب ــگاه دائم اقامت
الفــوت آن مرحــوم منحصــر  ورثــه حیــن 
ــد رســول  ــادی فرزن ــه:1- نصــرت عم اســت ب
 )2( متوفــی(   اول  )همســر   32 ش.ش 
ــد شــکراله ش.ش 1654  ــی فرزن ــول قربان بت
محمدرضــا    )3( متوفــی(  دوم  )همســر 
ش.ش 5100132728 )4( فاطمــه عمــادی 
زهــرا   )5(  5100174511 ش.ش  خرزوقــی 
ش.ش 5100132736 هــردو عمــادی و همگی 
فرزنــدان حســین  )فرزنــدان متوفــی( اینــک 
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
ــس  ــر ک ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــور را آگه مزب
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف 
ــی  ــم دارد واال گواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ی

ــد. ــد ش ــادر خواه ص
رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اختــالف 

برخــوار 
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
5/37/762/م الــف بــه تاریــخ  1396/07/27

آگهی حصر وراثت
خانــم معصومــه صابــری دارای شناســنامه 
شــماره 24 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
دادگاه  ایــن  از  )وراثــت(   1 ح  ش   589/96
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان حمیــد 
کاشــانی خرزوقــی بــه شــماره شناســنامه 
اقامتــگاه    1396/07/03 تاریــخ  در   56
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه:1- عــزت ســعیدی فرزنــد علــی اکبــر 
ــه  ــی(  )2( معصوم ــادر متوف ش.ش 162 )م
الــه  رحمــت  فرزنــد  خرزوقــی  صابــری 
ش.ش 24 )همســر متوفــی( )3( مهدیــه  
ش.ش  مجیــد   )4(  5100210303 ش.ش 
خرزوقــی  کاشــانی  هــردو   66000116463
ــا  ــک ب ــی( این ــدان متوف ــد )فرزن ــد حمی فرزن
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
ــا هــر کــس اعتراضــی  را آگهــی مــی نمایــد ت
ــزد او باشــد  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد و ی
ــک  ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش از تاری
مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

ــد. ــد ش خواه
رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اختــالف 

برخــوار 
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
5/37/763/م الــف بــه تاریــخ  1396/07/27

آگهی حصر وراثت
آقــای محمــد تقــی مهوری حبیــب آبــادی دارای 
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــماره 30 ب ــنامه ش شناس
ــن  ــت( از ای ــه 597/96 ش ح 1 )وراث ــه کالس ب
دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان وحیــد 
ــه شــماره شناســنامه  ــادی ب ــب آب ــوری حبی مه
ــگاه دائمــی  458 در تاریــخ 1396/01/26  اقامت
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
فاطمــه  بــه:1-  اســت  آن مرحــوم منحصــر 
ــی ش.ش  ــد عل ــادی فرزن منصــوری حبیــب آب
6600075600 )همســر متوفــی(  )2( صغــری 
ــین ش.ش  ــد حس ــادی فرزن ــب آب ــی حبی بیگ
ــوری  ــی( )3( محمــد تقــی مه ــادر متوف 40 )م
ــر  ش.ش 30   ــی اکب ــد عل ــادی فرزن ــب آب حبی
)پــدر متوفــی( اینــک بــا انجــام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نماید 
تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از 
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
ــم دارد  ــه دادگاه تقدی آگهــی ظــرف یــک مــاه ب

واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
اختــالف  اول شــورای حــل  رئیــس شــعبه 

برخــوار 
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
ــخ  1396/07/27 ــه تاری ــف ب 5/37/764/م ال

آگهی حصر وراثت
شناســنامه  دارای  رحیمــی  مهــری  خانــم 
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــماره 1272805603 ب ش
از  )وراثــت(   1 ح  ش   592/96 کالســه  بــه 
ــت  ــر وراث ــی حص ــت گواه ــن دادگاه درخواس ای
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
علیرضــا عبدالــه زاده بــه شــماره شناســنامه 
اقامتــگاه    1396/07/10 تاریــخ  در   1983
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
بــه:1-  اســت  منحصــر  مرحــوم  آن  الفــوت 
مهــری رحیمــی فرزنــد عبدالوهــاب ش.ش 
1272805603 )همســر متوفــی(  )2( همــا 
ش.ش  علــی    )3(  1273072308 ش.ش 
فرزنــد  زاده  عبدالــه  1273403819  همگــی 
ــا انجــام  ــدان متوفــی( اینــک ب علیرضــا  )فرزن
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را آگهــی 
ــا  ــا هــر کــس اعتراضــی دارد و ی ــد ت مــی نمای
ــخ  ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف وصیتنام
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
اختــالف  اول شــورای حــل  رئیــس شــعبه 

برخــوار 
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
ــخ  1396/07/27 ــه تاری ــف ب 5/37/765/م ال

تاریخ ارسال آگهی:96/07/27

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ــون  ــاده 3 قان ــوع م ــی موض ــمی آگه ــند رس س
ــون تعییــن تکلیــف  و مــاده 13 آئیــن نامــه قان
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
ــات موضــوع  ــل هی ــر آرای شــماره هــای ذی براب
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــاد  ــت آب ــک دول ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
برخــوار بخــش 16 ثبــت اصفهــان بااســتناد 
اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد 
عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکانــه 
ــده  ــل محــرز گردی ــان ذی ــارض متقاضی و بالمع
اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ســند رســمی و بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
ــته  ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــناد مالکی اس
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند  م باش
ــه  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب آگهــی ب
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،  ظرف 
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م
ــت صــادر خواهــد شــد.  ــررات اســناد مالکی مق
صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر 

ــت. ــه دادگاه نیس ب
 139660302018000539 شــماره  رای  برابــر 
ــم  ــده 1391114402018000969 خان کالســه پرون
غنچــه چشــمه ســفیدی فرزنــد محمــد بشــماره 
شناســنامه 104 صــادره از باختــران  نســبت بــه 
ششــدانگ یــک بــاب کارگاه بــه مســاحت  300 
متــر مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از پــالک 
ــاد بخــش 16  ــت آب ــع در دول ــی واق 435  اصل
ثبــت اصفهــان خریــداری بطــور مــع الواســطه از 

ــادی آقــای محمــد علــی زارعــان دولــت آب
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/07/15

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/07/30
ــماره:  ــوار   ش ــالک برخ ــناد و ام ــت اس اداره ثب

680 /37/05/الــف/م بــه تاریــخ 96/07/11

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ــون  ــاده 3 قان ــوع م ــی موض ــمی آگه ــند رس س

ــون تعییــن تکلیــف  و مــاده 13 آئیــن نامــه قان
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
ــات موضــوع  ــل هی ــر آرای شــماره هــای ذی براب
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــاد  ــت آب ــک دول ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
برخــوار بخــش 16 ثبــت اصفهــان بااســتناد 
اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد 
عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکانــه 
ــده  ــل محــرز گردی ــان ذی ــارض متقاضی و بالمع
اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ســند رســمی و بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
ــته  ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــناد مالکی اس
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند  م باش
ــه  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب آگهــی ب
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،  ظرف 
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م
ــت صــادر خواهــد شــد.  ــررات اســناد مالکی مق
صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر 

ــت. ــه دادگاه نیس ب
 139660302018000550 شــماره  رای  برابــر 
ــای  ــده 1391114402018001500 آق ــه پرون کالس
بشــماره  حســین  فرزنــد  عزیــزان  محســن 
ــبت  ــان  نس ــادره از اصفه ــنامه 1383 ص شناس
ــه مســاحت   ــاب کارگاه ب ــک ب ــه ششــدانگ ی ب
ــمتی از  ــر روی قس ــی ب ــع احداث ــر مرب 250 مت
ــی  ــه صنعت ــع در منطق ــی واق ــالک 313  اصل پ
ــه ــاعی اولی ــت مش ــاد در ازای مالکی ــت آب دول

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/07/15
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/07/30
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ــون  ــاده 3 قان ــوع م ــی موض ــمی آگه ــند رس س
ــون تعییــن تکلیــف  و مــاده 13 آئیــن نامــه قان
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
ــات موضــوع  ــل هی ــر آرای شــماره هــای ذی براب
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــاد  ــت آب ــک دول ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
برخــوار بخــش 16 ثبــت اصفهــان بااســتناد 
اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد 
عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکانــه 
ــده  ــل محــرز گردی ــان ذی ــارض متقاضی و بالمع
اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ســند رســمی و بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
ــته  ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــناد مالکی اس
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند  م باش
ــه  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب آگهــی ب
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،  ظرف 
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م
ــت صــادر خواهــد شــد.  ــررات اســناد مالکی مق
صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر 

ــت. ــه دادگاه نیس ب
برابر رای اصالحی شــماره 139660302018000702 
ــای  ــده 1394114402018000090 آق ــه پرون کالس
ــین   ــد سیدحس ــی فرزن ــوی خرزوق ــن رض حس
خــورزوق   از  صــادره   50 شناســنامه  بشــماره 
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــبت ب نس
ــر  ــی ب ــع احداث ــر مرب ــاحت  317.39 مت مس
ــی  ــالک  2506 و 2446 فرع روی قســمتی از پ
ــش 16  ــورزوق بخ ــع در خ ــی واق از 445   اصل
ثبــت اصفهــان در ازای مالکیــت مشــاعی اولیــه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/07/15
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/07/30
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آگهی فقدان سند مالکیت
بحکایــت دفاتــر و ســوابق و آگهــی هــای نوبتــی 
ســه ماهــه ســوم در ســال 1329 کــه بــه عنــوان 
ششــدانگ قطعــه زمیــن چهارجریبــی پــای 
آورده بــه شــماره 613 فرعــی از 36 اصلــی واقــع 
ــه  ــان ب ــات کاش ــه نج ــه در روزنام ــر ک در قمص
شــماره 70 و صفحــه 10 بــه نــام علــی ســرکاری 
قمصــری یــک ســهم و نیــم و کبــری ســرکاری 
قمصــری دو ســهم و نیــم مشــاع از چهــار 
ســهم ششــدانگ قطعــه زمیــن چهارجریبــی پــا 
ــه در  ــه ک ــار یافت ــم انتش ــت و رس آورده در پش
ــی  ــدود عموم ــد ح ــگام تحدی ــال 1335 هن س
پرونــده ثبتــی ملــک طعمــه ســیل قــرار گرفتــه 
و مفقــود گردیــده اســت لــذا مراتــب بدینوســیله 
ــالک  ــه پ ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی چنانچ آگه
مرقــوم در مــدت قانونــی واخواهــی نمــوده و یــا 
مدعــی نقــل و انتقــاالت رســمی بــوده و یــا بــه 
ــن اداره  ــی باشــد و ای ــع کســی بازداشــت م نف
اطالعــی از آن نــدارد ظــرف مــدت 90 روز از 
انتشــار ایــن آگهــی اعتــراض و مــدارک خــود را 

بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد تــا مــورد رســیدگی 
قــرار گیــرد و بــا ســپری شــدن مــدت مذکــور و 
ــی تشــکیل و  ــده المثن ــراض پرون نرســیدن اعت

ــرار خواهــد گرفــت. ــان ق در جری
تاریخ انتشار:1396/7/30

ــالک قمصــر،  رئیــس اداره ثبــت اســناد و ام
رضــا طویلــی 1404/ م الــف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــا اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ خانــه 
پــالک شــماره 3495 فرعــی از 25/710 واقــع در 
بخــش 14 ثبــت اصفهــان کــه طبــق رای هیــات 
بــه نــام مهــدی عاصمــی اصفهانــی فرزنــد احمد 
و شــرکا مفــروزو در جریــان ثبــت اســت و 
ــل  ــه عم ــی آن ب ــد حــدود قانون ــات تحدی عملی
ــه دســتور قســمت  ــا ب نیامــده اســت. اینــک بن
ــق نقاضــای  ــت و طب ــون ثب ــاده 15 قان ــر م اخی
ــوم در روز  ــالک مرق ــدود پ ــد ح ــرده تحدی نامب
ســه شــنبه مــورخ 96/08/23 ســاعت 9 صبــح 
در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا 
ــن  ــه مجاوری ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــه موج ب
اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در 
ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات 
 20 مــاده  مطابــق  مجاوریــن  یــا  مالکیــن 
قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 

ــد شــد. ــه خواه ــا 30 روز پذیرفت ــدی ت تحدی
شــماره: 23720/ م الــف رئیــس منطقــه ثبــت 

اســناد و امــالک غــرب اصفهان-حیــدری

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ  بــا  نظــر 
از  فرعــی  پــالک شــماره 3944  ســاختمان 
40/294 واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان 
کــه طبــق رای هیــات بــه نــام حســین اســدی 
االســوند فرزنــد غیبــی مفــروزو در جریــان 
ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی 
ــه  ــا ب ــک بن ــت. این ــده اس ــل نیام ــه عم آن ب
دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت و 
ــالک  ــد حــدود پ ــرده تحدی ــق نقاضــای نامب طب
مرقــوم در روز ســه شــنبه مــورخ 96/08/23 
ــل  ــه عم ــح در محــل شــروع و ب ســاعت 9 صب
ــه  ــه موجــب ایــن آگهــی ب ــذا ب خواهــد آمــد، ل
کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و 
ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور 
یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن 
مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 
صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه 

ــد. ــد ش خواه
شــماره: 23830/ م الــف رئیــس منطقــه ثبــت 

اســناد و امــالک غــرب اصفهان-حیــدری

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ــش 14  ــع در بخ ــماره 32/1234 واق ــالک ش پ
ــه  ــی ب ــده ثبت ــق پرون ــه طب ــان ک ــت اصفه ثب
ــی  ــد عل ــک فرزن ــیدی نی ــین جمش ــام حس ن
در جریــان ثبــت اســت بــه علــت عــدم حضــور 
ــا  ــک بن ــده این ــل نیام ــه عم ــت ب ــی ثب متقاض
ــون  ــاده 15 قان ــر از م ــمت اخی ــتور قس ــه دس ب
ثبــت و بــر طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد 
حــدود ملــک مرقــوم در روز ســه شــنبه مــورخ 
96/8/23 ســاعت 9 در محــل شــروع و بــه 
عمــل خواهــد آمــد. لــذا بــه موجــب ایــن 
ــار  ــن اخط ــن و مجاوری ــه مالکی ــه کلی ــی ب اگه
مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل 
حضــور یابنــد. اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان 
امــالک مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ 
تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا )30( روز 
ــاده  ــق تبصــره 2 م ــه خواهــد شــد و طب پذیرفت
ــای  ــده ه ــف پرون ــن تکلی ــون تعیی ــده قان واح
ــاه از  ــک م ــرف ی ــرض ظ ــت معت ــی ثب معترض
تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره بایســتی 
ــالح  ــع ذیص ــه مراج ــت ب ــم دادخواس ــا تقدی ب
ــم دادخواســت را اخــذ و  ــی تقدی ــی گواه قضای

ــد. ــلیم نمای ــن اداره تس ــه ای ب
شــماره: 23827/ م الــف رئیــس منطقــه ثبــت 

اســناد غــرب اصفهان-حیــدری

دادنامه
خواهــان: آقــای رجــب رامــش فرزنــد کریــم بــا 
وکالــت آقــای علــی باهنــر فرزنــد غالمحســین 
بــه نشــانی چهــارراه آیــت الــه کاشــانی روبــری 

جهــاد کشــاورزی ســاختمان ســجاد واحــد 17
خوانــدگان: 1.خانــم مهیــن دخــت قاســمیه 
ــان  ــان- خیاب ــانی کاش ــه نش ــد ب ــد احم فرزن
ــزل زاهــد. ــروی بیمــه آســیا من ــاد- روب میرعم
2.خانــم حمیــده زاهــد بــه نشــانی کاشــان 
خیابــان امیرکبیــر کــوی جنــب بانــک ملــت بــن 
ــد ــر زاه ــزل دکت ــت من ــمت راس ــت اول س بس

آقــای   .4 ارفعــی  صدیقــه  ویــدا  3.خانــم 
داریــوش صدیقــی ارفعــی 5.آقــای فریبــرز 
صدیقــی ارفعــی 6. خانــم همایــون دخــت 
ــول  ــانی مجه ــه نش ــی ب ــی همگ ــی ارفع صدیق
فرزنــد  دهقانــی  حمیــد  7.آقــای  المــکان 
حســین بــه نشــانی کاشــان- خ امیرکبیــر 
کوچــه جنــب رســتوران بــوف داخــل کوچــه 
ــان  ــین دهق ــپ حس ــت چ ــوم دس ــی س فرع
پــالک 36 8.خانــم زهــرا زاهــد فرزنــد رضــا بــه 
ــب  ــر جن ــدای خ امیرکبی ــان- ابت ــانی کاش نش
ــت  ــمت راس ــت اول س ــن بس ــت ب ــک مل بان
منــزل دکتــر زاهــد خواســته: تنظیــم اجــاره نامــه 
ــای  رســمی رأی دادگاه در خصــوص دعــوای آق
ــت  ــر بطرفی ــی باهن ــت عل ــش باوکال ــب رام رج
ــن دخــت قاســمیه 2- زهــرا زاهــد 3-  1- مهی
فاطمــه زاهــد کــه بعــد از فــوت وی فرزنــد وی 
بــه نــام هــای همایــون دخــت، داریــوش، ویدا و 
فریــد همگــی صدیقــه ارفعــی 4- حمیــده زاهــد 
5- حمیــد دهقانــی بخواســته الــزام خوانــدگان 

بــه حضــور در دفترخانــه و تنظیــم ســند رســمی 
ــن  ــه و زیرزمی ــازه دو دهن ــاب مغ ــک ب اجــاره ی
احــداث شــده در پــالک هــای ثبتــی 20 فرعــی 
و  یــک کاشــان  بخــش   1038 باقیمانــده  از 
523/1 فرعــی از بخــش 2 کاشــان بــا احتســاب 
کلیــه خســارت دادرســی بــا عنایــت بــه مجمــوع 
محتویــات پرونــده و مالحظــه اســناد و مــدارک 
ــن  ــی مابی ــده ف ــد ش ــه منقع ــه قولنام از جمل
خواهــان بــا مــورث خوانــدگان آقــای حــاج رضــا 
زاهــد کــه در آن پایــان قــرارداد اجــاره را 1373 
ــن  ــی از ای ــن حاک ــه ای ــت ک ــوده اس ــالم نم اع
ــل از ســال 1376  ــرارداد اجــاره قب ــه ق اســت ک
ــط موجــر و مســتاجر  ــون رواب مــی باشــد و قان
ــا  ــی ب ــد از طرف ــی باش ــم م ــال 1356 حاک س
توجــه بــه تاریــخ آخریــن قــرارداد مــدت اجــاره 
نیــز منقضــی شــده اســت و خواهــان بــه همیــن 
ــم  ــه تنظی ــدگان ب ــزام خوان ــای ال ــر تقاض خاط
قــرارداد جدیــد نمــوده انــد و از طرفــی خواندگان 
ــه  ــی در جلس ــر آگه ــالغ و نش ــم اب ــز علیرغ نی
ــر  ــی ب ــز مبن ــد و الیحــه ای نی حاضــر نشــده ان
عــدم قبــول اجــاره نامــه یــا تخلیــه و یــا اختالف 
در میــزان اجــاره بهــا ارائــه ننمــوده انــد بنابرایــن 
دادگاه خواســته خواهــان را وارد تشــخیص داده 
ــک  ــر ی ــدگان ه ــت خوان ــه محکومی ــم ب و حک
ــه حضــور در  ــه میــزان ســهم االرث خویــش ب ب
ــک  ــم ســند رســمی اجــاره ی ــه و تنظی دفترخان
بــاب مغــازه دو دهنــه از پــالک هــای ثبتــی 20 
فرعــی از باقیمانــده 1038 بخــش یــک کاشــان و 
523/1 فرعــی از بخــش دو کاشــان بــر اســاس 
قــرارداد اجــاره مــورخ 1373/6/3 و نیــز حکــم 
ــغ  ــه پرداخــت مبل ــدگان ب ــت خوان ــه محکومی ب
110/000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و نیــز حــق 
ــه مــواد  ــه وکیــل طبــق تعرفــه مســتندا ب الوکال
194 و 198 و 515 و 519 قانــون آییــن دادرســی 
مدنــی و مــواد 7 و 8 و 9 قانــون روابــط موجــر 
و مســتاجر ســال 1356 در حــق خواهــان صــادر 
واعــالم مــی گــردد. بدیهــی اســت کــه شــرایط 
ــوم و  ــرایط مرس ــق ش ــد طب ــه جدی ــاره نام اج
ــدرج در  ــرایط من ــه و ش ــاره نام ــارف در اج متع
ــم  ــن و تنظی ــابق)1373( تعیی ــه س ــاره نام اج
خواهــد شــد و از تاریــخ حکــم قطعــی طرفیــن 
مکلــف مــی باشــند ظــرف مــدت یــک مــاه بــه 
ترتیــب مقــرر در حکــم اجــاره نامــه تنظیــم کنند. 
رای صــادره غیابــی و ظــرف 20 روز پــس از ابــالغ 
قابــل واخواهــی در همیــن شــعبه و ســپس 
ظــرف 20 روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم 
ــد. در  ــی باش ــان م ــتان اصفه ــر اس ــد نظ تجدی
ــر  ــی ب ــان مبن ــر خواه ــته دیگ ــوص خواس خص
ــمی در  ــند رس ــم س ــه تنظی ــدگان ب ــزام خوان ال
ــه اینکــه  مــورد زیرزمیــن احــداث شــده نظــر ب
در قولنامــه قبلــی زیرزمینــی اجــاره داده نشــده 
اســت و از طــرف دیگــر دلیلــی بــر اینکــه 
زیرزمینهــا در اجــاره خواهــان مــی باشــد وجــود 
نــدارد. بنابرایــن طــرح دادخواســت بدیــن نحــو 
ــه  ــی نمــی باشــد و مســتندا ب مســموع و قانون
ــرار رد  ــی ق ــون آییــن دادرســی مدن مــاده 2 قان
دعــوای خواهــان را صــادر و اعــالم مــی نمایــد. 
رای صــادره در ایــن خصــوص حضــوری و ظــرف 
ــرم  ــم محت ــر در محاک ــد نظ ــل تجدی 20 روز قاب

ــان مــی باشــد. ــد نظــر اســتان اصفه تجدی
1422/ م الــف دادرس شــعبه چهــارم دادگاه 

ــان ــی کاش حقوق

آگهی ابالغ اجرائیه
کالســه:  اجرائیــه  ابــالغ  آگهــی 

1 3 9 5 0 4 0 0 2 1 2 6 0 0 0 1 6 8 /1
ــد  ــی فرزن ــه آقــای حمیدرضــا بذل بدینوســیله ب
ــه شــماره شناســنامه 222 و شــماره  ــود ب محم
ملــی 1262335116 بدهــکار پرونــده کالســه 
گــزارش  برابــر  139504002126000168/1 کــه 
مامــور پســت شــناخته نگردیــده ایــد ابــالغ مــی 
گــردد کــه برابــر قــرارداد بانکــی 9306557900- 
ــران  ــی ای ــک مل ــما و بان ــن ش 1393/12/02 بی
مبلــغ 489/322/452 ریــال بابــت اصــل و 
ســود و خســارت تــا تاریــخ 1395/03/01 و 
ــال  ــغ 428/996 ری ــه مبل ــخ روزان ــن تاری از ای
بدهــکار مــی باشــید کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت 
وجــه بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه 
نمــوده پــس از تشــریفات قانونــی اجرائیــه 
ــرح  ــراء مط ــن اج ــوق در ای ــه ف ــادر و بکالس ص
ــه  ــن نام ــاده 18 آئی ــق م ــذا طب ــد ل ــی باش م
اجرائــی مفــاد اســناد رســمی بشــما ابــالغ مــی 
گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ 
ابــالغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبت 
ــردد  ــی گ ــر م ــاپ، درج و منتش ــه چ در روزنام
ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی 
خــود اقــدام و در غیــر ایــن صــورت بــدون 
انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات اجرائیــی طبــق 

ــد. ــد ش ــب خواه ــما تعقی ــه ش ــررات علی مق
1428/ م الف

ابالغیه
 9610106805300779: ابالغنامــه  شــماره 
ه  ر 9شــما 6 1 0 1 0 6 8 0 5 3 0 0 7 8 0 و
پرونــده:9609986805300397 شــماره بایگانــی 
شــعبه:960397 تاریــخ تنظیــم :1396/07/10 
 : نــام  ابــالغ شــونده حقیقــی:  مشــخصات 
ــی :  ــام خانوادگ ــی ن ــد قل ــه 2- محم 1-روح ال
ــی 2-  ــدر: 1-عل ــام پ ــی ن ــزی 2-چیان 1-عزی
علــی اصغــر نشــانی : مجهواللمــکان  تاریــخ 
 09:00 ســاعت  شــنبه   1396/09/04 حضــور: 
اتوبــان  اصفهان-کنارگــذر   : حضــور  محــل 
ــگاه  ــان آتش ــل خیاب ــرازی – حدفاص ــهید خ ش
ــورای  ــه ش ــماره س ــع ش ــر – مجتم و میرزاطاه
حــل اختــالف  تاریــخ حضــور: 1396/09/04 
دعــوی  درخصــوص    09:00 ســاعت حضــور: 
بانــک مهــر اقتصــاد بــه طرفیــت شــما در 
وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه 

حاضــر شــوید. توجــه : پــس از دریافــت ایــن 
ابالغیــه، ابــالغ اوراق قضایــی بــه صــورت الکترونیک 
انجــام خواهــد شــد و ابــالغ بــه صــورت کاغــذی در 
مــوارد محــدود و اســتثنا انجــام میشــود؛ بنابرایــن 
ضــروری اســت نســبت بــه ثبتنــام و مشــاهده ایــن 
ــامانه  ــق س ــی از طری ــای آت ــه ه ــه و ابالغی ابالغی
ــامانه،  ــه س ــت ورود ب ــه جه ــد. چنانچ ــدام نمایی اق
حســاب کاربــری )شناســه و رمــز( دریافــت ننمــوده 
ــات  ــر خدم ــی از دفات ــه یک ــام، ب ــت ثبتن ــد جه ای
الکترونیــک قضایــی و در صــورت عــدم دسترســی، 
ــد  ــه نمایی ــی مراجع ــد قضای ــن واح ــه نزدیکتری ب
شــماره : 21517/ م الــف دفتــر شــعبه 53 مجتمــع 

شــماره ســه شهرســتان اصفهــان 

آگهی فقدان سند مالکیت
ــلیم  ــا تس ــی ب ــن عطائ ــه محمدحس ــه اینک ــر ب نظ
یــک بــرگ استشــهاد شــهود شــماره:81370 مــورخ 
1396/07/17 دفتــر خانــه 261 اصفهــان، مدعــی 
مفقــود شــدن ســند مالکیــت بــه میــزان نــه حبــه 
ــتثناء  ــدانگ باس ــه شش ــاد و دو حب ــاع از هفت مش
بهــاء ثمنیــه اعیانــی آن پــالک شــماره :8550 
فرعــی از 12 اصلــی واقــع در بخــش 14 ثبــت 
ــه 13  ــت 53755 صفح ــل ثب ــه در ذی ــان ک اصفه
دفتــر 427 امــالک تحــت شــماره چاپــی 559072 
ــار  ــب انحص ــه موج ــده و ب ــلیم گردی ــادر و تس ص
دادگاه  مــورخ 1350/12/02  وراثــت شــماره 1013 
بخــش اســتان اصفهــان بــه نامبــرده انتقــال یافتــه 
و اظهــار داشــته کــه ســند مالکیــت مرقــوم در اثــر 
جابجایــی مفقــود گردیــده و تقاضــای صــدور ســند 
مالکیــت المثنــی نمــوده اســت. لــذا دفترچــه ســند 
مالکیــت مذکــور از درجــه اعتبــار ســاقط اســت 
ــی  ــک اصالح ــره ی ــتناد تبص ــه اس ــب ب ــذا مرات . ل
ــک  ــت در ی ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 120 آیی ــل م ذی
ــی  ــی مدع ــه کس ــود چنانچ ــی ش ــی م ــت آگه نوب
انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود 
ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار 
ــراض خــود را  ــی ظــرف مــدت ده روز اعت ــن آگه ای
ــا ســند  ــت ی ــه اصــل ســند مالکی ــًا ضمــن ارائ کتب
معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد 
تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه 
ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد بدیهــی اســت اگــر 
ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در صــورت 
ــه  ــند معامل ــا س ــت ی ــند مالکی ــل س ــراض اص اعت
ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت 

ــد شــد. ــررات خواه ــق مق ــی طب المثن
ــت اســناد و  ــف رئیــس ثب شــماره : 23888/ م ال

ــدری ــه غــرب اصفهان-حی امــالک منطق

ابالغیه
شــماره   9610106881300402: ابالغنامــه  شــماره 
بایگانــی  شــماره  پرونــده:9209980352601178 
 1396/07/27: تنظیــم  تاریــخ  شــعبه:960100 
 : نــام  حقیقــی:  شــونده  ابــالغ  مشــخصات 
ــیدی  ــارون الرش ــی : ه ــام خانوادگ ــم ن محمدرحی
اصفهــان-خ   : نشــانی  رحــم  علــی  پــدر:  نــام 
ــزل  ــزه من ــه حم ــه 65 کوچ ــی کوچ ــهیدان غرب ش
آخــر ســمت راســت ســبز رنگ)فعــال مجهــول 
ــالغ: 3 روز-  ــخ اب ــور از تاری ــت حض ــکان( مهل الم
محــل حضــور: اصفهــان- خ چهاربــاغ بــاال- خ 
شــهید نیکبخــت-200 متــر پاییــن تــر از ســاختمان 
ــاختمان  ــدوق- س ــیخ ص ــمت ش ــه س ــزی ب مرک
اجــرای احــکام حقوقــی  مهلــت حضــور: 3 روز  
ــه کارشــناس و  ــت حضــور: مالحظــه نظری ــوع عل ن
اظهــار هــر مطلبــی نفیــًا یــا اثباتــًا بــا توجــه بــه علت 
حضــور منــدرج در ایــن ابالغیــه بــه شــما ابــالغ مــی 
گــردد ظــرف مهلــت مقــرر اقــدام، در غیــر اینصــورت 
مطابــق مقــررات اتخــاذ تصمیــم خواهــد شــد. توجه 
: پــس از دریافــت ایــن ابالغیــه، ابــالغ اوراق قضایــی 
بــه صــورت الکترونیــک انجــام خواهــد شــد و ابــالغ 
ــتثنا  ــدود و اس ــوارد مح ــذی در م ــورت کاغ ــه ص ب
ــن ضــروری اســت نســبت  ــام میشــود؛ بنابرای انج
بــه ثبتنــام و مشــاهده ایــن ابالغیــه و ابالغیــه هــای 
ــه  ــد. چنانچ ــدام نمایی ــامانه اق ــق س ــی از طری آت
جهــت ورود بــه ســامانه، حســاب کاربــری )شناســه 
ــه  ــام، ب ــت ثبتن ــد جه ــوده ای ــت ننم ــز( دریاف و رم
ــی و در  ــک قضائ ــات الکترونی ــر خدم ــی از دفات یک
ــد  ــن واح ــه نزدیکتری ــی، ب ــدم دسترس ــورت ع ص

ــد  ــه نمایی ــی مراجع قضائ
شــماره : 23869/ م الــف دادورز شــعبه 13 اجــرای 

احــکام مدنــی اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصــوص پرونــده کالســه 960533 خواهــان  
محبوبــه  وکالــت  بــا  اقتصــاد  مهــر  بانــک 
ــر  ــی ب ــتی مبن ــر دادخواس ــن ف ــادات تدی الس
مطالبــه چــک بــه طرفیــت محمــد صفیــان 
بلداچــی و علــی اکبــر صفیــان و عیــن الرشــید 
احمــدی و ریحــان رئیســی زاده تقدیــم نمــوده 
مورخــه  روز  بــرای  رســیدگی  وقــت  اســت، 
96/9/22 ســاعت 10 صبــح تعییــن گردیــده 
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه مجه ــه ب ــا توج ــت. ب اس
خوانــده حســب تقاضــای خواهــان مراتــب 
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در خیابــان 
ســجاد- اول خیابــان اربــاب- روبــروی مدرســه 
نیلــی پــور- جنــب ســاختمان صبــا پــالک 57- 
کــد پســتی 8165756441 مجتمــع شــورای 
حــل اختــالف اصفهــان- شــعبه 13 شــورای حل 
اختــالف مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور 
ــم  ــی و تصمی ــده تلق ــالغ ش ــیدگی اب ــت رس وق

ــود. ــی ش ــاذ م ــی اتخ مقتض
شــماره : 23885 / م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 

13 شــورای حــل اختــالف اصفهــان

امروز یکشنبه 30 مهر ماه 1396 - سال سوم - شماره 557 روزنامه

اعالم مفقودی 
سند منقول شماره 152409 تنظیمی در دفترخانه 17 

کاشان مربوط به یک دستگاه موتور سیکلت پالس 

مدل 88 به رنگ قرمز به شماره انتظامی 41962 

ایران 619 به نام مرتضی خباز کاشان مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 



9 کوتاه اخبار 
 دوازدهمین المپیاد ورزشی 

کارکنان بانک رفاه برگزار شد
ــاه در  ــک رف ــان بان ــی کارکن ــاد ورزش ــن المپی دوازدهمی
بخــش آقایــان بــا حضــور 650 ورزشــکار از سراســر کشــور 

ــزار شــد.  در بابلســر برگ

ــن دوره از  ــاه در ای ــک رف ــی بان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــک هفت ــه مــدت ی ــاه ب ــک رف ــاد، ورزشــکاران بان المپی
و در 9 رشــته ورزشــی فوتســال، والیبــال، بســکتبال، 
ــس روی  ــطرنج، تنی ــمانی، ش ــی جس ــی، آمادگ دوومیدان

ــد.  ــت پرداختن ــه رقاب ــون ب ــنا و بدمینت ــز، ش می
ــم  ــاه، در مراس ــک رف ــل بان ــر عام ــهمانی، مدی ــر س دکت
ــی از  ــه یک ــان اینک ــا بی ــاد ب ــن دوره از المپی ــه ای افتتاحی
ــروی انســانی شایســته،  ــاه، نی ــک رف ــی بان ــای رقابت مزای
ــای  ــت: نیروه ــار داش ــت، اظه ــرژی آن اس ــوان و پران ج
توانمنــد بانــک رفــاه همــواره در عرصه هــای مختلــف 
ــب  ــیده اند؛ کس ــا کش ــه رخ رقب ــود را ب ــتگی های خ شایس
مقام هــای برتــر در المپیادهــای ورزشــی سیســتم بانکــی 

ــن مدعاســت.  ــر ای ــی ب گواه
ــد  ــان توانمن ــه داد: کارکن ــاه ادام ــک رف ــل بان ــر عام مدی
بانــک رفــاه عــاوه بــر درخشــش در میادیــن ورزشــی، در 
ــی  ــام بانک ــز ســرآمد نظ ــی و دانشــی نی ــای علم عرصه ه
بوده انــد و تاکنــون موفقیت هــای ارزشــمندی از جملــه 
ــب  ــی را کس ــبکه بانک ــی ش ــاد علم ــت المپی ــه نخس رتب
ــی،  ــه حســین رحمت ــه مراســم افتتاحی ــد.  در ادام کرده ان
عضــو هیئت مدیــره نیــز طــی ســخنانی گفــت: هــر 
ــگ و ارزش هــای ســازمانی خــاص  ســازمانی دارای فرهن
ــم  ــت از ورزش ه ــگ ورزش و حمای ــت. فرهن ــود اس خ
بــه عنــوان یکــی از اجــزای فرهنــگ ســازمانی بانــک رفــاه 
اســت. وی اظهــار داشــت: بانــک رفــاه بــه خوبــی بــه ارزش 
ــیر  ــی دارد و در مس ــا آگاه ــاق و پوی ــانی خ ــروی انس نی
ــد  ــود، بهره من ــد خ ــای توانمن ــازمانی از نیروه ــعه س توس
ــزه  ــا انگی ــه کارشناســی ب ــاه دارای بدن ــک رف می شــود. بان
ــه  ــزه ب ــاد انگی ــل ایج ــن عام ــه ورزش، اصلی تری اســت ک

ــی رود. شــمار م

 اتفاق تلخ برای 
دختران بسکتبالیست ایران

ــار  ــرای نخســتین ب ــه ب ــران ک ــران ای ــم بســکتبال دخت تی
پــس از ۳۷ ســال قــرار بــود در یــک رویــداد رســمی حضور 
ــا، از  ــه فیب ــت بدهــی فدراســیون ب ــه عل داشــته باشــد، ب
ــته  ــار گذاش ــیا کن ــال آس ــر ۱6 س ــای زی ــه بازی ه برنام
ــی  ــل بده ــه دلی ــوع ب ــن موض ــود ای ــه می ش ــد. گفت ش
حــدودا ۳۲5 هــزار دالری فدراســیون بســکتبال ایــران بــه 

ــی اســت. فدراســیون جهان

توپ و تور

 سپاهان در انتظار پیروزی 
دور از اصفهان

بازی هــای  از  یک ســوم  اینکــه  وجــود  بــا  ســپاهان 
لیــگ هفدهــم ســپری شــده، هنــوز موفــق بــه برتــری در 

ــت.  ــده اس ــان نش ــارج از اصفه ــی خ دیدارهای
ــده و  ــپری ش ــم س ــگ هفده ــای لی ــه از دیداره ده هفت
ــه  ــازل دوازدهــم را ب ــا کســب ۱۱ امتیــاز رتبــه ن ســپاهان ب

ــت.  ــاص داده اس ــود اختص خ
اگرچــه یکــی از پیروزی هــای ســپاهانی ها در دیــداری 
خــارج از نقــش جهــان بــه دســت آمــده، امــا ایــن 
ــهری  ــم همش ــر تی ــا براب ــاف آن ه ــه مص ــاز ب ــه امتی س
هــم  برابــر  فوالدشــهر  ورزشــگاه  در  بازمی گــردد کــه 

بودنــد.  صف آرایــی کــرده 
طایی پوشــان از ۱0 دیــدار گذشــته ۲ پیــروزی، 5 تســاوی 
ــا  ــه ب ــار ک ــد. کرانچ ــه می بینن ــت را در کارنام و ۳ شکس
ــدودی  ــا ح ــار ت ــر فش ــیاه جامگان از زی ــر س ــروزی براب پی
خــارج شــده بــود، در تبریــز مقابــل گســترش فــوالد تبریــز 
بــه نتیجــه ای بهتــر از تســاوی بــدون گل دســت پیــدا نکــرد 
تــا همچنــان در حســرت پیــروزی خــارج از اصفهان باشــد. 
آن هــا طــی ده هفتــه گذشــته بــه تهــران، خوزســتان، 
مشــهد و تبریــز ســفر کرده انــد، امــا ســه شکســت و یــک 
تســاوی حاصــل کار کرانچــار و شــاگردانش دور از اصفهــان 

بــوده اســت.

خواب خرگوشی فدراسیون فوتبال
ــه کار  ــت ب ــیایی دس ــزرگ آس ــای ب ــه تیم ه ــی ک در حال
ــد،  ــدارک دیده ان ــی ت ــای دوســتانه خوب شــده اند و بازی ه
بــه نظــر می رســد فدراســیون فوتبــال ایــران هنــوز حریــف 
مناســبی بــرای تیــم ملــی پیدا نکــرده اســت. تقریبــا ۸ ماه 
تــا جــام جهانــی فوتبــال زمــان باقــی اســت و تیــم ملــی 
ــته،  ــر گذاش ــت س ــی را پش ــای انتخاب ــه رقابت ه ــران ک ای
حــاال بایــد بــه فکــر یــک رویــداد بــزرگ باشــد؛ چــرا کــه 

اینجــا پــای اعتبــار فوتبــال ایــران نیــز در میــان اســت. 
بــا وجــود دشــواری های اقتصــادی و سیاســی بــرای 
انجــام دیدارهــای دوســتانه بــا تیم هــای نامــدار، بــه نظــر 
می رســد در حالــی کــه تیم هــای آســیایی ضعیف تــر 
ــور  ــرای حض ــود را ب ــه خ ــاال برنام ــن ح ــران از همی از ای
ــی  ــم مل ــد، تی ــاده کرده ان ــی آم ــام جهان ــد در ج قدرتمن
ــای  ــدارک بازی ه ــاعدی در ت ــدان مس ــرایط چن ــران ش ای

ــدارد.  ــتانه ن دوس
ــردن  ــدا ک ــی پی ــگی یعن ــکل همیش ــان مش ــم هم ــاز ه ب
ــی ایــن  ــه مشــکل اصل ــرای بازی هــای دوســتانه ب تیــم ب
ــده  ــاه آین ــت. م ــده اس ــل ش ــیون تبدی ــای فدراس روزه
ــی  ــر تیم ــزار می شــود و ه ــی برگ ــای دوســتانه مل بازی ه
می توانــد ۲ دیــدار دوســتانه داشــته باشــد، امــا فدراســیون 
فوتبــال ایــران هنــوز انجــام هیــچ بــازی دوســتانه مهمــی را 
تأییــد نکــرده و تنهــا فدراســیون فوتبــال پانامــا بــوده کــه از 

بــازی بــا ایــران ســخن گفتــه اســت.
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ــی جــم پــس  ــارس جنوب ــم پ ــن تی ــرار گرفت ق
ــا  ــران قطع ــر ای ــگ برت ــدر لی ــه در ص از ۱0 هفت
برتــر  لیــگ  امســال  شــگفتی  بزرگ تریــن 

ــت.  ــور اس ــال کش فوتب
تیــم دوست داشــتنی پــارس جنوبــی جــم کــه 
از شهرســتان کوچــک جــم در اســتان بوشــهر پــا 
بــه رقابت هــای لیــگ برتــر گذاشــته اســت، در 
آخریــن دیــدار خــود موفــق شــد تیــم مدعــی 
ذوب آهــن را بــا امیــر قلعه نویــی و جمعــی 
از بازیکنــان خــوب فوتبــال ایــران بــا ۳ گل 
شکســت دهــد و بــار دیگــر صــدر جــدول را در 

ــار بگیــرد. اختی
مهــدی تارتــار تیمــی ســاخته اســت کــه حتی در 
روزی کــه تحــت فشــار حریــف قدرتمنــدی مثل 
ــد  ــم می توان ــاز ه ــرد ب ــرار می گی ــن ق ذوب آه
ــا  ــه ب ــم ن ــود، آن ه ــارج ش ــن خ ــده از زمی برن
یــک بــرد خفیــف، بلکــه بــا یــک پیــروزی ســه 

بــر صفــر و قاطعانــه. 
امیــر  برتــر  لیــگ  پرافتخارتریــن مربــی  او 
قلعه نویــی را کــه تیمــی آمــاده و پرســتاره 
در اختیــار دارد، شکســت داد و حــاال همــراه 

تیمــش مدعــی اصلــی قهرمانــی اســت.
همــه  لیــگ  ابتدایــی  هفته هــای  در  اگــر 
مهــدی  و  جنوبــی  پــارس  موفقیت هــای 

ــداد  ــی قلم ــم را شانس ــن تی ــی ای ــار مرب تارت
می کردنــد، اکنــون پــس از ۱0 هفتــه ثابــت 
بــه  شانســی  موفقیتــی  هیــچ  شــده کــه 
دســت نمی آیــد و موفقیــت رؤیایــی اســت 
ــق   ــداکاری محق ــه و ف ــاش بی وقف ــا ت ــه ب ک

. د می شــو
 شکست ناپذیری

و  گذشــته  هفدهــم  لیــگ  از  هفتــه   ۱0  
دورتموندی هــای مقیــم جــم، هنــوز نباخته انــد. 
خیلی هــا  حــاال  و  دارد  ادامــه  رکــورد  ایــن 
ــر جــدول نقشــه  ــن صف ــرای برداشــتن آخری ب

 . می کشــند

در  تاجگذاری شــان  از  سرمســت  جمی هــا 
ــویق  ــلندی تش ــه ایس ــوری ب ــران ط ــال ای فوتب

کــردن، شــهره شــده اند کــه خــود ایســلندی ها 
نــه! 

از  نقطــه  خوشــحال ترین  جــم  بی شــک 
ــوده  ــن کشــور اســت و ت ــی ای مســاحت فوتبال
ــگان و آن  ــم، کن ــای ج ــی از فوتبالی ه پرحجم
حوالــی، از هم اکنــون بــه ایســتگاه آخــر ماراتــن 
لیــگ می اندیشــند. بــه قهرمانــی رؤیایــی و 
باالبــردن جــام بــاالی ســر؛ هرچنــد غیرممکــن، 
ــز  ــورات نی ــن تص ــی از همی ــاوت ناش ــا ح ام
ــه  ــن ک شــیرینی خــاص خــودش را دارد. همی
تعــداد قابــل ماحظــه ای از هموطنانمــان در 
بوشــهر هیجــان را البــه الی زندگی شــان حــس 
ــی  ــم: مرس ــا بگویی ــت ت ــی اس ــد، کاف می کنن

ــال! فوتب
 مهدی تارتار

ــرای هــر  ــاز ب ــار در حالــی معــدل ۲/۲ امتی تارت
دیــدار را تــا پایــان هفتــه دهــم کســب کــرده کــه 
ــتاره های  ــی و س ــان بوم ــی از بازیکن ــا تلفیق ب
ــن  ــت و همگ ــی یکدس ــگ، تیم ــده لی احیاش
زده  ۱9 گل  بــا  تیمــش  اســت.  ســاخته  را 
عنــوان بهتریــن خــط حملــه لیــگ را بــه خــود 
ــومین  ــورده، س ــا ۸ گل خ ــاص داده و ب اختص
خــط دفاعــی برتــر لیــگ را در اختیــار دارد. 
ــی  ــای پایان ــه ۱5 دقیقه ه ــا 5 گل در دقیق آن ه
نیمــه اول و 9 گل در ۳0 دقیقه هــای پایانــی 
بازی هــا بــه ثمــر رســانده اند. از مجمــوع ۸ 

ــز 5 گل در نیمــه دوم وارد دروازه  گل خــورده نی
ــت. ــده اس ــا ش جمی ه

ــی  ــارس جنوب ــنگربان پ ــروزان، س ــن ف  محس
نمایــش  ســه کلین شــیت  ثبــت  بــا  جــم 
پذیرفتــه ای در ایــن ۱0 هفتــه از خــود بــر جــای 

ــت.  ــته اس گذاش
پــارس جــم ســه بازیکــن ســه گلــه را در جمــع 
گلزنــان خــود می بینــد؛ دشــتی، ســینگ و 
ــاخته اند  ــا را س ــین جمی ه ــث آتش ــگ، مثل نان
ــوس هــر تیمــی باشــند.  ــد کاب و حــاال می توانن
نکتــه جالــب اینکــه تیــم مهــدی تارتــار بــه جــز 
ــب  ــر در ترکی ــن دیگ ــر، ۸ بازیک ــه نف ــن س ای
ــل را  ــن فص ــی در ای ــم گلزن ــه طع ــود دارد ک خ

چشــیده اند.
آن هــا بــا تفاضــل ۱۱+، رکــورددار بهتریــن تفاضل 
گل نیــز هســتند. بــرد 4 بــر ۱ مقابــل گســترش 
ــن در  ــر ذوب آه ــر 0 براب ــز و ۳ ب ــوالد در تبری ف
اصفهــان، بهتریــن نتیجــه ایــن تیــم در خــارج 

از خانــه و بــرد ۲ بــر 0 اســتقال بهتریــن نتیجــه 
خانگــی پــارس جــم جنوبــی اســت.

شــاید پــارس جنوبــی نتوانــد درنهایــت قهرمانی 
را در اختیــار بگیــرد، امــا ماجراهایــی ماننــد 
قهرمانــی اســتقال خوزســتان و درخشــش این 
ــرای  ــی را ب ــی، درس مهم ــارس جنوب ــل پ فص

ــراه دارد.  ــه هم ــران ب ــال ای فوتب
موفقیــت در فوتبــال امــروز حاصــل تــاش 
ــت.  ــزه اس ــان باانگی ــتن بازیکن ــی و داش جمع
ــال مــدرن دیگــر دوران بازیکن ســاالری  در فوتب
و خریــد ســتاره ها بــه ســر رســیده اســت. 
بــر  ســوار  دســت  بــه  قلیــان  ســتاره های 
نمی تواننــد  دیگــر  گران قیمــت  خودروهــای 
بــرای تیم هایشــان افتخــار کســب کننــد و 
ــول  ــه در ط ــت ک ــی اس ــروزی از آن بازیکنان پی
ــرای کســب افتخــار  ــوان ب ــا تمــام ت مســابقه ب
می جنگنــد؛ بازیکنانــی از جنــس بازیکنــان 

ــم. ــی ج ــارس جنوب پ

پارس جم، شگفتی لیگ برتر

درس هایی برای فوتبال ایران

مهــرو کمرانــی، ســرمربی تیــم ملــی تکوانــدوی بانــوان ایــران 
ــردن  ــت وارد ک ــیون جه ــای فدراس ــه برنامه ه ــاره ب ــا اش ب
ــت:  ــری گف ــدوی گرندپ ــای تکوان ــه رقابت ه ــران ب ــوان ای بان
یکــی از اهــداف فدراســیون حضــور بانــوان تکوانــدوکار ایــران 
ــی  ــه قول های ــه ب ــا توج ــت. ب ــری اس ــای گرندپ در رقابت ه
کــه رئیــس داده انــد ســعی می کنیــم بانــوان ایــران را 
ــازات الزم را  ــا امتی ــم ت ــزام کنی ــف اع ــای مختل ــه رقابت ه ب
ــوش  ــد ملی پ ــرده باشــید چن ــه دقــت ک ــم. البت کســب کنی
ــگ خــوب رشــد  ــد و در رنکین ــی گرفته ان ــج خوب ــران نتای ای

کرده انــد. 
ســعی می کنیــم بــا یــک رونــد خــوب ســال آینــده بــا چهــار 

تــا پنــج نماینــده در گرندپری هــا حاضــر شــویم. 
ــی گرنداســلم گفــت:  ــاره مســابقات انتخاب ــن درب او همچنی
ــرات  ــا نف ــود ت ــری می ش ــکار پیگی ــا ۲۲ ورزش ــا ب انتخابی ه

راه یافتــه بــه گرنداســلم مشــخص شــوند. 
ــزار می شــود و حــدودا  ــن برگ رقابت هــای گرنداســلم در چی
ــزار  ــا را برگ ــی زود انتخابی ه ــش دارد. خیل ــر گنجای ۳00 نف
کردیــم تــا تکلیــف نفــرات اعزامــی مشــخص شــوند و 

ــم.  ــری کنی ــری پیگی ــت بهت ــا کیفی ــا را ب ــم اردوه بتوانی
ــزاده  ــا علی ــی کیمی ــه شــرایط فعل ــا اشــاره ب ــن ب او همچنی
نیــز گفــت: او تمرینــات خــود را در خانــه پیگیــری می کنــد 
تــا حداقــل آمادگــی را داشــته باشــد. بــا توجــه بــه جراحــی 
کــه او بــر روی پــای راســت خــود داشــته، نمی توانیــم 
تمرینــات مخصــوص تکوانــدو را بــا او انجــام دهیــم و از ایــن 
ــه  ــا ب ــه ام ت ــر گرفت ــرای او مدنظ ــات ایســتایی را ب رو تمرین
ســامتی او آســیبی نرســاند. کیمیــا بــا بــاز کــردن گــچ پــای 
ــه  ــا ب ــذارد ت ــی را پشــت ســر می گ خــود مراحــل فیزیوتراپ

ــن کــردن برســد. شــرایط الزم جهــت تمری

ــی  ــه عملکــرد ملی پوشــان قایقران ــا اشــاره ب ــزاد ب ســونیا نوری
توســط  آمــده  دســت  بــه  نتایــج  از  آســیا  قهرمانــی  در 

ابــراز رضایــت کــرد.  ملی پوشــانش 
ســرمربی تیــم ملــی قایقرانــی بانــوان بزرگســاالن ایــران درباره 
ــرد:  ــار ک ــن اظه ــی چی ــه میزبان ــی آســیا ب رقابت هــای قهرمان
همــه کشــورهای قــاره بــا قــدرت در چیــن حاضــر شــده بودنــد؛ 
بــه هــر حــال مســابقات قهرمانــی آســیا همیشــه حساســیت 

زیــادی دارد و ســال آینــده بازی هــای آســیایی را داریــم. 
نوریــزاد در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه عملکــرد ملی پوشــانش 
ــا  ــرد بچه ه ــرد: عملک ــح ک ــد، تصری ــی می کن ــور ارزیاب را چط
خــوب بــود و مــن از تمــام آن هــا راضــی هســتم. بــا توجــه بــه 
فضــای مســابقات، از نظــر آب و هوایــی و اینکــه شــرایط اصــا 
مناســب نبــود و بارندگــی زیــادی داشــتیم، همــه ملی پوشــان 

خــوب کار کردنــد.

او ادامــه داد: دختــران ملی پــوش انتظــارات را بــرآورده کردنــد؛ 
ــره 500  ــاک تک نف ــی در کای ــه کاظم ــن از هدی ــار م ــا انتظ ام

مــدال طــا بــود. 
ســرمربی تیــم ملــی قایقرانــی بانــوان ایــران همچنیــن بیــان 
کــرد: دو مســابقه اصلــی مــا کایــاک تــک و دونفــره ۲00 
ــه  ــم. هدی ــدال طــای آســیا بودی ــال م ــه دنب ــه ب ــود ک ــر ب مت
 کاظمــی و آرزو حکیمــی در دونفــره خیلــی خــوب بودنــد 
و قهرمــان شــدند و پیش بینــی مــا درســت از آب درآمــد؛ امــا 
در کایــاک یک نفــره آرزو حکیمــی بــه مــدال نقــره رســید کــه 
البتــه او هــم در دقایــق قبــل مســابقه بــا مشــکلی مواجــه شــد 
ــی  ــا ایــن حــال خیل ــر کارش گذاشــت؛ ب ــادی ب ــر زی کــه تأثی
ــه  ــران ب ــرای کاروان ای ــره ب ــدال نق ــن دو م ــه ای خوشــحالم ک
دســت آمــد و بچه هــا واقعــا بــا شــرایط جــوی نامناســبی کــه 

وجــود داشــت، عملکــرد خوبــی داشــتند.

ورزش

،،
قرارگرفتــن تیــم پــارس جنوبــی جــم 
پــس از 10 هفتــه در صــدر لیــگ برتــر 
بزرگ تریــن شــگفتی  ایــران، قطعــا 
امســال لیــگ برتــر فوتبــال کشــور 

اســت
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آگهی ابالغ وقت رســیدگی و 
دادخواســت و ضمائم به آقای/ 

خانم محســن قاسمی
فرزندشماره اباغنامه: 96۱0۱06۸۳660509۲ 

 96099۸6۸۳6600۷۷9 پرونــده:  شــماره 
تاریــخ   960۸5۲ شــعبه:  بایگانــی  شــماره 
آقــای/  ۱۳96/0۷/۲۳خواهــان  تنظیــم: 
ــه طرفیــت  ــم ندامموســی دادخواســتی ب خان
ــه  ــمی ب ــن قاس ــم محس ــده آقای/خان خوان
خواســته اثبــات زوجیــت مطــرح کــه بــه 
ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده 
 6 شــعبه   96099۸6۸۳6600۷۷9 کاســه 
ــع  ــتان اصفهان)مجتم ــواده شهرس دادگاه خان
شــهید قدوســی( ثبــت و وقــت رســیدگی 
مــورخ ۱۳96/09/۱۳ ســاعت ۱0:00 تعییــن کــه 
ــاده  ــوع م ــق موض ــتور دادگاه طب ــب دس حس
ــه علــت  ــی ب ــون آئیــن دادرســی مدن ۷۳ قان
مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت 
خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از 
ــا  ــردد ت ــی گ ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش جرای
خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ 
انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و 
ــخه  ــود، نس ــل خ ــانی کام ــام نش ــن اع ضم
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در 
وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه 

ــردد. ــر گ حاض
 شــماره: ۲۳۸66/ م الــف مدیــر دفتــر دادگاه 
حقوقــی شــعبه 6 دادگاه خانــواده شهرســتان 

اصفهان-راضیــه افغانــی

دادنامه 
ــه  ــماره دادنام ــده : 960۳۸4 ش ــه پرون کاس

96/۷/۲4 مــورخ   96099۷6۷95۳00956:
ــل  ــورای ح ــعبه ۲۳ ش ــیدگی : ش ــع رس مرج
اختــاف اصفهــان خواهــان: امیــر کیــوان 
صــراف بیدآبــادی فرزنــد رحیــم نشــانی : 
اصفهان-خیابــان شــمس آبــادی- مقابــل 
ــی  ــک مل ــب بان ــر- جن ــر کبی ــتان امی هنرس
خوانــده:  اول  طبقــه  اســپادا-  ســاختمان 
رحمانــی  رضــا  ۱- مجتبــی ســلیمانی ۲- 
نشــانی : مجهــول المــکان خواســته: مطالبــه 
ریــال    64/000/000 بــه مبلــغ  وجــه چــک 
بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ 
ختــم  شــورا،  اعضــا  مشــورتی  نظریــه ی 
رســیدگی را اعــام و بــه شــرح آتــی مبــادرت 
بــه صــدور رأی مــی نمایــد. رأی قاضــی 
ــوی  ــوص دع ــاف در خص ــل اخت ــورای ح ش
آقــای امیــر کیــوان صــراف بیدآبــادی بــه 
ــته  ــه خواس ــی ب ــا رحمان ــای رض ــت آق طرفی
مطالبــه 64/000/000 ریــال )شــش میلیــون و 
ــان( وجــه چــک شــماره  ــزار توم چهارصــد ه
ــه  ــاورزی ب ــک کش ــده بان ــه عه 5۸۷6۱۲   ب
ــه  ــا توج ــارات قانونی،ب ــق خس ــام  مطل انضم
اصــول  بقــای  و  پرونــده  محتویــات  بــه 
مســتندات در یــد خواهــان و گواهــی 

عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه 
ــده و اســتحقاق  ــور در اشــتغال ذمــه خوان ظه
خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه 
ــی در جلســه  ــاغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل خوان
رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه الیحــه 
ــندی در  ــه پس ــتند و محکم ــات مس و دفاعی
مقــام اعتــراض  نســبت بــه دعــوی خواهــان 
از خــود ابــراز و ارائــه ننمــوده لــذا دعــوی 
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه  اســتناد مــواد ۳۱0 و ۳۱۳ قانــون 
تجــارت و ۱9۸ و 5۱5 و 5۱9 و 5۲۲ قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی، حکــم بــر محکومیــت 
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 64/000/000 ریــال 
ــزار  ــد ه ــون و چهارص ــش میلی ــادل )ش مع
ــته و ۱/۸50/000  ــل خواس ــت اص ــان( باب توم
هزینــه  و  دادرســی   هزینــه  بابــت  ریــال 
ــر  ــه و خســارت تأخی ــق تعرف ــی طب نشــر آگه
ــوف  ــک موص ــید چ ــر رس ــخ س ــه از تاری تأدی
)96/4/۱5( تــا تاریــخ اجــرای حکــم در حــق 
خواهــان طبــق شــاخص بانــک مرکــزی صــادر 
و اعــام مــی نمایــد رأی صــادره غیابــی و 
ظــرف مهلــت ۲0 روز پــس از ابــاغ قابــل 
ــام  ــس از اتم ــعبه و پ ــن ش ــی در ای واخواه
ــد  ــل تجدی ــت واخواهــی ظــرف۲0 روز قاب مهل
حقوقــی  عمومــی  محاکــم  در  نظرخواهــی 
اصفهــان مــی باشــد. ضمنــًا بــا توجــه بــه بنــد 
ــده ردیــف اول  ــه خوان ب مــاده ۱0۷ نســبت ب
مجتبــی ســلیمانی قــرار رد دعــوی صــادر مــی 

ــردد. گ
شــماره  :۲۳۸۸۳/ م الــف قاضــی شــعبه ۲۳ 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان

دادنامه 
کاســه پرونــده : 960650 شــماره دادنامــه 

96/۷/۲5 مــورخ   96099۷6۷9۳60۱۲۸9:
مرجــع رســیدگی : شــعبه  شــورای حــل 
اختــاف اصفهــان خواهــان: محســن کریمــی 
نشــانی : اصفهــان-خ مــدرس – خ شــهید 
ــان ــگاه فرهنگی ــروی دانش ــط زاده- روب ضاب

ــول  ــانی : مجه ــدی نش ــم محم ــده: مری خوان
ــه محتویــات  ــا عنایــت ب المــکان گردشــکار: ب
پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــای 
محتــرم شــورا ضمــن ختــم رســیدگی بــا 
شــرح  بــه  متعــال  خداونــد  از  اســتعانت 
ــد.  ــی نمای ــدور رأی م ــه ص ــادرت ب ــی مب آت
دعــوی  خصــوص  در  شــورا  قاضــی  رأی 
ــم  ــت خان ــه طرفی ــی ب ــن کریم ــای محس آق
ــغ  ــه مبل ــه خواســته مطالب ــم محمــدی ب مری
۱50/000/000ریــال بابــت وجــه یــک فقــره 
چــک بــه شــماره 9۳۱/0۷6۸95۷۱ مــورخ 
96/۱/۱۷   بــه عهــده بانــک پســت بانــک 
شــعبه میــدان قــدس خمینــی شــهر بــه 
ــا توجــه  ــی ب انضمــام  مطلــق خســارات قانون
بــه اوراق و محتویــات پرونــده و صــدور گواهی 
عــدم پرداخــت از جانــب بانــک محــال علیــه 

و بــا عنایــت بــه وصــف تجریــدی بــودن چــک 
موصــوف بقــای اصــول مســتندات  در یــد 
خواهــان کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده و 
اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد و 
اینکــه خوانــده علیرغــم ابــاغ قانونــی در جلســه 
دادرســی شــرکت ننمــوده هیچگونــه الیحــه 
ــن و پرداخــت  ــدم دی ــر ع ــی ب ــه ای مبن دفاعی
ــذا شــورا  ــوده ل ــه ننم ــه خــود ارســال و ارائ ذم
دعــوی خواهــان را مقــرون بــه صحــت تلقــی و 
مســتندا بــه مــواد ۳۱0 و ۳۱۳ قانــون تجــارت و 
۱9۸ و 5۱5 و 5۱9 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
ــت  ــه پرداخ ــده ب ــت خوان ــر محکومی ــم ب حک
ــال بابــت اصــل خواســته  مبلــغ ۱50/000/000 ری
دادرســی   هزینــه  بابــت  ریــال   ۱/9۱5/000 و 
ــا  ــی ب ــه نشــر آگه ــت  هزین ــال باب و۱۲0/000 ری
ــر  ــارت تأخی ــکام و خس ــرای اح ــاب اج احتس
ــوف  ــک موص ــید چ ــر رس ــخ س ــه از تاری تأدی
96/۱/۱۷ لغایــت تاریــخ اجــرای حکــم در حــق 
خواهــان صــادر و اعــام مــی دارد. رأی صــادره 
غیابــی محســوب و ظــرف ۲0 روز پــس از ابــاغ 
قابــل واخواهــی در ایــن مرجــع و ۲0 روز پــس 
از آن قابــل تجدیــد نظرخواهــی در محاکــم 
محتــرم عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــند. 
شــماره  :۲۳۸6۸/ م الــف قاضــی شــعبه 6 

ــان ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

ابالغیه
 96۱0۱06۷94۷006۱۳: اباغنامــه  شــماره 
پرونــده:96099۸6۷94۷00495  شــماره 
تاریــخ  شــعبه:960495  بایگانــی  شــماره 
ابــاغ  مشــخصات   ۱۳96/0۷/۲6: تنظیــم 
شــونده حقیقــی: نــام :محمــد نــام خانوادگــی 
: زاهــدی نشــانی : مجهواللمــکان  تاریــخ 
حضــور: ۱۳96/09/۲6 یکشــنبه ســاعت ۱5:۳0 
راه شــیخ  اصفهان-چهــار   : محــل حضــور 
شــهدای  وکا-مجتمــع  راه  صدوق-چهــار 
مدافــع حــرم شــورای حــل اختــاف  تاریــخ 
حضــور: ۱۳96/09/۲6 ســاعت حضــور: ۱5:۳0  
ــه  ــت ب ــا فرازبخ ــوی علیرض ــوص دع درخص
ــت  ــوق جه ــرر ف ــت مق ــما در وق ــت ش طرفی
رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید. توجه 
: پــس از دریافــت ایــن اباغیــه، ابــاغ اوراق 
قضایــی بــه صــورت الکترونیک انجــام خواهد 
ــوارد  ــذی در م ــورت کاغ ــه ص ــاغ ب ــد و اب ش
ــن  ــام میشــود؛ بنابرای محــدود و اســتثنا انج
ضــروری اســت نســبت به ثبتنــام و مشــاهده 
ــی از طریــق  ــه هــای آت ــه و اباغی ــن اباغی ای
ســامانه اقــدام نماییــد. چنانچــه جهــت ورود 
بــه ســامانه، حســاب کاربــری )شناســه و 
رمــز( دریافــت ننمــوده ایــد جهــت ثبتنــام، بــه 
یکــی از دفاتــر خدمــات الکترونیــک قضایــی 
و در صــورت عــدم دسترســی، بــه نزدیکتریــن 

ــد  ــه نمایی ــی مراجع ــد قضای واح
ــعبه ۱۷  ــر ش ــف دفت ــماره : ۲۳۸۷۳/ م ال ش

ــان  ــع شــماره دو شهرســتان اصفه مجتم

ــت و  ــیدگی و دادخواس ــت رس ــاغ وق ــی اب آگه
ضمائــم بــه آقــای/ خانــم بهــروز باوقــار ثمریــن 
ــه: 96۱0۱06۷9۳۸0۱۷۳6   ــد شــماره اباغنام فرزن
شــماره پرونــده: 96099۸6۷9۳۸009۷۲  شــماره 
تنظیــم:  تاریــخ   9609۷۲ شــعبه:  بایگانــی 
ــی  ــم مرتض ــای/ خان ــان آق ۱۳96/0۷/۲۷ خواه
ــده  ــت خوان ــه طرفی ــتی ب ــان دادخواس آکوچکی
ــته  ــه خواس ــن ب ــروز باوقارثمری ــم به آقای/خان
مطالبــه  مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه 
ــه 96099۸6۷9۳۸009۷۲  ــده کاس ــماره پرون ش
اختــاف  حــل  شــورای  حقوقــی   ۸ شــعبه 
ــت  ــع حــرم( ثب اصفهان)مجتمــع شــهدای مداف
ــاعت  ــورخ ۱۳96/۱0/05 س ــیدگی م ــت رس و وق
ــق  ــتور دادگاه طب ــب دس ــه حس ــن ک ۱0:00 تعیی
موضــوع مــاده ۷۳ قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و 
درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی 
از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا 
خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار 
آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام 
نشــانی کامــل خــود، نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

ــردد. ــر گ ــیدگی در دادگاه حاض رس
 شــماره: ۲۳۸۷4/ م الــف مســئول دفتــر شــعبه 
شــورای حــل اختــاف شــعبه ۸ حقوقــی شــورای 
شــهدای  )مجتمــع  اصقهــان  اختــاف  حــل 
مدافــع حرم(-معصومــه عالــی پــور هفشــجانی

دادنامه 
دادنامــه  شــماره   960۱45  : پرونــده  کاســه 
رســیدگی:  تاریــخ    96099۷6۷94500654:
96/5/۲9 مرجــع رســیدگی : شــعبه ۱5 شــورای 
حــل اختــاف اصفهــان خواهــان: علــی مــکاری 
بــه نشــانی : اص خ هاتــف- کــوی مشــیر- 
ســاختمان پاســکو واحــد۷ خوانــدگان: ۱-ســحر 
محمــدی دشــتکی ۲- محمــد شــریعتی ۳- 
روح هللا فلســفین نشــانی : مجهــول المــکان 
ریــال   ۱۳۲/000/000 مبلــغ  مطالبــه  خواســته: 
ــی موضــوع  ــق خســارات قانون ــه انضمــام مطل ب
ــورخ 95/6/۲5 و 5۸۱۳96  ــای5۸۱۳9۳ م چکه
ــک ســپه گردشــکار:  ــده بان مــورخ 95/۷/۱5 عه
پــس از ارجــاع پرونــده بــه ایــن شــعبه و ثبــت 
ــی  ــه کاســه فــوق و طــی تشــریفاتی قانون آن ب
قاضــی  اعضــاء،  مشــورتی  نظریــه  اخــذ  و 
ــی  ــرح آت ــام و بش ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ش
مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد: رأی قاضــی 
ــه  ــی ب ــی مکارم ــوی عل ــوص دع ــورا در خص ش
 -۲ دشــتکی  محمــدی  ســحر   -۱ طرفیــت 
ــغ  ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ــریعتی ب ــد ش محم
۱۳۲/000/000ریــال بابــت موضــوع چکهــای فــوق 
ــا  ــی، ب ــارات قانون ــق خس ــام مطل ــر بانضم الذک
عنایــت بــه محتویــات پرونــده و مســتندات ارائــه 
ــراض  ــه مصــون از اعت ــان ک شــده توســط خواه
ــه اینکــه خوانــدگان دعــوی  مــی باشــد و نظــر ب
ــیدگی  ــه رس ــی در جلس ــاغ قانون ــف اب ــا وص ب

ــه الیحــه و دلیــل و  حضــور نداشــته و هیــچ گون
ــی  ــی مبن ــر قانون ــه پســند و موث ــدرک محکم م
ــورا  ــوده، ش ــه ننم ــش ارائ ــه خوی ــت ذم ــر برائ ب
خواســته خواهــان را مــن حیــث المجمــوع 
محــرز و ثابــت تشــخیص داده و مســتندًا مــواد 
۱9۸ و 5۱9 و 5۲۲ قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
ــه  ــدگان ب ــی خوان ــت تضامن ــر محکومی ــم ب حک
ــت اصــل  ــال باب ــغ ۱۳۲/000/000 ری پرداخــت مبل
خواســته و مبلــغ ۱/۸۸0/000 ریــال بابــت هزینــه 
دادرســی  و خســارت تأخیــر تأدیــه از تاریــخ 
ــان  ــت زم ــوف لغای ــای موص ــید چکه ــر رس س
اجــرای حکــم صــادر و اعــام میــدارد. رأی 
ــت روز  از  ــدت بیس ــرف م ــی و ظ ــادره غیاب ص
ابــاغ قابــل واخواهــی در همیــن شــعبه و پــس 
از انقضــای مــدت مذکــور ظــرف مهلــت بیســت 
روز از تاریــخ ابــاغ قابــل تجدیــد نظرخواهــی در 
محاکــم  عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان 

ــی باشــد.  م
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شــورای حــل اختــاف اصفهــان

دادنامه 
کاســه پرونــده : 95/4۸4 شــماره دادنامــه 
 : رســیدگی  مرجــع   95/۳/۲۲ مــورخ    ۱5۱:
شــعبه چهــل و نهــم شــورای حــل اختــاف 
ــانی  ــلمانی نش ــکرا... س ــان: ش ــان خواه اصفه
زمانــی  شــهید  ســجاد-کوچه  اصفهــان-خ   :
ــانی :  ــور نش ــک پ ــا نی ــده: احمدرض پ ۱۲ خوان
ــه گردشــکار:  ــول المــکان خواســته : مطالب مجه
بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه 
ــرم شــورا ضمــن اعــام  مشــورتی اعضــای محت
ختــم رســیدگی بــا اســتعانت از خداونــد متعــال 
بشــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رأی مــی نمایــد: 
رأی قاضــی شــورا در خصــوص دادخواســت 
آقــای شــکرا... ســلمانی بــه طرفیــت آقــای 
احمدرضــا نیــک پــور بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 
ــفته/چک  ــره س ــک فق ــه ی ــال وج ۲0/000/000ری
بــه شــماره هــای ۸۸4995 مــورخ 95/۷/5  
ــارات  ــام  خس ــه انضم ــارت ب ــک تج ــده بان عه
دادرســی و تأخیــر تأدیــه بــا توجــه بــه داخواســت 
تقدیمــی و ماحظــه اصــول مســتندات دعــوی و 
اینکــه خوانــده بــا ابــاغ قانونــی وقــت و انتظــار 
کافــی در جلســه شــورا حاضــر نشــده و در قبــال 
ــراد و  ــان ای ــرازی خواه ــتندات اب ــوی و مس دع
تکذیبــی بــه عمــل نیــاورده و مســتندات ابــرازی 
ــان را  ــه خواه ــده ب ــه ی خوان ــتغال ذم ــز اش نی
ــت  ــن ثاب ــذا ضم ــی ه ــد. عل ــی کن ــت م حکای
ــه اســتناد ۱9۸ و 5۱9 و 5۲۲  ــوی ب دانســتن دع
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی و مــواد ۳۱5، 
تجــارت حکــم  قانــون   ۲49 ،۳0۷ ،۳09 ،۳۱0
بــر محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 
ــته و  ــل خواس ــوان اص ــه عن ــال ب ۲0/000/000 ری
پرداخــت ۱/۳۳5/000 ریــال بــه عنــوان خســارت 
دادرســی و پرداخــت خســارت تأخیــر و تأدیــه از 
تاریــخ ســر رســید چــک لغایــت زمــان وصــول و 

ــرخ شــاخص بانــک مرکــزی  ایطــال آن طبــق ن
در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی گــردد رأی 
ــاغ  ــس از اب ــرف ۲0 روز پ ــی و ظ ــادره غیاب ص
ــود  ــد ب ــعبه خواه ــن ش ــی در ای ــل واخواه قاب
ــت روز   ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه ــس از مهل و پ
ــی  ــم عموم ــی در محاک ــد نظرخواه ــل تجدی قاب

ــد.  ــی باش ــان م ــی اصفه حقوق
شــماره  :۲۳۸۸6/ م الــف قاضــی شــعبه چهل و 

نهــم شــورای حــل اختــاف اصفهان

دادنامه 
دادنامــه  شــماره   960۲۱6  : پرونــده  کاســه 
96/۷/۲6 مــورخ    96099۷6۷9۳۸0۳5۳۱:

مرجــع رســیدگی : شــعبه هشــت شــورای حــل 
اختــاف اصفهــان خواهــان: مهــرداد ابراهیمیــان 
ــان خ  ــم نشــانی : اصفه ــد ابراهی ــی فرزن دهاقان
ــده:  ــه کوچــه شــماره ۷ پ ۱/4 خوان رکــن الدول
ــد  ــوی فرزن ــتانه رض ــمس اس ــاس ش ــر عب امی
ــته :  ــکان خواس ــول الم ــانی : مجه ــن نش حس
ــال ۲ فقــره چــک  ــغ ۱40/000/000 ری ــه مبل مطالب
ــه  ــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی و هزین ب
دادرســی و تأخیــر و تأدیــه گردشــکار: بــا عنایــت 
بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی 
اعضــای محتــرم شــورا ضمــن اعــام ختــم 
رســیدگی بــا اســتعانت از خداونــد متعال بشــرح 
ــد: رأی  ــه صــدور رأی مــی نمای ــادرت ب ــی مب آت
قاضــی شــورا در خصــوص دادخواســت مهــرداد 
بــه  ابراهیــم  فرزنــد  دهاقانــی  ابراهیمیــان 
ــاس شــمس اســتانه رضــوی  ــر عب طرفیــت امی
فرزنــد حســن بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 
ــره  ــه ۲ فق ــال وج ــون ری ــل میلی ــد و چه یکص
چــک بــه شــماره هــای ۱- ۱5۷۷/۸۱5۲6۳/۲5 
ــورخ  ــورخ 96/۱/۳۱  ۲- ۱5۷۷/۸۱5۲50/50 م م
95/۱۲/۲۷  عهــده بانــک ملــت بــه انضمــام  
ــه  ــا توج ــه ب ــر تأدی ــی و تأخی ــارات دادرس خس
بــه داخواســت تقدیمــی و ماحظــه اصــول 
مســتندات دعــوی و اینکــه خوانــده/ خوانــدگان 
بــا ابــاغ قانونــی وقــت و انتظــار کافــی در 
ــوی  ــال دع جلســه شــورا حاضــر نشــده و در قب
ــی  ــراد و تکذیب ــرازی خواهــان ای و مســتندات اب
بــه عمــل نیــاورده و مســتندات ابــرازی نیــز 
حکایــت از اشــتغال ذمــه ی خوانــده بــه خواهان 
ــت  ــی هــذا ضمــن ثاب ــد. عل ــت مــی کن را حکای
دانســتن دعــوی بــه اســتناد مــواد ۱9۸ و 5۱9 و 
5۲۲ قانــون آئیــن دادرســی مدنــی و مــواد ۳۱5، 
تجــارت حکــم  قانــون   ۲49 ،۳0۷ ،۳09 ،۳۱0
بــر محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 
ــوان اصــل خواســته و  ــه عن ــال ب ۱40/000/000 ری
ــوان خســارت  ــه عن ــال ب پرداخــت ۲/۸90/000 ری
دادرســی و هزینــه نشــر آگهــی بــه مبلــغ ۱۲0/000 
ــه از  ــر و تأدی ــه پرداخــت خســارت تأخی ــال ب ری
تاریــخ ســر رســید چــک لغایــت زمــان وصــول 
و ایطــال آن طبــق نــرخ شــاخص بانــک مرکــزی 
در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی گــردد رأی 
ــاغ  ــس از اب ــرف ۲0 روز پ ــی و ظ ــادره غیاب ص

قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه خواهــد بــود 
و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظرف بیســت 
روز پــس از ابــاغ قابــل تجدیــد نظرخواهــی در 
ــان  محاکــم عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفه

مــی باشــد. 
شــماره  :۲۳۸۸0/ م الــف قاضــی شــعبه هشــت 

شــورای حــل اختــاف اصفهان

دادنامه 
کاســه پرونــده : 9604۳9 شــماره دادنامــه 

96/۷/۲6 مــورخ   96099۷6۷9۳۸0۳5۲۱:
مرجــع رســیدگی : شــعبه هشــت شــورای 
اصفهــان خواهان/خواهانهــا:  اختــاف  حــل 
ــانی  ــم نش ــد ابراهی ــان فرزن ــرداد ابراهیمی مه
: اصفهــان-خ رکــن الدولــه کوچــه شــماره 
۷ پ 4/۱  خوانده/خوانــدگان: امیــر عبــاس 
حســن  فرزنــد  رضــوی  اســتانه  شــمس 
ــت  ــا عنای ــورا ب ــکان ش ــول الم ــانی : مجه نش
بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی 
ــه  ــام و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــا ش اعض
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رأی مــی 
نمایــد. رأی شــورای حــل اختــاف در خصــوص 
دعــوی آقــای/ خانــم  مهــرداد ابراهیمیــان 
فرزنــد ابراهیــم  بــه طرفیــت آقای/خانــم  
امیــر عبــاس شــمس اســتانه رضــوی بــه 
خواســته مطالبــه مبلــغ ۷0/000/000 ریــال وجــه 
ــورخ  ــه شــماره ۱5۷۷/۸۱5۲5۳/59 م چــک ب
ــه انضمــام   ــه عهــده بانــک ملــت ب 96/۱/۳۱  ب
مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه دادخواســت 
تقدیمــی، تصویــر مصــدق چــک و گواهــی عــدم 
پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور 
در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان 
در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی 
رغــم ابــاغ قانونــی در جلســه رســیدگی حضــور 
نداشــته و هیچگونــه الیحــه و دفاعیات مســتند 
و محکمــه پســندی در مقــام دفــاع  نســبت بــه 
ــه ننمــوده  ــراز و ارای دعــوی خواهــان از خــود اب
اســت لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده 
ثابــت بــه نظــر میرســد کــه بــه  اســتناد مــواد 
و  قانــون تجــارت و ۱9۸ و 5۱5  ۳۱0 و ۳۱۳ 
5۱9 و 5۲۲ قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
ــت  ــه پرداخ ــده ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب حک
ــته  ــل خواس ــت اص ــال باب ــغ ۷0/000/000 ری مبل
ــی  و  ــه دادرس ــت هزین ــال باب و ۱/995/000 ری
ــال و  ــغ ۱۲0/000 ری ــه مبل ــه نشــر آگهــی ب هزین
خســارت تأخیــر در تأدیــه از تاریــخ ســر رســید 
ــخ اجــرای  ــا تاری چــک موصــوف )96/۱/۳۱( ت
ــی  ــام م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــم در ح حک
نمایــد رأی صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
ــل واخواهــی در  ــاغ قاب ــس از اب بیســت روز پ
ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
در  نظــر  تجدیــد  قابــل  روز  بیســت  ظــرف 
محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد.
شــماره: ۲۳۸۸۱ / م الــف قاضــی شــعبه 

ــان ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ــت ش هش

دختران ملی پوش انتظارات را برآورده کردندکیمیا علیزاده در خانه تمرین می کند



پیشهناد فیلم

 زندگی مشترک 
آقای محمودی و بانو

کارگردان: روح هللا حجازی
نویسنده: علی طالب آبادی

ــه  ــتی، هنگام ــه علیدوس ــژاد، تران ــد فرخ ن ــران: حمی بازیگ
ــه ــرالن پروان ــم خانی، ت ــان قاس ــی، پیم قاضیان

 خالصه داستان فیلم 
حضــور مهمانــان آقــای محمــودی و بانــو، زندگــی مشــترک 

آن هــا را تحــت  تاثیــر قــرار می دهــد.
فیلــم »زندگــی مشــترک آقــای محمــودی و بانــو«، 
ــازی  ــه حج ــید روح ال ــینمایی س ــد س ــم بلن ــومین فیل س

ــت.  اس
فیلــم بــه روابــط آدم هــا در شــرایط جامعــه امــروز کــه در 
ــردازد.  ــت، می پ ــه اس ــه مدرنیت ــنت ب ــر از س ــال تغیی ح
نــوع  و  دیالوگ هــا  طریــق  از  شــخصیت ها  فیلــم،  در 
رابطه شــان اطالعاتــی از گذشــته و حــال خــود را بــه 
دســت  کاراکتــر  هــر  و  می ســازند  منتقــل  مخاطــب 
کاراکتــری دیگــر را بــرای کاراکتــر ســوم رو می کنــد. 

جذاب تریــن  از  یکدیگــر  بــا  قصــه  آدم هــای  تقابــل 
بخش هــای آن اســت و یکــی از علــل کشــش فیلــم. 
تقابــل آقــای محمــودی و همســرش، تقابــل محدثــه 
ــا  ــاناز ب ــل س ــه(، تقاب ــرالن پروان ــن )ت ــرش نگی ــا دخت ب
ــن  ــل رامتی ــاناز و تقاب ــا س ــن ب ــل رامتی ــه اش، تقاب خال
بــا منصــور، چالش هــای اصلــی فیلمنامــه را شــکل 
ــه اثــری کامــال شــخصیت محور مبــدل  ــد و درام را ب داده ان
کرده انــد کــه روایــت اصلــی اش فــراز و فــرود رابطــه میــان 

کاراکترهایــش اســت. 
تنهــا ضعــف فیلــم، پایــان آن اســت. بهره گیــری از پایــان 
بــاز در بعضــی فیلم هــا بســیار بجــا و منطقــی اســت و بــه 
مخاطــب کمــک می کنــد کــه تأمــل بیشــتری دربــاره فیلــم 
کنــد؛ امــا در سرنوشــت کاراکترهــای »زندگــی ...« نوعــی 
ــی  ــان ناگهان ــا پای ــه ب ــود ک ــاس می ش ــی احس بالتکلیف

ــد. ــرای آن نمی یاب ــم، مخاطــب پاســخ منطقــی ب فیل

حرف و نقل

 محمدعلــی فراســتی، اســتاد خوشنویســی، گفــت: 
تبلیــغ هنــر خوشنویســی، رســالت بــزرگ تمــام 
مســئوالن فرهنگــی کشــور اســت تــا قشــر جــوان بــه 

ــود. ــل ش آن متمای
 محســن مناجاتی، تهیه کننده برنامــه »رنگین کمان« 
بــا اشــاره بــه عملکرد شــبکه کــودک گفــت: شــبکه کودک 
بایــد رونــد فکــری خــود را بــا نیــاز مخاطــب همســو کنــد؛ 
نــه اینکــه مخاطب با افکار مســئوالن شــبکه همراه شــود. 
ــا توجــه بــه نوپــا بــودن در تلویزیــون  شــبکه کــودک ب
ــرآورده کنــد؛  ــوز نتوانســته نیــاز مخاطــب خــود را ب هن
بنابرایــن شــبکه های دیگــر بایــد ایــن کمبــود را جبــران 
کننــد. همچنیــن شــبکه های دیگــر بــرای جــذب 
مخاطــب بــا هــم رقابــت دارنــد و اگــر مخاطــب کــودک 
ــت  ــودک از دس ــبکه ک ــود ش ــل وج ــه دلی ــود را ب خ
ــد  ــود و مایلن ــد ب ــخت خواه ــا س ــرای آن ه ــد، ب دهن
 کــه برنامــه کــودک در کنداکتــور همــه شــبکه ها باقــی

 بماند.
 همزمــان بــا پایــان صداگــذاری »یواشــکی« 
ســاخته رضــا درمیشــیان، محمدرضــا دلپــاک میکــس 
ایــن فیلــم را انجــام می دهــد تــا بــرای نمایــش آمــاده 
ــن دوره  ــرار اســت در چهل ویکمی ــم ق ــن فیل شــود. ای
ــی  ــائوپائولو رونمای ــم س ــی فیل ــتیوال بین الملل از فس

شــود.
 شــورای انتخــاب بخــش مســابقه تئاتــر خیابانــی 
ــت وچهارمین  ــرا در بیس ــرای اج ــی را ب ــر نمایش 8 اث
جشــنواره بین المللــی تئاتــر کــودک و نوجــوان انتخــاب 

کــرد.
 خســرو معصومــی گفــت: مــن بــه عنوان نویســنده 
و کارگــردان فیلــم »خــرس« همچنــان منتظــر تعییــن 
وضعیــت فیلمــم هســتم؛ امــا شــرایط طــوری اســت 
کــه انــگار هیچ وقــت »خــرس« ســاخته نشــده و 

توقیــف هــم نشــده اســت.
 ســومین دوره  جشــنواره  نشــان دهخــدا بــا حمایت 
ــاوری، فرهنــگ  ــوم، تحقیقــات و فن وزارتخانه هــای عل
و ارشــاد اســالمی، کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی و 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی در تاریخ ۲۴ آبــان، مصادف 
بــا هفتــه  کتــاب و کتابخوانــی، در ســالن جابربن حیــاِن 

دانشــگاه تربیــت مــدرس برگــزار می شــود.
 کارگــردان ســریال »هاتــف« دربــاره ســاخت 
ایــن ســریال بــا مضمــون واقعــه کربــال گفــت: هیــچ 
شــبکه ای متاســفانه ایــن طــرح را تصویــب نکــرد؛ امــا 
ــر روی طــرح اصلــی صــورت  پــس از تغییراتــی کــه ب

ــن ســریال در ســیمافیلم ســاخته شــد. ــت، ای گرف
ــزه ســال  ــر« فرانســه جای ــم »لومی  جشــنواره فیل
ــگ کار وای«  ــه »وون ــژه ب ــمی وی ــی مراس ــود را ط خ

ــرد. ــا ک ــی، اعط ــدار هنگ کنگ ــردان نام کارگ
 »مأنــوس« عنــوان دومین اثــر نازنین ســهامی زاده 
در مقــام کارگردان اســت که زمســتان ســال گذشــته در 

تهــران روی صحنــه رفت.
 در شــب اهــدای جوایــز جشــنواره بین المللــی 
بــدون  تاریــخ  از فیلــم »بــدون  فیلــم شــیکاگو، 
ــش  ــم در بخ ــن فیل ــزه بهتری ــداء جای ــا اه ــا« ب امض

کارگردان هــای جدیــد تجلیــل شــد.

کوتاه اخبار 
 اجرای  »پیرمرد، بقچه، دوچرخه« 

در خانه هنرمندان
ــه«  ــه، دوچرخ ــرد، بقچ ــش »پیرم نمای کیمیای وطن
بــه کارگردانــی پیمــان کریمــی از ۲6 مهــر بــه روی صحنــه 
مــی رود و تــا 8 آبــان در خانــه هنرمنــدان اجــرا می شــود. 
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شــهرداری اصفهــان، محمــد ترابــی، شــمیال تابــش، پوریــا 
ریحانــی و رؤیــا ســعیدی، از جملــه بازیگــران ایــن نمایش 

هستند که به ایفای نقش می پردازند. 
نمایــش »پیرمــرد، بقچــه، دوچرخــه« از ســوی خانــه 
ــازمان  ــر س ــاالر هن ــکاری ت ــا هم ــری و ب ــوزه هن ــر ح تئات
آبان مــاه  تــا 8  اصفهــان  فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
ســاعت 18:۴5 اجــرا می شــود. ایــن نمایــش نوشــته 
ــی از  ــان کریم ــی پیم ــه کارگردان ــر و ب ــا آریان ف محمدرض
ــه  ــاه ب ــا 8 آبان م ــه و ت ــه رفت ــه روی صحن ــاه ب ۲6 مهرم

اجــرا درمی آیــد. 
ــر  ــه ای تئات ــنوراه منطق ــن جش ــده ۲5امی ــش برگزی نمای
ســوره، روایتــی فانتــزی از یــک خانــواده جنوبــی پیــش و 
پــس از جنــگ تحمیلــی اســت. داســتان از بــه دنیــا آمــدن 
ــود و  ــاز می ش ــواده آغ ــر خان ــهراب، پس ــی س و بازیگوش
پــس از آن وارد جنــگ و درنهایــت انتظــار خانــواده بــرای 
ــرای  ــدان ب ــود. عالقه من ــان می ش ــا پسرش ــت تنه بازگش
ــه محــل  ــد ب ــت می توانن ــه بلی ــر و تهی ــن تئات تماشــای ای
خانــه هنرمنــدان واقــع در پــل بزرگمهــر، پــارک ایثارگــران 
مراجعــه کننــد یــا بــا شــماره 35660966 تمــاس بگیرنــد.

درخشش کودکان نقاش ایرانی
ســه کــودک و نوجــوان ایرانــی جایــزه و دیپلم هــای افتخــار 
مســابقه  بین المللــی نقاشــی و پوســتر »بنیــاد صلــح و 
همــکاری« کشــور اســپانیا در ســال ۲016 را از آن خــود کردنــد. 
ــوت  ــوع »دون کیش ــا موض ــه ب ــی ک ــداد بین الملل ــن روی ای
یــا قــدرت آرمان شــهر: آمادگــی بــرای آینــده« برگــزار شــد و 
»کانیــا ظهرابــی«، عضــو 5 ســاله مرکــز فرهنگی هنــری کانون 
روانســر در اســتان کرمانشــاه موفــق بــه دریافــت جایــزه اول و 
نقــدی در بخــش نقاشــی گردیــد و »درســا قنــدی« 13 ســاله 
ــب  ــه کس ــق ب ــاه موف ــید کرمانش ــه خورش ــگاه خان از آموزش

جایــزه اول و نقــدی مشــترک در بخــش پوســتر شــد. 
بــر اســاس ایــن خبــر »اســما علــوی« عضــو 6 ســاله مرکــز 
فرهنگی هنــری کانــون چالــدران در اســتان آذربایجــان  غربــی 

نیــز دیپلــم افتخــار بخــش نقاشــی را کســب کــرد.

مهناز افشار، نقش اول »شاه کُش« 
می شود

ــدت  ــی »در م ــم جنجال ــردان فیل ــی، کارگ ــد امیرخان وحی
معلــوم«، ایــن بــار بــا درامــی معمایــی بــه ســینما برگشــته 
و خیــال دارد دوبــاره جنجالــی در ســینما راه بینــدازد. 
ــوان نقــش  ــه عن ــا یــک گریــم متفــاوت ب ــاز افشــار ب مهن
ــوی دوربیــن علــی قاضــی مــی رود.  اول »شــاه کش« جل
طراحــی گریــم ایــن فیلــم را ایمــان امیــدواری و طراحــی 
صحنــه آن را محســن نصراللهــی بــر عهــده دارنــد. مراحــل 
پیش تولیــد فیلــم بــه پایــان رســیده و قــرار شــده فیلــم را 

در جشــنواره فجــر امســال نمایــش دهنــد.

ــی  ــنواره بین الملل ــت ودومین جش ــم بیس ــن فیل ــزه بهتری جای
فیلــم »بوســان« کــره جنوبــی بــه فیلــم »ســد معبــر« ســاخته 

محســن قرایــی رســید.
هیئــت داوران جشــنواره فیلــم بوســان بــه ریاســت »الیــور 
اســتون«، فیلــم »ســد معبــر« بــه نمایندگــی از ســینمای ایــران 
ــو ســئوک« از کــره  ــم ی ــی »کی ــه کارگردان و »پــس از مرگــم« ب
جنوبــی را بــه صــورت مشــترک بــه عنــوان برنــده بهتریــن فیلــم 
بخــش رقابتــی »جریان هــای نــو« ایــن رویــداد ســینمایی 

ــد. ــی کردن معرف
»ســد معبــر«، داســتان قاســم، کارمند اداره ســد معبر شــهرداری 
را روایــت می کنــد کــه در تــالش اســت وضعیــت زندگــی خــود 
را بهبــود بخشــد؛ امــا در ایــن راه بــا نرگــس همســرش اختــالِف 
نظــر دارد. در ایــن فیلــم کــه نویســندگی آن را ســعید روســتایی 
ــادر فــالح، اکبــر  ــاران کوثــری، ن ــر عهــده دارد، حامــد بهــداد، ب ب

ــینی،  ــی آقاحس ــری، مرتض ــان ناص ــریفی، عرف ــی، آوا ش رحمت
بهــرام ســروری نژاد، ســجاد رحیمــی، غالمعلــی رضایــی، فتــح هللا 
طاهــری، مهــدی میــری و نــگار عابــدی، علیرضــا کمالــی، گیتــی 
قاســمی، حســام محمــودی، بازیگــر خردســال رونیــکا نعمــت هللا 

و بــا حضــور محســن کیایــی بــه ایفــای نقــش پرداخته انــد.
مجیــد  ســاخته  جدیدتریــن  ابرهــا«،  ســوی  »آن  امســال 
ــی  ــه کارگردان ــا« ب ــدون امض ــخ ب ــدون تاری ــم »ب ــدی، فیل مجی
وحیــد جلیلونــد، فیلــم »لِــرد« ســاخته محمــد رســول ُاف، 
فیلــم »جــاده« ســاخته آرش خیاطــان و همچنیــن فیلــم کوتــاه 
»نــگاه« از فرنــوش صمــدی، دیگــر فیلم هــای ایرانــی حاضــر در 

ــد. ــینمایی بودن ــداد س ــن روی ای
بیســت ودومین دوره جشــنواره بین المللــی بوســان از تاریــخ 1۲ 
تــا ۲1 اکتبــر )۲0 تــا ۲9 مهرمــاه( در کشــور کــره جنوبــی برگــزار 

شــد.

امیــن غفــاری، آهنگســاز و نوازنــده ویولــن، ضمــن اعــالم 
ــر برگــزاری کنســرت هایی در شهرســتان ها از انتشــار  خب
تازه تریــن آلبــوم خــود بــا حــال و هوایــی متفــاوت 

صحبــت کــرد. 
ــای  ــن فعالیت ه ــه تازه تری ــاره ب ــا اش ــاری ب ــن غف امی
ــه  ــردم از مجموع ــرد: پــس از اســتقبال م ــان ک خــود بی
ــاالر وحــدت و  ــه تابســتان امســال در ت کنســرت هایی ک
مجموعــه بــرج آزادی تهــران برگــزار کردیــم، ایــن انگیــزه 
ــن فضــا  ــا همی ــوم دوم را ب ــه آلب ــن ایجــاد شــد ک در م

ــم.  ــد کن ــط و تولی ضب
اولــش  آلبــوم  هــوای  و  حــال  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــن  ــوان »کنســرتو ویول ــا عن ــی ب ــوم قبل توضیــح داد: آلب
چایکوفســکی« در فضایــی کامــال کالســیک تولیــد شــد و 

بــا اثــر جدیــدم تفاوت هایــی دارد. 

ــه  ــدی ک ــوم جدی ــه داد: آلب ــن ادام ــده ویول ــن نوازن ای
ــده در دســترس دوســتداران موســیقی  ــاه آین طــی ۲ م
قــرار می گیــرد، مجموعــه ای اســت کــه در آن عــالوه بــر 
ــای  ــد موســیقی از فیلم ه ــد کار کالســیک، چن ــه چن ارائ
ــده  ــه ش ــه و عرض ــز نواخت ــینما نی ــای س ــدگار دنی مان
اســت. همچنیــن تصمیــم دارم در کنــار ارائــه ایــن آلبــوم، 
ــوای  ــب محت ــه تناس ــز ب ــری نی ــه تصوی ــک مجموع ی
ــه  ــم ک ــه ده ــگ ارائ ــپ و نماهن ــب کلی ــات در قال قطع
امیــدوارم مــورد قبــول دوســتداران موســیقی واقع شــود. 
غفــاری دربــاره عنــوان آلبــوم نیــز گفــت: نــام آلبــوم برای 
مــن بســیار مهــم اســت و بــه همیــن دلیــل روی آن دقت 
ــد را انتخــاب  ــوم جدی ــام آلب ــوز ن ــم و هن ــادی می کن زی
نکــرده ام؛ ولــی دوســت دارم نــام آلبــوم مشــخصه ای از 

نــام ســاز ویولــن داشــته باشــد.

فرهنگ و هنر10

A.Bazofti@eskimia.ir
عاطفه بازفتـیگروه فرهنگ 

لکنــت زبــان، یکــی از مشــکالتی اســت کــه معمــوال 
امــروزه  می کنــد.  پیــدا  بــروز  دوران کودکــی  در 
ــود  ــرای بهب ــدی ب ــای بســیار بلن ــی گام ه گفتاردرمان
ــان  ــه گریب ــن مشــکل دســت ب ــا ای ــه ب ــی ک کودکان
ــوان  ــوز هــم می ت هســتند، برداشــته اســت؛ امــا هن
امیــدوار بــود کــه تحقیقــات علمــی بــه نتایــج 

ــد. ــت یابن ــه دس ــن زمین ــری در ای مثبت ت
بســیاری از افــراد مشــهور جهــان مشــکالت گویایــی 
حفــظ  بــا  توانســته اند  حــال  ایــن  بــا  دارنــد، 
اعتمادبه نفــس و پشــتکار فــراوان بــر آن غلبــه 
ــر  ــه و بازیگ ــز«، صداپیش ــز اِرل جون ــد. »جیم کنن
مشــهور آمریکایــی کــه در نوجوانــی درد لکنــت زبــان 
ــخت ترین  ــی از س ــد: »یک ــرده، می گوی ــه ک را تجرب
ــت  ــی در دل ــه حرف ــت ک ــی آن اس ــا در زندگ چیزه

ــاوری.« ــان بی ــه زب ــی آن را ب ــد و نتوان باش
در ســال 9۴ نشــر چشــمه کتــاب »روزنامه فــروش« 
را بــرای کــودکان و نوجوانــان منتشــر کــرد کــه 
خوانــدن آن بــرای مربیــان و والدیــن هــم می توانــد 
مفیــد باشــد؛ زیــرا بــه آن هــا کمــک می کنــد بداننــد 
چگونــه بــا کــودکان دچــار لکنــت زبــان برخــورد کنند. 

ــه معرفــی بیشــتر ایــن کتــاب جــذاب و  در ادامــه ب
می پردازیــم. ســرگرم کننده 

 جوایز
یــازده جایــزه  بــه حــال  تــا  »روزنامه فــروش« 
ــارات  ــه از افتخ ــت ک ــرده اس ــود ک ــی را از آن خ ادب
آن می تــوان بــه برنــده مــدال نیوبــری ۲01۴، برنــده 
انجمــن کتابــداران آمریــکا، برنــده بنیــاد لکنــت زبــان 
آمریــکا، برنــده بهتریــن کتــاب بــه انتخــاب والدیــن، 
ــال ۲013 و...  ــازون در س ــاب آم ــن کت پرفروش تری

اشــاره کــرد.
 موضوع کتاب

»روزنامه فــروش«، داســتان زندگــی واقعــی نویســنده 
آن »وینــس واتــر«، روزنامه نــگار آمریکایــی را بــه 
ــال 1959 رخ  ــرای آن در س ــد؛ ماج ــر می کش تصوی
ــن  ــیوه های نوی ــه ش ــی ک ــی زمان ــت؛ یعن داده اس
ــی نداشــتند.  ــوز پیشــرفت چندان ــاردرمانی هن گفتــ
کتــاب، داســتان زندگــی پســری یــازده ســاله 
را روایــت می کنــد کــه در پرتــاب تــوپ بســیار 
ــک  ــه هیچ ی ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ــل می کن ــه عم ماهران
او  پــای  گــرد  بــه  ســال هایش  و  هم ســن  از 
نمی رســند؛ امــا در حــرف زدن آنچنــان ناتــوان اســت 
کــه حتــی اســمش را هــم نمی توانــد بــدون لکنــت 

بگویــد؛ بنابرایــن وقتــی بــرای یــک مــاه مســئولیت 
عهــده  بــر  را  آرتــور  دوســتش  روزنامه فروشــِی 
می گیــرد، هنــگام ارتبــاط بــا مشــتری ها بارهــا 
ــر  ــا در اث ــار دردســر و مشــکالتی می شــود؛ ام دچــ
ــد. »بیشــتر  ــادی کســب می کن ــن کار تجــارب زی ای
ــدر  ــتان پ ــتگانم و دوس ــژه بس ــال ها و به وی بزرگس
ــن  ــا م ــان ب ــیوه خودش ــه ش ــدام ب ــر ک ــادرم ه و م
برخــورد می کردنــد. بــدون آنکــه دقیقــا بداننــد 
مــن موقــع حــرف زدن چــه عذابــی می کشــم! 
بعضــی وقت هــا ســعی می کردنــد جمله هایــم را 
ــد و بیشــتر وقت هــا اصــال متوجــه  برایــم تمــام کنن

نمی شــدند.« منظــورم 
 شخصیت پردازی

پســرک  زندگــی  ماجـــرای  راوِی  آنجــا کــه  از   
تمــام  اســت کــه  نویســنده ای  روزنامه فــروش، 
حــوادث داســتان روزی بــرای خــوِد او اتفــاق افتــاده، 
از ایــن رو »وینــس واتــر« از پــس شــخصیت پردازی 
و بیــان احساســات درونــی و بیرونــی اشــخاص 
داســتان بــه خوبــی برآمــده اســت؛ بــه طوری کــه در 
رونــد داســتان، خواننــده بــه صــورت عینــی می توانــد 
بســیاری از حــوادث را در ذهــن خــود مجســم 
و تمــام احســاس راوی را درک کنــد و بــا همــه 
مشــکالتی کــه ممکــن اســت کودکــی کــه از لکنــت 
ــود.  ــنا ش ــد، آش ــته باش ــرد، داش ــج می ب ــان رن زب
»فقــط غذاخــوردن از سلف ســرویس را دوســت 
داشــتم؛ چــون در آنجــا هــر کــس بــا انگشــت نشــان 

ــد.« ــه می خواه ــه چ ــی داد ک م
از اشــخاص  راوی، یکــی  بــر شــخصیت  عــالوه 
ــت«  ــی اون ــس نِل ــتان، »می ــر داس ــذار دیگ تأثیرگ
اســت کــه نقــش مربــی پســرک روزنامه فــروش را 
بــر عهــده دارد و بــه دلیــل دشــواری تلفــظ نامــش، 

ــد.  ــدا می زن ــام« ص راوی او را »مــ

ــا آن موقــع  ــود کــه ت »مــام راحت تریــن کلمـــه ای ب
می توانســتم تلفــظ کنــم و میــس اونلــی اجــازه داد 
مــام صدایــش کنــم... مــام بهتریــن دوســتم تــوی 

دنیاســت.« 
ــام،  ــروش و م ــای روزنامه ف ــیاری از گفت وگوه بس
جــزو بهتریــن و زیباتریــن قســمت های کتــاب 

ــتند:  هس
»-روح چیه؟ 

- روح هــر کســی یــه بخشــی از وجودشــه کــه 
هیچ کــس نمی تونــه ببینــدش؛ امــا بهتریــن بخــش 

ــت.« ــِت خداس ــش دس ــون کنترل ــه؛ چ وجودش
 پدر و مادری حــامی

ــه نقــش  ــوان ب ــر داســتان می ت ــم دیگ ــکات مه از ن
در  روزنامه فــروش  مــادر  و  پــدر  حمایت کننــده 
ــع آن دو  ــه مواق ــرد. در هم ــول داســتان اشــاره ک ط
ــه  ــرام گذاشــتن ب ــظ اســتقالل و احت ــر حف عــالوه ب
فرزندشــان، پشــتیبان او هســتند و بــه جــای تحقیــر 
و بی توجهــی، تــالش می کننــد تــا نقــاط قــوت راوی 
را در بــازی بیســبال و پرتــاب تــوپ بــه او یــادآوری 
ــه  ــد ک ــراف می کن ــروش اعت ــا روزنامه ف ــد. باره کنن
پــدرش بــا وجــود خســتگی از کار یــا ســفر در حیــاط 

ــد. ــن می کن ــوپ را تمری ــاب ت ــا او پرت ــه ب خان
ــکی  ــرد. کاش ــت می ک ــادرم صحب ــا مــ ــدرم ب  »پ
وانمــود نکنــه کــه لکنــت نــداره. او بایــد بفهمــه ایــن 
ــه.« ــرمندگی اش باش ــه ش ــه مای ــت ک ــزی نیس چی

ــر موضــوع جدیــد و  کتــاب روزنامه فــروش عــالوه ب
جذابــی کــه دارد در تــالش اســت ثابــت کنــد ممکــن 
ــا  ــرد، ام ــل ک ــوان ح ــکالت را نت ــی مش ــت بعض اس
می تــوان بــر آن هــا چیــره شــد و آنچــه »می گوییــم 
ــن  ــه« گفت ــر از »چگون ــیار مهم ت ــیم« بس و می نویس
آن اســت؛ چــرا کــه بســیاری از گفته هــای شــفاهی 
ــوش  ــد، فرام ــرون می آین ــان بی ــه از ده ــن ک همی
ــه و  ــذ همیش ــته های روی کاغ ــا نوش ــوند؛ ام می ش

ــد! همیشــه ماندگارن

،،
»روزنامه فــروش«، داســتان زندگــی 
واقعــی نویســنده آن »وینــس واتــر«، 
ــر  ــه تصوی ــی را ب ــگار آمریکای روزنامه ن

می کشــد

نگاهی به کتاب »روزنامه فروش« نوشته وینس واتر

 روزنامه فروش 
راوی حرف های ناگفته

 وصیت  شهید 
احمد صداقتی نجف آبادی

ــاه  ــتم آبان م ــت و هش ــی در بیس ــد صداقت احم
۱۳۳۹ در شــهر نجف آبــاد اصفهــان متولــد شــد؛ 
پــدرش قربانعلــی صداقتــی نجف آبــادی، او 
ــی اش  ــل جوان ــد؛ اوای ــد؛ احم ــتاینده نامی را س
ــاع از  ــت؛ دف ــمن رف ــگ دش ــه جن ــه ب ــود ک ب
ــا  ــود؛ ت ــر ب ــی اش مهم ت اســام و میهــن از جوان
ــدازه ای کــه در ســیزدهم آذرمــاه ســال ۱۳۵۹  ان
وصیت نامــه ای نوشــت و دل از ایــن دنیــا کَنــد؛ 
ــات  ــک روز از عملی ــش از ی ــاه ۱۳۶۱ بی ۱۱ آذرم

محــرم نگذشــته بــود کــه او رخــت خــود را از این 
خــاک برکشــید و بــا افاکیــان همنشــین شــد.
 در زیــر بخش هایــی از وصیت نامــه ایــن شــهید 

ــم:  ــام را می آوری واالمق
در ایــن نیمه شــب کــه بــا هــزاران شــوق و 
اشــتیاق بــرای رســیدن بــه وصــال معشــوق در 
ــی در آسایشــگاه عمومــی  ــک چــراغ نفت ــار ی کن
نظامــی قلــم بــه دســت گرفتــه ام تــا بــه عنــوان 
ــزد،  ــم برمی خی ــه از قلب ــی را ک ــه پیام وصیت نام
ــه داران  ــژه طای ــتضعفین به وی ــی مس ــه تمام ب
ــران،  ــده ای ــلمان رزمن ــت مس ــح آزادی، مل صب

و... ابــاغ می کنــم. 

در ادامــه وصیــت ایــن شــهید آمــده اســت: ای 
ــیر  ــم در مس ــه می کن ــما توصی ــه ش ــردم! ب م
مذهــب تشــیع ســرخ علــوی کــه همــان دیــن 
ــت،  ــد؛ در حفاظ ــرار گیری ــت ق ــد)ص( اس محم
ــا  ــت م ــید. مملک ــداوم آن بکوش ــترش و ت گس
مملکتــی انقابــی اســت و بــا سیاســت های 
گام بــه گام موفــق نمی شــود؛ ســعی نکنیــد 
ــی  ــکار انقاب ــین اف ــکارانه را جانش ــکار سازش اف
کنیــد؛ بلکــه افــکار انقابــی را تصحیــح  و تشــدید 
ــه  ــئوالن مقنن ــرد مس ــا عملک ــن ب ــد و ای کنی
و اجرایــی مملکــت اســت کــه تعیین کننــده 
را  ایــن کشــور  می کنــد  سرمشــق  و  اســت 

بــرای انقابیــون دنیــا و بیانگــر قــدرت ســازندگی 
مکتــب می شــود و خشــنودکننده انقابیــون 
ــه تصمیــم  مملکــت.  مســئوالن مملکــت آنگون
ــه  ــور ک ــاب همان ط ــن انق ــه در ای ــد ک بگیرن
خواســت علــی)ع( اســت، جامعــه غربــال شــود 
و مســتضعفان رو بیاینــد و مســتکبران بــه زیــر 
کشــیده شــوند؛ ایــن مــردم مســتضعف بودنــد 
ــه  ــی را ب ــئوالن فعل ــد و مس ــاب کردن ــه انق ک
ــر  ــر س ــا ب ــی از آن ه ــا برخ ــاندند ت ــدرت رس ق
ــت  ــب مل ــد و قل ــدل کنن ــم ج ــا ه ــائلی ب مس
مــا، امــت مــا، مســتضعفان جهــان، امــام 
ــن  ــد؛ م ــان را بیازارن ــون جه ــا انقابی ــت م ام

ــردم  ــن م ــه ای ــم ک ــزد می کن ــا گوش ــه آن ه ب
مســتضعف و زحمتکــش هســتند کــه شــما را در 
ــی  ــته اند؛ در حال ــه داش ــتید، نگ ــه هس ــی ک جای
ــزوده  ــا اف ــتضعاف آن ه ــر اس ــه روز ب ــه روزب ک
ــتکبران. ــتکبار مس ــر اس ــن ب ــود و همچنی می ش
ــن  ــد: م ــش می گوی ــی وصیت ــراف پایان  در پاراگ
ــث  ــن حدی ــرآن و ای ــه از ق ــن آی ــان ای در پای
یــادآوری  شــما  بــه  را  علــی)ع(  حضــرت 
لِلّظالِــِم  »کونــا  علــی)ع(:  قــال  می کنــم؛ 
َخْصمــا َو لِْلَمْظلــوِم َعْونــا«؛ »دشــمن ســتمگر و 

ــید.«  ــتمدیده باش ــاور س ی
۱۳ آذر ۱۳۵۹

سینما

جشنواره ای به یاد کیارستمی
ــا  ــکا ب ــزاس آمری ــت تگ ــید« در ایال ــم »ش ــنواره فیل ــن جش دومی
ــد  ــتاد فقی ــاد اس ــه ی ــی و ب ــی و بین الملل ــای ایران ــارکت چهره ه مش
و چهــره بین المللــی ســینمای ایــران، عبــاس کیارســتمی برگــزار 

می شــود. 
طبــق اعــالم برگزارکننــدگان، بــه همیــن دلیــل تندیــس جشــنواره بــه 
نــام یکــی از فیلم هــای مهــم آن کارگــردان »کلــوزآپ« تغییــر نــام داده 
اســت. فســتیوال »شــید« بــا هــدف معرفــی اســتعدادهای درخشــان 
ــا  ــم ت ــا از ده ــدان پارســی زبان دنی ــران و هنرمن ســینمای معاصــر ای
دوازدهــم مــاه نوامبــر برابــر 19، ۲0 و ۲1 آبان مــاه در شــهر داالس 
ــم در  ــد داســتانی در بخــش مســابقه و 6 فیل ــم بلن ــا حضــور 9 فیل ب

بخــش غیرمســابقه از ســینمای ایــران آغــاز بــه کار خواهــد کــرد. 
دومیــن دوره »شــید« بــه کوشــش آرامــه اعتمــادی بــه عنــوان دبیــر 
ــاور  ــر و مش ــوان مدی ــه عن ــری ب ــهرام مک ــنواره، ش ــس جش و مؤس
هنــری، علــی بوســتان بــه عنــوان طــراح پوســتر و مدیــر گرافیــک و 

ــود.  ــزار می ش ــی برگ ــط عموم ــر رواب ــن مدی ــی کیچ کل
طبــق اعــالم دســت اندرکاران ایــن رویــداد »عــالوه بــر عملکــرد ســال 
گذشــته کــه بــا باالتریــن آرای مردمــی فیلــم برگزیــده انتخــاب شــده 
ــده  ــر عه ــن جشــنواره ب ــه، داوری ای ــود، امســال در بخــش جداگان ب
جاناتــان رزنبــام )منتقــد برجســته آمریکایــی شــیکاگو ریــدر(، ریچارد 
ــدرس  ــن و م ــز لینکل ــورک و مرک ــم نیوی ــنواره فیل ــر جش ــا )مدی پنی
سرشــناس دانشــگاه کلمبیــا( و هوشــنگ گلمکانــی )کارگــردان 
ــم،  ــه فیل ــی ب ــم پایان ــود و در مراس ــد ب ــردبیر( خواه ــد و س و منتق
کارگــردان، بازیگــر زن و بازیگــر مــرد برگزیــده از طــرف جشــنواره لــوح 
ــر در  ــای حاض ــود.« فیلم ه ــدا می ش ــدی اه ــزه نق ــس و جای و تندی

ــد شــد. ــه زودی اعــالم خواهن ــن دوره جشــنواره ب ــت از ای رقاب

تلویزیون

»دنگ و فنگ روزگار« تا پایان امسال کلید می خورد
ــگارش  ــه ن ــگ روزگار« ب ــگ و فن ــریال »دن ــرداری س تصویرب

ــد. ــد ش ــاز خواه ــاری آغ ــال ج ــان س ــا پای ــته ت ــن وارس حس
ــارس،  ــزاری ف ــون خبرگ ــو و تلویزی ــگار رادی ــزارش خبرن ــه گ ب
نــگارش ســریال »دنــگ و فنــگ روزگار« توســط حســن 
ــان امســال  ــا پای ــن ســریال ت ــان رســیده و ای ــه پای وارســته ب

ــت. ــد رف ــن خواه ــل دوربی مقاب
»دنــگ و فنــگ روزگار«، ســریالی اپیزودیــک اســت و قصــه ای 
کلــی دارد کــه حــول محــور خانــواده ای می چرخــد. در آغــاز هــر 
قســمت کــه بــه صــورت هفتگــی اســت، قصــه جدیــدی شــروع 
شــده و بــا پایــان هفتــه تمــام می شــود کــه تقریبــا 5 فصــل 6 
قســمتی اســت. بــر همیــن اســاس عــالوه بــر بازیگــران ثابــت، 

تعــدادی بازیگــر میهمــان نیــز دارد.
ایــن ســریال بیشــتر ماجرامحــور اســت؛ بــرای مثــال ماجرایــی 
 در خانــواده ای اتفــاق می افتــد و آن هــا را درگیــر می کنــد 
و در پایــان نیــز تعلیقاتــی ایجــاد شــده کــه بــه هفتــه دیگــر و 

ــود.  ــیده می ش ــدی کش ــمت های بع قس
ــر موضــوع  ــه ه ــر ب ــد بازیگ ــه ضــرورت قصــه، چن ــن ب  همچنی
اضافــه  می افتــد،  اتفــاق  هفتــه  یــک  در  و کارهایــی کــه 

. ند می شــو
اســت کــه  خانــواده ای  دربــاره  روزگار«  فنــگ  و  »دنــگ 
در  و  تهــران کــوچ کرده انــد  بــه  شــهرکرد  از  سال هاســت 
 زندگی شــان رازی اســت کــه در طــول ســریال - بــا زبــان 
و ماجراهــای طنــز - ضمــن اینکــه متوجــه ایــن راز می شــویم، 
ــینی  ــهری و شهرنش ــی ش ــواده را در زندگ ــن خان ــکالت ای مش

می بینیــم.

نقاشی 

»باغ نگاه« به نمایش درمی آید
نمایشــگاه آبرنگ هــای حمیــده نیــری بــا عنــوان »بــاغ نــگاه« 5 آبان مــاه برپــا 
ــد تهــران و کارشــناس هنرهــای تجســمی  می شــود. حمیــده نیــری کــه متول
ــاره ســابقه کارهــای هنــری خــود گفــت: از  از دانشــگاه فرهنگیــان اســت، درب
ــه صــورت  ــری داشــتم. ب ــه نقاشــی و کارهــای هن ــادی ب کودکــی اشــتیاق زی
ــی ام در  ــته تحصیل ــه رش ــا آنک ــردم. ب ــی می ک ــه نقاش ــی و خودآموخت تفنن
دبیرســتان علــوم تجربــی بــود، امــا عشــق و عالقــه بــه هنــر مــرا بــه تحصیــل 

در رشــته هنــر رهنمــون شــد.
 او ادامــه داد: تدریــس هنــر در آموزشــگاه و مدرســه نه تنهــا مــرا راضــی نکــرد، 
ــر نقاشــی را ادامــه دهــم  ــه صــورت جدی ت ــا ب بلکــه ذوق مــرا بیشــتر کــرد ت
ــه  ــم ب ــه ه ــه دادم ک ــگ را ادام ــی آبرن ــتادان نقاش ــی از اس ــه یک ــه توصی و ب

ــه اســتعدادم.  ــم ب ــود و ه ــر ب ــه ام نزدیک ت روحی
نیــری اظهــار کــرد: نقاشــی آبرنــگ را در ســال 9۴ بــه صــورت جدی تــر از قبــل، 
ــا  نــزد اســتاد احمــد مقدســی ادامــه دادم و فعالیتــم را بــه صــورت مــداوم ت

امــروز دنبــال کــردم. 
ــی  ــگاه گروه ــرکت در نمایش ــه ش ــوان ب ــد می ت ــن هنرمن ــوابق ای ــر س از دیگ
دانشــجویی در ســال 93، نمایشــگاه انفــرادی در گالــری کمال الدیــن بهــزاد در 
ســال 93، نمایشــگاه گروهــی رنــگ دگــر در ســال 9۴، نمایشــگاه گروهــی بــا 
گــروه قلمــرو مانــی در ســالن بــرج میــالد در ســال 95 و چــاپ آثــار در کتــاب 

شــهر هشــتم ســال 95 اشــاره کــرد. 
ــان از  ــه 5 آب ــری« جمع ــده نی ــگ »حمی ــگاه آبرن ــه نمایش ــم افتتاحی مراس
ســاعت 16 تــا ۲0 در گالــری »نقــش جهــان« بــا حضــور عالقه منــدان هنرهــای 
ــه »نقــش  ــان در نگارخان ــا 10 آب ــن نمایشــگاه ت تجســمی برگــزار می شــود. ای
ــه  ــر، کوچ ــه همایونف ــاوران، کوچ ــه آدرس نی ــا 19 ب ــاعت 16 ت ــان« از س جه
ــن ۲۲۷16۲۲0  ــالک 9 و تلف ــودی ۲، پ ــان محم ــظ، خیاب ســعدی، کوچــه حاف

برقــرار اســت.
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ه های  ارکا�ن �ن �ت

شنل
کارگردان حسین کندری

نویسنده  حمیدرضا بابابیگی 
بازیگران باران کوثری، رضا 
بهبودی، بهار کاتوزی، مهدی 

حسینی نیا، آیسان حداد

آزاد به قید شرط
کارگردان حسین شهابی
نویسنده حسین شهابی

بازیگران امیر جعفری، شقایق 
فراهانی، لیال اوتادی، دیبا زاهدی، 
امیررضا دالوری، شکرخدا گودرزی

تمارض
کارگردان عبد آبست
نویسنده عبد آبست 

بازیگران عبد آبست، وحید راد، 
مجید یوسفی، دانیال خجسته، 

شهرزاد سیفی، اصغر پیران

انتشار آلبوم موسیقی با محور سینما»سد معبر«، بهترین فیلم جشنواره بوسان شد
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تشکر سردار اشتری از مأموران ناجا
فرمانــده نیــروی انتظامــی از تالش هــای مأمــوران پلیــس 
ــف  ــه توصی ــی و آن را مجاهدت گون ــا قدردان ــه ناج در هفت
کــرد. ســردار حســین اشــتری پــس از پایــان هفتــه 
نیــروی انتظامــی بــا ارســال پیامــی از تــالش کارکنــان ایــن 
ــر  ــور تقدی ــر کش ــرور در سراس ــاز و امنیت پ ــاد امنیت س نه

و تشــکر کــرد. 
در بخشــی از ایــن متــن آمــده اســت: از آنجــا کــه فعالیــت 
ــری  ــت، ام ــالش در راســتای اســتقرار و اســتمرار امنی و ت
خدایــی و خاســتگاه همــگان و زمینه ســاز پیشــرفت 
در تمــام شــئون زندگــی مــردم یــک ســرزمین بــوده 
ــده سبزپوشــان  ــر عه ــر ب ــه خطی ــن وظیف ــه ای ــک ک و این
نیــروی انتظامــی قــرار گرفتــه، بــر خــود فــرض می دانــم 
تــا مراتــب تقدیــر و تشــکر خــود را از زحمــات و خدمــات 
خــدوم،  مســئوالن  و  مدیــران  فرماندهــان،  کارکنــان، 
زحمتکــش و جــان بــر کــف پلیــس در راســتای برگــزاری 
هفتــه نیــروی انتظامــی و ارائــه گــزارش عملکــرد بــه 
مردمــان خــوب ســرزمین پــرآوازه کشــورمان، اعــالم کنــم و 

ــم.  ــی را ارج نه ــه و خدای ــای جهادگون ــن تالش ه ای
ــالب از  ــه انق ــر فرزان ــت رهب ــار رضای ــع اظه ــور قط ــه ط ب
فعالیت هــای پلیــس در آییــن میثــاق بــا والیــت، مدالــی 
دیگــر بــر ســینه »مجاهــدان فــی ســبیل هللا« اســت کــه 
ــن نشــان را  ــز ای ــه ای عزی ــام خامن ــز ام ــن نی پیــش از ای
ارزانــی نیــروی انتظامــی کــرده بودنــد و می بایــد همــگان 
ــی  ــه ســر حــد عال ــار رضایــت را ب ــن اظه ــم ای تــالش کنی
برســانیم تــا درنهایــت بــه ایــن هــدف الهــی کــه پلیســی 
ــل شــویم. در طــراز جامعــه اســالمی داشــته باشــیم، نائ

 بسیاری میزان معلولیت ها 
در جنوب کشور

ــتی  ــازمان بهزیس ــگیری س ــعه و پیش ــز توس ــس مرک رئی
کشــور بــا اشــاره بــه نیــت و اهــداف بلنــد ســازمان 
ــاوره  ــدن مش ــاری ش ــب اجب ــا تصوی ــت: ب ــتی گف بهزیس
ژنتیــک قبــل از ازدواج در برنامــه ششــم توســعه، نیازمنــد 
ــژه در  ــور به وی ــک در کش ــاوره ژنتی ــز مش ــترش مراک گس

ــتیم.  ــعه یافته هس ــر توس ــق کمت مناط
ــز  ــاح مرک ــم افتت ــیه مراس ــده در حاش ــی س ــد برات فری
ــه  ــان اینک ــا بی ــج ب ــتی قلعه گن ــک بهزیس ــاوره ژنتی مش
ــان و  ــی اســتان کرم ــا در مناطــق جنوب ــزان معلولیت ه می
کشــور زیــاد اســت، عنــوان کــرد: اجــرای طــرح غربالگــری 
ــروز معلولیت هــا  ــه کاهــش و پیشــگیری از ب و مشــاوره ب

منجــر می شــود. 
براتــی ســده بــا اشــاره بــه نیــت و اهــداف بلنــد ســازمان 
ــاوره  ــدن مش ــاری ش ــب اجب ــا تصوی ــت: ب ــتی گف بهزیس
ژنتیــک قبــل از ازدواج در برنامــه ششــم توســعه، نیازمنــد 
گســترش مراکــز مشــاوره و ژنتیــک در کشــور به ویــژه در 

ــتیم.  ــعه یافته هس ــر توس ــق کمت مناط
از  پیشــگیری  اهمیــت  تبییــن  بــا  کــرد:  اظهــار  وی 
معلولیت هــا و داشــتن جامعــه ای ســالم و پویــا بایــد 
و روش هــای  درخصــوص شــیوه ها  الزم  آموزش هــای 
ــژه  ــه به وی ــراد جامع ــه اف ــا را ب ــگیری از معلولیت ه پیش

ــم.  ــه کنی ــوردار ارائ ــق کمتربرخ مناط

جامعه

 اجرای طرح ملی پزشک خانواده 
در سراسر کشور

رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای 
اســالمی از اجــرای طــرح ملــی پزشــک خانــواده در سراســر 
کشــور خبــر داد و گفــت: مالیــات کاالهــای آسیب رســان بــه 
ــش  ــد و در بخ ــش می یاب ــه افزای ــردم در جامع ــالمت م س

ــود.  ــه می ش ــردم هزین ــه م ــالمت ب ــات س ــعه خدم توس
علــی نوبخــت بــا اشــاره بــه اینکه طــرح تحــول نظام ســالمت 
ــه مــردم اســت، اظهــار  یــک طــرح انقالبــی و کمک کننــده ب
ــود  ــر ایــن ب کــرد: در گذشــته در بعضــی از دولت هــا رســم ب
کــه تــا پــول پرداخــت نشــود، بیمــار بســتری نخواهــد شــد 
و ایــن در شــأن نظــام نبــود و بنابرایــن هــدف طــرح تحــول 
ــه  ــه ب ــاران در مراجع ــه بیم ــت ک ــن اس ــالمت ای ــام س نظ

ــند. ــته باش ــی نداش ــه خاص ــتان ها دغدغ بیمارس
 وی افــزود: در دولــت یازدهــم و مجلــس نهــم بــرای اجــرای 
ــز  ــد و االن نی ــی ش ــای خوب ــالمت کمک ه ــول س ــرح تح ط
ــه  ــه را ادام ــان برنام ــم هم ــس ده ــم و مجل ــت دوازده دول

می دهنــد. 
نوبخــت بــا اشــاره بــه طــرح پزشــک خانــواده کــه بــه صــورت 
پایلــوت در اســتان های فــارس و مازنــدران بــه اجــرا درآمــده، 
اظهــار کــرد: اکنــون ایــن طــرح بــه صــورت ملــی در سراســر 
ــت و  ــت وزارت بهداش ــن سیاس ــود و ای ــرا می ش ــور اج کش

برنامــه مجلــس در طــرح تحــول نظــام ســالمت اســت.

محیط زیست آلوده، عامل مرگ 
میلیون ها نفر در جهان 

ــد  ــان می ده ــی نش ــه بین الملل ــک مطالع ــه ی نتیج
کــه در ســال ۲۰۱۵ بیــش از ۹ میلیــون نفــر در سراســر 
ــوارض  ــاری و ع ــل بیم ــه دلی ــود را ب ــان خ ــان ج جه
دســت  از  زیســت محیطی  آلودگی هــای  از  ناشــی 
ــت.  ــر اس ــن خط ــوده، اصلی تری ــوای آل ــد و ه داده ان
بیماری هــای قلبــی و تنفســی، ســکته ها، ســرطان 
ریــه و ... ، دالیــل عمــده مــرگ و میــر ناشــی از آلودگی 
محیــط زیســت هســتند. تنهــا ۹ میلیــون مــورد مــرگ 
در ســال ۲۰۱۵ ثبــت شــده کــه دلیــل آن هــا هــوای بــد، 

آب ناســالم و خــاک آلــوده بــوده اســت. 
کارشناســان در ایــن مطالعــه گفته انــد کــه آمــار 
مربوطــه، ۱۵ برابــر تعــداد جان باختــگان در مناقشــه ها 
و جنگ هــا و 6 برابــر تعــداد قربانیــان ایــدز، ماالریــا و 

ســل در همــان ســال اســت. 
می کننــد  یــادآوری  حــال  عیــن  در  کارشناســان 
ــه اســت و شــمار  ــرآوردی محتاطان ــار، ب ــن آم ــه ای ک
ــی زیســت محیطی  ــای ناشــی از آلودگ ــرگ و میره م
می توانــد بــه مراتــب بیــش از ایــن باشــد. طبــق ایــن 
بررســی، 6 میلیــون و ۵۰۰ هــزار مــورد ایــن مرگ هــا، 
ــردد  ــی از ت ــوده و دود و دم ناش ــوای آل ــل ه ــه دلی ب

ــت. خودروهاس

کوتاه حوادث 

 دستگیری 3 مظنون 
قتل کودک فاضل آبادی

ســه مظنــون در قتــل کــودک فاضل آبــادی دســتگیر شــدند. 
بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما، رئیــس پلیــس آگاهی 
گلســتان گفــت: شــب جمعــه چنــد نفــر بــه مــادر و کودکــی 
تیرانــدازی کــرده بودنــد کــه کــودک ۱۵ ماهــه در ایــن 

حادثــه جــان باخــت. 
ــورد  ــه م ــز ک ــادر نی ــزود: م ــی اف ــی مروت ــرهنگ مجتب س
اصابــت چنــد گلولــه قــرار گرفته بــود، در بیمارســتان اســت. 
او بــا اشــاره بــه اینکــه تــالش بــرای کشــف حقیقــت ادامــه 
ــه اطالعــی  ــاره ایــن حادث دارد از مــردم خواســت اگــر در ب

دارنــد بــه پلیــس ۱۱۰ گــزارش دهنــد. 
مروتــی افــزود: احتمــال دارد فــردی کــه دو ســال پیــش 
ــود در  ــه قتــل رســانده ب ــزرگ کــودک کشته شــده را ب پدرب

ایــن حادثــه نقــش داشــته باشــد. 
او گفــت: قاتــل پدربــزرگ از داخــل زنــدان چنــد بــار 
ــش  ــال پی ــود. دو س ــرده ب ــد ک ــول را تهدی ــواده مقت خان
جــوان ۲۲ ســاله ای عمــوی خــود )پدربــزرگ کــودک 
ــود.  ــالف خانوادگــی کشــته ب ــل اخت ــه دلی فوت شــده( را ب
رئیــس پلیــس آگاهــی گلســتان گفــت: در حــال حاضــر 
ســه مظنــون در قتــل کــودک فاضل آبــادی دســتگیر شــدند 

و تحقیقــات در ایــن زمینــه ادامــه دارد.

امدادرسانی به کوهنورد لهستانی 
در تنکابن

کوهنــورد لهســتانی کــه در ارتفاعــات ســیاالن تنکابــن مصدوم 
شــده بــود بــا کمــک امدادگــران هــالل احمــر نجــات یافت. 

روابــط عمومــی جمعیــت هــالل احمــر مازنــدران اعــالم 
ــورد  ــال کوهن ــات و انتق ــی نج ــی و هوای ــات زمین ــرد عملی ک
آســیب دیده لهســتانی از ارتفاعــات قلــه برفــی ســیاالن 
ــا  ــداد و نجــات و ب ــای ام ــن توســط نیروه شهرســتان تنکاب
کمــک بالگــرد امــدادی هــالل احمــر مازنــدران بــا موفقیــت 

انجــام شــد. 
ایــن کوهنــورد زن کــه ســقوط کــرده و از ناحیــه پــا مصــدوم 
شــده بــود، بــا بالگــرد جهــت درمــان بــه بیمارســتان انتقــال 
داده شــد. چهــار کوهنــورد لهســتانی و آلمانــی نیــز بــا تــالش 
ــر  ــالل احم ــات ه ــداد و نج ــم ام ــران تی ــاعته نجاتگ ۲۴ س

تنکابــن در قلــه ســیاالن نجــات یافتنــد. 

معمای گم شدن نوجوان آبادانی
روز ۱6 مهرمــاه امســال خانــواده ای بــا مراجعــه بــه مامــوران 
پلیــس آبــادان از ناپدیــد شــدن پســر ۱7 ساله شــان بــه نــام 
»میــالد« خبــر دادنــد و در ایــن مرحلــه تیمــی از مامــوران 
بــرای ردیابــی پســر نوجــوان وارد عمــل شــدند. مامــوران در 
تحقیقــات ابتدایــی پــی بردنــد کــه میــالد صبــح روز ناپدیــد 
ــه خــارج شــده و  ــه مدرســه از خان شــدنش بــرای رفتــن ب
دیگــر بازنگشــته اســت؛ مدتــی قبــل نیــز پــدر و مــادر ایــن 
پســر نوجــوان از هــم جــدا شــده اند و هــر یــک ازدواج هــای 
ــوز  ــات گســترده هن ــا وجــود تحقیق مجــددی داشــته اند. ب

ردی از ایــن نوجــوان بــه دســت نیامــده اســت.

ــوالن بهزیســتی کشــور  ــر توانمندســازی معل کارشناســان دفت
گفــت: طــرح توانمندســازی نابینایــان بــه صــورت پایلــوت در 
6 اســتان تهــران، اصفهــان، گلســتان، خراســان رضــوی، گیــالن 
و سیســتان و بلوچســتان آغــاز شــده و تــا ســال ۹7 در تمــام 

ــود.  ــی می ش ــور اجرای کش
ــتی  ــازی بهزیس ــر توانمندس ــناس دفت ــینی، کارش خواجه حس
ــان اینکــه امــروزه ۸۰ درصــد اختــالالت بینایــی  ــا بی کشــور، ب
قابــل پیشــگیری اســت، افــزود: خدمــات مشــاور ژنتیــک قبل 
و بعــد از ازدواج و مراجعــه پی درپــی ســالمندان و کــودکان 
ــی کمــک  ــالالت بینای ــری از اخت ــی در جلوگی ــز درمان ــه مراک ب

ــد.  ــایانی می کن ش
ــر عفونت هــای  ــرد: طــی ۲۰ ســال اخی ــوان ک ــه عن وی در ادام
چشــمی کنتــرل شــده و اختــالالت بینایــی در ایــن زمینــه کمتر 

مشــاهده شــده اســت. 

خواجه حســینی اظهــار داشــت: طــرح توانمندســازی نابینایــان 
ــان، گلســتان،  ــران، اصفه ــوت در 6 اســتان ته ــه صــورت پایل ب
خراســان رضــوی، گیــالن و سیســتان و بلوچســتان آغــاز شــده 
و تــا ســال ۹7 در تمامــی اســتان های کشــور اجرایــی خواهــد 
شــد. همچنیــن ســید اصغــر فیــاض، معــاون توانبخشــی اداره 
 کل بهزیســتی اســتان اصفهــان، در ادامــه ایــن بازدیــد ضمــن 
ــتان،  ــای اس ــا و نابین ــوالن کم بین ــرد معل ــار و عملک ــه آم ارائ
اجــرای طرح هــای  راســتای  در  اســتان  در  آنچــه  گفــت: 
ــز  ــزی ج ــود، چی ــام می ش ــته انج ــو شایس ــه نح ــف ب مختل
مشــارکت فعــال و پویــای مراکــز غیردولتــی کــه همیشــه بــه 

ــت.  ــد، نیس ــل کرده ان ــازمان عم ــد س ــازوان توانمن ــوان ب عن
ــای  ــتمرار همکاری ه ــا اس ــت ب ــد اس ــت: امی ــار داش وی اظه
بیــن  بخشــی در طرح هــای توانمندســازی، بتــوان گامــی مؤثــر 

در جهــت اســتقالل معلــوالن برداشــت.

ــا و  ــات داروخانه ه ــن مطالب ــدن نپرداخت ــی ش ــال طوالن ــه دنب ب
بعضــی مشــکالت ایجادشــده در زمینــه نحــوه تأمیــن دارو، عضــو 
ــن  ــق آخری ــت: طب ــران گف ــازان ته ــن داروس ــره انجم هیئت مدی
گزارش هــا ۵۳ قلــم داروی اساســی در کشــور دچــار کمبــود 
شــده اند و بایــد توجــه کــرد کــه ادامــه ایــن رونــد و تزریــق نشــدن 
منابــع مالــی پایــدار بــه بخــش دارویــی کشــور، باعــث می شــود 

ــا وضعیــت مشــابه دوره قبلــی مواجــه شــویم.  ب
ــت  ــن وضعی ــاره آخری ــریف نیا درب ــام الدین ش ــید حس ــر س دکت
پرداخــت مطالبــات داروخانه هــا گفــت: طبــق قانــون بودجــه 
ســال ۱۳۹۰، ســازمان های بیمه گــر بایــد تــا دو هفتــه پــس 
ــه در  ــا، چ ــوی داروخانه ه ــناد از س ــه اس ــی و ارائ ــالم بده از اع
بخــش دولتــی و چــه در بخــش خصوصــی، 6۰ درصــد مطالبــات 

ــد.  ــا را بپردازن ــات آن ه ــاه کل مطالب ــه م ــا س ــا و ت داروخانه ه
ــون چــه پیــش از طــرح  ــن قان ــان اینکــه متاســفانه ای ــا بی وی ب

تحــول ســالمت و چــه پــس از اجــرای آن هیچــگاه بــه درســتی 
اجــرا نشــده، افــزود: در حــال حاضــر داروخانه هــای ســرپایی کــه 
ــتند،  ــی هس ــش خصوص ــه بخ ــوط ب ــای مرب ــا داروخانه ه عمدت
عمــق مطالباتشــان بــه فروردیــن امســال و اســفند ســال گذشــته 
بــه هفــت مــاه تأخیــر در پرداخــت  بازمی گــردد و نزدیــک 

ــود دارد.  ــان وج مطالباتش
ــاره بیمارســتان ها  ــت درب ــن وضعی ــه ای ــان اینک ــا بی  شــریف نیا ب
و داروخانه هــای بخــش دولتــی بســیار بدتــر اســت، گفــت: 
میــزان مطالبــات ایــن بخــش بــه بیش از یکســال رســیده اســت. 
ــه  ــد، ب ــا طلبکارن ــا از بیمه ه ــه داروخانه ه ــزان ک ــان می ــه هم ب
ــی  ــز بده ــکی نی ــزات پزش ــی و تجهی ــش داروی ــرکت های پخ ش
دارنــد؛ بــه طــوری کــه میــزان طلــب شــرکت های پخــش دارویــی 
از داروخانه هــای بخــش دولتــی، نزدیــک بــه ۴۵۰۰ میلیــارد 

ــان اســت. توم
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از  روز  یــک  پارس آبــاد مغــان،  از  روز  یــک 
ورامیــن و یــک روز از رشــت خبــر از وقــوع 
حادثــه ای تلــخ می رســد و خــدا می دانــد 
ــور  ــن کش ــای ای ــدی در کج ــخ بع ــه تل حادث

پهنــاور رخ خواهــد داد. 
ــی  ــده، مهلت ــوار و تکان دهن ــوادث ناگ ــوه ح انب
بــرای مــا باقــی نگذاشــته کــه بــه بیــان 
واقعیت هــای تلــخ جامعــه بپردازیــم. ســرعت 
حــوادث از ســرعت تفکــر مــا هــم پیشــی 
گرفتــه و تأســف خــوردن و اظهــار انزجــار و 
ــع  ــن وقای ــه ای ــا ب ــش م ــا واکن ــی، تنه ناراحت
ــا  ــه اینج ــرا کار ب ــه چ ــت. اینک ــوده اس ــخ ب تل
کشــیده را هیــچ کســی نمی دانــد و تــالش 
مســئوالن هــم تنهــا پــاک کــردن صــورت 

ــت.  ــئله اس مس
طنــز ماجــرا هــم اینجاســت کــه برخــی از 
محتــرم  روان شناســان  و  جامعه شناســان 
هــم بــه جــای واکاوی علــل نهــان وقــوع 
چنیــن حوادثــی، تــوپ را بــه زمیــن مطبوعــات 
را عامــل گســترش  می اندازنــد و رســانه ها 
ایــن حــد از خشــونت و جنایــت معرفــی 

. می کننــد
 رسانه ها مجرم هستند؟

در یکــی از اظهارنظرهــای عجیــب چنــد روز 

گذشــته، کارشــناس عزیــزی عنــوان کــرده بــود 
کــه مجرمــان جنایــات جنســی بــه ایــن دلیــل 
کــه جنایــات آن هــا در ســطح گســترده در 
رســانه های مختلــف منتشــر می شــود، دســت 
ــن اظهارنظــر  ــد. ای ــی می زنن ــن اعمال ــه چنی ب
ــت  ــان سیاس ــتای هم ــه در راس ــب البت عجی
حــذف صــورت مســئله اســت؛ سیاســتی کــه 
در ایــن ســال ها نه تنهــا از حجــم جنایــات 
ــث رشــد بی ســابقه  ــه باع ســیاه نکاســته، بلک

ــت. ــده اس ــوادث ش ــه ح این گون

 اعدام، به تنهایی 
درمان این درد نیست

هنــگام اعــدام قاتــل آتنــا اصالنــی بســیاری از 
ــه متهــم انتقــاد  کارشناســان از اعــدام عجوالن

کردنــد. ایــن کارشناســان اعتقــاد داشــتند 
بــرای کشــف زوایــای پنهــان رفتــار ایــن 
ــق  ــه روان شناســی دقی ــاز ب ــل بی رحــم نی قات
ــا شــناخت عوامــل  ــا ب و موشــکافانه اســت ت
موثــر در وقــوع جنایــت دســت کم از وقــوع آن 

ــود.  ــری ش ــده جلوگی در آین
ــا ایــن حــال در حالــی کــه متهــم بــه چنــد  ب
قتــل دیگــر هــم اعتــراف کــرده بــود و احتمــال 
دســت  هــم  دیگــری  جنایــات  در  اینکــه 
ــل  ــن قات ــت، ای ــود داش ــد، وج ــته باش داش
ــت  ــا درس ــد؛ ام ــه ش ــازات آویخت ــه دار مج ب
اعــدام  از  کوتاهــی  بســیار  مدت زمــان  در 
ــه  ــر ب ــع دیگ ــت فجی ــد جنای ــا، چن ــل آتن قات
پیوســت؛ جنایاتــی کــه دســت کم  وقــوع 
نشــان دهنده ایــن موضــوع اســت کــه اعــدام 
ســریع متهمــان، بــه تنهایــی دردی از جامعــه 

دوا نخواهــد کــرد. 
در جنایــت اخیــر، یعنــی قتــل اهــورای ۲ 
ســاله جنایــت بــه حــدی فجیــع بــود کــه بــا 
ــا  ــت؛ ام ــدنی نیس ــی توجیه ش ــچ مقیاس هی
ــای کار  ــه ج ــم ب ــر ه ــرای اخی ــن ماج در ای
کارشناســی بــاز هــم صحبــت از اعــدام ســریع 
متهــم حتــی ســریع تر از پرونــده آتنــا در 
میــان اســت. اینکــه کــی و چگونــه مســئوالن 
ــوادث درس  ــن ح ــد از ای ــد دارن ــرم قص محت

ــؤال دارد. ــای س ــد ج بگیرن

 جنایت علیه کودکان
جنایــت علیــه کــودکان در همــه جــای جهــان 
ــوع جنایــت شــمرده  ــوان شــنیع ترین ن ــه عن ب
می شــود و معمــوال هــم ســختگیرانه ترین 
قوانیــن بــرای مجــازات مجرمــان در نظــر 
ــت  ــن اس ــت ای ــا واقعی ــود؛ ام ــه می ش گرفت
کــه عــالج واقعــه را بایــد پیــش از وقــوع 

انجــام داد. 
ــار کشــور  اینکــه ایــن جنایــات در گوشــه و کن
اتفــاق بیفتــد و مجرمــان هــم در ســریع ترین 
ــه شــوند دردی را  ــه دار آویخت ــان ممکــن ب زم

دوا نخواهــد کــرد.
مــی تــوان گفــت بهتریــن راه جلوگیــری از ایــن 
حــوادث اســت. اینکــه هــر بــار ایــن اتفاقــات 
خانــواده ای را داغــدار کنــد، جامعــه ای را غــرق 
در انــدوه و خشــم کنــد و مجرمــی را بــاالی دار 
ببــرد، بــرای هیــچ جامعــه ای زیبنــده نیســت. 

کتمــان و پنهانــکاری ایــن حــوادث و در صــدر 
ــا  ــا ب ــز نه تنه ــا نی ــن آن ه ــرار نگرفت ــار ق اخب
غیرممکــن  اجتماعــی  رســانه های  وجــود 
اســت، بلکــه باعــث خواهــد شــد مجرمــان بــا 
ــت  ــود دس ــات خ ــه جنای ــوده تر ب ــی آس خیال

بزننــد.
ــره  ــه باالخ ــت ک ــن اس ــردم ای ــا و م ــد م امی
مســئوالن راهــکاری منطقــی بــرای جلوگیــری 
از ایــن جنایــات بیندیشــند. ایــن افــراد از 
بــدو تولــد جنایتــکار متولــد نمی شــوند و 
ایــن خانــواده و جامعــه اســت کــه آن هــا را از 
کودکانــی معصــوم بــه جنایتکارانــی ســیاه قلب 

بــدل می کنــد. 
ــرار  ــری از تک ــرای جلوگی ــن گام ب منطقی تری
جنایــات ســیاه، از بیــن بــردن عواملــی اســت 
ــن  ــه ای ــت ب ــراد دس ــود اف ــبب می ش ــه س ک

ــد. ــات بزنن جنای

نگاهی به جنایات سیاه

دردی که درمانش گم شده است

،،
 ســرعت حــوادث از ســرعت تفکــر مــا 
هــم پیشــی گرفتــه و تأســف خــوردن و 
اظهــار انزجــار و ناراحتــی، تنهــا واکنــش 

مــا بــه ایــن وقایــع تلــخ بــوده اســت

شــب پــرده ســیاهی را بر آســمان شــهر گســترانیده 
بــود و المپ هــای بــرق منــازل، یکــی پــس از 
ــرد. ــانی می ک ــا نورافش ــت پنجره ه ــری از پش دیگ

ایــن در حالــی بــود کــه جــوان ۳۹ ســاله در یکــی 
ــه  ــرش ب ــدر پی ــا پ ــد ۱۹ ب ــان وحی ــازل خیاب از من
مشــاجره پرداختــه بــود. ایــن جــوان کــه از بیمــاری 
مــادرش رنــج می بــرد، رفتارهــای خانــواده اش 
ــت و  ــادرش می دانس ــاری م ــج و بیم ــل رن را عام
ــه مشــاجره لفظــی  ــا ب ــا آن ه ــل ب ــن دلی ــه همی ب

ــت. پرداخ
ــرد«  ــه »تج ــرا ب ــم ماج ــاز ه ــگام ب ــن هن در همی
جــوان ۳۹ ســاله کشــید و از نصیحت هــای »عمــو« 
ــرادرزاده اش  ــرا ب ــه چ ــد ک ــان آم ــه می ــخن ب س

دامــاد نمی شــود!
جــوان کــه دیگــر از شــنیدن کلمــه »دامــادی« 
ــدرش  ــا پ ــاجره ب ــان مش ــد، ناگه ــی می ش عصبان
ــی  ــید و در حال ــش را پوش ــرد، لباس های ــا ک را ره
کــه خشــم عجیبــی در چهــره اش مــوج مــی زد، از 
ــه  ــه ســمت خان منــزل مســکونی بیــرون آمــد و ب

ــرد. ــت ک ــد ۱7 حرک ــان وحی ــش در خیاب عموی
ــرد و  ــت می فش ــم در دس ــو را محک ــته چاق او دس
در افــکار هولنــاک خــود غوطــه ور بــود کــه خــود را 
مقابــل منــزل عمویــش یافــت. زنــگ منــزل را بــا 

عصبانیــت فشــار داد و منتظــر ایســتاد. 
لحظاتــی بعــد عمــوی ۵۵ ســاله در حیــاط را گشــود 
ــد؛ امــا جــوان  ــر خــود دی ــرادرزاده اش را در براب و ب

۳۹ ســاله فرصــت احوالپرســی هــم بــه او نــداد.
ــه حاشــیه کوچــه  جــوان خشــمگین عمویــش را ب
ــه  ــو را ب ــه چاق ــان تیغ ــاند و ناگه ــری کش یک مت

ــرد. ــدن او فروک ب
ــه  ــر خشــم خــود غلب ــوز نمی توانســت ب ــه هن او ک
ــری  ــات دیگ ــید و ضرب ــرون کش ــو را بی ــد چاق کن
ــا  ــش زد و ب ــون عموی ــرق در خ ــدن غ ــر ب ــز ب نی
رهاکــردن پیکــر نیمه جــان او، از محــل حادثــه 

ــت. گریخ
لحظاتــی بعــد خانــواده فرد مجــروح و همســایگان 

بــا دیــدن پیکــر خون آلــود مــرد ۵۵ ســاله بالفاصله 
بــا اورژانــس تمــاس گرفتنــد و بدیــن ترتیــب پیکــر 
ــهید   ــتان ش ــه بیمارس ــال ب ــرد میانس ــان م نیمه ج

هاشــمی نژاد مشــهد انتقــال یافــت. 
ــی،  ــای انتظام ــه نیروه ــه ب ــن حادث ــزارش ای ــا گ ب
کالنتــری  مامــوران  از  گروهــی  بعــد  دقایقــی 
میرزاکوچک خــان بــه فرماندهــی ســرهنگ عالیــی 
ــدند  ــی ش ــز درمان ــازم مرک ــری( ع ــس کالنت )رئی
ــالش  ــا ت ــد؛ ام ــاره پرداختن ــق در این ب ــه تحقی و ب
ــه  ــرای نجــات ایــن مــرد ب چندســاعته پزشــکان ب
نتیجــه نرســید و او بــر اثــر شــدت عوارض ناشــی از 

ــپرد. ــان س ــو ج ــات چاق ــت ضرب اصاب
ــاد  ــه کار افت ــی بعــد بی ســیم های پلیــس ب لحظات
ــه  ــرد!« ب ــدن در تج ــرای مان ــل ب ــرای »قت و ماج

قاضــی ویــژه قتــل عمــد مشــهد اعــالم شــد. 
قاضــی »کاظــم میرزایــی« بــه همــراه عوامــل 
ــی  ــان اداره جنای ــرم و کارآگاه ــه ج ــی صحن بررس
پلیــس آگاهــی خراســان رضــوی، تحقیقــات خــود 

ــد. ــاز کردن ــاک آغ ــت هولن ــن جنای ــاره ای را درب
ــالب  ــی و انق ــرای عموم ــعبه ۲۱۱ دادس ــی ش قاض
مشــهد، پــس از انجــام بررســی های مقدماتــی در 
مرکــز درمانــی، دســتور انتقــال جســد بــه پزشــکی 
ــات  ــه تحقیق ــرای ادام ــرد و ب ــادر ک ــی را ص قانون
عــازم محــل درگیــری در خیابــان وحیــد ۱7 شــد. 
همســر مقتــول در این بــاره بــه مقــام قضایــی 
ــرم  ــرادرزاده همس ــش، ب ــاعت پی ــد س ــت: چن گف
امــا وقتــی  بــه صــدا درآورد؛  را  زنــگ منــزل 
همســرم در حیــاط را گشــود، او را بــه گوشــه دیگــر 
کوچــه بــرد و زمانــی مــا در جریــان موضــوع قــرار 
زمیــن  روی  خون آلــود  همســرم  گرفتیــم کــه 
افتــاده بود.بــا توجــه بــه ســرنخ های موجــود و بــه 
دســتور قاضــی میرزایــی تــالش کارآگاهــان بــرای 
ــراری  ــل ف ــه قت ــم ب ــتگیری مته ــایی و دس شناس
ــم مدعــی  ــواده مته ــه خان ــاز شــده ک ــی آغ در حال
هســتند او از نصیحت هــای عمویــش )مقتــول( 

ــود! ــی ب ــاره ازدواج عصبان درب
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ــل  ــدام قات ــرای اع ــه شــمارش معکــوس ب ــی ک در حال
ســتایش شــروع و تمامــی مراحــل اجــرای حکــم انجام 
شــده بــود، امــا شــامگاه چهارشــنبه و ســاعاتی پیــش از 
ــل، اعــالم شــد اجــرای  ــه دار آویخته شــدن عامــل قت ب

حکــم بــه تعویــق افتــاده اســت.
ــس کل  ــماعیلی، رئی ــین اس ــال غالمحس ــن ح در همی
ــایعات  ــی ش ــا رد بعض ــران، ب ــتان ته ــتری اس دادگس
مبنــی بــر اعمــال فشــارها بــرای تعویــق اجــرای حکــم 
ــرای  ــرای اج ــی ب ــالم قبل ــود اع ــا وج ــت: ب ــدام گف اع
ــه  ــن نتیج ــه ای ــت و ب ــورت گرف ــورتی ص ــم، مش حک
رســیدیم کــه ایــن اقــدام بــه بعــد از مــاه صفــر موکــول 
ــرای ایــن  شــود. البتــه هیــچ منــع شــرعی و قانونــی ب
کار وجــود نــدارد؛ امــا بــه ایــن نظــر رســیدیم کــه اجــرای 

ــر اســت. ــر بهت حکــم پــس از مــاه صف
ــواده  ــم خان ــای تصمی ــی، ادع ــه برخ ــاره اینک وی درب
مقتــول مبنــی بــر اعــالم رضایــت از قصــاص و احتمــال 
ــن  ــت: چنی ــز، گف ــد نی ــرح کرده ان ــوم را مط ــو محک عف
ــرا  ــدارد؛ زی ــن لحظــه صحــت ن ــا ای ــل ت ــی حداق ادعای
ــد.  ــرار دارن ــم اص ــرای حک ــر اج ــتایش ب ــواده س خان
ــرای  ــق اج ــف و تعلی ــه توق ــرد ک ــد ک ــماعیلی تأکی اس
ــاه  ــد از م ــدارد و بع ــت ن ــوان صح ــچ عن ــه هی ــم ب حک

ــود. ــالم می ش ــم اع ــرای حک ــان اج ــر زم صف
ــا  ــز ب ــل، نی ــل قت ــل عام ــمی آقباش، وکی ــکر قاس  عس
اعــالم بی اطالعــی از علــت ایــن تصمیــم قضایــی 
گفــت: شــب پیــش از اعــدام از کانــون اصــالح و تربیــت 
اســتان تهــران بــا بنــده تمــاس گرفتنــد و گفتنــد اجــرای 
ــچ  ــا هی ــت. آن ه ــاده اس ــق افت ــه تعوی ــدام ب ــم اع حک

ــاره اجــرای حکــم نگفتنــد. ــده درب ــه بن دلیلــی هــم ب
وی دربــاره اینکــه آیــا بعضــی شــایعات مبنــی بــر اعــالم 
رضایــت خانــواده ســتایش و گذشــت از قصــاص و 
تــالش بــرای عفــو ایــن محکــوم از حکــم اعــدام صحــت 
دارد یــا نــه، گفــت: چنیــن ادعاهایــی بــه هیــچ عنــوان 
صحــت نــدارد و اصــال بــا توجــه بــه اصــرار قاطــع 
بــرای اجــرای حکــم، موضــوع  خانــواده ســتایش 
ــدارد  ــا ن ــچ کســی هــم بن ــت مطــرح نیســت. هی رضای
ــار  ــتایش فش ــواده س ــه خان ــل، ب ــیدن قات ــرای بخش ب

ــد. وارد کن
خانــواده  وکالــت  کــه  هــم  عزیزمحمــدی  نــورهللا 
ــرای  ــو اج ــل لغ ــت، از دالی ــده داش ــر عه ــتایش را ب س

حکــم اعــدام اظهــار بی اطالعــی کــرد.
ــرای  ــن ب ــنبه ۲۲ فروردی ــاعت ۱ روز یکش ــتایش س س
ــازه ســر کوچــه مــی رود. پــس  ــه مغ ــد بســتنی ب خری
از خریــد بســتنی، تنهــا ده متــر مانــده بــه منــزل، 
ــرد.  ــود می ب ــه خ ــه خان ــده و ب ــتایش را دزدی ــل س قات
ــخص  ــدرش نامش ــه پ ــه گفت ــدن او ب ــی دزدی چگونگ
ــه  ــک ب ــت نزدی ــس از گذش ــتایش پ ــادر س ــت. م اس
ــن  ــول تلف ــدر مقت ــه پ ــده و ب ــران ش ــاعت، نگ نیم س
می زنــد. پــدر مقتــول پــس از برگشــتن از ســر کار، بــه 
ــس از  ــد. پ ــا نشــانی نمی یاب ــه، ام جســت وجو پرداخت
آگاهــی رســاندن بــه پلیــس، از ســوی پلیــس بــه آن هــا 
توصیــه می شــود کــه همچنــان تــا یــک ســاعت دیگــر 
ــن شــوند  ــا مطمئ ــد ت ــه دهن ــه جســت وجو ادام ــز ب نی
کــه کــودک آن هــا در خانــه دیگــر خویشــاوندان نباشــد. 
پــس از ناموفــق بــودن جســت وجوی دوبــاره و مراجعــه 
ــه  ــود ک ــته می ش ــا خواس ــری، از آن ه ــه کالنت ــاره ب دوب
بــه آگاهــی برونــد و موضــوع را در آنجــا گــزارش کننــد؛ 
ــت  ــه وق ــود ک ــه می ش ــا گفت ــه آن ه ــی ب ــا در آگاه ام
ــه  ــد مراجع ــح بای ــردا صب ــیده و ف ــان رس ــه پای کاری ب

کننــد. 
ــی رود و  ــی م ــه آگاه ــول ب ــدر مقت ــد پ ــح روز بع صب
ادامــه می یابــد. درنهایــت  جســت وجوها همچنــان 
پلیــس بــه پــدر مقتــول خبــر می دهــد کــه قاتــل 
ــه دوســت خــود  ــر او، ب ــس از کشــتن دخت نوجــوان پ
تلفــن زده و از او می خواهــد تــا در ناپدیــد کــردن جســد 
بــه او کمــک کنــد؛ ولــی دوســتش حادثــه را بالفاصلــه 
ــه  ــدر او هــم ماجــرا را ب ــدر خــود اطــالع داده و پ ــه پ ب
پلیــس اطــالع می دهــد و پلیــس نیــز اقــدام بــه 

دســتگیری قاتــل می کنــد.
ــل و  ــش از قت ــل پی ــه قات ــده ک ــوان ش ــه عن  این گون
ــت.  ــرده  اس ــاوز ک ــول تج ــه مقت ــه او، ب ــی ب اسیدپاش
قاتــل و مقتــول هــر دو ســاکن محلــه »خیرآبــاد« 

ــتند. ــن هس ورامی
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   #هموطن_سالم
سالم! می شه کسایی که تو کنکور رشته انسانی رتبه 

خوبی آوردن، یکم درباره روش درس خوندنشون 
توضیح بدن؛ ممنون می شم؛ من امسال باید کنکور 

بدم؛ خیلی استرس دارم ممنون می شم از این 
طریق کمکم کنید.

آقای فتاح در زمان تصویب یارانه ها خودش وزیر 
نیرو بود و توسط همین یارانه ها بنزین لیتری ۴۰۰ 
تومانی را به لیتری هزار تومان رساند؛ حاال چطور 

میگه از چه می ترسی؟!

دخترم خانم معلمش رو خیلی دوست داره؛ توی 
مهربانی و دانش و ادب و خوش سلیقگی براش 

یه الگو شده و همه جا ازش تعریف می کنه و 
می خواد که مثل اون خانم بشه؛ معلم یعنی این.

حرف آقای فتاح خوبه که یارانه ها قطع شود، اما گرانی 
بنزین، آب، برق و گاز چه می شود؟ مگر ایشان وزیر 
احمدی نژاد نبود که باعث واریز یارانه ها به مردم شد؟

باید بدانید یکی از مهم ترین آفت های ازدواج های 
مجازی، توجه نکردن به اختالفات فرهنگی و 

اجتماعی و اقتصادی فرد و به ویژه خانواده  اوست. 
در ارتباط مجازی، از آنجا که طرف مقابل در واقعیت 
دیده نمی شود، توجه کمتری به اختالفات فرهنگی 
و اجتماعی و اقتصادی می شود؛ پس درباره طرف 

مقابل تحقیق کنید و به اطالعات داده شده اکتفا نکنید 
و حتما خانواده ها را در جریان این روابط قرار بدهید.

یه سری ازمسئوالن دوست دارند دالر فقط گرون 
بشه؛ گرون شدن دالر یعنی بی ارزش شدن پول 

خودمون؛ یعنی رکود، بیکاری، فقر، بدبختی. بله، 
برای یه سری منفعت داره؛ ولی به چه قیمتی؟ به 

قیمت بدبختی مردم؟ به قیمت آتش جهنم؟

بعضی مدیران و معاونان مدارس، به معلمان 
زور میگن و احساس خودبرتربینی و زورگویی 

دارند؛ واقعا این سیستم آموزش و تربیتی نیاز به 
بازنگری داره.

به نظرم برای اعتراض به آمریکا به جای اینکه 
مردم ایران پرچم در پروفایل بگذارند، بهتر 

است مقامات ایران گرین کارت های خودشون و 
فرزندانشون رو که در آمریکا تحصیل می کنند 
بسوزونند؛ این بهترین اعتراض به آمریکاست.

ما که رابطه ای با ترامپ نداریم ...

منتظر پیام های شما هستیم
۳000۵7۳4۳۳

0921۳۳947۳6
@eskimia

قتل برای ماندن در تجرد
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 پسری فلسطینی که در خرابه های خانه  پدری در غزه خوابیده
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تصویری از داریوش گودرزی کیا، نخستین عکاس شهید دفاع مقدس 

  مراسم بزرگداشت سومین سالگرد ارتحال حضرت آیت هللا 
مهدوی کنی - عکس: مهر 

دبستان روستای چال انجیر بخش چلو در شمال خوزستان 

مرحله فینال مسابقات تنیس جایزه بزرگ )۱500 امتیازی( جام 
موتوسل و یادواره شهید حججی روز پنجشنبه و جمعه در 

اصفهان برگزار شد - عکس: ایرنا 
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کشور تسهیل می شود کاریکاتور -  اعزام بیکاران به ۴ 

تسنیم

امام حسین)ع( فرمود:
»ما کسانى هستیم که علم قرآن و بیان و آنچه در 
آن است، نزد ماست و آنچه در نزد ماست، نزد هیچ یک از 

آفریدگان خدا نیست؛ زیرا ما حمرم راز خداییم.«

حدیث روز

)بحار االنوار، ج ۴۴، ص ۱۸۴، ح۱۱ (

   سالم باشیم
 بهترین جایگزین انسولین 

در دیابت نوع یک
محققــان احتمــال می دهنــد در آینــده ، یــک مجموعــه 
تزریقــی از داروهــای دیابــت بــه نــام GLP-1 بــه 

ــرد. ــرار گی ــاران ق ــرص در دســترس بیم شــکل ق
نتایــج فــاز دوم یــک کارآزمایــی جهانــی نشــان 
می دهــد داروهــای خوراکــی درمــان دیابــت نــوع یــک 
نتیجــه جالــب توجهــی بــر کاهــش میــزان قنــد خــون 
ــش  ــمی )کاه ــی از هیپوگلیس ــوارد کم ــته اند و م داش
ــزارش  ــا گ ــن داروه ــرف ای ــر مص ــر اث ــون( ب ــد خ قن

شــده اســت.
نشــان می دهــد مصــرف  نتایــج همچنیــن  ایــن 
دادن  دســت  از  باعــث  داروهــا  ایــن  بــاالی  دوز 
بیمــار  وزن  از  کیلوگــرم(   6.8( پونــد   15 حــدود 
ــی  ــرکت دانمارک ــط ش ــات توس ــن تحقیق ــود. ای  می ش
Novo Nordisk تولیدکننــده داروی خوراکی ســماگلوتید 

)semaglutide(  صــورت گرفتــه اســت. 
متخصصــان معتقدنــد داروی ســماگلوتید قابلیــت 
تبدیــل بــه درمــان دیابــت را دارد. محققــان معتقدنــد 
مــواد  و  اســت  دارو کــم  ایــن  جانبــی  عــوارض 
ــن  ــت. ای ــر نیس ــار مض ــرای بیم ــکیل دهنده آن ب تش
ــد  ــا داروهــای تزریقــی نیازمن ــی ب ــرای جایگزین دارو ب

ــت. ــتر اس ــی بیش ــه و بررس مطالع

   سبک زندگی
صمیمیت و معاشرت با دوستان 

از دیگــر ســجایای اخاقــی کــه اســام بــر آن تأکیــد 
کــرده، ابــراز محبــت دو مؤمــن بــه هــم اســت؛ زیــرا 
محبــت اگــر ابــراز شــود، صمیمیــت طــرف مقابــل را 
نیــز بــه همــراه دارد و او پــس از آگاهــی از محبــت، 
می کوشــد تــا بــه آن پاســخ گویــد کــه ایــن تــاش، 
ــت  ــاد صمیمی ــتی و ایج ــه دوس ــم رابط ــه تحکی ب

ــن آن هــا می انجامــد. بیشــتر بی
ایــن موضــوع نمــود فراوانــی در رفتــار امــام باقر)ع( 
دارد؛ »ابــی عبیــده« می گویــد: »مــن )در ســفری( 
بــا امــام محمدباقــر)ع( هم کجــاوه بــودم. نخســت 
ــد  ــوار می ش ــپس او س ــدم و س ــوار می ش ــن س م
ــی  ــام و احوالپرس ــدن س ــوار ش ــض س ــه مح و ب
ــت  ــه مدت هاس ــی ک ــد کس ــت مانن ــرد؛ درس می ک
ــی داد  ــت م ــپس دس ــده، س ــود را ندی ــت خ دوس
ــاره  ــن ب ــرت در ای ــرد... آن حض ــه می ک و مصافح
فرمــود: هــرگاه دو مؤمــن بــه هــم برســند و بــا هــم 
دســت بدهنــد و حــال یکدیگــر را بپرســند، خداونــد 
گناهــان آن هــا را می ریــزد و پیوســته بــه آن دو 
نظــر می کنــد تــا هنگامــی کــه از هــم جــدا شــوند... 
ــد  ــا هــم دســت بدهنــد، خداون هــرگاه دو مؤمــن ب
دســت خــود را در میــان دســت آن هــا درمــی آورد و 
بــا آن کــس کــه بیشــتر دســت دیگــری را بفشــارد، 

ــد.« ــت می ده دس

گریه کردن برای بدن الزم است
ــه  ــی گری ــر کس ــه ه ــگی ک ــه همیش ــن کلیش ــود ای وج
ــه  ــر ب ــاتی، منج ــا احساس ــت ی ــف اس ــا ضعی ــد ی می کن
ــر  ــه نظ ــر ب ــرای قوی ت ــراد ب ــیاری از اف ــه بس ــده ک آن ش
ــه گریــه  ــه کننــد و حاضــر ب ــا احساســات مقابل رســیدن ب

ــند.  نباش
بــا تمــام ایــن احــوال، کارشناســان تأکیــد دارنــد کــه گریــه 
ــر  ــه همــراه دارد. ب ــا خــود ب ــل انتظــاری ب ــای غیرقاب مزای
ــه  ــریع تر گری ــه س ــرادی ک ــته از اف ــاس، آن دس ــن اس ای
ــدن  ــزان ســموم ب ــد، می ــد، اســترس کمتــری دارن می کنن
ــر از دیگــران اســت و از  ــه طــور چشــمگیری کمت آن هــا ب

ــد. ــری دارن ــی احساســی باالت ــر آگاه ــه مهم ت هم
ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــای گری ــن ویژگی ه ــی از مهم تری یک
پــس از تمــام شــدن آن بــدن قــادر اســت بــا یــک نفــس 
عمیــق خــودش را آرام کنــد؛ عــاوه بــر ایــن ضربــان قلــب 

ــردد.  ــادی خــود بازمی گ ــت ع ــه حال ب
یافته هــای بــه دســت آمــده از آخریــن تحقیقــات نشــان 
داده اغلــب افــراد پــس از گریــه حــال بهتــری داشــته اند. 
در کنــار ایــن، هــر بــار گریــه باعــث می شــود درصــد جالــب 
ــر  ــوند و از آن مهم ت ــارج ش ــدن خ ــموم از ب ــی از س توجه

ــد. ــرل می کن ــدن کنت ــون اســترس را در ب هورم
ــه  ــبت ب ــان نس ــناخت انس ــت از ش ــانه ای اس ــه نش گری
احساســاتش؛ بنابرایــن فــردی کــه بــه راحتــی گریــه 

دارد.  بیشــتری  خودآگاهــی  می کنــد، 

   خانواده

   ترفندهای خانه داری
دکوراسیونی که در بهبود خواب 

مؤثر است )2(
 وسایل الکترونیکی را از اتاق بیرون کنید

موبایــل، رایانــه و تلویزیــون از جملــه مهم تریــن 
عواملــی هســتند کــه آرامــش پیــش از خــواب شــما 

ــد.  ــود می کنن را ناب
توصیــه متخصصــان ایــن اســت کــه ایــن ابزارهــا را 
ــد آرامــش  ــازه ندهی ــد و اج ــاق بگذاری پشــت در ات
شــما را از بیــن ببرنــد؛ در صورتــی  کــه در اتــاق 
ــد  ــون نداری ــرای تلویزی ــبی ب ــای مناس ــیمن ج نش
هرگــز آن را بــه دکوراســیون اتــاق خــواب راه ندهیــد. 
و  میزهــای کاری  قــراردادن  از  ایــن  بــر  عــاوه 
لپ تــاپ در اتــاق خــواب خــودداری کنیــد و فضــای 

ــد. ــر بگیری ــرای کار در نظ ــری را ب دیگ
 تختخواب را جابه جا کنید

ــد  ــی نداری ــه شــب ها خــواب راحت ــد ک ــر می بینی اگ
ــما  ــواب ش ــه تختخ ــوط ب ــکل مرب ــن مش ــاید ای ش
باشــد. بــرای داشــتن خــواب بهتــر توصیــه می شــود 
کــه بــاالی  تختخوابتــان چســبیده بــه یــک دیــوار 
باشــد؛ در عیــن حــال در مقابــل در ورودی یــا پنجره 
قــرار نگیــرد. اگــر برایتــان امــکان دارد و فضــای اتاق 
ــرای  ــیونی را ب ــه دکوراس ــن نکت ــد ای ــازه می ده اج

خــواب بهتــر، جــدی بگیریــد.

ــرکت  ــل ش ــر عام ــاز، مدی ــدس جانب ــور مهن ــا حض ب
تابــع  دکتــر  و  فاضــاب کشــور  و  آب  مهندســی 
ــی و  ــر کل حــوزه وزارت ــر و مدی جماعــت مشــاور وزی
ــنواره  ــن جش ــرو در هفتمی ــی وزارت نی ــط عموم رواب
و  آب  شــرکت های  برتــر  روابط عمومی هــای 
فاضــاب کشــور از بســته فرهنگــی مدیریــت مصــرف 
ــامل 5  ــه ش ــان ک ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف آب ش
انیمیشــن، 2 کلیــپ، 5 نمایشــنامه صوتــی و 7 ترانــه 

ــد. ــی ش ــود، رونمای ب
و  عمومــی  روابــط  مدیــر  بنی طبــا،  اکبــر  ســید 
ــتان  ــاب اس ــرکت آب و فاض ــی ش ــوزش همگان آم
ــار در کشــور بســته  ــن ب ــرای اولی ــت: ب ــان، گف اصفه
فرهنگــی مدیریــت مصــرف در ابعــاد گســترده و 
را  هنــری  تکنیک هــای  از  بســیاری  متنــوع کــه 
ــته  ــن بس ــد. در ای ــی ش ــد و رونمای ــر دارد، تولی درب
ــپ  ــب انیمیشــن، 2 کلی فرهنگــی 5 داســتان در قال
بــه صــورت مســتند، 5 نمایشــنامه صوتــی و 7 ترانــه 
بســیار زیبــا بــا لحــن کودکانــه آمــده کــه شــیوه های 
درســت مصــرف آب را بــه گــروه هــدف کــه کــودکان 

و نوجوانــان بوده انــد، آمــوزش می دهــد.
محتــوای  در  را  نظــر  دقــت  و  حساســیت  وی 
ــم  ــی مه ــته فرهنگ ــن بس ــف ای ــای مختل بخش ه
ــزان اثربخشــی  برشــمرد و خاطرنشــان ســاخت: می
ــا  ــادی ب ــاط بســیار زی ــری ارتب ــودن هــر اث ــر ب و مؤث
ــد  ــاس در فرآین ــن اس ــر ای ــر دارد. ب ــوای آن اث محت
ــوای  ــوع و محت ــر تن ــی ب ــته فرهنگ ــن بس ــد ای تولی
ــم  ــد و تصمی ــیار تأکی ــرف بس ــت مص ــه مدیری مقول
فرهنگــی  بســته  ایــن  تدویــن  در  شــد  گرفتــه 
از  هــدف  جامعــه  ســنی  گــروه  بــا  متناســب 
ــوع،  ــی متن ــای گرافیک ــوب، طراحی ه موســیقی مطل
ــب  ــذاری مناس ــازی و صداگ ــازی، آهنگ س تصویرس

ــود. ــتفاده ش اس

ــی شــرکت  ــط عمومــی و آمــوزش همگان ــر رواب مدی
بســته  اصفهــان گفــت:  اســتان  فاضــاب  و  آب 
فرهنگــی »تــو میدونــی اخمولــک چطــوری خندونک 
شــد؟«، در میــان دانش آموزانــی کــه بــرای آمــوزش 
مدیریــت مصــرف آب بــه خانــه فرهنــگ آب مراجعــه 
ــرار  ــار ق ــا در اختی ــا ب ــود ت ــع می ش ــد، توزی می کنن
دادن ایــن بســته فرهنگــی، فرآینــد آمــوزش مصــرف 
و کامل تــر  جامــع  دانش آمــوزان  بــه  آب  بهینــه 

انجــام گیــرد.
وی گفــت: تیــراژ ایــن بســته فرهنگــی در مرحلــه اول 
ــی رود  ــار م ــه انتظ ــت ک ــخه اس ــزار نس ــدود 10 ه ح
ــه  ــگ بهین ــوزان فرهن ــان دانش آم ــع آن می ــا توزی ب
ــه  ــور نهادین ــازان کش ــان آینده س ــرف آب در می مص
ــتر  ــور بیش ــی در کش ــع آب ــت از مناب ــا صیان ــود ت ش

ــرد. ــرار گی مــورد توجــه ق

بعضــی شــرکت های تبلیغ کننــده دســتگاه های تصفیــه 
آب بــرای فریــب اذهــان عمومــی از بابــت آلــوده جلــوه 
دادن آب آشــامیدنی و فــروش دســتگاه های خــود، 

ــد. ــی می کنن ــه ســاخت فیلم هــای تبلیغات ــدام ب اق
بهداشــت  معاونــت  عمومــی  روابــط   بــه گــزارش 
ــان  ــت، درم ــط و کار وزارت بهداش ــامت محی ــز س مرک
و آمــوزش پزشــکی در اطاعیــه ای تاکیــد کــرد: در 
تبلیغاتــی، آب آشــامیدنی شــبکه  ایــن فیلم هــای 
– آهــن   ( تجــاری  الکترودهــای  بــا  را  لوله کشــی 

الکترولیــز می کننــد. آب دارای امــاح  آلومینیــوم( 
ــوم( باعــث  ــا الکترودهــای تجــاری )آهــن و آلومینی ب
تولیــد رنــگ و لجــن در اثــر آزادســازی یون هــای 
آلومینیــوم و آهــن شــده و منجــر بــه تولیــد آبــی کــدر و 
ســیاه می شــود کــه بــه تصــور اشــتباه، ناخالصی هــای 
آب اســت؛ در حالــی کــه رســوبات تشکیل شــده ناشــی 
ــا آب  ــا ب ــده از الکتروده ــای آزادش ــش یون ه از واکن
ــش اســت و اســتفاده های ســودجویانه از  ــورد آزمای م

ایــن الکترولیــز می شــود. 

ــی  ــطحی و زیرزمین ــای س ــامل آب ه ــا ش ــام آب ه تم
ــیم،  ــیم، کلس ــدیم، پتاس ــد س ــی مانن ــاوی یون های ح
ــه  ــتند ک ــد و... هس ــرور، فلورای ــولفات، کل ــم، س منیزی
ــوده و  ــا ناشــی از انحــال مــواد معدنــی در آب ب عمدت
وجــود آن هــا در صورتــی کــه در محــدوده مجــاز باشــند، 

ــرای ســامت مفیــد اســت. ب
ــای  ــاس ویژگی ه ــر اس ــه آب ب ــوع تصفی ــاب ن  انتخ
انجــام  متخصصــان  توســط  ایــن کار  و  اســت  آن 
می شــود و بــرای آب هایــی کــه در شــبکه عمومــی 
ــده و  ــن ش ــاب تامی ــرکت های آب و فاض ــط ش توس
ــوم  ــگاه های عل ــت دانش ــای بهداش ــط معاونت ه توس
ــه  ــه تصفی ــازی ب پزشــکی کشــور نظــارت می شــود، نی
آب اضافــی نیســت و در صــورت لــزوم ایــن کار توســط 

می شــود. انجــام  آب  تامین کننــدگان 
از طــرف دیگــر ســامانه های تصفیــه آب در شــبکه های 
کارشناســان  توســط  دائــم  طــور  بــه  عمومــی 
شــرکت های آب و فاضــاب و معاونت هــای بهداشــت 
ــرل  ــت کنت ــور تح ــکی کش ــوم پزش ــگاه های عل دانش

و آزمایــش قــرار می گیرنــد و نگهــداری می شــوند؛ 
در صورتــی کــه در ســامانه های تصفیــه آب خانگــی 
ــه هــر دلیلــی دچــار  ایــن کنترل هــا انجــام نشــده و ب
مشــکل شــوند، آب بی کیفیــت و گاه آلــوده در اختیــار 

می گیــرد. قــرار  مصرف کننــده 
ــه  ــاح آب ک ــه آب از ام ــتگاه های تصفی ــی از دس بعض
بــرای ســامتی مفیــد هســتند، بــه شــدت می  کاهنــد؛ 
ــن  ــت ای ــداری درس ــدم نگه ــورت ع ــن در ص همچنی
ــه  ــه و ب ــش یافت ــی آن افزای ــار میکروب ــتگاه ها، ب دس
ــه  ــی ثانوی ــا آلودگ ــد ب ــر آب، می توان ــذف کل ــل ح دلی
مواجــه شــود؛ لــذا بــه شــهروندان توصیــه می شــود در 
ــاب  ــرکت های آب و فاض ــط ش ــه آب توس ــی ک مناطق
تاییــد مقامــات بهداشــتی  تامیــن شــده و مــورد 
ــه  ــتگاه های تصفی ــتفاده از دس ــه اس ــازی ب ــت، نی اس
آب نیســت و وزارت بهداشــت نیــز هیــچ کــدام از ایــن 
ــه ای  ــداده و توصی ــرار ن ــد ق ــورد تایی ــتگاه ها را م دس

ــدارد. ــتفاده از آن ن ــرای اس ــم ب ه
روابط عمومی شرکت آبفای استان اصفهان

 با حضور مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور صورت گرفت:

رونمایی از بسته فرهنگی با رویکرد مدیریت مصرف آب
هشدار مرکز سالمت محیط و کار


