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گشت »دور همی«  باز
و »خندوانه« به شبکه نسیم

شهردار اصفهان در مراسم معارفه و تکریم 
مدیرعامل شرکت نمایشگاه ها عنوان کرد:

نمایشگاه اصفهان، فرصتی 
گردشگری طالیی برای توسعه 
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گفت و گوی کیمیای وطن 
با عکاس رسمی مدارس طبیعت در ایران:

عشق به طبیعت 
از کودکی نهادینه می شود
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 مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان
 در پاسخ به کیمیای وطن:

نمی توانیم یک ریال 
در ورزش حرفه ای هزینه کنیم
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کیمیای وطن بررسی کرد:

یارانه ها تا چه اندازه 
قدرت خرید مردم را 

افزایش داد؟
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دادستان تهران خبر داد:

صدور حکم اعدام 
برای یک عامل موساد 
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وضعیت نگران کننده 
طرح رونق تولید 
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کابوس بزرگ »تیلرسون« در عربستان 
|صفحه 2

کتابگردی در میانه پاییز
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رئیس دفتر مقام معظم رهبری:

مسجد، پادزهر 
گری های   اغوا
فضای مجازی

مدیر عامل فوالد مبارکه اعالم کرد:

رشد ۳۳/۵ درصدی 
عرضه  محصوالت فوالد 
مبارکه به بازارهای داخلی

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریکیمیایوطن

ــاش  ــتغال ت ــاد اش ــود و ایج ــروج از رک ــرای خ ــت ب دول
ــر  ــد اگ ــادی معتقدن ــان اقتص ــا کارشناس ــی دارد؛ ام فراوان
مســکن فعــال شــود و رونــق در آن بــه وجــود آیــد، بــه طــور 

ــود. ــال می ش ــغل فع ــا ۸۰۰ ش ــن ۴۰۰ ت میانگی
ــاق تعــاون اصفهــان گفــت: جدیدتریــن طرح هــا  رئیــس ات
سبک ســازی،  انبوه ســازی،  ســاختمانی،  برنامه هــای  و 
ــوده  ــای فرس ــای بافت ه ــت و احی ــژه مرم ــازی و به وی مقاوم س
شــهر، در اولیــن نمایشــگاه مســکن و انبوه ســازی، امــاک 

ــد. ــد ش ــه خواه ــتغات ارائ و مس
حبیــب هللا بهرامــی بــا اشــاره بــه برگــزاری اولیــن نمایشــگاه 
تخصصــی مســکن و انبوه ســازی، امــاک و مســتغات 
ــکاری  ــاون و هم ــاق تع ــت ات ــا محوری ــان ب ــتان اصفه اس
اســتان  ایــن  بین المللــی  نمایشــگاه های  شــرکت 
ــا تمــام  ــن نمایشــگاه، فرصتــی اســت ت ــی ای افــزود: برپای
متخصصــان، کارشناســان و فعــاالن عرصــه مســکن در 
محیطــی مناســب گــرد هــم آینــد و در بخش هــای مختلــف 
طراحــی، ســاخت و اجــرا و شــیوه های نویــن فــروش 

ــند. ــته باش ــر داش ــادل نظ ــکن تب مس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن نمایشــگاه از چهــارم تــا هفتــم 
ــر  ــزار و ۴۰۰ مت ــک ه ــعت ی ــه وس ــی ب ــاه در فضای آبان م
مربــع بــرای بازدیــد عمــوم مــردم برگــزار می شــود، تصریــح 
کــرد: ایــن نمایشــگاه بــا بیــش از۴۰ غرفــه در ســالن شــیخ 
بهایــی محــل دائمــی نمایشــگاه های اســتان اصفهــان 

ــود. ــزار می ش برگ
وی تاکیــد کــرد: بررســی چالش هــا و فرصت هــا بــرای 
ــازار مســکن  ــم ب ــری تحری ــه تعبی ــازار مســکن و ب ــق ب رون
از دیگــر اهــداف ایــن نمایشــگاه اســت. در ایــن نمایشــگاه 
دارنــد  فرصــت  مســکن  خریــداران  و  ســرمایه گذاران 
ــی  ــا و بررس ــش را احص ــن بخ ــای ای ــا و فرصت ه چالش ه

کننــد.
 رونق در مسکن فعالیت
800 شغل را به دنبال دارد

رئیــس اتــاق تعــاون اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه برگــزاری 
نمایشــگاه مســکن و مســتغات در دبــی گفــت: ایــن 
نمایشــگاه از مهم تریــن نمایشــگاه های امــارات اســت و در 
تهــران دو بــار برگــزار شــده و اصفهــان نیــز بــرای اولیــن بــار 
خواســتار برگــزاری ایــن نمایشــگاه در کشــور شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در بخــش مســکن حــرف بــرای گفتــن 
ــد  ــتان بای ــل اس ــای داخ ــرد: توانمندی ه ــار ک ــم، اظه داری

ــه نمایــش گذاشــته شــود. عرضــه و ب

رئیــس اتــاق تعــاون اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه اولیــن 
نمایشــگاه تخصصــی مســکن و انبوه ســازی، امــاک و 
ــازار  ــک ب ــق و تحری ــث رون ــن اســتان باع مســتغات در ای
مســکن خواهــد شــد، تصریــح کــرد: دولــت بــرای خــروج 
امــا  دارد؛  فراوانــی  تــاش  اشــتغال  ایجــاد  و  رکــود  از 
کارشناســان اقتصــادی معتقدنــد اگــر مســکن فعــال شــود 
و رونــق در آن بــه وجــود آیــد، بــه طــور میانگیــن ۴۰۰ تــا ۸۰۰ 

ــود. ــال می ش ــغل فع ش
ــان در  ــتان اصفه ــاون اس ــاق تع ــرد: ات ــان ک وی خاطرنش
ــن  ــزاری ای ــه برگ ــم ب ــت تصمی راســتای سیاســت های دول
نمایشــگاه گرفــت؛ زیــرا ایــن اتــاق پارلمــان بخــش تعــاون 
اســت و در بخــش مســکن حــرف بــرای گفتــن زیــاد دارد.
بهرامــی گفــت: مهم تریــن نمایشــگاه ها در کشــور برگــزاری 
نمایشــگاه امــاک و مســتغات اســت کــه تاکنــون فقــط ۲ 

بــار در تهــران برگــزار شــده اســت.
 معرفی مزایای اصفهان به دیگر استان ها 

ــگاه  ــن نمایش ــرد: در اولی ــح ک ــئول تصری ــام مس ــن مق ای
تخصصــی مســکن و انبوه ســازی، امــاک و مســتغات 
در اســتان اصفهــان، جدیدتریــن طرح هــا و برنامه هــای 
ســاختمانی، سبک ســازی، مقاوم ســازی، مرمــت و احــداث 
ــرد. ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــهر م ــوده ش ــای فرس بافت ه

ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــدف م ــن ه ــرد: مهم تری ــه ک وی اضاف
ــور  ــتان های کش ــایر اس ــه س ــان را ب ــتان اصفه ــای اس مزای
معرفــی کنیــم؛ چــون اصفهــان افــق روشــنی دارد و بســیاری 
از افــراد مایــل هســتند در اصفهــان ملکــی داشــته باشــند.
بهرامــی در ادامــه صحبت هــای خــود در پاســخ بــه کیمیــای 
وطــن بــه ایــن مطلــب اشــاره داشــت کــه  در هــر شهرســتان 
ــتگاه  ــر دس ــدازه ه ــه  ان ــم و ب ــر داری ــکن مه ــی مس تعاون

اجرایــی اتحادیــه مســکن وجــود دارد.
وی بــا بیــان اینکــه بــه توصیــه صاحبــان ملــک و مســکن 
اصفهــان بیشــتر از اســتان اصفهــان در این نمایشــگاه حضور 
ــی  ــت مکان ــان موقعی ــرد: اصفه ــار ک ــت، اظه ــد داش خواهن
ویــژه ای داشــته و در مســیر ترانزیتــی شــرق، غــرب، شــمال 

و جنــوب قــرار دارد.
 چهار سال است پروژه جدید مسکن 

در تعاونی ها تعریف نشده است
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان اصفه ــاون اس ــاق تع ــس ات رئی
مســکن های تعاونی هــا بــه قیمــت تمام شــده عرضــه 
می شــود، تصریــح کــرد: بیــش از چهــار ســال اســت 
کــه پــروژه جدیــدی در تعاونی هــای مســکن اســتان 
ــن نمایشــگاه  ــرای ســاخت تعریــف  نشــده و مــردم در ای ب
می تواننــد بــا شــرایط ویــژه خانــه دار شــدن از طریــق 

آشــنا شــوند. تعاونی هــا 
وی خریــد تدریجــی منــزل را یکــی از مزایــای خریــد 
مســکن از طریــق تعاونی هــا عنــوان کــرد و افــزود: در ایــن 
نــوع ساختمان ســازی بیشــتر بــه نفــع مــردم خواهــد بــود؛ 

ــود. ــی می ش ــد رقابت ــای خری ــه قیمت ه ــرا ک چ
ــه  ــام ب ــتگاه ها اع ــی دس ــان تعاون ــر زم ــت: ه ــی گف بهرام
فــروش مســکن می کننــد، در لحظــات اولیــه پــر می شــود؛ 
ــود  ــته رک ــال گذش ــار س ــم در چه ــاهد بودی ــن ش همچنی

ــوده اســت. ــه حاکــم ب ــر خان ســنگینی ب
ــد کــرد: شــیوه  ــان تأکی ــاق تعــاون اســتان اصفه رئیــس ات
صاحبخانــه شــدن از طریــق تعاونی هــای مســکن یــک 

ــت. ــت اس ــق ارزان قیم روش موف
ــا قیمــت  ــه ب وی گفــت: در شــهرضا یــک هــزار واحــد خان
تمام شــده ۲7 میلیــون تومانــی تهیــه و عرضــه شــده 

ــت. اس
 نظارت محکم مهندسان ناظر 

بر ساختمان سازی نیاز است
بهرامــی بــا اشــاره بــه بعضــی مشــکات ســاختمان ها 
ــاخت  ــر س ــدی ب ــارت ج ــد نظ ــر بای ــان ناظ ــت: مهندس گف
داشــته باشــند؛ وگرنــه احتمــال هرگونــه تخلفــی در ســاخت 

ــود دارد. وج
ــاره  رئیــس اتــاق تعــاون اســتان اصفهــان اظهــار کــرد: درب
ــده  ــاغ  ش ــد اب ــی جدی ــو« در قانون ــهامداران غیرعض »س
ــتگاه  ــا دس ــازمان ی ــر س ــال در ه ــراد غیرفع ــه اف ــت ک اس

ــوند. ــود ش ــواه خ ــورد دلخ ــی م ــو تعاون ــد عض می توانن
ــور  ــه ط ــان ب ــتان اصفه ــاون اس ــاق تع ــه داد: ات وی ادام
متوســط در ۱۰ ســال گذشــته بیــش از ۴۰ هــزار واحــد 
ــی  ــه مراحــل پایان مســکونی در دســت ســاخت داشــته ک
واگــذاری ایــن واحدهــا در دســت اجراســت؛ البتــه بیــش از 
ــی در نقشــه فــروش مــی رود. ۹۹ درصــد واحد هــای تعاون

رئیس اتاق تعاون استان اصفهان خبر داد:

 اصفهان، میزبان اولین نمایشگاه
 »مسکن و انبوه سازی، امالک و مستغالت« 

سرمقاله

سبک زندگی 4
مطالبه ای جدی

شکل  در  یا  دینی  زندگی  سبک  مخالفان  آنچه 
اشتباه  ورطه  به  را  فرهنگی  سیاست  آن  کالن 
می اندازد، درک از مفهوم سنتی دین به معنای 
آگوست کنتی آن و در تقابل قراردادن آن با مفهوم 

مدرنیته است. 
تعارضی  زندگی  نوآورانه  پنداشت های  با  دین 
روبنایی  و  فناوری  وجوه  مدرنیته  که  چرا  ندارد؛ 

زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. 
پیدا می کند  تنازع  با دین  اندیشه مدرن زمانی 
که قرائت سنتی به معنای تاریخی از دین ارائه 
می شود. این در حالی است که پذیرش روبناهای 
مدرن با دین هیچ تعارض ذاتی ندارد؛ از این رو 
پنداشت بازگشت به دین به مثابه بازگشت به 

دوران پیشامدرن نیست...

دکتر سعید شریفی
استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر
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رئیس اورژانس اجتماعی کشور درباره علت خودکشی دو دختر اصفهانی:
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صفحه 2

»نهنگ آبی« نبود

۱۰میلیارد نخ در سال
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

از قاچاق گسترده سیگار به کشور خبر داد:



کوتاه از سیاست

14 آذر، زمان تقدیم بودجه 97   
 رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور در 
گفت وگــو بــا خبرگــزاری خانــه ملــت، دربــاره 
تغییــر در ســاختار بودجــه ســال 97 توضیــح 
داد: ســه ویژگــی بــرای بودجــه ســال آینــده 
مبانــی  و  مبنــا  ابتــدا  کــرد؛  بیــان  می تــوان 
تصویــب بودجــه هــر دســتگاه بــر اســاس قیمــت 
ــت  ــه دســتگاه فعالی ــود ک ــد ب  تمام شــده ای خواه

می کند؛ 
ــده و  ــبه ش ــته محاس ــال گذش ــد س ــن کار چن ای
ــده  ــز آم ــال نی ــه امس ــون بودج ــت 4 قان در پیوس

ــت. اس
ــال96  ــه س ــرای بودج ــه ب ــان اینک ــا بی ــت ب نوبخ
ــه، هــدف کمــی در نظــر  ــون برنام ــر اســاس قان ب
ــود، ادامــه داد: ایــن مقــدار هــدف  گرفتــه شــده ب
ــم، ضــرب  ــه محاســبه کردی ــا قیمــت واحــدی ک ب
مشــخص  بخش هــا  و  دســتگاه ها  بودجــه  و 
ــتگاه ها  ــول دس ــه پ ــای اینک ــه ج ــا ب ــود. م می ش
را بــه مرکــز یــا وزارتخانــه بدهیــم، بــه هــر اســتان 

می دهیــم. تخصیــص 
ســخنگوی دولــت اظهــار داشــت: ویژگــی دیگــری 
کــه بــرای بودجــه ســال آینــده در نظــر گرفته ایــم، 
بنابرایــن  بودجــه دستگاه هاســت؛  تمرکززدایــی 
دســتگاه ها بــه صــورت ملــی بودجــه دریافــت 
ــه  ــا و منطق ــاس جغرافی ــر اس ــه ب ــد؛ بلک نمی کنن
ــه  ــر گرفت ــه در نظ ــص بودج ــا تخصی ــرای آن ه ب

می شــود.
نوبخــت همچنیــن دربــاره تخصیــص بودجه هــا 
ــده  ــص بودجــه در ســال آین ــار داشــت: تخصی اظه
بــر اســاس عملکــرد و اهدافــی اســت کــه در نظــر 
ــه  ــر اســاس وصــول پــول ب ــه ب گرفتــه می شــود، ن
خزانــه؛ در روش ســنتی هــر مقــدار پــول وارد خزانــه 
می شــد، بــه درصــد مشــخص بــه دســتگاه ها 
 می پرداختیــم کــه ایــن شــکل در ســال آینــده تغییر 

می کند.
وی یــادآور شــد: الیحــه بودجــه ســال 97 یــک روز 
زودتــر از موعــد قانونــی یعنــی 14 آذر بــه مجلــس 
ــال  ــزی س ــز بودجه ری ــد و نی ــد ش ــال خواه ارس
ــر  ــب ب ــت و تصوی ــرد اس ــای عملک ــر مبن ــده ب آین
ــص  ــر و تخصی ــای صف ــر مبن ــزی ب ــه بودجه ری پای

ــود. ــر پایــه عملکــرد خواهــد ب ب

 آمادگی روسیه برای 
آزمایش قوی ترین موشک خود 

رســانه ای غربــی از آمــاده شــدن روســیه بــرای 
ــی  ــه توانای ــود ک ــک خ ــن موش ــش قوی تری آزمای

ــر داد. ــی را دارد، خب ــد دفاع ــر س ــور از ه عب
بــرای  شــدن  آمــاده  حــال  در  روســیه  ارتــش 
آزمایــش نســل جدیــد موشــک های بالســتیک 
ــر  ــور از ه ــی عب ــه توانای ــاحی ک ــت؛ س قاره پیماس

ســد دفاعــی را دارد.
ــام  ــن موشــک کــه Sarmat ۲۸ -RS ن ــر ای تصوی
دارد، ســال گذشــته منتشــر شــد؛ امــا آزمایــش آن 
ــه  ــکات ب ــی مش ــود بعض ــل وج ــه دلی ــون ب تاکن
ــش روســیه قصــد دارد  ــون ارت ــاده؛ اکن ــق افت تعوی
کــه تــا پیــش از پایــان ســال جــاری میــادی ایــن 

ــد. ــش کن موشــک را آزمای
موشــک Sarmat ۲۸ -RS، جایگزیــن موشــک 
 1۸ -SS ــام ــا ن ــو آن را ب ــه نات ــود ک R- ۳6 می ش

می شناســد.  Satan

سناتور کورکر: ترامپ آمریکا را 
خوار می کند 

ــی ان ان  ــا س ــه ب ــواه در مصاحب ــناتور جمهوری خ س
ــکا  ــور آمری ــت های رئیس جمه ــاد از سیاس ــه انتق ب

پرداخــت. 
ــر، ســناتور جمهوری خــواه، روز سه شــنبه  ــاب کورک ب
ــت:  ــی ان ان گف ــری س ــبکه خب ــا ش ــو ب در گفت وگ
دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــور آمریــکا، روابــط ایــن 
ــب  ــان تخری ــر جه ــورهای سرتاس ــا کش ــور را ب کش

کــرده اســت.
اســتانداردهای  بــا  ترامــپ  دونالــد  افــزود:  وی 
ــد. ــوار می کن ــکا را خ ــذب آمری ــائل ک ــن و مس پایی

بــاب کورکــر ادامــه داد: دونالــد ترامــپ »بــا حقیقــت 
ــکل بزرگی دارد.« مش

ترامــپ در جدیدتریــن   گفتنــی اســت دونالــد 
نیســت  نوشــت: »آیــا غم انگیــز  توئیــت خــود 
ــاب کورکــرِ ســبک وزن کــه نتوانســت  کــه ســناتور ب
ــود،  ــروز ش ــی پی ــت تنس ــات ایال ــاره در انتخاب دوب
مبــارزه  مالیات هــا  طــرح کاهــش  بــا  اکنــون 

» ؟ می کنــد

ساختارشکنی های بقایی 
حضــور بقایــی بــا زنبیلــی قرمزرنــگ در دادگاه 
ــیاری را در  ــاب بس ــش بازت ــه اتهامات ــیدگی ب رس
به ویــژه مجــازی داشــت؛  فضــای رســانه ای و 
ــس از  ــود و پ ــان ماجــرا نب ــن موضــوع پای ــا ای ام
اتمــام دادگاه بقایــی از ســوی مامــوران لبــاس 
ــع  ــه واق ــورد حمل ــودش م ــه خ ــه گفت ــخصی ب ش
ــه اعتــراض وی شــد و  ــدی کــه منجــر ب شــد؛ رون
ــه راه  ــی را ب ــز موج ــور نی ــی کش ــای سیاس در فض
ــا انتشــار  ــانه  ها ب ــد بعضــی از رس انداخــت؛ هرچن
ــه  ــاس شــخصی ب ــوران لب ــه مام ــری، حمل تصاوی
بقایــی را ســاختگی دانســتند و تاکیــد کردنــد 
افــرادی کــه بــه بقایــی حملــه  ور شــدند از نزدیــکان 

ــد.  ــود وی بودن خ
ــه  ــوز ادام ــی هن ــی ساختارشــکنی های بقای اماگوی
دارد و وی در تــاش اســت بــا هــر شــگرد و 
ــه وی نســبت  ــی کــه ب راهــکاری خــود را از اتهامات
داده انــد، مبــرا کنــد؛ از ایــن رو امــروز نیــز نامــه ای 
ــده  ــاره پرون ــی درب ــی الریجان ــه آمل ــاب ب را خط
ــده  ــی از پرون ــاید گره ــا ش ــت ت ــته اس ــود نوش خ

ــود. ــاز ش ــش ب پرابهام
ــی منتظــر  ــد در طــی روزهــای آت ــدون شــک بای ب
زنبیــل  مــرد  ماجــرای  ببینیــم کــه  و  باشــیم 
ــوه   ــد و ق ــد ش ــم خواه ــا خت ــه کج ــت ب ــه دس ب
بقایــی چــه  یاغی گری هــای  برابــر   قضائیــه در 

می کند.

مجلس
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:

اروپا قابل اعتماد نیست 
ســید حســین نقــوی حســینی، ســخنگوی کمیســیون امنیت 
ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس، بــا اشــاره بــه اظهــارات 
ــران  ــر اینکــه ســفر ته ــی ب ــر خارجــه فرانســه مبن ــر وزی اخی
ــه  ــاره برنام ــرای مصالحــه درب ــد فرصــت مناســبی ب می توان
ــار  ــد، اظه ــران باش ــه ای ای ــت های منطق ــکی و سیاس موش
داشــت: اســتراتژی جمهــوری اســامی ایــران دفاعــی اســت 
و بــرای دفــاع از خــود هــر اقدامــی را کــه الزم باشــد، انجــام 

می دهــد.
وی بــا اشــاره بــه تهدیــدات علنــی دشــمن علیــه کشــورمان 
افــزود: در دنیــا کشــوری را ســراغ نداریــم کــه از ســوی 
کشــور های دیگــر علنــی تهدیــد شــود؛ امــا شــاهد ایــن اتفــاق 
ــم  ــه رژی ــه نحــوی ک ــوری اســامی هســتیم؛ ب ــاره جمه درب
صهیونیســتی اعــام می کنــد کــه ایــران را بمبــاران می کنیــم؛ 
ــان  ــت های دفاعی م ــه سیاس ــد ک ــم می کن ــل حک ــس عق پ
ــدات دشــمن  ــم پاســخ تهدی ــا بتوانی ــدر محکــم باشــد ت آنق

ــم. را بدهی
ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی بــا بیــان اینکــه اقدامــات 
جمهــوری اســامی ایــران در بحــث نظامــی تنهــا بــه منظــور 
ــرد:  ــح ک ــرد تصری ــورت می گی ــور ص ــای کش ــاع از مرزه دف
حــوزه موشــکی، جزئــی از بخــش دفاعــی ماســت و در ایــن 
خصــوص نــه گفت وگــو می کنیــم و نــه منتظــر نظــر و پاســخ 
مثبتــی از جانــب فــردی می مانیــم؛ چــرا کــه حــوزه موشــکی 

قابــل گفت وگــو بــا هیــچ احــدی نیســت.
وی خاطرنشــان کــرد: مــا متوجــه تقســیم کار بیــن اعضــای 
1 + ۵ هســتیم و مواضــع دقیــق آن هــا را بررســی می کنیــم؛ 
ــل اعتمــاد نیســت. ــم ســتون اروپایی هــا قاب ــا می دانی قطع

کوتاه از سیاست

N.A.Dadi@eskimia.ir
نفیسه اله دادیگروه سیاست

البنــاء نوشــت: دیدارهــای عراقــی، ســعودی و 
آمریکایــی در چارچــوب هــدف واحــدی قــرار 
ــکیل  ــری از تش ــان جلوگی ــه هم ــرد ک می گی
ــج  ــه خلی ــد در منطق ــی قدرتمن ــت عراق دول
ــا  ــاف ب ــا ائت ــه ب ــی ک ــت؛ دولت ــارس اس ف
ــد جایــگاه متمایــزی  روســیه و ایــران می توان
ــه  ــرای خــود در نقشــه سیاســی خاورمیان را ب
ــش  ــدن نق ــج ش ــث فل ــد و باع ــته باش داش

تخریبگــر ســعودی ها شــود.
ــد  ــه بتوان ــی ک ــی، در صورت ــت فرض ــن دول ای
ــرای  ــود، ب ــگ ش ــوریه هماهن ــت س ــا دول ب
مقاومــت در برابــر اســرائیل نیــز قدرتمنــد 
ــار  ــد و ب ــکا می کاه ــوذ آمری ــود و از نف می ش
دیگــر مصــر را بــه محــو عربــی بازمی گردانــد. 
ــعودی  ــرش س ــوان پ ــه می ت ــت ک از اینجاس
بــه ســمت بغــداد و اصــرار آمریــکا را بــرای آزاد 

ــم. ــتن آن دریابی نگذاش
آمریکایــی  امنیــت  تحقــق  برابــر  در  امــا 
ســعودی در عــراق، چهــار مانــع بــزرگ وجــود 

ــا  ــه ب ــت ک ــراق اس ــود ع ــع اول، خ دارد؛ مان
ــوذ  ــه نف ــود ک ــی اداره می ش ــای داخل توازن ه
گســترده ای در ایــن کشــور دارنــد؛ یعنــی 
حــزب دعــوه، رأس مرجعیــت دینــی بــه 
رهبــری آیــت هللا سیســتانی، حشــد الشــعبی، 
ــراق  ــزب هللا ع ــم و ح ــی، حکی ــدر، خفاج ص
کــه همگــی ائتــاف عمیقــی بــا ایــران دارنــد 
ــدت  ــی طوالنی م ــگ داخل ــک جن ــاده ی و آم

ــتند. هس
امــا مانــع دوم، ایــران اســت کــه در کوچــه بــه 
ــا  ــا، مرزه ــوذ دارد و ائتاف ه ــراق نف ــه ع کوچ
و روابــط اقتصــادی، تاریخــی و دینــی بــا 
ــت  ــی اس ــال کاف ــرای مث ــور دارد؛ ب ــن کش ای
ــلیمانی در  ــم س ــردار قاس ــش س ــه نق ــه ب ک
بازپســگیری کرکــوک اشــاره کنیــم؛ کمــا اینکــه 
ــراق در  ــای ع ــد کرده ــازه نمی ده ــران اج ته
ــعودی  ــی س ــت های آمریکای ــت سیاس خدم
قــرار گیرنــد؛ در واقــع، ایــران کشــوری اســت 
کــه از ارتبــاط عراقــی ســعودی، در صورتــی کــه 
بــر پایــه مبــارزه بــا آن باشــد، ضــرر می کنــد.

ــه  ــود دارد ک ــز وج ــیه نی ــان، روس ــن می در ای

ــوریه  ــی در س ــه هوای ــد حمل ــه ص ــک ب نزدی
ــر  ــژواک و اث ــاب پ انجــام داد و هدفــش بازت
ایــن حمــات در فضــای اتحــاد جماهیــر 
شــوروی ســابق بــود؛ بــا ایــن وصــف، مســکو 
ــت  ــن دول ــه ای ــرد ک ــی را نمی پذی ــم  پیمان ه
تحــرکات شــرقی اش محــدود کنــد؛  در  را 
کمااینکــه از ابزارهــای الزم بــرای کارشــکنی در 
نزدیکــی عــراق و عربســتان، برخــوردار اســت.
از  یکــی  عنــوان  بــه  را  ترکیــه  می تــوان 
ــرد کــه از ائتــاف ســعودی  ــام ب طرف هایــی ن
عراقــی بیشــترین ضــرر را می بینــد؛ چــرا کــه 
ائتــاف ایــن دو می توانــد موجــب جنگــی 
علیــه اخــوان المســلمین، هم پیمانــان ترکیــه 
ــه همیــن دلیــل روابــط عمیــق بیــن  شــود؛ ب
ریــاض و بغــداد باقی مانــده نقــش ترکیــه 
ــت  ــع بازگش ــه نف ــم ب ــی را ه ــه عرب در منطق
ســعودی ها بــه صحنــه عربــی و اســامی 

می کنــد. محــدود 
اهــداف  در  اختافــی  و  تبایــن  بنابرایــن 
آمریکایــی و ســعودی وجــود دارد؛ واشــنگتن 
بــا برانگیختــن ســعودی عربــی و اســامی، به 
دنبــال ســر ایــران اســت و عربســتان خواهــان 
قطــع نقــش ایــران در منطقــه اســت؛ امــا بــه 
ــا  ــوا، ب ــوازن ق ــه ت ــد رســیدن ب ــی می دان خوب
موانــع زیــادی همــراه اســت؛ بــه همیــن دلیل 
ــه عــراق،  ســعی می کنــد از طریــق نزدیکــی ب
ــا تهــران را تخفیــف دهــد؛  حالــت دشــمنی ب
زیــرا می دانــد آمریــکا از ابزارهــای عربــی 
بــرای تضعیــف ایــران اســتفاده می کنــد و 

ــدارد.  ــا ن ــرایط عرب ه ــه ش ــی ب توجه
ــاره نزدیکــی  ــن احتمــاالت درب ــد گفــت ای بای

عــراق و عربســتان ضعیــف بــوده و متکــی بــر 
موازنــه قدرت هــا نیســت؛ شــاید دلیــل آن 
ــی  ــی ایران ــاف روس ــمگیر ائت ــرفت چش پیش
ســوری عراقــی اســت و اینکــه عــراق بــا 
معادلــه قــدرت داخلــی اش بــه محــور مقاومت 
نزدیک تــر از دیگــر محورهاســت؛ همچنــان کــه 
از عــراق انتظــار مــی رود نقش هــای منطقــه ای 

ــد. ــا کن ــار حــزب هللا ایف بزرگــی را در کن

ــای  ــه در ماه ه ــه ذهــن می رســد اینک آنچــه ب
اخیــر خبرهایــی از قبیــل افزایــش ارتبــاط 
ــه چشــم خــورده اســت  ــراق و عربســتان ب ع
کــه بــه معنــی افزایــش ارتباطــات بین المللــی 
دو کشــور اســت؛ امــا آنچــه واضــح اســت اینکه 
ــی و  ــک دوره ناآرام ــل ی ــس از تحم ــراق پ ع
ــتی  ــروه تروریس ــور گ ــی و حض ــوب داخل آش
داعــش دیگــر بــه کشــور بیگانــه ای اجــازه 
نیــت  بــا  داخلــی  در عرصــه  داد  نخواهــد 
تضعیــف دولــت مرکــزی حضــور یابــد؛ حتــی 
اگــر بــه لحــاظ حــس عرب گونــه اعــراب 

و  باشــد کــه حکــم »بــرادری  عربســتانی 
بزرگ تــری« دارد. عربســتانی کــه در دوران 
آشــوب و جنگ افروزی هــای داعــش در عــراق 
ــی از آن  ــت کم نام ــا دس ــت ی ــوری نداش حض
نبــود، اکنــون بــا توجــه بــه نزدیکــی بــا ترامــپ 
و عصبانیــت ناشــی از حضــور پررنــگ ایــران در 
منطقــه بــه دنبــال جــای پایــی در عــراق پــس 

ــت.  ــش اس از داع
بــرای  از جملــه چشــم  اندازهای عربســتان 
نفــوذ بــه ســاختار حاکمیــت عــراق، جلوگیــری 
ــی و در دوران  ــرایط کنون ــران در ش ــوذ ای از نف
ــاط  ــام نق ــازی تم ــس از آزادس ــی پ ــی یعن آت

ــراق اســت.  ع
از مجمــوع تحــرکات عربســتان ســعودی 
ایدئولوژیــک،  منطقــه ای،  زمینه هــای  در 
خریدهــای تســلیحاتی و... چنیــن برداشــت 
ــل  ــدد تبدی ــور درص ــن کش ــه ای ــود ک می ش
خویــش بــه فرمانــروای منطقــه ای غــرب 
آسیاســت و در ایــن راه، ایــران کشــوری اســت 
ــرای خــود  ــوذ ب ــا ایجــاد حوزه هــای نف ــه ب ک
در ایــن منطقــه در طــول بیــش از یــک دهــه 
بــه  گذشــته، اصلی تریــن رقیــب ریــاض 

ــی رود. ــمار م ش
درنتیجــه ســفر تیلرســون بــه عربســتان 
ــوده  ــات ب ــور عراقــی باثب ــرس ظه ناشــی از ت
کــه بیشــتر آن را ناشــی از نزدیکــی بــه ایــران 

می داننــد. 
در  ایــران  گفــت  می تــوان  عبارتــی  بــه 
منطقــه خاورمیانــه تبدیــل بــه کابوســی بــرای 
عربســتان و آمریــکا شــده کــه نفــوذ و حضــور 

ــت. ــرده اس ــه ک ــکل مواج ــا مش ــا را ب آن ه

کابوس بزرگ »تیلرسون« در عربستان

ادامه از صفحه اول

علــی ربیعــی، وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، درباره نشســت 
ــا اعضــای کمیســیون صنایــع و معــادن  مشــترک روز گذشــته ب
ــان صنــدوق فــوالد  ــار داشــت: در ایــن جلســه، بحــث کارکن اظه
مطــرح و تصمیمــات خوبــی در ایــن زمینــه اتخــاذ شــد تــا دیگــر 

شــاهد تعویــق حقــوق آن هــا نباشــیم.
وزیــر کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی گفــت: طرحــی داشــتیم تــا 
ــی  ــوالد بخش های ــان ف ــده کارکن ــن آین ــل معی ــم از مح بتوانی
ــارد ســود  ــوان پرداخــت ســاالنه ۲هــزار میلی ــا ت ــذار شــود ت واگ

را داشــته باشــد.
ــده  ــذار ش ــی واگ ــال 90 بخش های ــفانه در س ــزود: متاس وی اف
کــه تــوان بازدهــی ســرمایه بیــش از ۲ تــا ۳ درصــد را ندارنــد کــه 

ــاره مطلــع شــدند. نماینــدگان محتــرم مــردم در این ب
ــد  ــود را می کن ــاش خ ــام ت ــه تم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ربیع

تــا وضعیــت کارکنــان فــوالد بــه ســاماندهی الزم برســند، 
ــاره  ــه درب ــن جلس ــده در ای ــر مطرح ش ــث دیگ ــه داد: مباح ادام
ــه  ــه البت ــود ک ــای آن ب ــد و زغال ه ــوره بلن ــن ک ــه ذوب آه چرخ
ــه  ــتند و صرف ــکل هس ــار مش ــی دچ ــر ایمن ــا از نظ ــن زغال ه ای
ــل ارزان  ــه دلی ــت آن را ب ــم قیم ــد و نمی توانی ــادی ندارن اقتص

ــم. ــش دهی ــی افزای ــال خارج ــودن زغ ب
ــخ ســیگار قاچــاق  ــارد ن ــان اینکــه ســاالنه 10میلی ــا بی ربیعــی ب
وارد کشــور می شــود، در پایــان خاطرنشــان کــرد: مجمــوع تولیــد 
ــث  ــن مبح ــت و همچنی ــرار گرف ــث ق ــورد بح ــور م ــیگار کش س
دریافــت مجــوز واردات ســیگار در شــرکت دخانیــات کشــور 
مطــرح شــد تــا میــزان قاچــاق کاهــش یابــد؛ همچنیــن مقــرر 
شــد تــا گروهــی بــر روی موضــوع دخانیــات در راســتای کاهــش 

ــد. ــد مطالعــه کنن ــات و افزایــش تولی قاچــاق دخانی

چنــدی پیــش موضــوع انتخــاب و فعالیــت »ســپنتا نیکنام« 
عضــو زرتشــتی و اقلیــت مذهبــی شــورای شــهر یــزد                                                                                                  
ــاد.  ــا افت ــر زبان ه ــر س ــی ب ــی و اجتماع ــل سیاس در محاف
آیــت هللا یــزدی ایــن شــبهات را چنیــن پاســخ دادنــد: بنــده 
اصــا کاری بــه زرتشــتی، یهــودی یــا اقلیــت خاصــی نــدارم و 
کلــی عــرض می کنــم کــه اگــر جایــی بیشترشــان مســلمان 
تصمیــم                                                                                      آن هــا  بــرای  نمی توانــد  غیرمســلمان  باشــند، 
بگیــرد. قانــون انتخابــات صراحــت دارد کــه اشــخاص 
می تواننــد بــرای عضویــت در شــورای شــهر کاندیــدا شــوند؛ 
ــا  ــتر آن ه ــه بیش ــد ک ــاب ش ــهری انتخ ــردی در ش ــر ف اگ
مســلمان  هســتند و وی در اقلیــت  بــود، او در شــورای شــهر 
نمی توانــد بــرای شــهری کــه بیشترشــان مســلمان هســتند، 

ــرد. ــم بگی تصمی

ــدی  ــان چن ــورای نگهب ــای ش ــه فقه ــت ک ــری اس ــن ام ای
پیــش بــر اســاس گزارش هایــی کــه رســیده بــود، در 
جلســه ای دربــاره یکــی از اســتان ها )یــزد( تصمیــم گرفــت 
و ایــن تصمیــم را ابــاغ کــرد کــه صددرصــد شــرعی و قانونــی 
ــن  ــرا مت ــد؛ زی ــف کن ــدارد تخل ــق ن ــس ح ــت و هیچ ک اس
اصــل 4 قانــون اساســی می گویــد کــه دربــاره خــاف شــرع 
بــودن مصوبــات، اشــخاص دیگــری غیــر از فقهــای شــورای 

ــد.  ــر دهن ــد نظ ــان نمی توانن نگهب
ــی  ــن آقای ــه ای ــد ک ــان نظــر دادن ــای شــورای نگهب ــر فقه اگ
ــردم  ــتر م ــه بیش ــهری ک ــک ش ــت، در ی ــت اس ــه در اقلی ک
مســلمان هســتند، نمی توانــد در شــورای شــهر بــرای مــردم 
ایــن شــهر تصمیــم بگیــرد، بایــد بــه آن عمــل شــود و جنبــه 

ــی دارد. شــرعی و قانون
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،،
 ایــران در منطقــه خاورمیانــه تبدیــل 
به کابوســی برای عربســتان و آمریکا 
شــده کــه نفــوذ و حضــور آن هــا را بــا 

مشــکل مواجــه کــرده اســت

ــه  ــوه  قضائی ــر ق ــوق بش ــتاد حق ــر س ــی، دبی ــواد الریجان محمدج
ــا بیــان اینکــه همــکاری آقــای آوایــی در زمینــه  ب
ــی  ــش منته ــت وزارت ــه پس ــا ب ــر تنه ــوق بش حق
نمی شــود، اظهــار کــرد: همــکاری آوایــی در ســمت 
وزارت آغــاز نشــده؛ وی پیــش از ایــن افــزون 
ــد، در  ــه دارن ــی ک ــاوت و فرهیختگ ــأن قض ــر ش ب
حوزه هــای مختلــف حقــوق بشــری ایفــای نقــش 

کردنــد؛ امــا هم اکنــون در پســت وزارت دادگســتری فرصــت 
بســیار خوبــی بــرای ایشــان جهــت همــکاری در امــر حقــوق بشــر 

فراهــم شــده اســت.
ــه داشــتیم مباحــث بســیار  ــزود: در جلســه ای ک ــه اف وی در ادام
خوبــی مطــرح شــد؛ به ویــژه بــر توجــه مســتمر بــه صحنــه 
ــاره  ــه درب ــگرها و چ ــث گزارش ــورد بح ــه در برخ ــی، چ بین الملل
ــیار  ــه بس ــد ک ــد ش ــتیم، تأکی ــم هس ــورد تهاج ــه م ــائلی ک مس

ــود. ــد ب ــا و مفی راهگش
ــپ  ــز ترام ــن توهین آمی ــا و لح ــث تحریم ه ــاره بح ــی درب الریجان
ــل  ــران تحمی ــر ای ــه ب ــا ک ــت: مســئله تحریم ه ــران گف ــر ای در براب
می شــود، سال هاســت  وجــود دارد کــه کار خــاف حقــوق  بشــری 
اســت. هم اکنــون نیــز در شــورای حقــوق بشــر مطــرح و بنــا شــده 

گزارشــگر ویــژه ای بــرای ایــن امــر در نظــر گرفتــه شــود.

دبیــر ســتاد حقــوق بشــر قــوه  قضائیــه بیــان داشــت: قطــع نظــر 
از جهــات سیاســی، محــروم کــردن یــک ملــت بــه 
ــی  ــاظ حقوق ــه لح ــی ب ــی سیاس ــای واه بهانه ه
خــاف منشــور ســازمان ملــل متحــد و مصوبــات 

حقــوق بشــر اســت.
ــوق  ــان حق ــای دیده ب ــاره صحبت ه ــی درب الریجان
ــه  ــان در جبه ــای افغ ــور نیروه ــاره حض ــر درب بش
ســوریه بــه تحریــک ایــران، تصریــح کــرد: دیده بــان حقــوق بشــر 
نقــش وقیحانــه ای دارد و صحبت هایــی کــه مطــرح می کننــد 
خــاف انســانیت اســت؛ چــرا کــه گــروه تروریســتی داعش توســط 
آمریــکا طراحــی شــده و کــودکان زیــادی را بــه کام مــرگ کشــانده 
اســت. جمهــوری اســامی نیــز مفتخــر اســت کــه برابــر تروریســم 
ــت؛  ــرده اس ــینی نک ــه عقب نش ــه هیچ وج ــرده و ب ــتادگی ک ایس
بنابرایــن ســازمان ملــل و نهادهــای ذی ربــط بایــد بــه ایــران جایــزه 

بدهنــد.
ــت: در  ــه برجــام گف ــکا از توافقنام ــاره خــروج آمری ــی درب الریجان
برجــام 1+4 نداریــم؛ چــرا کــه ایــن توافــق 1+۵ اســت. اگــر آمریــکا 
ایــن توافــق را قبــول نداشــته باشــد نمی تــوان کاری از پیــش بــرد؛ 
بنابرایــن بهتــر اســت اروپــا بــه جــای صحبــت بــا مــا، بــا آمریــکا 

صحبــت کنــد تــا بــه تعهداتــش عمــل کنــد.

چهاردهمیــن نشســت شــورای معاونــان دادســتانی تهــران 
روز  مقدماتــی،  تحقیقــات  موضــوع  بــا 
ــا  ــاری ب ــال ج ــاه س ــی ام مهرم ــنبه س یکش
حضــور معاونــان دادســتان و سرپرســتان 
ــران  ــرای ته ــارت دادس ــر نظ ــی و دوای نواح
ــرای  ــه از دادس ــق دو ناحی ــاران تحقی و دادی
جعفــری  عبــاس  ریاســت  بــه  تهــران، 

شــد. برگــزار  دولت آبــادی 
جعفــری دولت آبــادی آمــاری از دادســرای شــهید مقــدس 
ــی گروهــک داعــش و  ــای اتهام ــه پرونده ه در رســیدگی ب
ــه  ــر ب ــرای 9 نف ــاس آن، ب ــر اس ــه ب ــه داد ک ــری ارائ تکفی
ــا ایــن گروهــک،  اتهــام عضویــت در داعــش و همــکاری ب
ــام  ــه اته ــز ب ــم نی ــده دو مته ــادر و پرون ــت ص کیفرخواس
ــا صــدور کیفرخواســت  ــری ب ــای تکفی ــت در گروه ه عضوی

ــه دادگاه ارســال شــده اســت. ب
وی از ارســال پنــج فقــره پرونــده مربــوط بــه گروهک هــای 
ــاز بــودن پنــج  داعــش و تکفیــری بــه ســایر اســتان ها و ب
پرونــده بــا همیــن موضــوع در دادســرای نام بــرده خبــر داد 
و از اقدامــات سرپرســت دادســرای شــهید مقــدس در ایــن 

زمینــه قدردانــی کــرد.

ــدام  ــم اع ــدور حک ــن از ص ــادی همچنی ــری دولت آب جعف
یــک عامــل موســاد خبــر داد و اظهار داشــت: 
بــا توجــه بــه کیفرخواســت صادرشــده از 
ــرد  ــیدگی در دادگاه، ف ــرا و رس ــوی دادس س
ــا ســرویس  ــه لحــاظ همــکاری ب یادشــده ب
جاسوســی موســاد بــه اعــدام محکــوم شــده 

 اســت.
 دادســتان تهــران در توضیــح گفــت: یکــی از اقدامــات 
محکــوم  علیــه، اعــام نشــانی و بعضــی مشــخصات ســی 
ــی و  ــی، نظام ــای تحقیقات ــاخص پروژه ه ــراد ش ــر از اف نف
هســته ای از جملــه شــهیدان شــهریاری و علی محمــدی بــه 
ــه تــرور و شــهادت  ــوده کــه ب افســران اطاعاتــی موســاد ب

ــان منتهــی شــده اســت.  آن
محکــوم  علیــه کــه مدعــی شــده شــهادت شــهدای 
ــا بیــش  هســته ای موجــب عــذاب وجــدان وی گردیــده، ب
از هشــت افســر اطاعاتــی موســاد جلســات متعــدد 
ــت  ــا فعالی ــط ب ــات مرتب ــن راه، اطاع ــرده و از ای ــزار ک برگ
ســایت های نظامــی، ســازمان انــرژی اتمــی و بســیاری از 
ــتمزد و  ــت دس ــر را در ازای دریاف ــاس دیگ ــات حس اطاع
اخــذ اقامــت در کشــور ســوئد بــه آن هــا انتقــال داده اســت.

دادستان تهران خبر داد:

صدور حکم اعدام برای یک عامل موساد 
دبیر ستاد حقوق بشر قوه  قضائیه: 

برجام، توافق 1+4 نیست  

حجت االســام و المســلمین محمــد محمــدی 
گلپایگانــی، رئیــس دفتــر مقــام معظــم 
رهبــری، روز گذشــته طی ســخنانی در مراســم 
افتتــاح ۲00 مســجد و مرکــز فرهنگــی توســط 
ــار کــرد: اولیــن بنایــی کــه  ــاد برکــت اظه بنی
ــه در  ــه کعب ــد، خان ــا ش ــن برپ ــره زمی در ک
مســجدالحرام بــود و مفســران اعتقــاد دارنــد 
کــه ایــن بنا به دســت حضــرت آدم ابوالبشــر 
ســاخته شــد و حضــرت ابراهیــم)ع( پــس از 

ــرد. ــت ک ــا و درس ــا آن را احی خرابی ه
وی ادامــه داد: مــورد دیگــر اینکــه فــردی کــه 
ــد،  ــجد باش ــت مس ــام جماع ــد ام می خواه
ــژه  ــجد به وی ــی مس ــردم و اهال ــا م ــد ب بای

ــق باشــد. نســل جــوان رفی
محمــدی  الســملین  و  حجت االســام 
گلپایگانــی بــا اشــاره بــه خطــر بزرگــی کــه از 
ناحیــه تبلیغــات مســموم در فضــای مجــازی 
ــت:  ــد، گف ــد می کن ــان را تهدی ــرام جوان و تلگ

ــه  خانواده هــا در خطــر هســتند؛ در یــک خان
پســر و دختــر و حتــی بزرگ تــر موبایــل 
دستشــان اســت و بــا ایــن وســیله مشــغول 
ــا را از هــم  ــن موضــوع خانواده ه هســتند. ای
می پاشــد و در اثــر همیــن تبلیغــات مســموم 
از ناحیــه فضــای مجــازی، طاق هــا زیــاد 

شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اغواگری هایــی کــه در 
نرم افزارهــا و محتــوای فضــای مجــازی و 

ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــی اس ــای اینترنت بازی ه
اخیــرا بــازی ای بــه نــام »نهنــگ آبــی« ایجاد 
ــد خــود را  شــده کــه مخاطــب را اغــوا می کن
ــه پاییــن  ــدم یــک ســاختمان ب از طبقــه چن

ــدازد. بین
محمــدی  المســلمین  و  حجت االســام 
گلپایگانــی افــزود: پادزهــر ایــن موضــوع 
مســجد و امــام جماعــت مســجد اســت؛  مــا 
ــل  ــارف اه ــامی و مع ــم اس ــاظ تعالی از لح
بیــت بســیار غنــی هســتیم و چنانچــه یــک 
ــل  ــا نس ــجد ب ــک مس ــت در ی ــام جماع ام
جــوان ارتبــاط داشــته باشــد و بــا آن هــا رفیــق 
باشــد، می توانــد از ایــن معضــات جلوگیــری 

ــد. کن
رئیــس دفتــر مقــام معظــم رهبــری در ادامــه 
ــه  ــارات خصمان ــه مواضــع و اظه ــا اشــاره ب ب
آمریــکا،  رئیس جمهــور  ترامــپ،  دونالــد 
ــر  ــه ظاه ــور ب ــر رئیس جمه ــا درگی ــت: م گف
ــکا هســتیم کــه چنیــن چیــزی  ــه آمری دیوان
تــا حــاال ســابقه نداشــته اســت؛ مــا همیشــه 
از ناحیــه این هــا دشــمنی داشــتیم و بهتریــن 
بــرای حکومــت ســتمگر آمریــکا  را  نــام 
امــام)ره( انتخــاب کردنــد و آن را شــیطان 
بــزرگ نامیدنــد و آن هــا از ابتــدای انقــاب تــا 
امــروز در حــال توطئــه بودنــد؛ امــا ایــن مــورد 

ــر اســت. ــد از همــه بدت جدی

رئیس دفتر مقام معظم رهبری تاکید کرد:
مسجد، پادزهر اغواگری های فضای مجازی 

سرمقاله
سبک زندگی 4

مطالبه ای جدی
استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر

دکتر سعید شریفی

ــه  ــت ک ــیوه هایی اس ــه ش ــراض ب ــی اعت ــه نوع بلک
ــی نیســت.  دین

پنداشــت ســنت بــه عنــوان امــری تاریخــی، نوعــی 
ناراســتی در اندیشــه ایجــاد می کنــد؛ چــرا کــه هــر 
چیــزی بــه دلیــل تاریخــی بــودن محکــوم بــه فنــا 
ــن  ــه همی ــدی ب ــز جدی ــر چی ــا ه ــت و متقاب نیس

ــود.  دلیــل متضمــن صحــت و بقــا نخواهــد ب
بســیاری از اندیشــه های نــو امــروز بنیان هــای 
ــوان  ــا می ت ــاس آی ــن اس ــر ای ــد؛ ب ــی دارن تاریخ
آن هــا را مطــرود دانســت؟! دیگــر آنکــه ســنت 
ــه  ــت ک ــزی اس ــای چی ــه معن ــی ب ــبک زندگ در س
ــه  ــت، ن ــده اس ــرون آم ــر بی ــه بش ــون تجرب از آزم
ضرورتــا امــری تاریخــی و تحــت تأثیــر اقتضائــات؛ 
ــی  ــرش آن بدیه ــت پذی ــه عقانی ــر پای ــن رو ب از ای

ــود. ــد ب خواه
ــه  ــن و آنچ ــه دی ــر اینک ــل دیگ ــایان تأم ــه ش نکت
بیــن  جــدی  تشــکیک  و  تردیــد  محــل  امــروز 
ــت،  ــی اس ــی دین ــبک زندگ ــان س ــان و موافق  مخالف
تقلیل گرایــی امــر دینــی اســت؛ یکــی از آســیب های 
ــه پنداشــت از  ــن اســت ک ــداری ای ــه دین ــوط ب مرب
دینــداری امــروزه بــه ســطح مناســکی تقلیــل یافتــه 
و ســاحت آن در رســاله های عملیــه محــدود شــده 

اســت. 
آنچــه منتقــدان سیاســت فرهنگــی دینــی و حتــی 
ــام  ــد، انج ــاع می کنن ــم دف ــه از سکوالریس ــان ک آن
می دهنــد ایــن اســت کــه دیــن را بــه همیــن 
ســطح یعنــی احــکام و مناســک تقلیــل می دهنــد. 
ــت.  ــکال اس ــل اش ــن مح ــتی از دی ــن پنداش چنی
ــا  ــی آن صرف ــای دین ــه معن ــی ب ــبک مندی زندگ س
محــدود بــه مناســک دینــی نیســت. شــاهد چنیــن 
مدعایــی ایــن اســت کــه در جامعــه ایــران کــه یــک 
ــی  ــی دین ــبک زندگ ــت، س ــلمان اس ــه مس جامع
یــک مطالبــه جــدی از ســوی رهبــری قلمــداد 
ــبک مندی  ــه س ــت ک ــدان معناس ــن ب ــود. ای می ش
زندگــی دینــی بــه معنــای افزایــش ُبعــد مناســکی 
ــان  ــه مخالف ــت ک ــزی اس ــا چی ــت و دقیق آن نیس
اجتماعــی«؛  »دیــن  نهاده انــد؛  انگشــت  آن  بــر 
دیــن اجتماعــی در ایــن معنــا پذیــرش کاربــرد 
ــه  ــدان معناســت ک ــن ب ــن اســت. ای ــی دی اجتماع
احــکام و  باشــد و  جامعــه می توانــد مســلمان 
ــا  ــای آورد، ام ــه ج ــی را ب ــی و مذهب ــک دین مناس
ــد و  ــامی( باش ــی )اس ــی دین ــبک زندگ ــد س فاق
ــک  ــه ی ــران ب ــری ای ــی از ســوی رهب ــن فقدان چنی
ــن  ــت. در ای ــده اس ــل ش ــعاری تبدی ــه فراش مطالب
ــویه های  ــه س ــود دارد ک ــار وج ــن انتظ ــه ای مطالب
مختلــف زندگــی دینــی اعــم زیســتی و غیرزیســتی 
ــن در  ــود؛ ای ــخ داده ش ــی پاس ــای دین ــا بدیل ه ب
ــه  ــب ک ــی رقی ــبک های زندگ ــه س ــت ک ــی اس حال
صورت بنــدی  فزاینــده  مصرف گرایــی  پایــه  بــر 
می شــوند، گــوی ســبقت ربــوده و جامعــه را بــا 
ــث ســبک مندی زندگــی  ــی از حی ــش چندپارگ چال

مواجــه کرده انــد.
ــت های  ــاری در نگاش ــن انتظ ــر چنی ــه ب ــی ک  دالیل
بعــدی ارائــه می شــود، مبّیــن چرایــی مطالبــه نهــاد 
ــت.  ــی اس ــی دین ــبک زندگ ــران از س ــت ای حاکمی
ــگ،  ــئله فرهن ــعید، 1۳96، مس ــریفی س ــک: ش )ن
ــات  ــر و ارتباط ــگ، هن ــگاه فرهن ــارات پژوهش انتش

ــامی( ــاد اس ــگ و ارش وزارت فرهن
 ایــن امــر تلویحــا پیــام دیگــری نیــز دارد و آن اینکه 
دیــن ظرفیــت ارائــه ســبک زندگــی را دارد. فــارغ از 
ایــن مناقشــات ســبک زندگــی دینــی بــه طــور کلــی 
ــدی راســخ دارد.  ــا وجــه »اخاقــی« زندگــی پیون ب
ــرل  ــی، وجــدان، کنت ــی چــون رســول باطن مفاهیم
درونــی و موضوعاتــی از ایــن دســت موضــوع اخاق 
را کــه بخــش مغفــول ســبک زندگــی دینــی اســت، 
ــاره  بیــش از همــه محــل تأمــل کــرده اســت. )درب
ســبک زندگــی اســامی، شــاخص ها و مؤلفه هــای 
ــه اســت؛  آن پژوهش هــای متعــددی صــورت گرفت
زندگــی  ســبک   ،1۳91 محمــد،  نــک: کاویانــی 
ــت هللا،  ــی نعم ــنجش آن؛ فاضل ــزار س ــامی و اب اس
1۳9۵، ســبک زندگــی دینــی در کان شــهر تهــران(

 ساالنه 1۰میلیارد نخ سیگار قاچاقادامه از صفحه اول
 وارد کشور می شود

 نظر قطعی فقهای شورای نگهبان
 درباره »سپنتا نیکنام« 

 امیر اسماعیلی در افتتاحیه 
دوره معارف جنگ: 

بی خردان می گویند با آمریکا 
ائتالف سیاسی کردیم 

فرمانــده قــرارگاه پدافنــد هوایــی گفــت: آمریــکا بــه 
ــا کســی کــه اعتمــاد دارد، نظامیانــش اســت و  تنه
ــاال  ــد. ح ــاف سیاســی نمی کن ــچ کــس ائت ــا هی ب
ــاف  ــکا ائت ــا آمری ــد ب ــردان می گوین ــی بی خ برخ
سیاســی کردیــم؛ مــا دیدیــم کــه بــا صــدام چگونــه 

ــد. برخــورد کردن
ــد  ــرارگاه پدافن ــده ق ــرزاد اســماعیلی، فرمان ــر ف امی

ــگ  ــارف جن ــا)ص(، در دوره مع ــی خاتم االنبی هوای
ــرارگاه،  ــن ق ــاد شــیرازی در دانشــگاه ای شــهید صی
ــع  ــه مناف ــی ک ــت: کس ــار داش ــخنانی اظه ــی س ط
خــود را بــر حیــات دیگــران ترجیــح دهــد، دشــمن 
اســت؛ ایــن از خواص اســتکبار اســت و بایــد بدانیم 
شــیطان هیچ وقــت غــرورش  را کنــار نخواهــد 
گذاشــت. دشــمنی بــا ایــن ویژگــی، آمریکاســت و 
بــه همیــن دلیــل امــام خمینــی)ره( آن را شــیطان 

ــد. ــزرگ نامیدن ب
وی دربــاره علــت حضــور آمریــکا در منطقــه افــزود: 
آمریــکا در بیــش از 100 کشــور حضــور رســمی و 
نظامــی دارد و بــه دنبــال معــادن اســتراتژیک 

آن هاســت. از دیگــر اقدامــات آن هــا صــدور فرهنــگ 
ــه ســایر کشورهاســت. ــی ب غرب

فرمانــده قــرارگاه پدافنــد هوایــی ادامــه داد: آمریــکا 
بــه تنهــا کســی کــه اعتمــاد دارد، نظامیانــش اســت 
و بــا هیــچ کــس ائتــاف سیاســی نمی کنــد. حــاال 
ــاف  ــکا ائت ــا آمری ــد ب ــردان می گوین ــی بی خ برخ
سیاســی کردیــم؛ مــا دیدیــم کــه بــا صــدام چگونــه 

برخــورد کردنــد.
ــوری  ــت جمه ــه داد: سیاس ــماعیلی ادام ــر اس امی
اســامی برگرفتــه از دیــن اســام اســت و دشــمنی 
آمریــکا بــا مــا هیــچ وقــت تمــام نمی شــود. 
آمریــکا، اســتکبار اســت و هنــوز هــم آن هــا در حــال 

اجــرای کاپیتاالســیون در بعضــی کشــورها هســتند؛، 
مــا نمی توانیــم بــا چنیــن کشــوری ســازش کنیــم.

وی خاطرنشــان کــرد: نیروهــای مســلح جمهــوری 
اســامی همــواره بــه دنبــال دفــاع از مظلوم هســتند؛ 
ــی  ــتکباری، مظلوم کش ــلح اس ــای مس ــا نیروه ام
ــدی اســت  ــا اســتکبار، اب ــا ب ــد. دشــمنی م می کنن
و دشــمنی آمریــکا هــم بــا مــا تمامــی نــدارد؛ 
فصل الخطــاب در کشــور مــا، رهبــر انقــاب اســت و 

ــد حــرف ایشــان را گــوش کنیــم. همــه مــا بای
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــد هوای ــرارگاه پدافن ــده ق فرمان
دولــت آمریــکا، بدهکارتریــن کشــور دنیاســت، 
گفــت: روان شناســی تــرس در آمریــکا هــم وجــود 

دارد. از مواضــع خــوب رئیس جمهــور ایــران در 
مقابــل آمریــکا تشــکر می کنیــم. ترامــپ از برجــام 
هیــچ چیــز نمی دانــد و بــه دنبــال تحریــک اذهــان 
عمومــی کشــور ماســت. اوبامــا هــم مخالــف جنــگ 
نبــود؛ بلکــه او مخالــف جنــگ احمقانــه بــود. بــوش 
هــم علنــی تهدیــد می کــرد و کار بــه جایــی رســید 
کــه اعضــای کنســولگری مــا در اربیــل عــراق را بــه 

شــهادت رســاندند.
ــه  ــد ب ــا بای ــان م ــه داد: جوان ــر اســماعیلی ادام امی
ــر  ــه رهب ــار ک ــه اختی ــش ب ــورت آت ــان ص ــه هم ب
ــد  ــد در فضــای  مجــازی عمــل کنن انقــاب فرمودن

و بی تفــاوت نباشــند.

امنیت



کوتاه اخبار 

 برنج وارداتی 
تهدیدیبرای برنج داخلی

آمــار گمــرک نشــان می دهــد کــه میــزان واردات برنــج در 
نیمــه نخســت ســال جــاری بیــش از یــک میلیــون تــن 

بــوده اســت. 
ــی  ــارت خارج ــرک از تج ــار گم ــن آم ــاس تازه تری ــر اس ب
ــج  ــا برن ــده ی ــه سفیدش ــج نیم ــور، برن ــش ماهه کش ش
ــد  ــا ک ــده ب ــا براق ش ــی ی ــی صیقل ــده حت ــل سفید ش کام
ــه کشــور  تعرفــه ۱۰۰۶۳۰۰۰ مهم تریــن محصــول وارداتــی ب
ــه ایــران  بــوده و در صــدر جــدول اقــام عمــده وارداتــی ب
ــه واردات  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــه اس ــرار گرفت ق
برنــج هــر ســاله در فصــل برداشــت بــه منظــور حمایــت از 
تولیدکننــدگان داخلــی ممنــوع می شــود و در حــال حاضــر 
نیــز از ابتــدای شــهریورماه واردات ایــن محصــول بــه 
دســتور وزارت جهــاد کشــاورزی ممنــوع شــده اســت. امــا 
بــر اســاس آمــار گمــرک از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون 
یــک میلیــون و ۵۴ هــزار تــن برنــج بــه ارزش حــدود ۹۹۶ 
میلیــون دالر بــه کشــور وارد شــده اســت کــه ایــن واردات 
بیــش از شــش درصــد از وزن و چهــار درصــد از ارزش کل 
واردات را در ایــن مــدت بــه خــود اختصــاص داده اســت.

 ایجاد شعب کشیک بانک سپه
در آستانه اربعین حسینی

ــن  ــن اربعی ــه زائری ــت ب ــه خدم ــرای ارائ ــپه ب ــک س بان
ــه صــورت کشــیک در  حســینی شــانزده شــعبه خــود را ب

ــرد.  ــال ک ــف فع ــهرهای مختل ش
ــعبه  ــپه، ش ــک س ــانی بان ــگاه اطاع رس ــزارش پای ــه گ ب
ــت،  ــزد، رش ــی ی ــرج، صنعت ــران، ک ــمالی ته ــطین ش فلس
ــراز  ــیراز، ه ــگاه ش ــان، دانش ــم، اصفه ــز، ق ــاری، تبری س
ــوار ســجاد  ــواز، بل ــام، اه ــادان، سوســنگرد، ای ــان، آب کرم
مشــهد و شــعبه آیــت هللا اشــرفی اصفهانــی کرمانشــاه در 
ــده  ــای باقیمان ــه جمعه ه ــه هفت ــی س ــرح در ط ــن ط ای
ــان(  ــان و ۱2 آب ــه تاریخ هــای)۵ آب ــا اربعیــن حســینی ب ت
ــن  ــه زائری ــت ب ــاده خدم ــح آم ــی ۱۱ صب ــاعت ۹ ال از س
هســتند. ایــن گــزارش می افزایــد: ســاعات کشــیک فــوق 
در صــورت اســتقبال زائریــن بــه تشــخیص مدیریت هــای 
شــعب مناطــق قابــل افزایــش اســت. شــایان ذکــر اســت 
ــز در ســاعات  شــعب فــوق از روز جمعــه 28 مهــر مــاه نی
ــد. ــن بوده ان ــه زائری ــاد شــده مشــغول خدمت رســانی ب ی

 کاهش ۲ هزارتومانی 
نرخ گوشت گوسفندی

ــزار  ــش 2 ه ــفندی از کاه ــت گوس ــه گوش ــس اتحادی رئی
تومانــی قیمــت ایــن نــوع گوشــت در دو هفتــه اخیــر خبــر 
داد و گفــت: بــرای ایــام اربعیــن بــا تغییــر قیمــت مواجــه 
نخواهیــم بــود. علی اصغــر ملکــی بــا بیــان اینکــه قیمــت 
گوشــت گوســفندی در دو هفته گذشــته 2 هزارتومــان ارزان 
ــار داشــت: قیمــت هــر کیلوگــرم شــقه  شــده اســت، اظه
بــدون دنبــه از حــدود ۴۵ هــزار تومــان بــه حــدود ۴2 تــا 

۴۳ هــزار تومــان کاهــش یافتــه اســت. 
ــن در حــال حاضــر قیمــت هــر  ــرد: همچنی ــه ک وی اضاف
ــازه دار حــدود  ــه مغ ــه عرضــه ب ــدون دنب کیلوگــرم شــقه ب
۳8 تــا ۳8 هــزار و ۵۰۰ تومــان اســت کــه ۱۰ درصــد ســود 
ــه  ــس اتحادی ــد. رئی ــل می ده ــتری تحوی ــه مش آن را ب
ــاره دلیــل ایــن امــر توضیــح داد:  گوشــت گوســفندی درب
ــه عرضــه  ــی هــم ک ــاد شــده وقت ــازار زی ــه ب عرضــه دام ب
ــه  ــد ک ــش می یاب ــده کاه ــت دام زن ــود قیم ــاد می ش زی

ــرخ گوشــت تأثیرگــذار اســت.  ــر ن ایــن مســئله ب

اخبار اقتصادی
سهام عدالت

دست کم 50 هزار تومان
ــهام  ــموالن س ــدادی از مش ــه تع ــه اینک ــه ب ــا توج ب
عدالــت در دولــت نهــم و دهــم تــا ۱2۰ هــزار تومــان 
ــن  ــر ای ــد، اگ ــت کرده ان ــت دریاف ــهام عدال ــود س س
اشــخاص مبلغــی بابــت افزایــش ارزش ســهام 
ــز نکــرده باشــند و جــزو دو دهــک  عدالتشــان واری
درآمــدی پاییــن هــم نباشــند، امســال بابــت ســال 
ــود  ــان س ــزار توم ــا ۶۰ ه ــًا ۵۰ ت ــی ۱۳۹۵ تقریب مال
دریافــت خواهنــد کــرد. در اســفند ماه ســال گذشــته 
اعــام شــد کــه مشــموالن ســهام عدالــت می تواننــد 
تــا ســقف یــک میلیــون تومــان ســهام عدالــت خــود 

ــد.  را افزایــش دهن
بعدهــا تخمیــن زده شــد افــرادی کــه یــک میلیــون 
ما به التفــاوت  و  دارنــد  عدالــت  ســهام  تومــان 
ــا  ــان را ت ــون توم ــک میلی ــود و ی ــاب خ صورت حس
قبــل از شــروع ســال ۱۳۹۶ واریــز کرده انــد، حــدودًا 
ــی ۱۳۹۵  ــال مال ــود س ــان س ــزار توم ــا ۱۵۰ ه ۱2۰ ت
را دریافــت خواهنــد کــرد و افــراد دیگــر بــه تناســب 
مقــدار ســهام عدالتشــان و ایــن مبلغ ســود تخمینی، 
ســود ســال ۱۳۹۵ را دریافــت خواهنــد کــرد؛ در 
نتیجــه اگــر شــخصی در گذشــته ســه مرحلــه 
ــا  ســود)۱2۰ هــزار تومــان ســود( دریافــت کــرده و ت
پایــان ســال ۱۳۹۵ نیــز اقــدام بــه افزایــش حســاب 
ســهام عدالــت خــود نکــرده باشــد و جــزو دو دهــک 
ــی اش  ــد، دارای ــز نباش ــه نی ــدی جامع ــی درآم پایین
ــا  ــن ۵۰ ت ــد بی ــت و می توان ــان اس ــزار توم ۴۱2 ه
۶2 هــزار تومــان ســود دریافــت کنــد؛ در نتیجــه 
حداقــل ســودی کــه یــک مشــمول ســهام عدالــت 
ــد،  ــت کن ــد دریاف ــی ۱۳۹۵ می توان ــال مال ــت س باب
ــان(  ــزار توم ــا ۵۰ ه ــان )تقریب ــزار و ۴۰۰ توم ۴۹ ه

ــود. خواهــد ب

خودروسازان در جاده گرانی 
می تازند

یــک کارشــناس صنعــت خودرو گفــت: خودروســازان 
در چنــد مــاه اخیــر در چنــد مرحلــه محصوالتشــان را 
گــران کرده انــد؛ امــا خبــری از ســازمان های نظارتــی 
و مدافــع حقــوق مصرف کننــده نیســت. امــرهللا 
امینــی، اظهــار کرد: متأســفانه خودروســازان همچنان 
از انحصــاری بــودن بــازار ایــن محصول سوءاســتفاده 
کــرده و همچنــان بــر طبــل گرانــی می کوبنــد. وی بــا 
ــد مــاه اخیــر  ــه اینکــه خودروســازان در چن اشــاره ب
ــد،  ــران کرده ان ــان را گ ــه محصوالتش ــد مرحل در چن
ــن شــرایط شــاهد ســکوت  ــرد: در ای خاطرنشــان ک
ســازمان های نظارتــی به ویــژه ســازمان حمایــت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان هســتیم. عضــو 
هیئــت علمــی دانشــگاه عامــه طباطبایی ادامــه داد: 
ــل  ــرعت وارد عم ــه س ــد ب ــی بای ــازمان های نظارت س
ــه  ــه ب ــد ک ــت کنن ــازان را بازخواس ــده و خودروس ش
چــه علــت بــه صــورت پی در پــی قیمــت محصــوالت 
ــش  ــزود: افزای ــد. وی اف ــش می دهن ــود را افزای خ
قیمــت بایــد بــه واســطه افزایــش کیفیــت، ایمنــی، 

رفــاه و آپشــن خودروهــا اتفــاق بیفتــد. 
ــه  ــن رابط ــدی در ای ــدام جدی ــر اق ــازان اگ خودروس
کرده انــد بــه مــردم اعــام کننــد تــا آن هــا نیــز 
ــه  ــر ن ــوندغ اگ ــر ش ــای اخی ــل گرانی ه ــه دالی متوج
ــد.  ــای پیشــین کاهــش دهن ــه نرخ ه ــا را ب قیمت ه
بــه گــزارش ایســنا، گــروه خودروســازی ســایپا 
ابتــدای هفتــه جــاری هشــت محصــول خــود را گران 
کــرد. از روز سه شــنبه نیــز شــرکت کرمان موتــور 
ــران  ــرده اســت. ای ــران ک ــار محصــول خــود را گ چه
ــاد نیــز در حــدود دو  ــارس خــودرو و زامی خــودرو، پ
ــد. ــران کرده ان ــود را گ ــوالت خ ــته محص ــاه گذش م
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شــش ســال پیــش در چنیــن روزهایــی 
طرحــی بــه اجــرا گذاشــته شــد کــه قــرار بــود 
منجــر بــه انقــاب بــزرگ اقتصــادی در ایــران 
شــود، قــرار بــود بــا هدفمنــدی یارانه هــا 
ــه اســتفاده  ــا از یاران ــدان و برخورداره ثروتمن
نکننــد و یارانــه بــه افــراد و گروه هایــی برســد 
ــتفاده از  ــا اس ــتند و ب ــتحق آن هس ــه مس ک

ــوند. ــد ش ــا توانمن ــن یارانه ه ای
ــد  ــدی فکــر می کردن ــان طــرح هدفمن مجری
بــا حــذف یارانــه پرداختــی بــه آرد و ســوخت 
و بقیــه کاالهــای مشــمول یارانــه و پرداخــت 
خــود  بــه  یارانه هــا  آن  ماهانــه  نقــدی 
ــا  ــد ت ــم بگیرن ــان تصمی ــا، خودش خانواده ه
ایــن یارانــه را کجــا و چگونــه مصــرف کننــد و 
در ایــن تصمیم گیــری بهتریــن راه را انتخــاب 
کننــد. مخالفت هــا نســبت بــه اصــل طــرح و 
چگونگــی اجــرای آن زیــاد بــود؛ امــا صــدای 
ــر  ــم ب ــی نرســید و تصمی ــه جای ــان ب مخالف

ایــن شــد کــه ایــن طــرح اجــرا شــود.
 شش سال پس از هدفمندی

امــا ســؤالی کــه پیــش می آیــد ایــن اســت 
کــه ۶ ســال پــس از اجــرای ایــن قانــون کــه 
ــه کامــل هــم اجــرا نشــد و بخش هــای  البت
ــدر توانســت  ــد چق ــول مان مهمــی از آن مغف

ــه  ــش فاصل ــی کاه ــود یعن ــداف خ ــه اه ب
طبقاتــی یــا بهبــود شــرایط اقتصــادی و 
معیشــتی گروه هــای نابرخــوردار و فرودســت 

ــد. ــی کمــک کن مال
در همیــن خصــوص مرکــز پژوهش هــای 
را  گزارشــی  اســامی  شــورای  مجلــس 
ــون  ــرای قان ــج اج ــه نتای ــرده و ب ــر ک منتش
مصرفــی  ســبد  بــر  یارانه هــا  هدفمنــدی 
خانوارهــا پرداختــه اســت کــه بعــد از حــذف 
ــدی آن،  ــت نق ــا و پرداخ ــی از یارانه ه بخش
ــت؟  ــرده اس ــی ک ــه تغییرات ــوار چ ــبد خان س
ــال های ۱۳8۶  ــه س ــن مطالع ــی ای دوره زمان
ــل  ــال قب ــد س ــی چن ــت یعن ــا ۱۳۹۳ اس ت
و چنــد ســال بعــد از اجــرای هدفمنــدی 

یارانه هــا را در نظــر گرفته انــد تــا در ایــن دوره 
ــی ایجــاد  ــوم شــود چــه تغییرات ــی معل زمان
ــان  ــه نش ــن مطالع ــه ای ــت. نتیج ــده اس ش
می دهــد کــه بعــد از اجــرای طــرح هدفمندی 
ــی  ــوار ایران ــاه خان ــطح رف ــا در کل س یارانه ه
ــًا  ــت. مث ــده اس ــم ش ــن ک ــور میانگی ــه ط ب
در ســال های بعــد از هدفمنــدی یارانه هــا 
ــا  ــروه خوراکی ه ــارج گ ــهم مخ ــط س متوس
ــوار را در  ــارج خان ــد از مخ ــتر از ۴۰ درص بیش
ــن  ــه در همی ــی ک ــت، در حال ــه اس ــر گرفت ب
ــن گــروه  ــزان مصــرف کاالهــای ای مــدت می
کمتــر شــده اســت. یعنــی بــا اینکــه خانوارهــا 
پــول بیشــتری بابــت هزینه هــای گــروه 
خوراکــی  امــا  پرداخته انــد؛  خوراکی هــا 
کمتــری دریافــت و مصــرف کرده انــد. در 
ایــن مطالعــه همچنیــن معلــوم شــده اســت 
کــه ســهم کاالهای بــادوام و ضروری در ســبد 
ــده  ــر ش ــر و کمت ــی کمت ــوار ایران ــه خان هزین
ــای  ــروه کااله ــهم گ ــه س ــرای نمون ــت؛ ب اس
ــوط  ــزل و خدمــات مرب ــه من مبلمــان و اثاثی
بــه ایــن بخــش کــه در گــروه کاالهــای 
ایــن  در  می شــوند،  طبقه بنــدی  بــادوام 
دوره زمانــی کمتــر شــده و از ســال ۱۳8۶ تــا 
ســال ۱۳۹۱، ۳۰ درصــد از مصــرف ایــن قبیــل 
ــی  ــن کاالهــای خانوارهــای ایران ــا از بی کااله
ــت  ــر اف ــد بیانگ ــه می توان ــده ک ــته ش کاس

ــی  ــای ایران ــن خانواده ه ــاه در بی ــطح رف س
ــد.  باش

در گــزارش مرکــز پژوهش هــای مجلــس 
ــزان  ــه می ــده ک ــد ش ــامی تأکی ــورای اس ش
ــد  ــا درآم ــوار ب ــرای خان ــدی ب ــت هدفمن اف
کمتــر و همچنیــن روســتایی های بیشــتر 
از ثروتمنــدان و گروه هــای درآمــدی بــاال 
می شــود  حــال  ایــن  بــا  اســت.  بــوده 
یارانه هــا  هدفمنــدی  نتیجــه گرفــت کــه 
و  تدوین کننده هــا  مورد نظــر  کــه  طــور  آن 
تصویب کننده هــای آن بــود نتوانســت بــه 
ــاع  ــد و اوض ــدا کن ــت پی ــود دس ــداف خ اه
پاییــن  درآمــدی گروه هــای  و  معیشــتی 

ــد. ــل ش ــر از قب بدت
 قدرت خرید

مقایســه و بررســی قــدرت خریــد یارانه هــای 
ماهانــه در ایــن ســال ها هــم خالــی از لطــف 
نیســت تــا بفهمیــم ایــن یارانه هــای ماهانــه 
چقدر ارزش داشــت و االن چقــدر ارزش دارد.
اگــر مبنــا را دالر امریــکا در نظــر بگیریــم، در 
ــروع  ــرای ش ــال اج ــی س ــال ۱۳8۹ یعن س

 ۴۵۵۰۰ بــا  یارانه هــا  هدفمنــدی  قانــون 
تومــان ماهانــه از آنجــا کــه قیمــت دالر 
بیــن ۱۰۰۰ تــا ۱۱۰۰ تومــان در نوســان بــود 
می توانســتید ۴۱ تــا ۴۵ دالر و ۵۰ ســنت 
ــکا در  ــه دالر امری ــروز ک ــا ام ــد؛ ام ارز بخری
دامنــه قیمتــی ۴۰۰۰ تومــان در نوســان اســت 
ــوان حــدود  ــا می ت ــه تنه ــغ یاران ــن مبل ــا ای ب
ــد  ــدود 7۵ درص ــی ح ــد یعن ــازده دالر خری ی
ــه  ــن مقایس ــر ای ــا اگ ــت ی ــده اس ــر ش کمت
ــرغ در  ــاس تخم م ــر اس ــد را ب ــدرت خری ق

ایــن دوره بســنجیم. 
در ســال ۱۳8۹ قیمــت یــک عــدد تخم  مــرغ 
تقریبــًا ۱۰۵ تومــان بــود کــه بــا رقــم یارانه های 
زمــان  آن  در  تخم مــرغ   ۴۳۳ ماهانــه 
ــر  ــا ه ــن روزه ــا ای ــد؛ ام ــت خری می توانس
عــدد تخم مــرغ حــدود ۳۳۰ تومــان اســت و 
ــط می شــود  ــه فق ــه ماهان ــم یاران ــن رق ــا ای ب
۱۴۰ عــدد تخم مــرغ خریــد و ایــن حــدود ۶8 
درصــد کمتــر نســبت بــه قبــل اســت. بنابراین 
ــته  ــه نتوانس ــه یاران ــغ ماهان ــن مبل ــز ای واری

ــد. ــاه مــردم ایجــاد کن ــودی در رف بهب

ــان اینکــه آمریکایی هــا همیشــه  ــا بی ــر اقتصــاد ب معــاون وزی
همــه  ســنگ اندازی کرده انــد، گفــت:  ایــران  اقتصــاد  در 
مشــکل نظــام بانکــی بــه تحریــم برنمی گــردد و برخــی 
ــان  ــود دارد. رحم ــا وج ــی دنی ــام بانک ــا از نظ عقب ماندگی ه
ندیمــی بوشــهری در مراســم آغــاز بــه کار نمایشــگاه تراکنــش 
ــی رســیده  ــه جای ــون ب ــران اکن گفــت: سیســتم بانکــداری ای
کــه بــدون اتــکا بــه فنــاوری اطاعــات، ادامــه مســیر ممکــن 
ــرق،  ــه در گذشــته قطعــی ب ــی اســت ک ــن در حال نیســت، ای
ماجراهــای جالبــی را رقــم مــی زد و همــه چیــز متوقــف 
ــی در نظــام بانکــی  ــون هــم تصــور اینکــه آی. ت می شــد؛ اکن
ــه معنــای توقــف فعالیت هــا اســت. معــاون بانــک،  نباشــد ب
بیمــه و شــرکت های دولتــی وزارت اقتصــاد افــزود: البتــه 
ــاوری اطاعــات در  ــود فن ــن نب ــه ای ــوان ب ــون دیگــر نمی ت اکن
حــوزه بانکــی فکــر کــرد و البتــه ســرعت تغییــرات هــم بســیار 

ــی  ــتم های بانک ــه سیس ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــاال اس ب
نیــز امــروزه بســیار ســریع تغییــر می کننــد و در حــال حاضــر 
ــرد:  ــح ک ــت. وی تصری ــاری اس ــی ج ــن زندگ ــی در مت آی. ت
برجــام اکنــون ســندی اســت کــه کشــور را از شــرایط ســخت 
ــه  ــن اینک ــت؛ ضم ــرده اس ــا ک ــب جابه ج ــرایط مناس ــه ش ب
خیلــی از روش هــای موجــود در سیســتم بانکــی بــه روز 
نیســت؛ البتــه مشــکل اصلــی نظــام بانکــی سیســتم ها اســت 
کــه بــرای تعامــل بــا نظــام بانکــی دنیــا دچــار مشــکل اســت. 
ــود و توانســت  ــران نعمــت ب ــرای ای ــم ب ــت: تحری ندیمــی گف
ــنگ اندازی  ــه س ــد؛ البت ــاد کن ــول ایج ــا تح ــی حوزه ه در برخ
آمریکایی هــا در حــوزه برجــام طبیعــی اســت و آن هــا از 
ــد،  ــع ایجــاد کرده ان ــران همیشــه مان ــرای ای ابتــدای انقــاب ب
پــس امیدواریــم سیســتم بانکــی در همــکاری بــا اســتارتاپ ها 

ــرود. ــو ب ــه جل ــا گام هــای جــدی ب ب

ــق  ــورت تواف ــت: در ص ــط کار گف ــور رواب ــر در ام ــاون وزی مع
نماینــدگان کارگــری و کارفرمایــی تــا پایــان امســال، بر اســاس 
ــرای کارهــای غیرمســتمر  قانــون کار حداکثــر مــدت موقــت ب

تعییــن می شــود.
ــرای  ــر اینکــه امنیــت شــغلی ب ــد ب ــا تأکی احمــد مشــیریان ب
وزارت کار مقولــه بســیار مهمــی اســت کــه شــخص وزیــر نیــز 
دســتور پیگیــری ایــن موضــوع را داده اســت، گفــت: در ایــن 
زمینــه چنــد اقــدام بایــد صــورت گیــرد کــه بیــش از هــر چیــز، 
ــم اســت. وی  ــم از موقــت و دائ ــا اع ــوع قرارداده شــفافیت ن
ــای کار در  ــت قرارداده ــامانه ثب ــدازی س ــه راه ان ــان اینک ــا بی ب
راســتای کســب اطاعــات دقیــق از انــواع قراردادهــای کار 
ــتان  ــده در ۳ اس ــد روز آین ــی چن ــده و ط ــی ش ــًا نهای تقریب
بــه صــورت آزمایشــی فعالیــت خــود را آغــاز می کنــد، گفــت: 
ــه موضــوع امنیــت شــغلی مهم تریــن اصــل،  پیــش از ورود ب

شــفافیت در وضعیــت قراردادهــای کار اســت. وی گام بعدی در 
جهــت تأمیــن امنیــت شــغلی نیــروی کار را تدویــن آئین نامــه 
تبصــره)۱( مــاده)7( قانــون کار در خصــوص »تعییــن حداکثــر 
ــرد و  ــام ک ــتمر« اع ــر مس ــای غی ــرای کاره ــت ب ــدت موق م
ــه  ــرًا ب ــه اخی ــن آئین نام ــه ای ــه تهی ــن زمین ــت: در همی گف
صــورت ســه جانبه گرایی بــا حضــور نماینــدگان کارگــری، 
کارفرمایــی و دولــت در یــک کمیتــه تخصصــی شــورای عالــی 
کار آغــاز شــده اســت و امیدواریــم در صــورت همــکاری و 
ــه در  ــن آئین نام ــی ای ــری و کارفرمای ــای کارگ ــق گروه ه تواف

ــن شــود.  ســال جــاری تدوی
در حــال حاضــر ۹۵ درصــد از کارگــران بــا قراردادهــای موقــت 
ــه کار هســتند و فقــط ۵ درصــد از کارگــران کــه در  مشــغول ب
ــم کار  ــای دائ ــا قرارداده ــد ب ــرار دارن ــتگی ق ــتانه بازنشس آس

می کننــد.

۴۰ 1.9 درصد، افزایش واردات موز۴۷  درصد، کاهش قیمت طال
در هفته گذشته

 میلیارد دالر، حجم 
صادرات غیرنفتی کشور

واردات مــوز در ســال جــاری نســبت بــه ســال گذشــته حــدود 
۴۰ درصــد افزایــش داشــته اســت.

قیمــت طــا در هفتــه گذشــته بــا افــت 1.9 درصــدی روبــه رو 
شــده اســت.

میــزان صــادرات غیرنفتــی در ســال جــاری حــدود ۴7 میلیــارد 
دالر است.
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۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

  رنو ساندرو اتوماتیک 

۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

  برلیانس H330 اتوماتیک 

۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

 ELX سمند سورن  

۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

 V8 پژو 206 صندوقدار  

۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

 EF7 دنا با موتور  

عصر خودرو ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

لیفان X60 - اتوماتیک 

۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

بی  وای دی S6 - اتوماتیک 

۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

پژو 207 اتوماتیک 

،،
هدفمنــدی یارانه هــا کــه البتــه کامــل 
هــم اجــرا نشــد و بخش هــای مهمــی 
از آن مغفــول مانــد، نتوانســت بــه 
اهــداف خــود یعنــی کاهــش فاصلــه 
طبقاتــی یــا بهبــود شــرایط اقتصــادی 
و معیشــتی گروه هــای نابرخــوردار و 

فرودســت دســت یابــد.

مرکــزی  بانــک  پژوهشــگر 
راهکارهــای  برشــمردن  بــا 
ــت:  ــورس ارز، گف ــدازی ب راه ان
بانــک مرکزی، سیاســتگذاری 
مداخلــه  میــزان  و  ارزی 
ــد.  ــان کن ــفاف بی ــود را ش خ
ــزوم  ــه ل ــی ب ــا جبل عامل پوی
راه اندازی بــورس ارز در اقتصاد 
ایــران اشــاره کــرد و افــزود: در 
ــه صــورت  ــی و ب شــرایط فعل
رســمی مکانــی بــرای انجــام 

ــاالن  ــه فع ــه ب ــدارد ک ــود ن ــور وج ــات ارز در کش معام
ــا ریســک های تجــاری خــود را  ــد ت اقتصــادی کمــک کن
کاهــش دهنــد، بــه ایــن ترتیــب نیــاز اســت تــا بــورس ارز 

و مشــتقات ارزی ایجــاد شــود.
ــازار ارز را  جبل عاملــی تأکیــد کــرد: بنابرایــن هــر چقــدر ب
تعمیــق داده و مشــتقات ارزی را بیشــتر کنیــم، نوســانات 
کاذب بــازار ارز کاهــش یافتــه و قابــل مدیریــت می شــود؛ 
ــا  ــدی ب ــازار نق ــک ب ــه ی ــه اینک ــبت ب ــاق نس ــن اتف ای
 فعــاالن انگشت شــمار داشــته باشــیم قابــل قیــاس

نیست. 
بنابرایــن بــا راه انــدازی بــورس ارز عــاوه بــر تعمیــق بــازار 
و کاهــش نوســانات قیمــت، دســت بانــک مرکــزی بــرای 
مدیریــت بــازار آن هــم بــا روشــی کارآمــد و در مکانیســم 

ــر می شــود. عرضــه و تقاضــا بازت
ایــن کارشــناس اقتصــادی، یکسان ســازی نــرخ ارز را 

یکــی از پیش نیازهــای ایجــاد 
ــزود:  ــورس ارز دانســت و اف ب
ــدازی  ــرای راه ان ــن گام ب اولی
یکسان ســازی  ارز  بــورس 
نــرخ ارز اســت، زیــرا دونرخــی 
ــاد  ــع ایج ــت، مان ــودن قیم ب
بــازار  بــورس ارز و تعمیــق 
بایــد  بنابرایــن  می شــود؛ 
یکسان ســازی  ســمت  بــه 
ــه  ــم ک ــت کنی ــرخ ارز حرک ن
امیدواریم ســرعت ایــن کار در 

ــد. ــش یاب ــزی افزای ــک مرک بان
جبل عاملــی دومیــن گام بــرای راه انــدازی بــورس ارز را 
شــفافیت بیشــتر سیاســت گذاری ارزی دانســت و تصریــح 
کــرد: در عیــن حــال نیــاز اســت کــه بانــک مرکــزی هــم در 
ــتراتژی های ارزی  ــم در اس ــت گذاری های ارزی و ه سیاس
خــود شــفافیت داشــته باشــد و میــزان مداخلــه خــود در 
بــازار را اعــام کنــد کــه ایــن کار را از طریــق بــورس ارز بهتــر 

ــد. ــام ده ــد انج می توان
ــؤال  ــن س ــه ای ــخ ب ــادی در پاس ــناس اقتص ــن کارش ای
از  یکــی  بین بانکــی،  تقویــت مبــادالت  بــا  آیــا  کــه 
پیش نیازهــای بــازار ارز ایجــاد می شــود، گفــت: هــر 
ــرد،  ــا صــورت بگی ــق بانک ه ــرد ارزی از طری ــدر عملک چق
ــتری  ــذاری بیش ــلما اثرگ ــا، مس ــق صرافی ه ــه از طری ن
داشــته و می توانیــم در بــازار ارز تأثیرگــذار باشــیم و بــرای 

ــویم. ــاده ش ــورس ارز آم ــاد ب ایج

ــاز  ــاه از آغ ــش م ــت ش ــا گذش ب
ــد از  ــا ۳.۹۶ درص ــال ۱۳۹۶ تنه س
تســهیات ۳۰ هــزار میلیــارد تومانی 
مربــوط بــه طــرح رونــق تولیــد بــه 
پرداخــت  تولیــدی  واحدهــای 
شــده اســت، رقمــی کــه بــا توجــه 
ــان  ــا پای ــده ت ــه فرصــت باقی مان ب
ــادی را در  ــی بســیار زی ســال نگران
ارتبــاط بــا محقــق شــدن پرداخــت 
رقــم مذکــور ایجــاد کــرده اســت. در 
ســال گذشــته طــرح رونــق تولیــد 

اقتصــادی بــا پرداخــت تســهیاتی معــادل 2۴ هــزار میلیــارد تومــان 
بــه ۱7 هــزار واحــد تولیــدی صنعتــی و کشــاورزی در دســتور کار قــرار 
ــه عنــوان مکمــل طــرح  گرفــت و در ســال جــاری نیــز ایــن طــرح ب
قبلــی در جهــت پرداخــت تســهیات بــه ۳۰ هــزار میلیــارد تومانــی بــه 

ــه اســت. ۱۵ هــزار واحــد صنعتــی مدنظــر قــرار گرفت
در طرحــی کــه قــرار اســت تحــت عنــوان رونــق تولیــد اقتصــادی در 
ســال جــاری مدنظــر قــرار گیــرد، 2۰ هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار جهت 
ــت  ــود وضعی ــتای بهب ــی در راس ــد صنعت ــزار واح ــه ۱۰ ه ــت ب پرداخ
ــی  ــد صنعت ــرای ۵۰۰۰ واح ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــز ۱۰ ه ــی و نی فعل
کوچــک، متوســط و بــزرگ بــه منظــور نوســازی و بهســازی تعریــف 

شــده اســت.
بــر اســاس اطاعاتــی کــه در اختیــار خبرنــگار ایســنا قــرار گرفتــه تــا 
ابتــدای مهرمــاه ســال جــاری 2۶ هــزار و ۴۱8 بنــگاه تولیــدی کوچــک 
و متوســط در قالــب طــرح رونــق تولیــد از ابتــدای ســال تــا مهرمــاه 
ــه  ــد ب ــداد 7۶۳۴ واح ــن تع ــد. از ای ــام کرده ان ــاری ثبت ن ــال ج س

بانــک معرفــی شــده و مبلغــی 
تومــان  میلیــارد   ۵۹۰۰ حــدود 
ــه شــده  ــرای آن هــا در نظــر گرفت ب
اســت. عــاوه بــر ایــن ۱۳۱۶ واحــد 
 ۱۱88 حــدود  مبلغــی  تولیــدی 
ــد. میلیــارد تومــان دریافــت کرده ان

پرداخــت  نامســاعد  شــرایط 
ــای  ــه واحده ــی ب ــهیات بانک تس
صنعتــی در طــرح رونــق تولیــد 
ســال ۱۳۹۶ تــا جایــی پیــش رفتــه 
کــه صــدای محمــد شــریعتمداری، 
ــده  ــراض درآم ــه نشــانه اعت ــز ب ــر صنعــت، معــدن و تجــارت، نی وزی

ــت. اس
ــا  ــی ب ــه تازگ ــه ب ــادرات ک ــی ص ــم روز مل ــت در مراس ــه صراح وی ب
ــزار  ــوری، برگ ــاون اول رئیس جمه ــری، مع ــحاق جهانگی ــور اس حض
شــد بــا انتقــاد از وضعیــت واحدهــای تولیــدی و بــا تأکیــد بــر اینکــه 
۹۵ درصــد واحدهــای تولیــدی کشــور صادراتــی نیســتند، عنــوان کــرد 
کــه واحدهــای صنعتــی موجــود بیشــتر بــرای تأمیــن نیــاز داخلــی و 
ــا توســعه  ــد ب ــه بای ــی ک ــد؛ در حال ــی واردات شــکل گرفته ان جایگزین
صــادرات محــور شــود. بنابرایــن نوســازی صنایــع بایــد به طــور جــدی 

در دســتور کار دولــت قــرار گیــرد.
بایــد منتظــر مانــد و دیــد در حالــی کــه ســال بــه نیمــه رســیده و تنهــا 
حــدود چهــار درصــد از پرداخــت تســهیات ۳۰ هــزار میلیــارد تومانــی 
بــه واحدهــای صنعتــی در قالــب طــرح رونــق تولیــد تــا پایــان ســال 
ــان ســال  ــا پای ــارات ت ــن اعتب ــزان از ای ۱۳۹۶ محقــق شــده، چــه می

تخصیــص خواهــد یافــت؟

وضعیت نگران کننده طرح رونق تولیدراهکار کنترل نوسانات کاذب در بازار ارز

مزمز
مزمــز نشــان تجــاری محصــوالت صنایــع غذایــی گــروه صنعتــی مزمــز اســت. گــروه صنعتــی 
مزمــز شــامل شــرکت های کیــش چیپــس، فلیکــس شــرق و صنایــع و فراورده هــای 
ــواع آجیــل و  ــواع طعــم، اســنک، ان ــه تولیــد چیپــس در ان غذایــی مزمــز اســت کــه در زمین
ــه عنــوان یکــی از اولیــن  رب گوجه فرنگــی و کنســروجات فعالیــت می کنــد. از برنــد مزمــز ب
ــرکت  ــن ش ــود. اولی ــاد می ش ــران ی ــتی در ای ــده و بهداش ــته بندی ش ــس بس ــای چیپ برنده
ــون  ــادی تأســیس شــد و هم اکن ــس در ســال ۱۹۹۰ می ــش چیپ ــز، کی ــروه مزم ــدی گ تولی
تولیدکننــده انــواع چیپــس و اســنک اســت. کارخانــه ایــن شــرکت در شــهرک صنعتــی کاوه 
ــران اســت. از دیگــر شــرکت های گــروه مزمــز  ــر مرکــزی آن در ته ــع شــده اســت و دفت واق
ــون  ــد و هم اکن ــیس ش ــی تأس ــال ۱۳۹۰ شمس ــه در س ــت ک ــرق اس ــس ش ــرکت فلیک ش
تولیدکننــده انــواع آجیــل اســت. ایــن شــرکت نیــز در شــهرک صنعتــی کاوه مســتقر اســت. 
بــر پایــه نظرســنجی مطرح شــده در ســال های ۱۳۹2 و ۱۳۹۳ از میــان محصــوالت چیپــس، 
ــی،  ــن ایران ــوی مخاطبی ــاز از س ــزان امتی ــترین می ــا بیش ــز ب ــد مزم ــکبار، برن ــل و خش آجی
ــد  ــد مزمــز جــزو ۱۰۰ برن تندیــس زریــن برنــد محبــوب را دریافــت کــرد. در ســال ۱۳۹۳ برن

برتــر ایــران شــناخته شــد.

تولید ملی

تعیین حداکثر »مدت موقت« برای قرارداد کارسیستم بانکی ایران باید به روز شود

کیمیای وطن بررسی کرد:

یارانه ها تا چه اندازه 
قدرت خرید مردم را افزایش داد؟ 

ــی  ــیریاب صوت ــای مس ــی نرم افزاره ــای خال ج
برنامه نویســان  فیلترشــکن،  دردســر  بــدون 
بــه  اتــکا  بــا  بــر آن داشــت کــه  را  ایرانــی 
توانایی هــای خــود بــه تولیــد یــک نرم افــزار 
جنجال هــای  از  پــس  اقــدام کننــد.  بومــی 
مربــوط بــه نرم افــزار مســیریاب ویــز )Waze( و 
ــی  ــی یاب های اینترنت ــتفاده تاکس ــًا اس خصوص
از ایــن نرم افــزار، ایســنا گزارشــی دربــاره فرصــت 

ایجادشــده بــرای برنامه نویســان و تولیدکننــدگان 
ــل  ــه دلی ــا ب ــت ت ــی نوش ــن های بوم اپلیکیش
مشــکاتی کــه ویــز بــا آن روبــه رو بــود، فرصتــی 
ــرار داده  ــا ق ــار آن ه ــگ در اختی ــا فیلترین ــه ب ک
شــده را غنیمــت شــمرده و در نبــود رقیــب 
بــه  ایرانــی  »ویز« هــای  خارجــی،  قدرتمنــد 

کاربــران عرضــه کننــد. بنابر اعــام مجموعــه دال، 
ــوزه  ــت در ح ــه فعالی ــروع ب ــن ۱۳۹۵ ش در بهم
ــا نــگاه بــه  ســرویس های مکان محــور کــرده و ب
ــیریاب  ــه مس ــی ب ــه ایران ــزون جامع ــاز روزاف نی
ــی های  ــور تاکس ــه ظه ــه ب ــا توج ــه ب ــی ک فارس
ــر  ــه روز ب ــر اســنپ و تپســی روزب ــی نظی اینترنت

ــه  ــه ارائ ــم ب اهمیــت آن افــزوده می شــد، تصمی
ــی  ــان فارس ــه زب ــی ب ــیریاب صوت ــه و مس نقش
گرفــت. مســیریاب صوتــی دال در قالــب برنامــه 
کاربــردی تلفــن همــراه در بســتر اندرویــد، اوایــل 
مهر مــاه بــه بــازار عمومــی ارائــه شــده و بــه گفتــه 
ــه  ــه ب ــای ارائ ــن هفته ه ــت اندرکاران در اولی دس

ــذب  ــر را ج ــزار کارب ــدود ۱۰ ه ــت ح ــازار توانس ب
ــد.  کن

نقشــه فارســی، نمایــش ترافیــک لحظــه ای 
بیــن  جســت وجو  امــکان  کشــور،  راه هــای 
مکان هــای مختلــف، مســیریابی و پیشــنهاد 
ترافیــک  اســاس  بــر  مســیر  مناســب ترین 
ــای  ــهری و... ویژگی ه ــای ش ــه ای جاده ه لحظ

اصلــی مســیریاب صوتــی دال اســت.

»ویز« ایرانی به بازار آمد



هشتبهشت
 هماهنگی کامل بین ارتش و سپاه 

رمز داشتن امنیت پایدار است 
فرمانــده قــرارگاه سیدالشــهدای اصفهــان دوم آبــان 
ــا فرماندهــان قــرارگاه پدافنــد مرکــزی  در جلســه ب
شــهید نصــر اصفهــان گفــت: آنچــه باعــث وحشــت 
ــت.  ــلح اس ــای مس ــدار نیروه ــده، اقت ــمن ش دش

یکپارچگــی و هماهنگــی کامــل بیــن ارتــش و ســپاه 
ــدار  ــت پای ــتن امنی ــز داش ــف، رم ــطوح مختل در س

اســت.
ســردار اســتکی بــا تاکیــد بــر اینکــه امــروز پدافنــد 
هوایــی رصــد کاملــی از آســمان کشــور دارد، افــزود: 
کشــوری کــه در پدافنــد ضعیــف باشــد، مــورد 

ــرار دارد. ــمن ق ــوی دش ــتری از س ــه بیش هجم
ــده قــرارگاه پدافنــد  ســرهنگ علــی حــدادی، فرمان
ایــن  در  نیــز  اصفهــان،  نصــر  شــهید  مرکــزی 
ــپاه در  ــش و س ــل ارت ــروز تعام ــت: ام ــه گف جلس
 قــرارگاه پدافنــد هوایــی از ســطح باالیــی برخــوردار 

است.
رزمایش هــای  برگــزاری  بــرای  هماهنگــی  وی 
مختلــف، دوره هــای گوناگــون آموزشــی و طرح هــای 
ــترک  ــای مش ــر برنامه ه ــرت را از دیگ ــر بصی فراگی
ــمرد. ــهدا برش ــرارگاه سیدالش ــی و ق ــد هوای پدافن

ضرورت رونق بخشی 
به آموزشگاه های آزاد فنی وحرفه ای 

مدیــر کل آمــوزش فنی وحرفــه ای اســتان اصفهــان 
ــی  ــی کارفرمای ــی از انجمــن صنف در مراســم رونمای
فنی وحرفــه ای  آزاد  آموزشــگاه های  تخصصــی 
رشــته صنایــع غذایــی و خدمــات تغذیــه ای گفــت: 
ــه ای  ــه آموزشــگاه های آزاد فنی وحرف رونق بخشــی ب

ــژه ای دارد. ــت وی اهمی
 ابوطالــب جاللــی افــزود: اســتفاده از ظرفیت هــای 
ــای  ــه ظرفیت ه ــی ب ــی، رونق بخش ــی و بیرون درون
آموزشــی، آســان کــردن رونــد امتیــازات و حرفه هــا، 
مشــارکت دیگــران، ارزیابــی و آزمون هــا در رســیدن 
بــه اهــداف ایــن انجمــن از اهمیــت بســزایی 

برخــوردار اســت.
 وی از مســئوالن اداره کل و هیئت مدیــره انجمــن 
و  اعتمادبخشــی، عالقه منــدی  بــا  تــا  خواســت 
فنی وحرفــه ای  آزاد  آموزشــگاه های  دلبســتگی، 
ــه ای را در  ــات تغذی ــی و خدم ــع غذای ــوزه صنای ح

ــد. ــت کنن ــوز هدای ــذب کارآم ــه ج زمین

آخرین وضعیت دختر بازمانده 
از حادثه خودکشی اصفهان 

ــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی  مدیــر رواب
ــه ســقوط از  ــر مجــروح حادث ــان گفــت: دخت اصفه
پــل چمــران اصفهــان کــه همــراه دوســتش اقــدام 
بــه خودکشــی کــرده بــود، پــس از تــالش پزشــکان 
ــت  ــد و از وضعی ــوش آم ــه ه ــاه ب ــروز2 آبان م ام

ــت.  ــوردار اس ــداری برخ پای
ــر  ــن دخت ــه ای ــان اینک ــا بی ــور ب ــوش جهانپ کیان
هم اکنــون از نشــانه های حیاتــی پایــدار و هوشــیاری 
کامــل برخــوردار اســت، افــزود: بــا توجــه بــه 
ــس  ــار پ ــن بیم ــی ای ــدام تحتان ــتگی های ان شکس
از بــه هــوش آمــدن و مجــوز متخصصــان بیهوشــی 
ــد.  ــل ش ــل منتق ــاق عم ــه ات ــی دوم ب ــرای جراح ب
ــی  ــکاوری ط ــس از ری ــدوم پ ــن مص ــت: ای وی گف
روزهــای آتــی بــرای جراحــی ســوم و ترمیــم 
ــر  ــار دیگ ــرات ب ــتون فق ــه س ــتگی های ناحی شکس

ــت.  ــد گرف ــرار خواه ــی ق ــت جراح تح
ــر  ــر نوجــوان بســیار بهت ــن دخت در حــال حاضــر ای
حــال  در  درمانــی کمــاکان  اقدامــات  و  شــده 
ــر روز  ــی اســت پیــش از ظه ــری اســت. گفتن پیگی
ــل  ــود را از پ ــاله خ ــر 17 و 18 س ــر دو دخت 29 مه
چمــران اصفهــان بــه پاییــن پــرت کردنــد کــه یکــی 
ــتان  ــه بیمارس ــر دوم ب ــت و نف ــان باخ ــا ج از آن ه

ــد. ــل ش منتق

 پیش بینی جذب 
12 هزار دانش آموز همیار طبیعت

رئیــس اداره آمــوزش و ترویــج اداره کل منابــع 
طبیعــی و آبخیــزداری اســتان اصفهــان گفــت: 
شهرســتان   از23  دانش آمــوز  هــزار   12 جــذب 
اســتان اصفهــان کــه عمدتــا در مــدارس روســتایی 
و مختلــف هســتند، در دســتورکار ایــن اداره اســت.

ــن  ــرای ای ــدف از اج ــی ه ــاز اصفهان ــن بارب محس
بــه  مردمــی  نیروهــای  از  اســتفاده  را  طــرح 
ــت از  ــظ و صیان ــت حف ــه در جه ــورت داوطلبان ص
ــوان  ــر ج ــان در قش ــتان اصفه ــی اس ــع طبیع مناب
ارتقــای  افــزود:  و  کــرد  عنــوان  دانش آمــوز  و 
ســطح دانــش و بینــش همیــاران طبیعــت در 
زمینه هــای منابــع طبیعــی، ســازماندهی افــراد 
داوطلــب در حــوادث غیرمترقبــه ماننــد جلوگیــری 
از جملــه  از آتش ســوزی در جنگل هــا و مراتــع 

ــت. ــرح اس ــن ط ــرای ای ــداف اج اه
گفتنــی اســت تــا پایــان خردادمــاه 96، تعــداد 
ــرد  ــر م ــر زن و 506 نف ــامل 273 نف ــر ش 779 نف
ــت  ــاران طبیع ــرح همی ــه ط ــان ب ــتان اصفه در اس

ند. پیوســته ا

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

ــدرس   ــود م ــه محم ــی ک ــن مطلب ــاید مهم تری ش
ــس  ــی پ ــه اندک ــال 92 ک ــان س ــمی در هم هاش
ــی  ــش در دانشــگاه صنعت ــم مدیریت ــالغ حک از اب
ــن  ــی ای ــرد، بده ــالم ک ــانه ها اع ــه رس ــان ب اصفه
دانشــگاه بــه شــهرداری خمینی شــهر بــود؛ از 
ــه  ــا ارائ ــت ب ــانه ها خواس ــال او از رس ــان س هم
مطالــب کمــک کننــد تــا ایــن مشــکل بــه وســیله 
مدیــران ارشــد دولتــی کشــور حــل و فصــل شــود. 
مــدرس هاشــمی کــه البتــه در طــول ایــن ســال ها 
هیچــگاه بــه میــان خبرنــگاران نیامــده و از جملــه 
رؤســایی بــود کــه اعتقــاد بــه کار مفیــد داشــت تــا 
ارائــه آمــار، امســال و در آســتانه چهلمین ســالگرد 
ــار دیگــر بــه جمــع  تاســیس دانشــگاه صنعتــی ب
اهالــی رســانه آمــد تــا هــم از دســتاوردهای ایــن 
ــزرگ علمــی کشــور ســخن بگویــد و هــم  شــهر ب
مشــکالت ایــن دانشــگاه را بــرای مســئوالن کشــور 

موشــکافی کنــد.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی اصفهــان پــس از ارائــه 
ــف، در پاســخ  گــزارش خــود در زمینه هــای مختل
بــه پرســش خبرنــگار کیمیــای وطــن دربــاره 
ــه  ــگاه ب ــن دانش ــاردی ای ــی میلی ــت بده پرداخ
شــهرداری خمینی شــهر کــه در طــی ســال ها 
بابــت عــوارض ســاخت و ســاز و طرح هــای 
ــت:  ــده، گف ــت نش ــهرداری پرداخ ــه ش ــی ب عمران
بــود کــه  تومــان  میلیــارد  بدهــی، 33  ایــن 
ــه  ــه ای ک ــا دو صورتجلس ــال ب ــبختانه امس خوش
ــیده  ــب رس ــه تصوی ــهر ب ــهرداری خمینی ش ــا ش ب

و از طریــق منابــع دولتــی، تمــام عــوارض و بدهــی 
ــه شــهرداری پرداخــت شــد،  دانشــگاه صنعتــی ب
ــق  ــه تواف ــالف ب ــورد اخت ــی م ــام اراض ــرای تم ب

ــیدیم. رس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مشــکل دانشــگاه صنعتی 
بــا تعامــل خــوب شــهرداری  بــا شــهرداری، 
ــان  ــتاندار اصفه ــای اس ــهر و پیگیری ه خمینی ش
ــی دارای  ــگاه صنعت ــزود: دانش ــد، اف ــرف ش برط
ــم  ــا قصــد داری ــی اســت و م اراضــی بســیار خوب
درآینــده ایــن اراضــی را بــه عنــوان قطــب نــوآوری 
و فنــاوری در اســتان مــورد اســتفاده قــرار دهیــم.

 بودجه ای که هنوز به یاری دانشگاه 
نیامده است

ــر  ــش دیگ ــه پرس ــخ ب ــمی در پاس ــدرس  هاش م
خبرنــگار کیمیــای وطــن مبنــی بــر اینکــه بودجــه 
ــزان  ــه می ــه چ ــاری ب ــال ج ــگاه در س ــن دانش ای
اســت و آیــا مشــکلی بــرای ارائــه طرح هــای 
پژوهشــی و فناورانــه وجــود نــدارد، بــه ایــن مطلب 
ــکل  ــن مش ــون بزرگ تری ــه اکن ــت ک ــاره داش اش
ــر  ــه اگ ــت ک ــه اس ــود بودج ــگاه کمب ــن دانش ای
ــه طــور  کامــل اختصــاص  بودجــه مصوب شــده ب
داده نشــود، ایــن دانشــگاه در برنامه هــای جــاری 

خــود دچــار مشــکالت جــدی خواهــد شــد.
وی تاکیــد کــرد: بودجــه هزینــه ای ایــن دانشــگاه  
133 میلیــارد تومــان اســت؛ ایــن مســئله در 
ــان مهرمــاه 58/5  ــا پای ــد ت ــی اســت کــه بای حال
ــد؛   ــص داده می ش ــه تخصی ــن بودج ــد از ای درص
ــده  ــق ش ــد آن محق ــا 48 درص ــون تنه ــا تاکن ام

ــت. اس

ــن  ــه ای ــان ک ــی اصفه ــگاه صنعت ــس دانش  رئی
دانشــگاه را در کشــور هویت ســاز و مکتب ســاز 
می دانــد، در ادامــه بــه ایــن نکتــه اشــاره داشــت: 
70درصــد ایــن بودجــه تنهــا بــرای پرداخــت حقوق 
ــی و  ــه پژوهش ــود و بودج ــه می ش ــنل هزین پرس
رفاهــی ایــن دانشــگاه از نصــف هــم کمتــر اســت؛ 
از دولــت می خواهیــم کــه هرچــه ســریع تر در 

ایــن زمینــه مســاعدت کنــد.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه دانشــگاه صنعتــی 
اصفهــان دارای 400 هکتــار فضــای ســبز اســت کــه 
در گذشــته بــرای آبیــاری آن دچــار مشــکل بودیــم 
بــه رســانه ها گفــت: خوشــبختانه بــا احــداث 
پســاب  اختصــاص  و  فاضــالب  تصفیه خانــه 
بــرای ایــن مســئله، بخشــی از مشــکل کمبــود آب 
ــه فضــای  ــی اســت ک ــن در حال برطــرف شــد؛ ای
ســبز ایــن دانشــگاه، ریــه تنفســی شــهر اصفهــان 

ــظ شــود. ــد حف اســت و بای
ــارد  ــر 70 میلی ــغ ب ــدرس  هاشــمی از انجــام بال م
ــی  ــگاه صنعت ــول دانش ــی در ط ــان کار عمران توم
ــر داد و  ــول چهارســال گذشــته خب ــان در ط اصفه
ــا  ــن بودجه ه ــی از ای ــش از نیم ــان داشــت: بی بی
در حــوزه تعمیــرات اساســی هزینــه شــده اســت. 
حــدود یــک مــاه پیــش کلنــگ خوابــگاه خیریــه 
ــه زمیــن زده شــد کــه 120  ــز ب امــام جــواد)ع( نی
واحــد خوابــگاه را شــامل می شــود و گامــی اســت 
در جهــت حــل مشــکالت خوابگاهــی در ایــن 

دانشــگاه.
 خیز بلند دانشگاه صنعتی

در طرح های پژوهشی
ــه  ــاره ب ــا اش ــگاه ب ــته دانش ــتاد برجس ــن اس  ای
شــکل گیری گــروه مقابلــه بــا تخلفــات پژوهشــی 
صنعتــی  دانشــگاه  دانشــگاه گفــت:  ایــن  در 
اصفهــان تاکنــون بــرای حــدود 2 هــزار و 300 

ــرارداد  ــف ق ــای مختل ــا مکان ه ــی ب ــرح صنعت ط
ــر در  ــال های اخی ــول س ــا در ط ــت. م ــته اس بس
ــی  ــای پژوهش ــش طرح ه ــا کاه ــی حوزه ه بعض
داشــتیم؛ امــا در طرح هــای هدفمنــد و مبالــغ آن 

ــتیم. ــی داش ــیار خوب ــی بس ــد جهش رش
ــرارداد  ــاد ق ــه انعق ــود ب ــخنان خ ــه س وی در ادام
65 میلیــارد تومانــی ایــن دانشــگاه بــا وزارت 
ــی اشــاره  ــرای انجــام طرح هــای تحقیقات نفــت ب
ــوزه  ــا در ح ــته طرح ه ــن دس ــت: از ای ــرد و گف ک
ــد  ــه هدفمن ــم ک ــز داری ــت نی ــط زیس آب و محی
ــان  ــگاه را نش ــی دانش ــای پژوهش ــدن طرح ه ش

می دهــد.
 توسعه ارتباطات بین المللی

دانشگاه صنعتی
ــط  ــعه رواب ــه توس ــاره ب ــا اش ــمی ب ــدرس  هاش م
ــان خارجــی  ــل در دانشــگاه گفــت: مهمان بین المل
بوده انــد.  نفــر   394 اخیــر  ســال  چهــار  در 
در  خارجــی  دانشــجوی  نفــر   118 همچنیــن 

شــده اند. پذیــرش  دانشــگاه، 
وی بــا اشــاره بــه تاســیس شــعبه ای از دانشــگاه 
پلی تکنیــک  دانشــگاه  در  اصفهــان  صنعتــی 
ــن  ــا ای ــترکی ب ــکده مش ــت: دانش ــلیمانیه گف س
ــر  ــکالت اخی ــل مش ــه دلی ــه ب ــم ک ــگاه زدی دانش
ــه جــذب دانشــجو نشــدیم؛  ایــن اقلیــم موفــق ب
ــا دانشــگاه های ســوئیس  ــی ب ــاط خوب ــه ارتب البت
برقــرار کردیــم کــه منجــر بــه فراهــم شــدن 
ــر از  ــدود 11 نف ــرای ح ــی ب ــای مطالعات فرصت ه
ــه ایــن دانشــگاه ها  اعضــای هیئت هــای علمــی ب
شــد.وی دانشــگاه صنعتــی را در رده 800 دانشــگاه 
ایــن  برتــر جهــان عنــوان کــرد و ادامــه داد: 
دانشــگاه در رتبه بنــدی تایمــز همیشــه جــزو 
800 دانشــگاه برتــر بــوده و بهتریــن رتبــه در آســیا 
ــر  ــن 100 دانشــگاه جــوان از نظ ــود؛ بی 61 آســیا ب

ــدی  ــان در رتبه بن ــر جه ــگاه برت ــز و 600 دانش تایم
ــم. ــرار داری ــانگهای ق ش

 نیاز مبرم به تجهیزات مدرن
در دانشگاه صنعتی

مــدرس هاشــمی در ادامــه ســخنان خــود بــه ایــن 
ــش  ــفانه چال ــه متاس ــت ک ــاره داش ــئله اش مس
بزرگــی کــه در دانشــگاه های صنعتــی وجــود 
دارد، بــه روز نبــودن تجهیــزات دانشــگاه اســت. در 
طــول ایــن چهــار ســال مــا هشــت میلیــارد تومــان 
از نمایشــگاه های داخلــی تجیهــزات خریــداری 
کرده ایــم و حــدود ســه میلیــارد تومــان نیــز 
تجهیــزات آموزشــی خریده ایــم کــه در کل حــدود 
ــال  ــار س ــن چه ــول ای ــان در ط ــارد توم 20 میلی
ــزات  ــه تجهی ــوز هــم ب ــم و هن ــزات خریده ای تجهی

ــم. ــاز شــدید داری ــد نی جدی
ــه  ــان اینک ــا بی ــن اســتاد برجســته دانشــگاه ب ای
در  اســت  قــرار  برنامه هایــی کــه  از  بســیاری 
وزارتخانــه اجــرا شــود، پیــش از ابــالغ بــه کشــور در 
دانشــگاه اجــرا شــده، گفــت: دانشــگاه در مســائل 
و  وارد شــده  اســتان  اساســی  و چالش هــای 
ــی  ــت علم ــا معاون ــی ب ــروژه بزرگ ــث آب پ در بح
ــرده  ــد ک ــتانداری منعق ــوری و اس ــت جمه ریاس

ــت. اس
 تصویب طرح چشم انداز دانشگاه

در افق 1404
وی همچنیــن بــه ایــن مطلــب اشــاره داشــت کــه 
در طــول چنــد مــاه گذشــته طــرح تحــول دانشــگاه 
صنعتــی اصفهــان در افــق 1404 بــه تصویب هیئت 
ــام  ــیده و تم ــوم رس ــگاه و وزارت عل ــای دانش امن
چشــم اندازاها، اقدامــات و مــوارد مدنظــر در ایــن 
ســند گنجانــده شــده و تمــام کســانی کــه در 
عرصــه مدیریــت دانشــگاه حضــور خواهند داشــت 

بایــد ایــن برنامــه را پیگیــری کننــد. 

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

ــا  ــهر ب ــورای ش ــای ش ــترک اعض ــت مش نشس
بازرگانــی اصفهــان  اتــاق  نماینــدگان  هیئــت 
ــدف  ــا ه ــان ب ــهرداری اصفه ــرای ش در مهمانس
ــان  ــترک پارلم ــکاری مش ــای هم ــی راه ه بررس
شــهر و پارلمــان فعــاالن اقتصــادی برگــزار شــد.

ــه  ــاره ب ــا اش ــهل آبادی ب ــاب س ــید عبدالوه س
اینکــه  اتــاق بازرگانــی می توانــد بــه عنــوان یــک 
ــناخته  ــهر ش ــورای ش ــرای ش ــوان ب ــازوی پرت ب
شــود، گفــت: فعالیت هــای اتــاق در بخــش 
بانــوان، جوانــان و مســئولیت های اجتماعــی 
عامــل موفقیــت ایــن اتــاق جهــت قــرار گرفتــن 

ــاق  ــار ات ــع  چه ــان در جم ــی اصفه ــاق بازرگان ات
ــود. ــان ب ــر جه برت

 ســهل آبادی از شــورای شــهر اصفهــان خواســت 
ــت  ــوی دول ــه شــورای گفت وگ ــده ای ب ــه نماین ک
ــات  ــور در جلس ــرای حض ــی ب ــش خصوص و بخ
و ارائــه دیــدگاه و نظــرات شــورای شــهر معرفــی 
کنــد و گفــت: حضــور نماینــده شــورای شــهر در 
شــورای گفت وگــو می توانــد هم افزایــی بیــن 
بخش هــای دولتــی، خصوصــی و عمومــی ایجــاد 

کنــد.
وی خواســتار حضــور نماینــدگان شــورای شــهر و 
ــی در هیئت هــای اعزامــی خارجــی  ــاق بازرگان ات
می تواننــد  هیئت هــا  ایــن  گفــت:  و  شــد 

ــف  ــای مختل ــود در بخش ه ــای موج ظرفیت ه
را بــه خوبــی معرفــی کننــد و زمینــه جــذب 
ســرمایه گذاری خارجــی و برطــرف شــدن موانــع 

آن را فراهــم ســازند.
ــدی  ــهام 34درص ــه س ــاره ب ــا اش ــهل آبادی ب س

اتــاق بازرگانــی اصفهان در شــرکت نمایشــگاه های 
ــکاری  ــت: هم ــان گف ــتان اصفه ــی اس بین الملل
ــاق  ــان و ات ــهرداری اصفه ــک  ش ــل نزدی و تعام
بازرگانــی بــه عنــوان دو ســهامدار ایــن مجموعــه 
می توانــد زمینــه موفقیــت ایــن شــرکت را فراهــم 

ســازد.
ماننــد  توســعه یافته  کشــورهای  اغلــب  در 
ــط  ــگاه توس ــرکت نمایش ــت ش ــه، مدیری فرانس
ــرا مخاطــب  ــی انجــام می شــود؛ زی ــاق بازرگان ات
اصلــی برگــزاری نمایشــگاه ها، بخــش خصوصــی 

ــت.    اس
 برگزاری نشست های فصلی مشترک 

رئیــس شــورای شــهر اصفهــان نیــز گفــت: 

همدلــی و تعامــل ایــن دو نهــاد، مهم تریــن ابــزار 
ــت و  ــهر اس ــی ش ــداف متعال ــبرد اه ــرای پیش ب
بهبــود زندگــی مــردم در شــهر اصفهــان بــه عنــوان 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــد م ــترک بای ــدف مش ــک ه ی

ــرد. گی
ــات  ــزاری جلس ــتار برگ ــن خواس ــح هللا معی  فت
ــت  ــن شــورای شــهر و هیئ ــی بی مشــترک فصل
نماینــدگان اتــاق  بازرگانــی اصفهــان شــد و گفت: 
در ایــن نشســت ها مســائل و مشــکالت شــهر بــا 
همــکاری و همدلــی دو نهــاد بررســی می شــود.

در  را  طــرف  دو  نماینــدگان  از  دعــوت  وی 
نزدیــک  عامــل  تخصصــی،  کمیســیون های 
اتــاق  و  شــورا  نظــرات  و  دیدگاه هــا  شــدن 
دانســت و گفــت: حضــور اتــاق در شــورای عالــی 
ســرمایه گذاری مشــترک شــهرداری می توانــد 
زمینــه هم افزایــی بیــن بخــش خصوصــی و 

بخــش عمومــی شــهر را فراهــم کنــد.     

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه اصفهان

 قــدرت هللا نــوروزی، شــهردار اصفهــان، روز 
گذشــته در آییــن تکریــم و معارفــه مدیــر 
عامــل شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی 
اســتان اصفهــان، بــا اشــاره بــه اهمیــت 
ویــژه نمایشــگاه در دنیــا، کشــور و شــهر 
ــان  ــای اصفه ــه ج ــرد: هم ــار ک ــان اظه اصفه
همچــون نمایشــگاه اســت؛ بــه عنــوان مثــال 
میــدان امــام)ره( نمایشــگاه هنــر و معمــاری، 
خالقیــت  نمایشــگاه  اصفهــان  چهاربــاغ 
ذاتــی اصفهانی هــا و سی وســه پــل و پــل 
خواجــو نمایشــگاه هایی هســتند کــه هنــر 
اصفهــان را بــه منصــه ظهــور گذاشــته اند.

شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت 
ــن  ــل بی ــن پ ــی بزرگ تری نمایشــگاه بین الملل
تولیدکننــده و مصرف کننــده اســت، ادامــه 
ــعه  ــتای توس ــد در راس ــرکت بای ــن ش داد:  ای
شــهر و معرفــی تولیدکننــدگان و آشــنا کــردن 
ــی تــالش  ــدات داخل ــا تولی ــدگان ب مصرف کنن

ــد.  کن
نمایشــگاه های  برپایــی  شــاهد  روز  هــر 
ــار از  ــا انتظ ــم، ام ــان بودی ــددی در اصفه متع
ــن شــرکت بیــش از آن چیــزی اســت کــه  ای

ــت. ــه اس ــق یافت ــون تحق تاکن
ــه در  ــت: سال هاســت ک ــان گف شــهردار اصفه
ــا  ــددی برپ ــگاه های متع ــکان نمایش ــن م ای
ــد  ــس از چن ــت پ ــار می رف ــا انتظ ــده، ام  ش
ســال شــرایط مــا بهتــر شــود؛ ایــن در حالــی 
اســت کــه تهــران، شــیراز و تبریــز در ایــن 

ــتند. ــر هس ــا جلوت ــه از م زمین
ــر  ــف، وزی ــواد ظری ــخنان محمدج ــه س وی ب
در  در ســال 94  امــور خارجــه کشــورمان، 
ــگاه  ــد نمایش ــل جدی ــی مح ــم کلنگ زن مراس
بین المللــی اســتان اصفهــان اشــاره و تصریــح 
ــن  ــه ای ــود ک ــدوار ب ــف امی ــر ظری ــرد: دکت ک
پــروژه در مــدت 2 ســال بــه بهره بــرداری 
ــر  ــا دیگ ــا متأســفانه در مقایســه ب برســد؛ ام
اســتان ها شــرایط مناســب نیســت؛ البتــه 
بعضــی موانــع از جملــه موانــع حقوقــی باعــث 

شــد ایــن پــروژه تاکنــون بــه بهره بــرداری 
ــور  ــا حض ــم ب ــت: امیدواری ــد.نوروزی گف نرس
علــی یارمحمدیــان، مدیرعامــل جدیــد شــرکت 
ــن  ــان و همچنی ــتان اصفه ــگاه های اس نمایش
ــد،  ــره و سیاســت های جدی ــم هیئت مدی ترمی
نمایشــگاه  بــزرگ  پــروژه  افتتــاح  شــاهد 

ــیم. ــان باش ــتان اصفه ــی اس بین الملل
ــه خــود  ــای برنام ــه اولویت ه ــا اشــاره ب وی ب
گفــت: اولویت نخســت شــهرداری گردشــگری 
نمایشــگاه های  شــرکت  بنابرایــن  اســت؛ 
مهم تریــن  از  یکــی  اصفهــان،  بین المللــی 
ــدف را  ــن ه ــد ای ــه می توان ــت ک ــی اس نقاط

ــد. ــق کن محق
شــهردار اصفهــان بــا بیــان اینکــه محــل جدیــد 
ــت  ــی اس ــی طالی ــان، فرصت ــگاه اصفه نمایش
ــایر ســهامداران،  ــک س ــا کم ــم ب ــه می توانی ک
ــره از  ــی و هیئت مدی ــاق بازرگان ــهرداری، ات ش
ــت:  ــان داش ــم، بی ــتفاده کنی ــات آن اس امکان
ســاختمان  فرصــت  اولیــن  در  امیدواریــم 

ــود. ــاح ش ــی افتت ــگاه بین الملل نمایش

 پیامدهای منفی تکمیل نشدن 
نمایشگاه جدید اصفهان 

ــی  ــگاه های بین الملل ــرکت نمایش ــل ش ــر عام مدی
ــن  ــری از ای ــش دیگ ــز در بخ ــان نی ــتان اصفه اس
ــت در  ــد خالقی ــان، مه ــرد: اصفه ــار ک ــه اظه برنام
جهــان بــوده و تاریخ نویســان در گذشــته اصفهــان 
را برتریــن شــهر جهــان می نامیدنــد و از آن بــه 
عنــوان بــالد کبیــر یــاد می کردنــد. در طــول تاریــخ 
ایــن رویکــرد وجــود داشــته؛ امــا در حــال حاضــر 
این گونــه نیســت و در بیشــتر حوزه هــا گــوی و 
یارمحمدیــان  کرده ایم.علــی  واگــذار  را  میــدان 
ادامــه داد: شــهردار اصفهــان پیش تــر عنــوان کــرد 
ــادی دارد؛  ــته زی ــای شکس ــان پنجره ه ــه اصفه ک

ــته  ــای شکس ــی از پنجره ه ــد یک ــر می رس ــه نظ ب
اصفهــان شــرکت نمایشگاه هاســت؛ نه تنهــا در 
ــم  ــور ه ــه در کش ــم، بلک ــی نداری ــه جایگاه منطق
چنانچــه  عقب تریــم؛  هم تــراز  اســتان های  از 
ــد  ــم، بای ــدم برداری ــم در مســیر توســعه ق بخواهی
ــان  ــگاه اصفه ــد نمایش ــل جدی ــروژه مح ــر پ زودت
تکمیــل شــود؛ چــرا کــه تکمیــل نشــدن ایــن 
پــروژه، از دســت دادن منافــع در بخش گردشــگری 
ــر  ــراه دارد.مدی ــه هم ــتغال را ب ــی و اش و کارآفرین
عامــل شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی اســتان 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه جهانــی بــودن بایــد 
چشــم انداز مــا باشــد، تصریــح کــرد: در ایــن 
نمایشــگاه غرفــه داران در ســطح جهانــی ارتقــا 
می یابنــد و مراجعه کننــدگان حــس ورود بــه بــازار 

ــد.  ــدا می کنن ــا را پی ــتقیم در دل اروپ مس
بــه گقتــه وی رزرواســیون هتــل، قیمت هــای 
جملــه  از  و...  حرفــه ای  خدمــات  مناســب، 

اســت. جهانــی  نمایشــگاه  شــاخصه های 
یارمحمدیــان خاطرنشــان کــرد: امنیــت ملــی 
ــرو  ــا در گ ــاد پوی ــا و اقتص ــادی پوی ــرو اقتص در گ
اشــتغال و کارآفرینــی اســت و ایــن خــود در 
ــم حضــور  گــرو نمایشــگاه اســت؛ اگــر می خواهی
ــا  ــگاهی ب ــم، نمایش ــش دهی ــگران را افزای گردش

اســتانداردهای بین المللــی نیــاز اســت.

 رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد:

 حضور نمایندگان شورای شهر و اتاق بازرگانی در هیئت های اعزامی خارجی 

شهردار اصفهان در مراسم معارفه و تکریم مدیر عامل شرکت نمایشگاه ها عنوان کرد:

نمایشگاه اصفهان، فرصتی طالیی برای توسعه گردشگری

 انتقال تجارب علمی 
 سامانه غیرحضوری به 

دیگر شرکت های توزیع برق    
ــع  ــرکت توزی ــان ش ــران و کارشناس ــی از مدی  گروه
ــع  ــرکت توزی ــتاوردهای ش ــروز از دس ــواز دی ــرق اه ب
بــرق اصفهــان دیــدار کردنــد. در ایــن نشســت دربــاره 
مطالعــه فرآیندهــای تامیــن رضایــت مشــتری و 
خدمــات غیرحضــوری ســمیع و بصیــر صحبــت شــد.
ــرق،  ــع ب ــرکت توزی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مدیــر دفتــر نظــارت بــر خدمــات مشــترکان بــه ســند 
اســتراتژی شــرکت اشــاره کــرد و گفــت: قــرار اســت 
تــا افــق 1405 خدمــات الکترونیــک بــه صــورت 
صددرصــد ارائــه و همچنیــن وصــول مطالبــات نیــز به 

صــورت صددرصــد انجــام شــود.
فرآیندهــای  تســهیل  بــه  اشــاره  از  پــس  وی 
فرآیندهــای  تمــام  تصریــح کــرد:  خدمت رســانی 
خدمــات فــروش و پس از فــروش از طریق سیســتم 

ســمیع 38121 در اختیــار شــهروندان اصفهانــی قــرار 
گرفتــه و ســامانه نظــارت بــر خدمــات مشــترکان نیــز 
در ســه حــوزه تماس هــای مــردم بــه ســمیع، کنتــرل 
ــده  ــتاندارد تعریف ش ــه از اس ــرایطی ک ــزار و ش نرم اف
ــه  ــه ب ــی ک ــای صوت ــت پیام ه ــرده و درنهای ــاوز ک تج
ــری  ــد پیگی ــده و نیازمن ــال ش ــتی ارس ــدوق پس صن
اســت، مــورد بررســی ســامانه بصیــر قــرار می گیــرد. 
وی ادامــه داد: اســتقبالی کــه همشــهریان از ســامانه 
ــت  ــی اس ــن عامل ــته اند، مهم تری ــوری داش غیرحض
کــه نشــان از صحــت پیاده ســازی ایــن نرم افــزار 

دارد. 
شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان در ســطح کشــور اولیــن 
شــرکت بــوده کــه در تمــام حوزه هــای خدمات رســانی 
توانســته بــه صــورت غیرحضــوری فرآیندهــا را پیــش 
ببرنــد و بعضــی از شــرکت ها توانســته اند بســتری از 
ایــن فرآینــد را فراهــم آورنــد کــه در ایــن راســتا مــا در 
جریــان بازدید هــا بــه انتقــال تجــارب و شــرح علمــی 

ــم. ــامانه ها می پردازی ــن س ای

ــط عمومــی  ــر رواب ــر دفت ــن جلســه مدی ــه ای  در ادام
شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان بــه اهمیــت 
ــرد و  ــاره ک ــان اش ــترکان و متقاضی ــدی مش رضایتمن
گفــت: روزانــه 5 درصــد خدمــات از طریــق ایــن دفتــر 
ــر اســاس  بررســی و واکاوی می شــود و مشــترکان ب
ــماره  ــه ش ــه ب ــورت گرفت ــه ص ــانی هایی ک اطالع رس
پیامــک 100000121، رضایــت یــا نارضایتــی خــود را 

ــد. ــالم می کنن اع
محمدعلــی اکبــری افــزود: در صــورت رضایــت، 
پیامکــی مبنــی بــر تشــکر و قدردانــی بــه آن هــا ارائــه 
ــد  ــالم 5 ک ــا اع ــی ب ــورت نارضایت ــود و در ص می ش
کــه شــامل ســرعت عمــل، دقــت عمــل، نــوع رفتــار 
و پاســخگویی و مدت زمــان انتظــار پاســخگو خواهــد 
ــرایط  ــری ش ــه پیگی ــد ب ــن فرآین ــه ای ــود و در ادام ب
نارضایتــی مشــترکان پرداختــه می شــود کــه از ابتدای 
ســال جــاری تاکنــون رضایتمنــدی 95 درصــدی 
مشــترکان از طریــق ســامانه نظرســنجی گــزارش 

ــت. ــده اس ش
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بــا  مبارکــه  اربعیــن شهرســتان  رئیــس ســتاد 
ــه امســال در 4 نقطــه از شهرســتان  ــه اینک اشــاره ب
ــت:  ــده، گف ــکیل ش ــن تش ــی اربعی ــتادهای فرع س
شــهرهای زیباشــهر و گرکــن، مجلســی و طالخونچــه، 
ــتادهای  ــد از س ــه و کرکون ــه، مبارک ــه و حوم دیزیچ
فرعــی ســتاد مرکــزی هســتند کــه مــردم هــر شــهر 
ــوند. ــزام می ش ــاماندهی و اع ــتادها س ــن س در ای

افــزود:  محمــدی  محمدجــواد  حجت االســالم 
ــن  ــر از وســایل ســتاد اربعی ســال گذشــته 5 کانتین
بــه کشــور عــراق اعــزام شــد؛ امســال 13 کانتینــر از 
ــراق  ــه زوار ع ــن ب ــتاد اربعی ــات س ــایل و ملزوم وس

اعــزام می کنیــم.
وی گفــت: ســال گذشــته ده هــزار نفــر زائــر از 
شهرســتان مبارکــه بــه کشــور عــراق اعــزام شــدند کــه 
ــش  ــال افزای ــداد امس ــن تع ــا ای ــق پیش بینی ه طب
ــن امســال 5  چشــمگیری خواهــد داشــت. همچنی
موکــب در کربــال و3 موکــب در شــهر نجــف برپاســت 
کــه تمامــی موکب هــا پذیــرای همشــهریان عزیــز از 

شــهرهای شهرســتان هســتند.
کمک هــای  بــر  عــالوه  امیدواریــم  افــزود:  وی 
ــش  ــن همای ــز در ای ــتان نی ــع شهرس ــی صنای مردم

جهانــی مشــارکت کننــد.

 استفاده از بخش خصوصی 
در حوزه تهک

مدیــر کل هواشناســی اســتان اصفهــان در نشســت 
هم اندیشــی دبیــران ناحیــه 5 هواشناســی کشــاورزی 
کشــور کــه بــا حضــور نماینــدگان فــارس، یــزد، 
تهــک  رئیــس  و  قــم  بختیــاری،  و  چهارمحــال 
کشــاورزی ســازمان هواشناســی کشــور برگــزار شــد، 
رمــز موفقیــت و برون رفــت از چالــش امــروز در 
ــاط  ــه تهــک و ارتب ــن ب حــوزه هواشناســی را پرداخت

ــرد. ــوان ک ــی عن ــر نهای ــا کارب ــدون واســطه ب ب
بخــش  از  اســتفاده  گفــت:  بیجنــدی  مجیــد 
ــیار  ــک بس ــا ته ــط ب ــای مرتب ــی در حوزه ه خصوص
حائــز اهمیــت اســت و مهم تریــن آثــار آن گســترش  
هماننــد  چهــارم  الیه هــای  و  شهرســتان ها  بــه 
ــت،  ــاورزی، صنع ــای کش ــی بخش ه ــران نهای کارب

ــت.  ــداری اس ــل و دام ــل و نق حم
  حقیقــت، معــاون مدیــر شــبکه پایــش و مســئول 
ــوع  ــت: تن ــور، گف ــی کش ــازمان هواشناس ــک س ته
ــاط  ــا و شناســایی نق ــاوت خرداقلیم ه ــی و تف اقلیم
قــوت و ضعــف، از عمــده دالیــل ناحیه بنــدی تهــک 
ــران  کشــوری اســت کــه می بایــد ســطح توقــع کارب
ــا ایــن امــر باعــث توجــه بیشــتر و  را بیشــتر کنــد ت

ســرازیر شــدن منابــع شــود.

 یک هزار دقیقه مکالمه رایگان 
برای مشترکان تلفن ثابت

رئیــس اداره فــروش خانگــی مخابــرات منطقــه 
ــه  ــه مکالم ــاص 1000 دقیق ــرح اختص ــان از ط اصفه
رایــگان درون اســتانی بــرای مشــترکان تلفــن ثابــت 
ــن  ــترکان تلف ــت: مش ــر داد و گف ــتان خب ــن اس ای
ثابــت اســتان کــه تــا بــه حــال شــماره تلفــن همــراه 
ــد  ــد، می توانن ــت نکرده ان خــود را در ســامانه 2000 ثب
ــق   ــه مــدت یــک مــاه از طری از تاریــخ 20 مهــر96 ب
ــت  ــود را ثب ــراه خ ــن هم ــماره تلف ــامانه ش ــن س ای
 و از 1000 دقیقــه مکالمــه درون اســتانی برخــوردار 

شوند.
دواتگــر افــزود: مشــترکان می تواننــد از طریــق تلفــن 
ــد و از  ــاس بگیرن ــامانه 2000 تم ــا س ــود ب ــت خ ثاب
طریــق گزینــه 2 ایــن ســامانه بــه ثبــت شــماره تلفــن 
همــراه خــود بپردازنــد. مشــترکان می تواننــد جهــت 
هرگونــه ســوال دربــاره ایــن ســامانه از طریــق تلفــن 
ــا  ــا شــماره 5000 و از طریــق تلفــن همــراه ب ثابــت ب

شــماره 5000-031 تمــاس بگیرنــد.

همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان با پارک فناوری استانبول

بــا انعقــاد تفاهم نامــه ای، همکاری هــای علمــی 
شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان و پــارک 

می یابــد.  اســتانبول گســترش  فنــاوری 

بــر اســاس ایــن تفاهم نامــه کــه بــه امضــای مهــدی 
کشــمیری رئیــس شــهرک علمــی و تحقیقاتــی 
اصفهــان و محمــد بــالل مجیــد رئیــس پــارک 
ــط و  ــتحکام رواب ــر اس ــید ب ــتانبول رس ــاوری اس فن
ــای  ــه بازار ه ــی ب ــه و دسترس ــای دوجانب همکاری ه

ــد شــده اســت. ــد تاکی جدی
همکاری هــای علمــی و تجــاری در زمینــه فناوری هــای 
جدیــد و بهبــود فضــای کســب و کار و ایجــاد و 
توســعه فضا هــای کارآفرینــی و نــوآوری بــا مشــارکت 
ــاد  ــر مف ــان دو طــرف، از دیگ شــرکت های دانش بنی

ــت. ــه اس ــن تفاهم نام ای
ــوت  ــه دع ــن تفاهم نام ــای ای ــداف امض ــر اه از دیگ
ــرف  ــان دو ط ــمندان و مهندس ــان، دانش از متخصص
بــرای برگــزاری ســمینار های علمــی، کارگاه هــای 
بین المللــی و نشســت های تخصصــی، بــه اشــتراک 
ــرای  ــن اج ــش و همچنی ــات و دان ــتن اطالع گذاش
ــز رشــد  ــور توســعه مراک ــه منظ ــر ب ــای موث برنامه ه

اســت. 

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان در پاسخ به کیمیای وطن عنوان کرد:

دانشگاه صنعتی اصفهان 
با شهرداری خمینی شهر بی حساب شد 
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کوتاه اخبار 

افزایش 23 درصدی پایش پسماند 
در چهارمحال و بختیاری 

ــت:  ــاری گف ــال و بختی ــت چهارمح ــط  زیس ــرکل محی مدی
ــماند در  ــش پس ــزان پای ــال می ــت امس ــه نخس در ۶ ماه
اســتان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۲۳ درصــد 
ــار داشــت:   ــش داشــته اســت. شــهرام احمــدی اظه افزای
محیــط زیســت در حــوزه مدیریــت پســماند رصــد خوبــی 
ــع  ــز دف ــر مراک ــارت ب ــش و نظ ــاره پای ــاتی درب دارد، جلس
پســماند برگــزار می شــود و در اجــرای قانــون رصــد داریــم 
ــاری و  ــهرداری، دهی ــد از ش ــی باش ــی متخلف ــر جای و اگ
بخشــداری ضوابــط را رعایــت نکننــد، اول اخطــار می دهیــم 
ــر نشــد برخــورد  ــم و اگ ــد می کنی ــری و بازدی ــد پیگی و بع
ــبت  ــال نس ــت امس ــه نخس ــزود: ۶ ماه ــم.وی اف می کنی
بــه ۶ ماهــه ســال گذشــته تعــداد پایــش پســماند اســتان 
توســط محیــط  زیســت اســتان ۲۳ رشــد داشــته اســت.

ــان  ــاری بی ــال و بختی ــت چهارمح ــط  زیس ــرکل محی مدی
کــرد: همچنیــن از ابتــدای امســال تاکنــون در زمینــه 
پســماند 58۳ مــورد پایــش مرکــز دفــع پســماند را 
 ۲8 زبالــه.  دفــن  و  مکان یابــی  مــورد   ۳1 و  داشــتیم 
کارگــروه شهرســتانی و اســتانی مدیریــت پســماند برگــزار 
شــده اســت. احمــدی خاطرنشــان کــرد: 7۶ مــورد اخطاریه 
در زمینــه عــدم رعایــت ضوابــط محیــط  زیســت در دفــن و 
مدیریــت پســماند داشــته ایم و مــواردی هــم کــه اصــاح 
ــه  ــی ک ــوده اســت. شــهرداران و دهیاران ــورد ب ــد 4 م نکردن
ــی  ــع قضای ــه مراج ــتند را ب ــی داش ــوزه تخلفات ــن ح در ای

ــم. ــی کردی معرف

جایگاه نخست شهرستان خاتم در 
کشت محصوالت زراعی 

ســجادی پور رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان یــزد 
گفــت: شهرســتان خاتــم از جملــه شهرســتان هایی اســت 
کــه اســتعداد خوبــی در کشــت محصــوالت زراعــی دارد و 
جایــگاه نخســت کشــت محصــوالت زراعــی را در اســتان بــه 
خــود اختصــاص داده است.ســجادی پور افــزود: امیدواریــم 
بــا ترویــج کشــت مکانیــزه کلــزا بــا دســتگاه های ریزدانــه و 
آبیــاری تیــپ کــه بــرای ایــن محصــول پیش بینــی شــده 
ــم  ــی و ه ــم در صرفه جوی ــرداری، ه ــم در بهره ب ــم ه بتوانی
ــتان  ــی در شهرس ــد خوب ــاهد رش ــادی ش ــد اقتص در تولی

خاتــم باشــیم.
زراعــت ســازمان جهــاد  مدیــر  حاتمــی زاده  ادامــه  در 
کشــاورزی اســتان گفــت: کاشــت کلــزا جــزء سیاســت های 
ــی زاده  ــت. حاتم ــه اس ــرار گرفت ــاورزی ق ــاد کش وزارت جه
افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه کلــزا یکــی از دانه هــای روغنــی 
ــزا از  ــول کل ــن دارد.محص ــی روغ ــد باالی ــه درص ــت ک اس
ــورد توجــه  ــی م ــای روغن ــه در دانه ه ــی اســت ک محصوالت
ــاالی ۳00هــزار  ــه اســت و در ســطح کشــوری ب ــرار گرفت ق

ــه  اســت. ــن محصــول اختصــاص یافت ــه ای ــار ب هکت

H.Babaie@eskimia.ir
حدیثباباییگروهاستانها

حمیــد ذکاء اســدی معاون سیاســی اســتاندار 
کرمــان در جلســه شــورا و ســتاد نکوداشــت 
ــل  ــتان در مح ــل اس ــد غیرعام ــه پدافن هفت
ســالن پیامبــر اعظــم)ص( اســتانداری اظهــار 
کــرد: رزم حســینی اســتاندار کرمــان همــواره 
تأکیــد فراوانــی بــر بحــث پدافنــد غیرعامــل 

ــته و دارد. ــان داش ــتان کرم اس
پدافنــد  وضعیــت  در  داشــت:  بیــان  وی 
غیرعامــل در اســتان کرمــان موقعیتــی را 
ــه  ــد غیرعامــل؛ ن ــوم پدافن ــه مفه داشــتیم ک
تنهــا بــرای مــردم عــادی، بلکــه بــرای مدیران 

ــود. ــخص نب ــم مش ــد ه ارش
ــتان  ــل اس ــد غیرعام ــتاد پدافن ــین س جانش
ــه  ــی ک ــرد: در گذشــته زمان ــوان ک ــان عن کرم
خدمــت مدیــران می رســیدیم، برداشت شــان 
از پدافنــد غیرعامــل همــان پدافنــد هوایــی و 
جایــگاه آن بــود کــه در جنــگ دیــده بودنــد؛ 
بــه همیــن دلیــل حــدود یــک ســال و نیــم 
بحــث آمــوزش، تبلیغــات و شــناخت را بــرای 

همــه افــراد به ویــژه مدیــران دنبــال کردیــم و 
ــد. ــا کمــک کردن ــه م رســانه ها هــم ب

وی در ادامــه ســخنان خــود خاطرنشــان کرد: 
ــت  ــی اســتان کرمــان در آغــاز کار دول در حال
یازدهــم در زمینــه پدافنــد غیرعامــل در آخــر 
جــدول اســتان های کشــور بــود کــه امــروز بــا 
برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه رتبــه برتــر 

در حــوزه پدافنــد غیرعامــل را دارد.
ــتان  ــرد: اس ــح ک ــی تصری ــام امنیت ــن مق ای
ــی در فضــای ســایبری  کرمــان امنیــت خوب
دارد و امنیــت در اســتان حاکــم اســت.با 
توجــه بــه کمبــود بودجــه دولــت، 50 میلیــارد 
ــتان  ــع آب اس ــازی مناب ــه ایمن س ــان ب توم
ــم  ــا بیوتروریس ــارزه ب ــدف مب ــا ه ــان ب کرم

ــت. ــاص یاف اختص
ــب  ــه کس ــدد ب ــاره مج ــا اش ــدی ب ذکاء اس
در  اســتان کرمــان  کشــوری  برتــر  رتبــه 
همــه  افــزود:  غیرعامــل  پدافنــد  حــوزه 
دســتگاه های اجرایــی اســتان کرمــان بــرای 
پدافنــد غیرعامــل برنامــه دارنــد و مانورهــای 
ــده  ــرا ش ــر اج ــال های اخی ــی س ــادی ط زی

اســت و کمیته هــای پدافنــد غیرعامــل در 
دســتگاه ها شــکل گرفتــه اســت.

وی عنــوان کــرد: ایــن نویــد را می دهــم 
ــا تدابیــر اســتاندار کرمــان و مدیریــت  کــه ب
نه تنهــا  فرمانــداران  و  مدیــران  جهــادی 
فضــای امنــی را در اســتان در حــوزه مقابلــه 
ــایبری و  ــای س ــث فض ــه در بح ــم؛ بلک داری
ــم در  ــل ه ــد غیرعام ــم در پدافن بیوتروریس
ــه هســتیم و اســتاندار در هفتــه  کشــور نمون
ــد  ــر در پدافن ــوان اســتاندار برت ــه عن ــده ب آین

غیرعامــل تقدیــر می شــود.
 دستگاه الکترولیز در منابع آبی 

کرمان نصب می شود
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضاب روســتایی 
ــی دســتگاه  ــان گفــت: جایگزین اســتان کرم
کپســول های  جــای  بــه  آب  الکترولیــز 
ــام  ــال انج ــان در ح ــتان کرم ــر در اس گاز کل

ــت. اس
ــرد:  ــار ک ــن جلســه اظه ــی رشــیدی در ای عل
اعتبــار ویــژه ای بــرای اجــرای طرح هــای 
پدافنــد غیرعامــل در اســتان کرمــان توســط 

اســتاندار گذاشــته شــده اســت و در شــرکت 
آبفــار قراردادهایــی بــرای ایــن طرح هــا 

منعقــد کرده ایــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه جایگزینــی دســتگاه 
کپســول های  جــای  بــه  آب  الکترولیــز 
ــام  ــال انج ــان در ح ــتان کرم ــر در اس گاز کل
اســت، بیــان داشــت: یــک هــزار و 850 
ــم  ــان داری ــتان کرم ــن آب در اس ــع تأمی منب
ــع بســیار  کــه حفــظ و حراســت از ایــن مناب
ســخت و ســنگین اســت، طرح هــای تأمیــن 
ــال  ــان در ح ــتان کرم ــتاهای اس آب در روس
ــازن  ــن آب و مخ ــع تأمی ــت و مناب ــرا اس اج
ــای  ــا اجــرای طرح ه ــان ب ــه صــورت همزم ب
ــعی  ــوند و س ــی می ش ــانی حصارکش آب رس
می کنیــم، نصــب دوربیــن را در پروژه هــا 

ــیم. ــته باش داش
ــی مدیرعامــل  ــر نصرالله ــن علی اصغ همچنی
بــرق منطقــه ای اســتان کرمــان در ایــن 
ــای  ــمینارها و مانوره ــزاری س ــه از برگ جلس
دوربیــن  نصــب  و  غیرعامــل  پدافنــد 

ــر  ــتان خب ــی اس ــازن آب ــته در مخ مداربس
داد و اظهــار داشــت: طراحــی و پیگیــری 
در  اســتان  در  ســیار  بــرق  پســت های 
راســتای پدافنــد غیرعامــل انجــام شــده 

اســت.
 طرح جامع پدافند غیرعامل کرمان 

الگوی ملی شد
اســتانداری  غیرعامــل  پدافنــد  مدیــرکل 
پدافنــد  جامــع  طــرح  گفــت:  کرمــان 
ــک  ــوان ی ــه عن ــان ب ــتان کرم ــل اس غیرعام
الگــوی ملــی در کشــور معرفــی شــده اســت.
پیمــان ســاجقه نیــز در ایــن جلســه اظهــار 
کــرد: پدافنــد غیرعامــل بــه عنــوان اقداماتــی 
ــان  ــدن انس ــرای ب ــازی ب ــابه مصون س مش
اســت و بی اثــر کــردن تهدیــدات دشــمنان از 
اهــداف پدافنــد غیرعامــل بــه شــمار مــی رود.

وی اظهــار کــرد: هــر مدیــر در حــوزه فعالیتی 
ــد دارایی هــای موجــود، ریســک ها  خــود بای
و تهدیدهــا را شناســایی کنــد تــا بدانــد بــرای 

جلوگیــری از تهدیــدات چــه بایــد کــرد.

اجتماعــی  معــاون  مزیــدی  محمدرضــا  ســرهنگ 
ــر اینکــه  ــد ب ــا تأکی ــزد ب فرماندهــی انتظامــی اســتان ی
زائــران اربعیــن حســینی از هم اکنــون مقدمــات ســفر را 
آغــاز کننــد، گفــت: داشــتن گذرنامــه معتبــر حداقــل با ۶ 
مــاه اعتبــار شــرط الزم بــرای خــروج از کشــور و شــرکت 

ــن اســت. ــزرگ اربعی ــی ب در راهپیمای
ســرهنگ مزیــدی  افــزود: زائــران اربعیــن حســینی)ع( 

از هم اکنــون مقدمــات ســفر را آغــاز کننــد.
ــرای خــروج از کشــور  ــان اینکــه شــرط الزم ب ــا بی وی ب
داشــتن گذرنامــه معتبــر بــا حداقــل ۶ مــاه اعتبار اســت، 
ــن  ــل گرفت ــه تحوی ــر پلیــس +10 نســبت ب ــزود: دفات اف
ــن  ــان ممک ــن زم ــه در کمتری ــدور گذرنام ــدارک و ص م

ــد. ــدام می کنن اق

معــاون اجتماعــی پلیــس یــزد بــا بیــان اینکــه اخــذ ویزا 
از جملــه شــروط الزم بــرای ورود بــه کشــور عــراق اســت، 
گفــت: شــهروندان در یــزد بــه دفاتــر زیارتــی زیــر نظــر 

ســازمان حــج و زیــارت مراجعــه کننــد.
ســرهنگ مزیــدی خاطرنشــان کــرد: صــدور ویــزا، 
مبلــغ و فرآینــد آن بــر عهــده ســفارتخانه عــراق و وزارت 
امورخارجــه اســت و در واقــع پلیــس هیچ گونــه دخــل و 
تصرفــی در آن نــدارد و توصیــه پلیــس نیــز اخــذ ویــزای 

انفــرادی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه همــکاران در پلیــس گذرنامــه یــزد در 
ــه مــردم هســتند،  ســاعات اداری آمــاده پاســخگویی ب
ــردد  ــه ت ــزدی می بایســت از مــرز چزاب ــران ی ــزود: زائ اف

کننــد.

مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: جشــنواره ادبــی دفــاع مقــدس 
بــا عنــوان فصلــی بــه رنــگ عشــق در چهارمحــال و بختیــاری 

برگــزار می شــود. 
ــگار تســنیم  ــا خبرن ــو ب ــاس عباســی در گفت وگ ســرهنگ عب
ــاع  ــی دف ــنواره ادب ــوان جش ــت: فراخ ــار داش ــهرکرد اظه در ش
مقــدس اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــا عنــوان فصلــی بــه 

رنــگ عشــق منتشــر شــد.
وی بــا اشــاره بــه موضوعــات جشــنواره ادبــی دفــاع مقــدس 
افزود: خاطـره نـــویسی با موضوعات دفـــاع مقـدس و راهیـان 
نـــور، شعـــر بــا موضوعات شــعر دفــاع مقدس، شــعر مقاومت 
ــتان  ــدس و داس ــاع مق ــوان دف ــودک و نوج ــعر ک ــل، ش مل
ــاع مقــدس و کــودک و نوجــوان  از  ــا موضوعــات دف ــاه ب کوت

موضوعــات ایــن جشــنواره اســت. مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر 
ارزش هــای دفــاع مقــدس چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره 
بــه شــرایط فرخــوان بیــان کــرد: زمــان، مــکان و راوی خاطــرات 
حتمــا قیــد شــود، محدودیتــی در تعــداد آثــار ارســالی نیســت، 
قالــب شــعری آزاد اســت و داســتان کوتــاه از پانــزده صفحــه 

»4 هــزار کلمــه« تجــاوز نکنــد.
ــل شــرکت کنندگان  ــه مشــخصات کام ــان اینک ــا بی عباســی ب
خاطرنشــان کــرد:  شــود،  درج  ارســالی  آثــار  انتهــای  در 
عاقه منــدان می تواننــد آثــار خــود را بــه شــهرکرد، بلــوار 
ــان ســعادت، کوچــه ۳، پــاک یــک،  ــی، خیاب آیــت هللا طالقان
اداره کل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان 
ارتبــاط نیــز 4-۳۲۲۲۶1۶۳-0۳8 و  ارســال کننــد. تلفــن 

اســت.  0۳8-۳۲۲۲9۶۲0 دورنــگار 

استانها

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان یزد خبر داد:

گذرنامه معتبر، شرط الزم برای شرکت در اربعین 
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری خبر داد: 

برگزاری جشنواره ادبی »فصلی به رنگ عشق« 

کوتاه از استان ها
 عملکردهای مثبت، الگوی
اقتصاد مقاومتی قلعه گنج 

اســتاندار کرمــان علیرضــا رزم حســینی در مراســم افتتــاح 
ــت در  ــاد برک ــی بنی ــز فرهنگ ــجد و مرک ــان 11 مس همزم
کرمــان از ســتاد اجرایــی فرمــان امــام کــه در جنــوب 
اســتان کرمــان اقدامــات خوبــی در حــوزه مســجد و خانــه 

ــرد. ــی ک ــت، قدردان ــام داده اس ــم انج عال
ــان  ــی فرم ــتاد اجرای ــت: س ــان داش ــان بی ــتاندار کرم اس
ــادی  ــن اقتص ــوان معی ــه  عن ــه ب ــت ک ــه اس ــام پذیرفت ام
شهرســتان راور حضــور یابــد و بتوانیــم عملکــرد مؤثــری در 
حــوزه اقتصــاد مقاومتــی ایــن شهرســتان داشــته باشــیم و 
نمونــه ای بــرای توســعه کشــور باشــد. وی ادامــه داد: الگوی 
ــا  ــج ب ــروم قلعه گن ــتان مح ــی در شهرس ــاد مقاومت اقتص
حضــور بنیــاد مســتضعفان اجــرا شــد و عملکردهای بســیار 
مثبتــی داشــته اســت . آیــت هللا محمدی گلپایگانــی رئیــس 
دفتــر مقــام معظــم رهبــری نیــز در ارتبــاط ویدئــو کنفرانس 
اظهــار داشــت: ســتاد اجرایــی فرمــان امــام و بنیــاد برکــت 
کارهــای مهمــی را در کشــور انجــام می دهــد و مایــه 
خوشــحالی اســت کــه همــه از برکــت مقــام معظــم رهبری 

اســت و همــه مــا ســربازان ایشــان هســتیم. 
وی ادامــه داد: از فرصتــی کــه بــرای خدمــت ایجــاد شــده 
بهتریــن اســتفاده را بــرای کمــک بــه مــردم به ویــژه 
محرومــان ببریــم و ذخیــره ای بــرای روز مبــادای مــا باشــد.

حمايت از ايجاد شهرک های صنعتی 
غيردولتی در يزد

ــزد  ــتان ي ــي اس ــهرک های صنعت ــركت ش ــل ش مديرعام
بــرای حمايــت و همراهــی  ايــن شــركت  آمادگــی  از 
ســرمایه گذاران در ايجــاد شــهرک های صنعتــي غيردولتــی 

ــر داد. ــتان خب ــن اس در ای
ســید مســعود عظیمــی در دیــدار فرمانــدار شهرســتان بافق، 
بــا اشــاره بــه مصوبــه دولــت مبنــی بــر ایجــاد شــهرک های 
صنعتــی غیردولتــی گفــت: ایــن شــهرک های صنعتــی در 
ــی،  ــش خصوص ــای بخ ــتفاده از توانمندی ه ــتای اس راس
کاهــش تصدی گــری در ایجــاد زیرســاخت های صنعتــی و 
ترغیــب ســرمایه گذاران بــه حضــور در ایــن مناطــق صنعتــی 
ایجــاد می شــود. وی افــزود: ایجــاد شــهرک های صنعتــی 
ــر  ــی ب ــت مبن ــت های دول ــوب سیاس ــی در چارچ غیردولت
تقویــت و حمایــت از بخــش خصوصــی و اجــرای اصــل 44 
ــهرک های  ــرکت ش ــل ش ــت. مدیرعام ــی اس ــون اساس قان
صنعتــی اســتان یــزد بــا بیــان اینکــه شــهرک های صنعتــی 
بهره منــد   دولتــی  شــهرک های  مزایــای  از  غیردولتــی 
ــی  ــی غیردولت ــرد: شــهرک های صنعت ــد ک می شــوند، تأکی
بــا هــدف اســتفاده از ظرفیت هــای بخــش خصوصــی 
در ایجــاد زیرســاخت های صنعتــی انجــام می شــود و 
ــده بخــش  ــر عه ــا ب ــن در آن ه ــذاری زمی ــوه واگ ــور نح ام
خصوصــی اســت. عظیمــی تصریــح کــرد: مجــوز تأســیس 
و پروانــه بهره بــرداری شــهرک های صنعتــی غیردولتــی 
ــی  ــی روال قانون ــی و ط ــل کارشناس ــام مراح ــس از انج پ
ــتگاه های  ــا و دس ــف از نهاده ــتعام های مختل ــذ اس و اخ
ذی ربــط، توســط شــرکت شــهرک های صنعتــی یــزد، 

ــود. ــادر می ش ص
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ــارداری  ــت: در دوران ب ــان گف ــان و زایم ــص زن متخص
ســطح هورمون هــای بــدن شــخص بــاردار بــاال مــی رود 
و باعــث می شــود تعــداد موهــای در حــال رشــد، 
ــه ای  ــه گون ــاز اســتراحت باشــد، ب ــای ف بیشــتر از موه
ــا موهایــی پرپشــت تر  ــان در ایــن دوران ب کــه اکثــر زن

ــند. ــر می رس ــه نظ ــری ب ــت بهت ــا حال و ب
دکتــر نــدا مقتــدری اصفهانــی افــزود: پــس از زایمــان 
یک بــاره  هورمون هــا  ســطح  کاهــش  اثــر  در  و 
ــاز  ــا وارد ف ــادی از موه ــداد زی ــه تع ــث می شــود ک باع

ــد. ــدا کنن ــزش پی ــوند و ری ــتراحت ش اس
ــه مــرور زمــان ســیکل رشــد و اســتراحت موهــا  امــا ب
بــه حالــت طبیعــی برمی گــردد، ریــزش موهــا کاهــش 
ــه حالــت قبــل بازمی گــردد. یافتــه و تراکــم مــو نیــز ب

ــه  ــور عام ــوال در تص ــرد: معم ــح ک ــه تصری وی در ادام
ــیردهی  ــه ش ــط ب ــه غل ــان ب ــس از زایم ــو پ ــزش م ری

می شــود.  داده  نســبت 
در صورتــی کــه ارتباطــی بیــن شــیردهی و ریــزش مــو 
وجــود نــدارد و ایــن ریــزش مــو در مادرانــی کــه کــودک 
ــاق  ــز اتف ــد نی ــه نمی کنن ــود تغذی ــیر خ ــا ش ــود را ب خ

می افتــد.
دکتــر نــدا مقتــدری اصفهانــی متخصــص زنــان و 
ــو  ــزش م ــاره ری ــه الزم درب ــوص توصی ــان در خص زایم
پــس از زایمــان گفــت: نگرانــی خاصــی در مــورد ریــزش 
مــو پــس از زایمــان وجــود نــدارد؛ زیــرا بعــد از برقــراری 
تعــادل هورمونــی بــدن ایــن مســئله بــه خــودی خــود 

حــل خواهــد شــد.

متخصص زنان و زایمان:

ارتباطی بین شیردهی و ریزش مو وجود ندارد

خواص دارویی گیاه بابونه
ــاب  ــش اعص ــرای آرام ــی دارد و ب ــت ضدالتهاب ــه خاصی بابون
بســیار مفیــد اســت. دم نــوش ایــن گیــاه از دیابــت جلوگیــری 
می کنــد و قنــد خــون را تنظیــم و کاهــش می دهــد؛ بنابرایــن 

بــرای بیمــاران دیابتــی پیشــنهاد می شــود.
 دم نوش بابونه

ــاالت  ــه در پیشــگیری از اخت ــوش بابون ــه دم ن مصــرف روزان
ــی،  ــدرت بینای ــش ق ــد کاه ــوع دو مانن ــت ن ــی از دیاب ناش
اســت.  مؤثــر  بســیار  کلیــوی  و  عصبــی  نارســایی های 
ــزان  ــاه می ــن گی ــرف ای ــه مص ــد ک ــان می ده ــات نش تحقیق
ســطح قنــد خــون را در بیمــاران دیابتــی تــا 25 درصــد کاهش 
ــی  ــت آنزیم ــه، فعالی ــاه بابون ــن عصــاره گی ــد. همچنی می ده
افزایــش اختــاالت ناشــی از دیابــت را متوقــف و ســطح قنــد 

خــون را کاهــش می دهــد.
ــاه را درون  ــن گی ــداری از ای ــه: مق ــوش بابون ــه دم ن روش تهی
بــا مقــداری آب  و  بریزیــد  قــوری(  لیــوان دم نوش)یــا 
بشــویید. ســپس روی آن مقــداری آب جــوش بریزیــد و بــه 

مــدت 5 دقیقــه روی بخــار غیرمســتقیم آب جــوش بگذاریــد.
یــا  میگــرن  بــرای ســردردهای شــدید،  بابونــه:  روغــن 
ســردردهای جزیــی روزانــه، رفــع خــارش پوســت و تســکین 

دردهــای گوارشــی توصیــه می شــود.
 روش استفاده

بــرای تســکین خــارش پوســت: 10 قطــره از روغــن بابونــه را 
بــا 10 قطــره روغــن گیاهــی شــمعدانی معطــر و 10 میلی لیتــر 
روغــن حمــام یــا روغــن زیتــون مخلــوط کــرده و بــه آب وان 

اضافــه کنیــد و 20 دقیقــه در آن بخوابیــد.
ــا 5  ــه را ب ــن بابون ــرای دردهــای گوارشــی: دو قطــره از روغ ب
ــه  ــه س ــرده و روزان ــوط ک ــیرین مخل ــادام ش ــن ب ــره روغ قط

ــد. ــاژ دهی ــا آن ماس ــکم را ب ــه روی ش مرتب
ــا  ــی نعن ــن گیاه ــره روغ ــک قط ــردرد: ی ــکین س ــرای تس ب
فلفلــی و یــک قطــره روغــن گیاهــی بابونــه را بــا هــم مخلــوط 
کنیــد. ســپس روی پیشــانی و گیجــگاه زده و بــه آرامــی 

ــد. ماســاژ دهی
هشــدار: اســتفاده از روغــن بابونــه بــرای زنــان بــاردار و 

نمی شــود. توصیــه  کــودکان 

آگاه باشــید کــه اگــر بیمــاری خاصــی داریــد مثــل 
بیمــاری مــادرزادی یــا دیابــت، از سیســتم ایمنــی 
ضعیفــی برخــوردار هســتید، زیاد ســفر مــی کنید، 
بــاردار هســتید و یــا در دوران شــیر دهی بــه ســر 
می بریــد، بیشــتر در معــرض مســمومیت های 
ــد  ــرار خواهی ــی ق ــواد غذای ــرف م ــی از مص ناش
ــد شــما  ــه می توانن ــی ک ــن غذاهای گرفت.رایج تری

را مســموم کننــد، از ایــن قرارنــد:
فیبــر  و  ویتامیــن آ  از  سرشــار  گوجه فرنگــی: 
ــوالنین  ــام س ــه ن ــمی ب ــاده ای س ــا م ــت؛ ام اس
ــه  ــود دارد ک ــارس وج ــبز و ن ــی س در گوجه فرنگ
و  می شــود  مســمومیت  موجــب  آن  خــوردن 
ــاز شــدن مردمــک چشــم  دل پیچــه، اســهال و ب

ایجــاد می کنــد.  را 

ــری  ــر، کم کال ــار از فیب ــا سرش ــا: جوانه ه جوانه ه
و کم چــرب هســتند؛ امــا می تواننــد آلودگــی 
ــدم،   ــه  گن ــند. جوان ــته باش ــم داش ــی ه باکتریای
هســتند  کــه   ســبزیجاتی   جــزو     ... و   مــاش  
تمیــز  کــردن  آن هــا  بســیار  ســخت  اســت. آن هــا  
مرطــوب   و   گــرم   محیط  هــای   در   همچنیــن  
ــرای  رشــد   ــکان  ب ــن  م ــه  بهتری ــد  ک رشــد  می  کنن
هــر  ماننــد  می  شــود.   محســوب   باکتری  هــا  
تغذیــه  میــوه و ســبزی دیگــر، متخصصــان 
به طــور  نیــز  توصیــه می کننــد کــه جوانه هــا 

ــوند. ــته ش ــل شس کام
هیچ کــس  بــر  ســبز:  بــرگ  ســبزیجات 
پوشــیده نیســت کــه ایــن ســبزیجات سرشــار از 
آنتی اکســیدان ها، ویتامین هــا، فیبــر و دیگــر 

ــی  ــا در صورت ــتند؛ ام ــد هس ــی مفی ــواد غذای م
کــه ایــن ســبزیجات بــا آب آلــوده آبیــاری شــده 
باشــند، حــاوی باکتری هــای پنهــان بــرای ایجــاد 
ــد  ــبزیجاتی مانن ــود. س ــد ب ــمومیت خواهن مس
ــرگ  ــچ، ب ــی، اســفناج، کلم پی ــر فرنگ ــو، کنگ کاه
چغنــدر و... قبــل از مصــرف بایــد بــه طــور کامــل 

شســته و ضد عفونــی شــوند.
بــرای  ســالم  گزینــه  تخم مــرغ  تخم مــرغ: 
از وعده هــای غذایــی  مصــرف در هــر کــدام 
اســت. در ایــن میــان ســالمونا، نوعــی باکتــری 
اســت کــه درون و بیــرون تخم مــرغ را آلــوده 
ــه  ــود ک ــردی می ش ــاری ف ــبب بیم ــد و س می کن
ایــن مــاده غذایــی را خــام و نیم پــز مصــرف 
کــرده اســت. تخم مــرغ، مــرغ، گوشــت و ســایر 

ــه  ــه ب ــوند ک ــن می ش ــی ایم ــی، زمان ــواد غذای م
ــرغ  ــرغ و م ــند. تخم م ــده باش ــه ش ــی پخت خوب
ــی  ــداری و دقایق ــال نگه ــه درون یخچ ــی ک خام
ــاره  ــخ دوب ــس از طب ــارج و پ ــخ خ ــش از طب پی
بــه یخچــال بازگردانــده شــوند، عــاری از باکتــری 

ــود. ــد ب ــالمونا خواهن س
ماهــی تــن: اگرچــه حــاوی پروتئیــن بــاال، 
ــر  ــد خط ــت؛ می توان ــری اس ــرب و کم کال کم چ
ــز  ــوم را نی ــم بوتولی ــوه و س ــا جی ــمومیت ب مس
افزایــش دهــد. عائــم بوتولیســم در اغلــب مــوارد 
1۸ تــا ۳۶ ســاعت پــس از مصــرف کنســرو آلــوده 
بــروز می یابــد. هرقــدر میــزان ســم وارد شــده بــه 
بــدن بیشــتر باشــد، عایــم زودتــر آغــاز می شــود 
و شــدیدتر خواهــد بــود. عائمــی مثــل تــاری دید 
ــان و  ــکی ده ــا، خش ــادن پلک ه ــی، افت و دوبین
ــردن،  ــت ک ــده صحب ــع، جویده جوی ــال در بل اخت

ــج  ــا و فل اســهال و اســتفراغ، ضعــف دســت و پ
ــه بوتولیســم اســت.  نتیجــه ابتــا ب

ســیب زمینــی: ســیب زمینــی بــه طــور طبیعــی با 
ــر  ــام گلیکو آلکالوییــد از خــود در براب ــه ن ســمی ب
ــن ســم  ــا ای ــد؛ ام ــاع می کن ــل خارجــی دف عوام
می توانــد بــرای انســان خطرنــاک باشــد. ســیب 
زمینی هایــی کــه زیــاد در برابــر نــور خورشــید قــرار 
می گیرنــد، قســمت های ســبزرنگ بیشــتری 
دارنــد؛ بنابرایــن ســعی کنیــد محصــوالت تــازه را 
خریــداری کنیــد. البتــه متخصصــان معتقدنــد بــا 
ــد  ــبزرنگ می توانی ــمت های س ــردن قس ــدا ک ج

بقیــه آن را مصــرف کنیــد.
ــای  ــگاه ها در دم ــه در فروش ــی ک ــر: پنیرهای پنی
مناســب نگــه داشــته نمی شــوند، می تواننــد 
ــا  ــد ســالمونا ی ــاک مانن ــای خطرن ــا باکتری ه ب

ــوده شــده باشــند.  لیســتریا آل
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تغذیه۷ ماده غذایی که بیشترین خطر مسمومیت را دارد
 جایگزین های گوشت

در غذا را بشناسیم
ــر  ــه مصــرف گوشــتتان را کمت ــن هســتید ک ــال ای ــه دنب ب
کنیــد و یــک چیــز خــوب دیگــر را جایگزینــش کنیــد؟ یــا 

اینکــه گیاهخــوار هســتید؟ 
ــرای  ــبزیجات ب ــن س ــد از ای ــما می توانی ــبختانه ش خوش
ــد،  ــر رســپی اســتفاده کنی ــردن گوشــت در ه ــن ک جایگزی

ــزه و ... ــه کوفته ری ــر و چ ــه همبرگ چ
۱. عدس

ــی  ــر دلیل ــه ه ــتید و ب ــاله هس ــت گوس ــق گوش ــر عاش اگ
نمی توانیــد از آن در غذایتــان اســتفاده کنیــد، عــدس 
چیــزی اســت کــه بایــد ســراغش برویــد. ضمنــا عــدس، 
بســیار مغــذی بــوده و دوســت قلــب شماســت. می توانیــد 
از عــدس بــرای درســت کــردن کوفتــه، همبرگــر، ســوپ و 

ــد. ــتفاده کنی ــی( اس ــوراک مکزیک تاکو)خ
۲. قارچ

ــاد  ــه احتمــال زی ــد گیاهخــوار شــوید، ب ــم داری ــر تصمی اگ
غلبــه بر هــوس گوشــت، کار ســاده ای نیســت؛ اما اســتفاده 
ــواع  ــتر ان ــد. بیش ــبی باش ــد مناس ــد ترفن ــارچ می توان از ق
قــارچ، ســالم و ســیرکننده بــوده و خیلــی خــوب می تواننــد 
میــل شــما بــه گوشــت را جــواب بدهنــد. قــارچ، کم کالــری 
از آن در هــر  و بســیار مغــذی اســت کــه می توانیــد 
ــد. ــتفاده کنی ــت اس ــای گوش ــه ج ــپی( ب دستور پخت)رس

۳. چغندر
ــد از آن  ــه می توانی ــت ک ــمزه اس ــیرین و خوش ــدر، ش چغن
در تهیــه  همبرگــر، تاکــو، ســوپ، ســاالد و ســایر غذاهــای 
ــواع  ــد در ان ــی می توانی ــد. حت ــتفاده کنی ــان اس باب میلت
ــیار  ــع بس ــدر منب ــد. چغن ــه کار ببری ــدر ب ــم چغن ــر ه دس
خوبــی از پروتئیــن گیاهــی، منیزیــم، فیبــر، آهــن، ویتامین 
ــن  ــه آن را جایگزی ــت ک ــیم اس ــیم و پتاس B6 و C و کلس

ــد. ــت می کن ــرای گوش ــی ب قابل
۴. بروکلی

ــدار توصیه شــده   ــی، 1۳5 درصــد از مق ــک فنجــان بروکل ی
ویتامیــن C روزانه تــان را تأمیــن می کنــد کــه ضمنــا 
ویتامیــن A، منیزیــم، آهــن، پروتئیــن، فیبــر و تعــداد 
بــه  بروکلــی  دارد.  قــوی  آنتی اکســیدان های  زیــادی 
ــرد.  ــا می گی ــیاری از غذاه ــت را در بس ــای گوش ــی ج خوب
ــط در ســوپ ها از آن  ــد، فق ــم آن را دوســت نداری ــر طع اگ

ــد. ــتفاده کنی اس
۵. بادمجان

بادمجــان هــم ماننــد قــارچ، بســیار شــبیه گوشــت عمــل 
می کنــد، چــه در حالــت سرخ شــده و چــه گریل شــده 
یــا پخته شــده. شــما می توانیــد بادمجــان را لــه کــرده و از 
آن در همبرگــر اســتفاده کنیــد. بادمجــان بســیار ســیرکننده 
ــم،  ــر رژیمــی، منیزی ــادی پتاســیم، فیب ــدار زی اســت و مق
ــن. ویتامین هــای A، B6 و C دارد. آهــن، کلســیم، پروتئی

۶. سیب زمینی
ســیب زمینــی را بــه هــر صــورت کــه درســت کنیــد، 
ســبزی ای اســت کــه بــه خوبــی جــای گوشــت را می گیــرد. 
ــتفاده  ــفید اس ــی س ــیب زمین ــم از س ــد ه ــما می توانی ش
ــی از  ــا ترکیب ــیرین و ی ــی ش ــیب زمین ــم از س ــد و ه کنی
هــر دو. شــما هرگــز از ســیب زمینــی خســته نمی شــوید، 

این طــور نیســت؟

زیبایی

۸ نکته درباره فواید آب برای پوست
ــن  ــدن، از چندی ــد ســایر ارگان هــای ب  پوســت مانن
تمــام  اســت.  مختلــف ســاخته شــده  ســلول 
ســایر  ســلول های  ماننــد  پوســتی  ســلول های 
قســمت های بــدن، بــرای عملکــرد بهتــر بــه حجــم 
مناســبی از آب نیــاز دارنــد. از ایــن رو، در ادامــه بــه 
مهم تریــن فوایــد نوشــیدن آب و اســتفاده از آب 
ــم: ــاره می کنی ــالم تر اش ــتی س ــتن پوس ــرای داش ب

1. نوشــیدن آب بــرای حفــظ رطوبــت پوســت و 
ــلول های  ــه س ــروری ب ــای ض ــاندن ریزمغذی ه رس
پوســتی مهــم اســت. نوشــیدن آب، باعــث افزایــش 
ــری  ــم پی ــود و عائ ــت می ش ــری پوس انعطاف پذی
ــهود  ــوط مش ــا خط ــروک ی ــد چین وچ ــت مانن پوس

روی پوســت را کاهــش می دهــد.
درمان هــای  بــرای  مناســبی  جایگزیــن  آب   .2
ضدپیــری گران قیمــت پوســت اســت. نوشــیدن 
حداقــل ۸ تــا 10 لیــوان آب در طــول روز، بــا حفــظ 
تعــادل رطوبــت پوســت، باعــث پیشــگیری از ایجــاد 
ــاس  ــازک و حس ــمت های ن ــق در قس ــوط عمی خط
ــانی و  ــم ها، پیش ــر چش ــد زی ــورت مانن ــت ص پوس

ــود.  ــده می ش ــط خن خ
۳. اگــر همــه افــراد عــادت کننــد کــه روزانــه حداقــل 
۸ لیــوان آب ســاده بنوشــند، می تواننــد خطــر ابتــا 
بــه بعضــی از اختال هــای پوســتی ماننــد اگزمــا و 

چین وچــروک را هــم در خــود کاهــش دهنــد.
۴. نوشــیدن روزانــه حداقــل ۸ لیــوان آب ســاده، بــه 
بهبــود عملکــرد سیســتم گوارشــی و دفــع ســموم از 
ــث  ــت باع ــر در نهای ــن ام ــد. ای ــک می کن ــدن کم ب
ــود  ــت می ش ــت پوس ــش و لطاف ــش درخش افزای
و احتمــال ابتــا بــه آکنه هــای پوســتی را هــم 

کاهــش می دهــد.
5. اگــر بتوانیــد کــه روزانــه حــدود 2 تــا ۳ دقیقــه،  
دوش آب خنــک بگیریــد یــا در وان آب خنــک 
بنشــینید، می توانیــد تــا حــد زیــادی اســترس هایی 
کــه می تواننــد منجــر بــه آســیب های پوســتی 

ــد.  ــش دهی ــوند را کاه بش
ــه  ــتید، ب ــتی هس ــاب پوس ــه الته ــا ب ــر مبت ۶. اگ
 جــای اســتفاده از انــواع محصــوالت ضدالتهــاب 
از  اســتفاده  هــم  بــاز  و گران قیمــت،  موضعــی 
ــم.  ــنهاد می کنی ــما پیش ــه ش ــک را ب دوش آب خن
دوش آب خنــک، باعــث کاهــش التهــاب در ســطح 
پوســت و کاهــش احتمــال ابتــا بــه آکنه هــای 

می شــود. پوســتی 
ــه  ــرادی ک ــرای اف ــگفت انگیز ب ــنهاد ش ــک پیش ۷.ی
دچــار التهــاب و تیرگــی زیــر چشــم هســتند، ایــن 
ــد.  ــک اســتفاده کنن ــرس آب خن ــه از کمپ اســت ک
کمپــرس آب خنــک،  باعــث کاهــش دمــای پوســت 

ــود. ــف دور چشــم می ش ــاب و ُپ ــع الته و رف
۸. اگــر پوســتتان پوسته پوســته و زبــر شــده اســت، 
ــرای  ــد. ب ــما بیای ــک ش ــه کم ــد ب ــار آب می توان بخ
بخاردرمانــی می توانیــد حمــام را بــا آب گــرم بخــار 
بدهیــد، یــا صورتتــان را زیــر پتــو بــاالی بخــار یــک 

ظــرف آب گــرم بگیریــد. 
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خانواده
اصول اساسى در تربیت فرزند 

اصل شانزدهم:  محبت 
S.Iravani@eskimia.ir

صدیقه ایروانیگروه خانواده

ــی  ــم و اساس ــول مه ــته از اص ــب گذش ــری مطال در س
در تربیــت فرزنــد صحبــت کردیــم. در ادامــه نیــز بــا مــا 

همــراه باشــید.
بياَن َو اْرَحُموُهْم.« وا الصِّ قاَل رسول الّلِه )ص(: »َاِحبُّ

ــر  ــا مه ــه آن ه ــد و ب ــت بداري ــود را دوس ــودكان خ ك
ــالى  ــل خردس ــى طف ــد: وقت ــى)ع( فرمودن ــد. عل بورزي
ــه دامــان خــود مى نشــاند،  ــودم، پيغمبــر)ص( مــرا ب ب
ــباند،  ــود مى چس ــينه خ ــه س ــت، ب ــم مي گرف در آغوش
ــد و از  ــود مى خواباني ــواب خ ــتر خ ــرا در بس ــى م گاه
ــه  ــر صــورت مــن مى ســاييد و مــرا ب مــودت صــورت ب

ــت. ــود وا مى داش ــف خ ــوى لطي ــمام ب استش
بــراى مــن هــر روز از فضائــل پســنديده خــود پرچمــى 
آن  اخــاق  از  امــر مى فرمــود عمــا  و  مى افراشــت 
حضــرت پيــروى كنــم. روش رســول اكــرم)ص( در 
خانــواده ايــن بــود كــه همــه روزه صبــح، دســت محبــت 
بــه ســر فرزنــدان خــود مى كشــيد. در آغــوش گرفتــن 
كــودك و نــوازش و بوســه زدن بــه گونه هــاى او تأثيــرى 
عميــق بــر روح و روان او دارد، حتــى صــداى قلــب مــادر 
ــه كــودك را آرامــش مى دهــد. عفــت  آهنگــى اســت ك
كام داشــتن بــا فرزنــد در هنــگام صحبــت كــردن بــا او 
نوعــى محبــت ورزيــدن بــه او اســت و محبــت ورزيــدن 
بــه كــودك امــر ارتبــاط فرزنــد را بــا پــدر و مــادر تســهيل 
مى كنــد. يكــى از نيــاز هــاى فرزنــد بــراى رشــد كامــل و 
تعــادل در شــخصيت، محبــت اســت و وظيفــه والديــن 
اســت كــه محيــط خانــه را پــر از مهــر و محبــت کننــد.

ــم، رشــد  ــد رشــد تكل ــه فرزن ــت ب ــم محب ــج مه از نتاي
اجتماعــى و تقويــت حــس اعتمــاد بــه نفــس را 

آورد. بــه شــمار  مى تــوان 
كودكانــى كــه دچــار ضعــف در تكلــم هســتند و توانايــى 
ــه  ــاد ب ــد و از اعتم ــران ندارن ــا ديگ ــاط ب ــرارى ارتب برق
ــت  ــود محب ــار كمب ــتند، دچ ــوردار نيس ــس الزم برخ نف
شــده اند، منتهــى در امــر محبــت بــه فرزنــد بايــد دقــت 
ــرا  ــرد؛ زي ــورت نگي ــراط ص ــر اف ــن ام ــه در اي ــت ك داش
افــراط در محبــت نيــز بــه شــدت مضــر بــه حــال فرزنــد 
ــع  ــده، پرتوق اســت و ممكــن اســت او را لوس،عقب مان
و...بــار آورد. بــه حديــث شــريفى كــه مــورد فــوق در آن 
نهــى شــده اســت توجــه كنيــد: »شــر االبــاِء مــن دعــاُه 
ــانى  ــادران( كس ــن پدران)م ــراط؛ بدتري ــى االف ــر ال الب
ــد.«  ــاده روى كنن ــد زي ــه فرزن ــت ب ــه در محب هســتند ك

ــر)ع(« ــام محمدباق »ام
ــد  ــت مى بينن ــر و محب ــدازه مه ــه بيــش از ان ــى ك اطفال
ــف  ــد، روحــى ضعي ــار مى آين ــور و از خود راضــى ب ديكتات
ــات  ــن نامايم ــر كوچک تري ــد و در براب ــج دارن و زود رن
آزرده خاطــر و ناراحــت مى شــوند و در نبردهــاى زندگــى 

ــا شكســت مواجــه می شــوند.  ب

F.Ahmadi@eskimia.ir
فاطمه احمدیگروه سالمت

بانــوان  در  میــر  و  مــرگ  عمــده  علــل 
ســکته  و  ســرطان  قلبــی،  بیماری هــای 
مغــزی و بیماری هــای شــایع زنــان ســندروم 

تخمــدان پلــی کیســتیک اســت.
ایــن  نــوع  شــایع ترین  ســینه  ســرطان 
ــینه  ــرطان س ــت. در س ــان اس ــاری در زن بیم
رشــد  ســینه ها  بافت هــای  در  توده هــا 
ــه شــکل  ــد و ســلول های ســرطانی ب می کنن
تــوده درمی آینــد. وجــود غــده داخــل یــا 
نزدیــک ســینه یــا در بازوهــا، بافت هــای 
ســفت و محکــم در ایــن محــدوده و یــا 
تغییــر در شــکل و انــدازه ســینه از نشــانه های 
توده هــای  ایــن ســرطان هســتند.  مهــم 
ــم  ــم و بد خی ــوع خوش خی ــه دو ن ــتان ب پس
ــی  ــوده داخل ــر ت ــود. ه ــیم بندی می ش تقس
از  بســیاری  و  نیســت  ســرطان  پســتان 
توده هــای پســتانی خوش خیــم اســت و 

ــه  ــرادی ک ــدارد. اف ــه  جراحــی ن احتیاجــی ب
ــر از  ــد کمت ــدان خــود شــیر می دهن ــه فرزن ب
دیگــران بــه ســرطان ســینه مبتــا می شــوند.

تعــداد بانوانــی کــه زیــر ۳5 ســال دارنــد و بــه 
ســرطان پســتان مبتــا می شــوند بســیار کــم 
اســت؛ امــا بانــوان ۳0 ســال به باال بهتر اســت 
پســتان های خــود را معاینــه و در صــورت 
مشــاهده تغییــر، بــه پزشــک مراجعــه کننــد 
تــا پزشــک بررســی های الزم را انجــام دهــد. 
ــا در  ــکات و بیماری ه ــن مش ــیاری از ای بس
صورتــی کــه اقدامــات مناســبی بــرای مقابلــه 
ــگیری  ــل پیش ــود، قاب ــام ش ــا انج ــا آن ه ب
ــص  ــی متخص ــه وانون ــر مرضی ــتند. دکت هس
زنــان و زایمــان در مــورد شــایع ترین بیمــاری 
ــایعی  ــای ش ــد: بیماری ه ــی گوی ــان م در زن
دهانــه  و  پســتان  ســرطان های  همچــون 
ــن رو  ــت، از همی ــوان اس ــر بان ــم گریبانگ رح
ــد. ــد ســامتی خــود را مهــم بدانن ــوان بای بان

ایــن متخصــص زنــان در رابطــه بــا ســن ابتــا 

بــه ســرطان پســتان گفــت: تعــداد بانوانــی که 
زیــر ۳5 ســال دارنــد و بــه ســرطان پســتان 
مبتــا می شــوند بســیار کــم اســت. امــا 
ــاال  بایــد پســتان های  ــه ب ــوان ۳0 ســال ب بان
خــود را معاینــه و در صــورت مشــاهده تغییــر، 

ــه پزشــک مراجعــه کننــد. بایــد ب
داخلــی  تــوده  اینکــه هــر  بیــان  بــا  وی 
از  بســیاری  و  نیســت  ســرطان  پســتان 
ــتند و  ــم هس ــتانی خوش خی ــای پس توده ه
احتیاجــی بــه  جراحــی ندارنــد؛ تصریــح کرد: 
ــم  ــوع خوش خی ــه دو ن ــتان ب ــای پس توده ه
و بدخیــم تقســیم بندی می شــود. بیشــتر 
ــراه و  ــا درد هم ــات خشــکی پســتان ب ضایع
درد ســینه نشــان دهنده تــوده خوش خیــم 

ــت. اس
عوامــل  بــه  اشــاره  بــا  وانونــی  دکتــر 
ــرد:  ــار ک هشــدار دهنده ســرطان پســتان اظه
ــی دو  ــاهده غیرقرینگ ــورت مش ــوان درص بان
ــی  ــر، ترشــحات، فرورفتگ ــا یکدیگ پســتان ب
نــوک پســتان و لمــس تــوده بایــد بــه 

پزشــک مراجعــه کننــد.
ــان  ــا بی ــان ب ــان و زایم ــص زن ــن متخص ای
بقیــه اعضــای  ایــن کــه پســتان ماننــد 

بــدن بــه ســرطان های مختلــف می توانــد 
دچــار شــود؛ خاطرنشــان کــرد: برخــی از 
ــه جراحــی  ــاز ب ــز نی ســرطان های پســتان نی
ــرد  ــاری ســرطان ســینه ف ــر بیم ــد و اگ ندارن
ســریع تشــخیص داده شــود، فقــط قســمت 

مربوطــه برداشــته می شــود.

وانونــی در رابطــه بــا اینکــه چــه افــرادی 
ممکــن اســت بیشــتر از دیگــران بــه ســرطان 
ــانی  ــرد: کس ــار ک ــوند، اظه ــا ش ــینه مبت س
ــیر  ــه ش ــه بچ ــا ب ــده اند و ی ــه دار نش ــه بچ ک
ــران  ــش از دیگ ــت بی ــن اس ــد، ممک نداده ان

ــوند. ــا ش ــینه مبت ــرطان س ــه س ب
ــد از  ــینه بع ــحات س ــه ترش ــاره ب ــا اش وی ب
ــیردهی  ــام ش ــد از اتم ــت: بع ــیردهی گف ش
ــود.  ــته ش ــم بس ــینه ها محک ــا س ــد کام بای
ــد درد خــود را  ــوان در صــورت درد می توانن بان
ــا  ــد؛ ام ــاب آرام کنن ــکن های ضدالته ــا مس ب
ــحاتی  ــت ترش ــن اس ــیردهی ممک ــد از ش بع
بــه رنــگ قهــوه ای هــم داشــته باشــد.

گفتنــی اســت هرگونــه ترشــحات ســینه بایــد 
ــت  ــی بهداش ــازمان جهان ــود. س ــری ش پیگی
ســرطان پســتان را شــایع تریــن ســرطان در 
ــرده  ــام ک ــان اع ــر جه ــان در سراس ــن زن بی
ــته  ــای گذش ــاری در دهه ه ــن بیم ــت. ای اس
ــران  ــان ای ــان زن ــاری می ــه شــایع ترین بیم ب
ــل شــده و هــر ســال هفــت هــزار  هــم تبدی
نفــر بــر شــمار زنــان مبتــا بــه ســرطان 

پســتان در ایــران افــزوده می شــود.
ــت  ــن اس ــده ای ــای نگران کنن ــی از خبره یک
کــه بنــا بــر اعــام انجمــن جراحــان عمومــی 
ایــران ســن ابتا بــه ســرطان پســتان در ایران 
کاهــش یافتــه و در ســال هــای اخیر مــواردی 
ــه  ــال ب ــر ۳0 س ــوان زی ــان ج ــای زن از ابت

ســرطان نیــز ثبــت شــده اســت.

ــزام  ــم اع ــيه مراس ــمى در حاش ــى زاده هاش ــن قاض حس
كاروان هــاى بهداشــت و درمــان اربعيــن حســينى در 
جمــع خبرنــگاران گفــت: ايــن افتخــار ماســت كــه امســال 
بــا ســه برابــر ظرفيــت در اورژانــس، معاونــت بهداشــت و 
درمــان بــه زائــران اربعيــن حســينى خدمت رســانى كنيــم.

ــتان  ــدازى ٨ بيمارس ــه راه ان ــاره ب ــا اش ــت ب ــر بهداش وزي
صحرايــى در مرزهــا گفــت: تمــام بيمارســتان هاى مناطــق 
مــرزى تجهيــز شــده اند و پزشــكان، متخصصــان در ايــن 
ــران هســتند. ــه زائ ــاده خدمت رســانى ب بيمارســتان ها آم

هاشــمى بــا تأكيــد بــر اينكــه اقدامــات هرچــه مردمى تــر 
ــر اســت، گفــت: اصــرار مــا ايــن اســت كــه  باشــد پايدارت
ــه شــود. ــا كمــک مــردم ارائ خدمــات بهداشــتى درمانى ب

وزيربهداشــت بــا بيــان اينكــه در ٤ مــرز ٥ درمانــگاه 

راه انــدازى شــده اســت، گفــت: ٢ هواپيمــا در ايــام و 
كرمانشــاه بــه عنــوان پشــتيبان آمــاده هســتند تــا در موارد 
بحــران خدمــات الزم را بــه مــردم و نيروهــاى بهداشــت و 
درمــان بدهنــد. هاشــمى بــا تأكيــد بــر اينكــه مــردم بايــد 
ــر از درمــان  ــد؛ چــرا كــه پيشــگيرى مهمت پيشــگيرى كنن
اســت، گفــت: نيروهــاى بهداشــتى در طــول مســير زائــران 
ــاميدنى  ــى و آش ــامت موادغذاي ــر س ــد و ب ــور دارن حض

نظــارت مى كننــد. 
ــان اينكــه مراســم اربعيــن حســينى  ــا بي وزيربهداشــت ب
ــا در  ــاى م ــزود: نيروه ــت، اف ــام اس ــدرت اس ــاد ق نم
خــاک عــراق نيــز مســتقر مى شــوند البتــه امســال 
برخــى اقدامــات ماننــد خدمــات بهداشــتى و تجهيــز 

پيــش می بريــم. نیــز  را  عــراق  بيمارســتان هاى 

پیرحســین کولیونــد در مراســم اعــزام کاروان بهداشــت و درمان 
اربعیــن گفــت: امــروز کاروان ســامت وزارت بهداشــت جهــت 
ــزام  ــن حســینی اع ــن اربعی ــه زائری ــات ســامت ب ــه خدم ارائ
می شــوند کــه شــامل پزشــکان، پیراپزشــکان و  نیروهــای 
فوریت هــای پزشــکی اســت. در عیــن حــال کارشناســان  
ــز  ــر نی ــای واگی ــت بیماری ه ــز مدیری ــط و مرک بهداشــت محی

ایــن کاروان را همراهــی می کننــد.
ــا بیــان اینکــه همــکاران فوریت هــای پزشــکی هــم  ــد ب کولیون
در پایگاه هــای اورژانــس مســتقر هســتند و خدمــات جــاده ای 
را ارائــه می دهنــد، گفــت: ایــن نیروهــا در مرزهــا هــم مســتقر 
خواهنــد شــد. در عیــن حــال در مرزهــای غربــی ۴ بیمارســتان 
صحرایــی و بیمارســتان cbrn و ۴ بیمارســتان جنــرال فعالیــت 
می کننــد. سرپرســت ســازمان اورژانــس کشــور از ایجــاد 

هشــت بیمارســتان صحرایــی ۳5 تــا  ۶0 تخت خوابــی در 
ــیر  ــول مس ــت: در ط ــر داد و گف ــراق خب ــران و ع ــای ای مرزه
کرمانشــاه تــا قصرشــیرین در هــر 10 کیلومتــر یــک آمبوالنــس و 
در هــر 15 کیلومتــر یــک اتوبــوس آمبوالنــس قــرار دارد  کــه هــر 
اتوبــوس آمبوالنــس خــودش بــه مثابــه یــک درمانــگاه اســت.

کولیونــد همچنیــن گفــت: بــرای مراســم اربعیــن حســینی یک 
ــه  ــان نســبت ب ــم و امکاناتم ــزی بودی ســال در حــال برنامه ری
ســال قبــل ســه برابر شــده اســت و کاروان ســامت مــا در چهار 
مــرز خســروی، مهــران، چزابــه و شــلمچه مســتقر می شــوند.

ــا بیــان اینکــه تعــداد ۸00 آمبوالنــس در ۴ مــرز مســتقر  وی ب
ــز  ــط و مرک ــت محی ــکاران بهداش ــه هم ــت: هم ــوند، گف می ش
ــذا نظــارت  ــع غ ــز توزی ــر در مراک ــا بیماری هــای واگی ــارزه ب مب

و کنتــرل دارنــد.

،،
ســرطان ســینه شــایع ترین نــوع ایــن 
بیمــاری در زنــان اســت. در ســرطان 
ســینه توده ها در بافت های ســینه ها 
رشــد می کنند و ســلول های سرطانی 

بــه شــکل تــوده درمی آینــد.

وزيربهداشت:

ظرفیت ارائه خدمات بهداشتی به زائران اربعین 3 برابر شد
سرپرست سازمان اورژانس کشور:

استقرار ۸۰۰ آمبوالنس در ۴ مرز غربی کشور

متخصص زنان و زایمان مطرح کرد:

سرطان سینه
شایع ترین سرطان در زنان

یــک متخصــص تغذیــه روش هایــی بــرای عاقه منــد 
ــرد.  ــه ک ــیر توصی ــوردن ش ــه خ ــودک ب ــردن ک ک

ضیاءالدیــن مظهــری دربــاره روش هــای عاقه منــد کــردن 
کــودکان بــه خــوردن شــیر اظهــار کــرد: بــرای خوراندن شــیر 
بــه کــودک نبایــد پافشــاری کــرد و بایــد اجــازه داد کــودک، 

اســتقال رأی داشــته باشــد.
وی ادامــه داد: از چنــد راه می تــوان کــودک را بــه نوشــیدن 
ــون  ــه چ ــت ک ــن اس ــن راه ای ــرد، اولی ــد ک ــیر عاقه من ش
ــای  ــه ج ــد، ب ــیرکاکائو بخورن ــد ش ــت دارن ــا دوس بچه ه
ــزل  ــیار دارد، در من ــد بس ــه قن ــری ک ــیرکاکائوی حاض ش

ــم. ــودک بدهی ــه ک ــم و ب ــت کنی ــیرکاکائو درس ش
ایــن متخصــص تغذیــه در ادامــه تصریــح کــرد: راه دیگــر 
اینکــه می توانیــم میکســی از شــیر و بســتنی درســت 

ــیر و  ــیرموز، ش ــم. ش ــه کنی ــیر اضاف ــه ش ــوه را ب ــا آب می ی
ســیب، شــیر و هویــج یــا شــیرطالبی بســیار مفیــد هســتند 
ــودک  ــدن ک ــه ب ــوه و شــیر ب ــق، خــواص می ــن طری و از ای

می رســد.
ــل  ــوه می ــه خــوردن می ــودکان ب ــرد: بعضــی ک ــان ک وی بی
ــود  ــی وج ــم راه حل های ــئله ه ــن مس ــرای ای ــه ب ــد ک ندارن
دارد، مثــا می تــوان ســاالد میــوه درســت و آن را بــا مغزهــا 

ــا دارچیــن معطــر کــرد. ــوط و ب مخل
ــوه، بســتنی  ــه ســاالد می ــوان ب ــار کــرد: می ت مظهــری اظه
ــم  ــت و ه ــودک اس ــه ک ــورد عاق ــم م ــه ه ــرد ک ــه ک اضاف
ــت. ــا و فیبرهاس ــده ویتامین ه ــذی و دربردارن ــیار مغ بس

ــه او  ــه زور و اصــرار ب ــد ب ــار آمــد و نبای ــا کــودک کن ــد ب بای
ــذا داد. غ

یک متخصص تغذیه:

ترفندهایی برای اینکه کودکتان عاشق شیرخوردن شود 

کوتاه اخبار
۱۱ آبان ماه؛

 همایش »مغز و شناخت« 
در اصفهان برگزار می شود

ــا حضــور کمــال  ــان« ب همایــش »مغــز و شــناخت اصفه
خــرازی، دبیــر ســتاد توســعه  علــوم و فناوری هــای 
ــزار  ــان برگ ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــناختی در دانش ش
می شــود. بــه گــزارش کیمیــای وطــن و بــه  نقــل از 
ــا  ــان ب ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــط  عموم رواب
ــناختی  ــای ش ــوم و فناوری ه ــعه  عل ــتاد توس ــت س حمای
و دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان، رویــدادی بــا عنــوان 
»همایــش مغــز و شــناخت اصفهــان« 11 آبان مــاه در 
ایــن دانشــگاه برگــزار می شــود. هــدف از ایــن همایــش، 
ــد؛  ــوم شــناختی و شــاخه های اصلــی  آن مانن معرفــی عل
علــوم اعصــاب  شــناختی، روان شناســی شــناختی، هــوش 
ــا  ــی فعالیت ه مصنوعــی و زبان شناســی شــناختی، معرف
فناوری هــای  و  علــوم  توســعه   و حمایت هــای ســتاد 
شــناختی و معرفــی فعالیت هــا و برنامه هــای انجمــن 
ــان  ــش، میزب ــن همای ــان اســت. ای ــوم اعصــاب اصفه عل
کمــال خــرازی، دبیــر ســتاد توســعه  علــوم و فناوری هــای 
شــناختی، محمدتقــی جغتایــی، مشــاور عالــی ســتاد در 
امــور آمــوزش و مجیــد نیلــی احمدآبــادی، رئیــس گــروه 

ــت. ــتاد اس ــاخت س ــاوری و زیرس ــش، فن پژوه

اعزام تیم های امدادی مرکز 
 فوریت های پزشکی اصفهان

به مرز خسروی 
ــز  ــی مرک ــان اعزام ــداد و درم ــای ام ــه تیم ه مراســم بدرق
اســتان  پزشــکی  فوریت هــای  و  حــوادث  مدیریــت 
اصفهــان روز گذشــته در دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
انجــام شــد و پرســنل جهــت حضــور در مــرز خســروی و 
ــه زائریــن اربعیــن حســینی عــازم مــرز  خدمات رســانی ب

خســروی شــدند.

ــوادث و  ــت ح ــز مدیری ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
فوریت هــای پزشــکی اســتان اصفهــان دکتــر غفور راســتین 
ــا حضــور ریاســت دانشــگاه  گفــت: در ایــن مراســم کــه ب
علــوم پزشــکی، خانــم دکتــر چنگیــز برگــزار شــد، تیم هــای 
ــام  ــن ای ــامت زائری ــداد س ــش ام ــت پوش ــدادی جه ام
ــزام  ــروی اع ــرز خس ــه م ــینی ب ــن حس ــوگواری اربعی س
شــدند. راســتین افــزود: تیم هــای امــدادی اورژانــس 
اصفهــان در قالــب 10 آمبوالنــس و ۳ خــودروی پشــتیبانی 
و ارتباطــات بــه همــراه ۳۶ نفــر پرســنل در مــرز خســروی 
مســتقر خواهنــد شــد و از تاریــخ ۳ تــا 2۴ آبــان بــه 
ــرز  ــه م ــی ب ــرز و مســیرهای منته ــن حســینی در م زائری

ــرد. ــد ک امدادرســانی خواهن



7 و گردشگری معارف 
صنایع دستی

هنرگلیمبافی
ــم دســت بافته ای ســاده اســت از  گلی کیمیای وطن
)تــار پنبــه یــا پشــم( و پــود )پشــم( کــه معموال از پشــم 
ــه شــده کــه هــر  ــر دار افراشــته بافت ــی ب ــات اهل حیوان
ــه  ــا ب ــود را دارد و عموم ــه خ ــص ب ــرح مخت ــه ط منطق

عنوان فرش کاربرد داشته است.
شــاید بتــوان گفــت در آســیای مرکــزی، شــرق اروپــا و 
شــمال آفریقــا هرجــا کــه پــرورش بز و گوســفند و شــتر 
ــص  ــرش تخص ــت ف ــش در باف ــته و مردمان رواج داش

ــد. ــم بافته ان ــم ه ــته اند، گلی داش
ــا جاجیــم  ــو ی ــا زیل در ادبیــات فارســی عمومــا گلیــم ب
و... بــه یــک معنــی بــه کار رفتــه اســت؛ ولــی بــه طــور 
مشــخص گلیــم، فرشــی اســت کــه از بافتــن پــود 
ــه  ــده، بافت ــده ش ــته تنی ــر دار افراش ــه ب ــی ک ــر تارهای ب
و...  نظیــر ماســوره  از دســتگاه کمکــی  و  می شــود 
ــا  ــم ب ــاوت گلی ــورد تف ــن م ــه ای ــود ک ــتفاده نمی ش اس
زیلــو یــا جاجیــم و انــواع دیگــر ذکــر شــده در ادبیــات 

ــت. اس
ِگلیــم یــا َپــاس، یکــی از انــواع صنایــع دســتی 
ــوی  ــم، م ــه از ابریش ــت ک ــی اس ــدازی و پوشش زیران
ــان اهلــی بافتــه  ــا دیگــر چهارپای ــز، پشــم گوســفند ی ب

 . می شــود
ــرای پوشــاندن  ــه شــکل ســنتی اش، معمــوال ب ــم ب گلی
زمیــن، دیــوار یــا روانــدازی بــرای حیوانــات باربــر 
اســتفاده می شــود؛ ولــی امــروزه بــه عنــوان یــک 
نیــز  شــهری  خانه هــای  بــرای  مــدرن  پوشــش 

می شــود. خریــداری 
ــا  ــده ب ــخ رنگرزی ش ــته از ن ــا در گذش ــت گلیم ه در باف
مــواد رنگــرزی طبیعــی اســتفاده شــده اســت کــه ایــن 
ــل  ــوب و اصی ــنتی مرغ ــای س ــت گلیم ه ــنت در باف س
ــا  ــواد رنگــرزی عموم ــه دارد. م ــروز هــم ادام ــه ام ــا ب ت
ــد  ــود؛ هرچن ــه می ش ــی تهی ــی و معدن ــع گیاه از مناب
ــم  ــه ه ــر قرمزدان ــی نظی ــع حیوان ــن اســت از مناب ممک
ــا از  ــه عموم ــار را ک ــای ت ــوال نخ ه ــود. معم ــتفاه ش اس
پشــم حیوانــات تهیــه می شــود، رنگــرزی می کننــد کــه 
در بافــت گلیــم بــا ترکیــب ایــن نخ هــای رنگرزی شــده 

ــود. ــل می ش ــا حاص ــوع طرح ه تن
نختار

عمومــا نــخ تــار از پنبــه بــه دســت می آیــد؛ امــا بافــت 
گلیــم بــر تارهــای جنــس پشــم نیــز مشــاهده اســت.

نخپود 
ــه دســت  ــی ب ــات اهل ــود معمــوال از پشــم حیوان ــخ پ ن
می آیــد؛ امــا ممکــن اســت در گلیم هــای ظریف تــر کــه 
ــخ کــرک  ــرای تزئیــن اســتفاده می شــده، از ن بیشــتر ب
ــتفاده  ــم اس ــات( ه ــرک حیوان ــده از ک ــت آم ــه دس )ب

بشــود.
کارآفریــن  کیمیــای وطــن بــا بانــوی هنرمنــد  گفت وگــوی 
اصفهانــی، قمرالملــوک ســترگ، را در زمینــه بافــت 

گلیــم در شــماره آینــده در همیــن صفحــه بخوانیــد.

در هفته هــای اخیــر موضــوع نصــب حفــاظ بــرای سی وســه 
پــل، بــه یکــی از موضوعــات داغ اصفهــان بــدل شــده اســت. 
مرتضــی فرشــته نژاد، پیشکســوت علــم مرمــت نیــز در 
ــر  ــرده ب ــک ن ــه ی ــاره نصــب عجوالن ــا درب ــا ایمن ــو ب گفت وگ
ــفانه در  ــه: »متأس ــدار داده و گفت ــل هش ــه پ ــه سی وس دهان
ــتی  ــرح درس ــد ط ــه بتوان ــم ک ــی را نداری ــر کس ــال حاض ح
ــه دهــد؛ یعنــی  ــاه در سی وســه پــل ارائ ــرای ایجــاد جان پن ب
ــه در  ــم ک ــی را نداری ــه کس ــم ک ــرض می کن ــت ع ــه صراح ب
ــه  ــر حفاظــی ک ــن ه ــرده باشــد و بنابرای ــه ک ــاره مطالع این ب
در سی وســه پــل گذاشــته شــود، خــاف علــم مرمــت اســت 
ــه هــر صــورت  ــاظ ب ــراردادن حف ــوان ق ــچ عن ــه هی ــده ب و بن
ــه  ــد، بهان ــودکان ســقوط می کنن ــه ک ــم. اینک ــد نمی کن را تأیی
اســت؛ درســت ماننــد دهانه هــای آبــرو زیــر پــل خواجــو کــه 
ــد و رویــش  ــه کردن ــدن جوان هــا از روی دهانه هــا را بهان پری

را پوشــاندند و بــا همیــن بهانــه ســقوط، معمــاری پــل خواجــو 
را بــه هــم زدنــد. خواهــش می کنــم بــه سی وســه پــل 
ــد؛  ــاط دیگــر را آزمایــش کنی ــد نق ــد؛ فعــا بروی دســت نزنی
ــان  ــند و رهایش ــان باش ــب کودکانش ــد مواظ ــا بای خانواده ه

نکننــد. 
اســتاد فرشــته نژاد دربــاره اجرایــی کــردن تمرینــی ایــن 
ــا و  ــد روزه ــد: بای ــل تاریخــی می گوی ــن پ ــر روی ای طــرح ب
ــن  ــرد؛ ای ــر ک ــاه فک ــاد جان پن ــی ایج ــر روی طراح ــا ب ماه ه
کار بایــد بررســی شــود و بــر اســاس مســتندات، بــه صــورت 
ــه اینکــه هــر کســی دلــش  ــه شــود؛ ن درســت و علمــی ارائ
ــاری  ــکده معم ــا دانش ــراث ی ــوان اداره می ــا عن ــت و ب خواس
ــای  ــن بن ــا نوســازی و بهســازی شــهرداری در ای و مرمــت ی
تاریخــی اتــود بزنــد و آزمــون و خطــا انجــام دهــد؛ سی وســه 

ــود زدن نیســت.  پــل جــای اِت

ســتاد مرکــزی هماهنگــی خدمــات ســفر طــی اطاعیــه ای 
ــت  ــینی درخواس ــران حس ــافران و زائ ــوم مس ــرد: از عم ــام ک اع
ــی  ــکات و اطاعیه های ــه ن ــفر ب ــای س ــول روزه ــود در ط می ش
کــه ســازمان های مســئول و خدمات رســان به ویــژه ســازمان 
حــج و زیــارت اعــام می کننــد و بــه رعایــت قوانیــن و مقــررات 
توجــه جــدی داشــته باشــند و پیــش از آغــاز ســفر بــرای کســب 
اطاعــات الزم از طــول مســیر، وضعیــت مرزهــا و ... اقــدام کننــد. 
بــه دســتگاه های عضــو ســتاد تاکیــد می شــود بــه  قیــد فوریــت 
ــافران و  ــه مس ــیرهایی ک ــا و مس ــال در مرزه ــور فع ــن حض ضم
ــی  ــهیات اقامت ــه تس ــرای ارائ ــد، ب ــتفاده می کنن ــان اس هموطن
و اســکان موقــت مســافران پیش بینی هــای الزم را بکننــد و 
اقدامــات الزم را انجــام دهنــد. بــه تمامی تأسیســات گردشــگری، 
اکیــد  توصیــه  راهــی  بیــن  پذیرایــی  مراکــز  و  رســتوران ها 

می شــود ضمــن رعایــت امنیــت روانــی مســافران در طــول مســیر 
بازگشــت در جهــت رعایــت نــرخ، بهداشــت و همچنیــن همــکاری 
و همراهــی بــا مســافران و زائــران در طــول مســیر اهتمــام 
ــات  ــی خدم ــزی هماهنگ ــتاد مرک ــند. س ــته باش ــتری داش بیش
ســفر ضمــن تاکیــد بــر اســتمرار فعالیــت ســتاد اجرایــی خدمــات 
ســفر اســتان ها در تمامــی بخش هــای حمــل و نقــل و ترافیــک، 
امنیــت و انتظامــی، امــداد و نجــات، مدیریــت بحــران، بهداشــت 
و درمــان، اســکان و پذیرایــی و ...، ایجــاد و برقــراری هماهنگــی 
ــرای خدمات  رســانی  ــان تمــام واحدهــای مســئول را ب کامــل می

ــد. ــروری می دان ــن ض ــران اربعی ــافران و زائ ــه مس ــته ب شایس
گفتنــی اســت ســامانه جامــع اطاعات گردشــگری و پاســخگویی 
بــه شــکایات بــا شــماره 09629 بــه  صــورت شــبانه روزی در 

ــت. ــان اس ــافران و هموطن ــت مس خدم

آگهی فقدان سند مالکیت
مــورخ   90782 وارده  تقاضــای  طبــق 
ــرگ استشــهادیه  ــا اســتناد دو ب 96/07/13 ب
مصــدق پیوســت کــه امضــای شــهود رســما 
ــان باغــی  ــا مهدوی ــم لی ــد خان گواهــی گردی
بــه موجــب وکالــت نامــه 96/07/12-35530 
دفتــر 20 کاشــان از طــرف خانــم هســتی 
ســادات ذبیحــی حســینی مدعــی اســت 
ــاع از  ــگ مش ــه دان ــت س ــند مالکی ــه س ک
ــاحت 77.63  ــه مس ــان ب ــدانگ آپارتم شش
ــع  ــع شــماره 15/18452/18489 واق مترمرب
در بخــش دو حــوزه ثبتــی کاشــان ذیــل 
ــه  ــر 830 ب ــه 218 دفت ــت 140298 صفح ثب
نــام هســتی ســادات ذبیحــی حســینی ثبــت 
ــد و  ــلیم گردی ــادر و تس ــت ص ــند مالکی و س
اینــک تقاضــای صــدور ســند المثنــی را 
نمــوده اســت. لــذا طبــق تبصــره 1 مــاده 120 
ــی  ــب آگه ــت مرات ــه ثب ــن نام ــی آیی اصاح
ــه نســبت  ــا هرکــس مدعــی انجــام معامل ت
ــا وجــود ســند مالکیــت  ــه ملــک مذکــور ی ب
نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن 
ــه ایــن اداره مراجعــه  آگهــی لغایــت 10 روز ب
ــه اصــل  ــا ضمــن ارائ و اعتــراض خــود را کتب
ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم 
ــس و اصــل  ــب صــورت مجل ــا مرات ــد ت نمای
ســند بــه ارائــه کننــده مســترد گــردد. بدیهــی 
اســت چنانچــه ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضی 
واصــل نگــردد یــا در صــورت اعتــراض اصــل 
ــت  ــند مالکی ــی س ــود المثن ــه نش ــند ارائ س
تســلیم  متقاضــی  بــه  و  صــادر  مزبــور 
خواهــد شــد. و بــه موجــب ســند 23527- 
92/12/24 دفتــر 118 کاشــان در رهــن بانــک 

ــت. ــرار گرف ــکن ق مس
تاریخ انتشار:96/8/3

رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک کاشــان-
محمــد ســلمانی 1419/ م الف

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی مستقر در اداره 
ثبت اسناد و امالک کوهپایه 

ــاده 13  ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه
آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
 2028000  114 شــماره  رای  برابــر  رســمی 
13966030 مــورخ 1396/07/11 هیــات اول 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ثبت
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ملــک کوهپایــه تصرفــات مالکانــه بامعــارض 
ــی  ــی کوپای ــی بورون ــای مصطف متقاضــی آق
فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 271 
ــادره از  ــی 133 1283572 ص ــد مل دارای ک
کوهپایــه در ششــدانگ یــک بــاب خانــه به 
مســاحت 45062 مترمربــع احداثــی در 

ــی  ــی از 342 اصل ــاک 2 فرع قســمتی از پ
ــوزه  ــان ح ــت اصفه ــش 19 ثب ــع در بخ واق
ــک  ــداری از مال ــه خری ــک کوهپای ــت مل ثب
ــر  ــرزا باق ــای می رســمی مــع الواســطه از آق
خــان قاضــی نــور نائینــی فرزنــد میــرزا 
ــه  ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــب مح ابوطال
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز اگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
ــخ انتشــار اولیــن آگهــی  ــد از تاری مــی توانن
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
ــس از اخــذ رســید، ظــرف  اداره تســلیم و پ
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
ــی  ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ دادخواس
ــورت  ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــم نماین تقدی
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

ــد شــد. صــادر خواه
تاریــخ انتشــار نوبــت اول : 1396/07/18 
تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : 1396/08/03 
شــماره :22056/م الــف اصغــر علــی خانــی 

ــاک ــناد و ام ــت اس ــس ثب ــی رئی کوپای

آگهی فقدان سند مالکیت
ــین  ــد حس ــی فرزن ــران محمدعل ــم ای خان
باســتناد دو بــرگ استشــهاد محلــی کــه 
هویــت و امضــاء شــهود رســما گواهــی 
شــده مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ســه 
ــن  ــه زمی ــدانگ قطع ــاع از شش ــگ مش دان
بــه مســاحت 238/25 مترمربــع بــه شــماره 
3 فرعــی مجــزا از 4808 اصلــی واقــع در 
ــه در  ــان ک ــی کاش ــوزه ثبت ــک ح ــش ی بخ
ــت  ــل ثب ــر 176 امــاک ذی صفحــه 311 دفت
ــی  ــران محمدعل ــم ای ــام خان ــه ن 35503ب
فرزنــد حســین ثبــت و ســند مالکیــت صادر 
و تســلیم گردیــده کــه در اثــاث کشــی مفقــود 
شــده اســت چــون درخواســت صــدور ســند 
مالکیــت المثنــی نمــوده طبــق تبصــره 1 
مــاده 120 اصاحــی آئیــن نامــه قانــون ثبــت 
آگهــی مــی شــود کــه هرکــس مدعــی انجام 
معاملــه نســبت بــه ملــک مزبــور یــا وجــود 
ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از 
تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــا 10 روز بــه ایــن 
اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــا ضمن 
ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه 
ــس و  ــب صورتمجل ــا مرات ــد ت ــلیم نمای تس
اصــل ســند بــه ارائــه کننــده مســترد گــردد و 
اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا 
در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود 
المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه 

متقاضــی تســلیم خواهــد شــد.
تاریخ انتشار: 96/8/3 

رئیــس اداره ثبــت و امــاک اســناد کاشــان، 
محمــد ســلمانی 1382/ م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای اکبــر رضاپــور فرزنــد رضــا و خانــم اعظــم 
فاحیــان فرزنــد حســین طبــق تقاضــای وارده 
86990 مــورخ 1396/07/10 و باســتناد چهاربرگ 
استشــهاد محلــی کــه هویــت و امضــاء شــهود 
رســما گواهــی شــده مدعــی هســتند کــه جمعــا 
ســند مالکیــت پنــج دانگ مشــاع از ششــدانگ 
)بــه ترتیــب اکبــر رضاپــور نســبت بــه 3/3 
دانــگ مشــاع و خانــم اعظــم فاحیــان نســبت 
ــه  ــدانگ( قطع ــاع از شش ــگ مش ــه 1/7 دان ب
زمیــن بــه مســاحت 205 متــر مربــع بــه شــماره 
 3874 باقیمانــده  قبــا  فرعی)کــه   12987
فرعــی بــوده اســت( مجــزا شــده از 49 اصلــی 
واقــع در بخــش دو حــوزه ثبتــی کاشــان بــه نــام 
آقــای اکبــر رضاپــور فرزند رضا)نســبت بــه 3/3 
ــم  ــم اعظ ــدانگ( و خان ــاع از شش ــگ مش دان
فاحیــان فرزنــد حسین)نســبت بــه 1/7 دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ( ثبــت و اســناد مالکیــت 
ــی  ــاث کش ــه در اث ــده ک ــلیم گردی ــادر و تس ص
ــود شــده اســت چــون درخواســت صــدور  مفق
ــره  ــق تبص ــوده طب ــی نم ــت المثن ــند مالکی س
1 مــاده 120 اصاحــی آییــن نامــه قانــون ثبــت 
آگهــی مــی شــود کــه هرکــس مدعــی انجــام 
معاملــه نســبت بــه ملــک مزبــور یــا وجود ســند 
مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار 
ــه  ــن اداره مراجع ــه ای ــا 10 روز ب ــی ت ــن آگه ای
ــل  ــه اص ــن ارای ــا ضم ــود را کتب ــراض خ و اعت
ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد 
ــه  ــند ب ــل  س ــس و اص ــب صورتمجل ــا مرات ت
ارائــه کننــده مســترد گــردد و اگــر ظــرف مهلــت 
مقــرر اعتراضــی نرســد یــا در صــورت اعتــراض 
اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی ســند مالکیــت 
ــه متقاضــی تســلیم خواهــد  مرقــوم صــادر و ب

شــد.
تاریخ انتشار: 96/8/3

ــان،  ــناد کاش ــاک اس ــت و ام ــس اداره ثب رئی
محمــد ســلمانی 1375/ م الــف

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــد صــادق  ــه اینکــه خواهــان ســید مجی نظــر ب
نقــادی دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه وجــه 
ــال ، 884430   ــغ 30/000/000 ری ــه مبل ــک ب چ
ــن  ــه تامی ــر تادی ــی ،تاخی ــای دادرس ،  هزینه ه
خواســته قبــل از ابــاغ  بــه طرفیت رضــا خالقی 
ــاف  ــل اخت ــوراهای ح ــع ش ــه مجتم ــی ب طرق
ــه شــعبه  کاشــان تقدیــم کــه پــس از ارجــاع ب
12 حقوقــی شــوراهای حــل اختــاف بــه کاســه 
415/96 ثبــت و بــرای تاریــخ 96/09/06 ســاعت 
3/30 وقنــت رســیدگی تعییــن گردیــده از آنجــا 
کــه خوانــده فــوق الذکــر مجهــول المــکان بــوده 
لــذا بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی 
ــی  ــور مدن دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در ام
مراتــب بــه نامبــرده ابــاغ میگــردد  کــه در وقــت 
مقــرر در جلســه دادرســی حاضــر شــوند ضمنــا 
نامبــرده مــی توانــد تــا قبــل از جلســه رســیدگی 

ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس ــت دریاف جه
ــد.  ــه نماین ــورا مراجع ــر ش ــه دفت ــم آن ب ضمائ
انتشــار ایــن آگهــی بــه منزلــه ابــاغ محســوب 
ــم  ــورا تصمی ــور ش ــدم حض ــورت ع ــده در ص ش

مقتضــی اتخــاذ خواهــد نمــود.
مســئول دفتــر شــعبه 12شــورای حــل اختــاف 

کاشــان 1407/ م الــف

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــد صــادق  ــه اینکــه خواهــان ســید مجی نظــر ب
نقــادی دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه 
ــغ  ــه مبل ــماره 836812 ب ــه ش ــک ب ــه چ وج
و  دادرســی  هزینه هــای   ، ریــال   66/600/000
ــت  ــه طرفی ــن ب ــه تامی ــر تادی ــارت تاخی خس
زهــرا پــور محمــدی بــه مجتمــع شــوراهای حــل 
اختــاف کاشــان تقدیــم کــه پــس از ارجــاع بــه 
شــعبه 12 حقوقــی شــوراهای حــل اختــاف بــه 
کاســه 414/96 ثبــت و بــرای تاریــخ 96/09/06 
ــده از  ــن گردی ــیدگی تعیی ــت رس ــاعت 4 وق س
آنجــا کــه خوانــده فــوق الذکــر مجهــول المــکان 
ــن  ــون آیی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ــذا ب ــوده ل ب
دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در 
امــور مدنــی مراتــب بــه نامبــرده ابــاغ میگــردد  
کــه در وقــت مقــرر در جلســه دادرســی حاضــر 
ــل از  ــا قب ــد ت ــی توان ــرده م ــا نامب ــوند ضمن ش
جلســه رســیدگی جهــت دریافــت نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم آن بــه دفتــر شــورا 
مراجعــه نماینــد. انتشــار ایــن آگهــی بــه منزلــه 
ابــاغ محســوب شــده در صــورت عــدم حضــور 
شــورا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد نمــود.
مســئول دفتــر شــعبه 12شــورای حــل اختــاف 

کاشــان 1406/ م الــف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــدود شش ــد ح ــون تحدی چ
ــع  ــی واق ــماره 103/142  اصل ــاک ش ــه پ خان
در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه طبــق پرونــده 
ــل  ــه عســگری فی ــای عزیزال ــام آق ــه ن ــی ب ثبت
آبــادی فرزنــد علــی بابــا در جریــان ثبــت اســت 
ــه  ــت ب ــی ثب ــور متقاض ــدم حض ــت ع ــه عل و ب
ــه دســتور قســمت  ــا ب ــک بن ــده این ــل نیام عم
ــق تقاضــای  ــت و طب ــون ثب ــاده 15 قان ــر م اخی
ــوم در روز  ــاک مرق ــدود پ ــد ح ــرده تحدی نامب
چهــار شــنبه  مــورخ 1396/09/01 ســاعت 9 
صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد 
لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن 
ــرر  ــه در روز و ســاعت مق ــردد ک ــی گ ــار م اخط
و  یابنــد  حضــور  محــل  در  آگهــی  ایــن  در 
اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن  مطابــق 
مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت 
مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد 
ــون  ــده قان ــاده واح ــره 2 م ــق تبص ــد و طب ش
ــت  ــی ثب ــای معترض ــف پرونده ه ــن تکلی تعیی
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــن ظ معترضی
تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره بــا تقدیــم 

دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی گواهی 
تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن اداره 

ــد. ــلیم نمایی تس
تاریخ انتشار : 1396/08/03 

حبیبــی - رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک 
ــوار برخ

برخــوار    امــاک  و  اســناد  ثبــت  اداره 
شــماره:37/05/767/الف/م بــه تاریــخ 96/07/29

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
ــی  ــی و حقوق ــعبه دوم دادگاه عموم ــر ش از دفت
ــده مطروحــه کاســه  شهرســتان برخــوار در پرون
ــه  در  ــای محمــد ملکــی   ک ــده آق 960106 خوان
پرونــده فــوق الذکــر کــه مجهــول المــکان اعــام 
شــده اســت و خواهــان آقــای احمــد معنــوی و 
ــوی  ــرا معن ــوی زه ــوی و ســهیا معن ــره معن زه
بــه خواســته خلــع یــد کــه جهــت اجــرای قــرار 
ــورخ  ــرای روز م ــه ب ــد ک ــی باش ــی م کارشناس
دادگاه  در  صبــح   12:00 ســاعت   1396/09/08
شــعبه دوم محاکــم عمومــی و حقوقــی برخــوار 
مراجعــه نمایــد و یــا چنانچــه جهــات ردی 
ــرر  ــد مق ــل از موع ــی قب ــه صــورت کتب ــد ب داری
ــد و اال  ــال داری ــام و ارس ــوط اع ــر مرب ــه دفت ب
تصمیــم مقتضــی اتخــاذ و دادگاه غیبــا رای 
ــخه  ــت نس ــت دریاف ــود جه ــد نم ــادر خواه ص
ثانــی و بــرگ دادخواســت و ضمائــم آن بــه 
دفتــر دادگاه مربــوط ه مراجعــه نمایــد ایــن 
آگهــی وفــق مــاده 73 قانــون  ا د م  دادگاه هــای 
ــت  ــک نوب ــی ی ــور مدن ــاب در ام ــی و انق عموم
درج  کثیراالنتشــار  روزنامه هــای  از  یکــی   در 

شود. 
حقوقــی  عمومــی  دادگاه  دوم  شــعبه  دفتــر 

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

5/37/739/م الــف بــه تاریــخ 96/08/02

آگهی ابالغ ارزیابی
بدینوســیله بــه بهــروز اســماعیلی فخــره فرزنــد 
علیرضــا بــه شــماره ملــی 1250267234 مقیــم 
محمــد  – کــوی  نطنــز  خیابــان   - کاشــان 
ــن  ــه در آدرس مت ــوی شــورابی ک ــه ک رســول ال
ــد ابــاغ و اخطــار  مــورد شناســایی قــرار نگرفتن
ــه  ــی کاس ــده اجرائ ــوع پرون ــردد موض ــی گ م
ــعبه  ــینا ش ــک س ــت بان ــه درخواس ــا ب ــوق بن ف
ــع  ــی 49/10492 واق ــاک ثبت ــان پ ــاذر کاش اب
ــغ  ــه مبل ــما ب ــی ش ــان ملک ــش 2 کاش در بخ
ــت  ــده اس ــی گردی ــال ارزیاب 1/836/800/000 ری
ــراض  ــی اعت ــت ارزیاب ــه قیم ــه ب ــذا چنانچ . ل
داریــد ظــرف مــدت 5 روز از تاریــخ انتشــار ایــن 
ــود را  ــی خ ــراض کتب ــد اعت ــت داری ــی مهل آگه
ــغ 4/500/000  ــه مبل ــا فیــش ســپرده ب همــراه ب
ریــال بــه صــورت علــی الحســاب تودیــع شــده 
در صنــدوق ثبــت جهــت ارزیابــی مجــدد تســلیم 
نمائیــد در غیــر اینصــورت عملیــات اجرائــی 
 برابــر مقــررات علیــه شــما ادامــه خواهــد

 یافت .// 
رئیس اداره ثبت کاشان ، سلمانی 

م/الف1445

آگهی فقدان سندمالکیت
چــون آقــای علــی اکبــر چوپانــی فرزنــد محمــد 
علــی بــا تســلیم یــک بــرگ استشــهادیه محلــی 
کــه هویــت وامضــا شــهود رســما گواهــی شــده 
اســت وبــه تائیــد دفترخانــه 287 خوروبیابانــک 
رســیده مدعــی اســت کــه ســندمالکیت شــش 
دانــگ پــاک تجمیعــی 375  فرعــی و 506 
ــی واقــع  فــر عــی از344 فرعــی از 3453 اصل
ــه  ــه درصفح ــش ک ــش ش ــی بخ ــهر فرخ درش
316  دفتــر11 امــاک ذیــل ثبــت 1601 بــه 
نــام علــی اکبــر چوپانــی ســابقه ثبــت دارد 
ــوق  ــاک ف ــندمالکیت پ ــه س ــت ک ــی اس مدع
ــای  ــده وتقاض ــی مفقودگردی ــت جابجای ــه عل ب
طبــق  نمــوده  المثنــی  صدورســندمالکیت 
ــه  ــن نام ــاده 120 آئی ــی م ــک اصاح ــره ی تبص
قانــون ثبــت مراتــب دریــک نوبــت آگهــی 
ــه  ــام معامل ــی انج ــس مدع ــه هرک ــود ک میش
ــندمالکیت  ــور یاوجودس ــک مزب ــه مل ــبت ب نس
مزبــور نزدخــود مــی باشــد ازتاریــخ انتشــار 
ــه  ــن اداره مراجع ــه ای ــا10 روز ب ــی ت ــن آگه ای
ــند  ــل س ــه اص ــن ارائ ــراض خودراکتباضم واعت
مالکیــت ویاســندمعامله تســلیم نمایدتامراتــب 
ــده  ــه کنن ــندبه ارائ ــل س ــس واص ــورت مجل ص
مســتردگرددبدیهی اســت اگــر ظــرف مــدت 
ــراض اصــل  مقرراعتراضــی نرســدیادرصورت اعت
ســند ارائــه نشــودالمثنی ســند مالکیــت مرقــوم 
ــه  ــه دفترخان ــه ب ــام معامل ــت انج ــادر وجه ص

ــد/ ــد ش ــال خواه ــمی ارس اسنادرس
ــرف   ــی بیط ــد عل ــف  محم ــماره : 294/م ال ش

ــک  ــت خوروبیابان ــس ثب رئی

آگهی فقدان سندمالکیت
چــون آقــای علــی اکبــر چوپانــی فرزنــد محمــد 
علــی بــا تســلیم یــک بــرگ استشــهادیه محلــی 
ــت وامضــا شــهود رســما گواهــی شــده  ــه هوی ک
ــک  ــه 287 خوروبیابان ــد دفترخان ــه تائی اســت وب
ــه ســندمالکیت شــش  ــی اســت ک رســیده مدع
دانــگ پــاک  تجمیعــی 345 فرعــی و 505 
فرعــی از344 فرعــی از 3453 اصلــی واقــع 
درشــهر فرخــی بخــش شــش کــه درصفحــه361  
ــی  ــام عل ــه ن ــت 1610 ب ــل ثب ــاک ذی ــر11 ام دفت
اکبــر چوپانــی ســابقه ثبــت دارد مدعــی اســت کــه 
ــی  ــت جابجای ــه عل ــوق ب ــاک ف ــندمالکیت پ س
صدورســندمالکیت  وتقاضــای  مفقودگردیــده 
المثنــی نمــوده طبــق تبصــره یــک اصاحــی 
مــاده 120 آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب 
آگهــی میشــود کــه هرکــس  نوبــت  دریــک 
مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مزبــور 
ــی باشــد  ــود م ــور نزدخ یاوجودســندمالکیت مزب
ــن  ــه ای ــا10 روز ب ــی ت ــن آگه ــار ای ــخ انتش ازتاری
ــه  ــن ارائ ــراض خودراکتباضم ــه واعت اداره مراجع

اصــل ســند مالکیــت ویاســندمعامله تســلیم 
ــس واصــل ســندبه  ــب صــورت مجل نمایدتامرات

اگــر  اســت  ارائــه کننــده مســتردگرددبدیهی 
ظــرف مــدت مقرراعتراضــی نرســدیادرصورت 
ــند  ــودالمثنی س ــه نش ــند ارائ ــل س ــراض اص اعت
ــه  ــت انجــام معامل ــوم صــادر وجه ــت مرق مالکی
بــه دفترخانــه اسنادرســمی ارســال خواهــد شــد/
شــماره :295/ م الــف  محمــد علــی بیطــرف 

رئیــس ثبــت خوروبیابانــک 

گواهی حصر وراثت
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــال ب ــه کم ــم معصوم خان
شــماره 16 بــا اســتناد شــهادتنامه و گواهــی 
فــوت و رونوشــت  شناســنامه ورثــه ، درخواســتی 
بشــماره 96 / 103 تقدیــم ایــن شــورا نمــوده 
چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان 
ــخ  ــماره 3760 در تاری ــنامه ش ــال بشناس ناصرکم
ــگام  ــه وی در هن ــته و ورث 4 / 2 / 1396 درگذش
درگذشــت عبارتنــد از 1 – معصومــه کمــال شــماره 
شناســنامه 16 نســبت بــا متوفــی زوجــه 2- 
ــنامه 36  ــماره شناس ــم ش ــم کری ــید خان خورش
نســبت بــا متوفــی فرزنــد 3- محمــود صالحــی 
نــژاد  فرزنــد حســن شــماره شناســنامه 2010 
ــام  ــا انج ــک ب ــر این ــی همس ــا متوف ــبت ب نس
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک 
نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی 
ــد از  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد و ی
تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف مــدت یــک 
ــادر  ــی ص ــم دارد و اال گواه ــورا تقدی ــه ش ــاه ب م

ــد .  ــد گردی خواه
شــعبه ویــژه حصــر وراثــت شــاهین شــهر - آزاد 

ــف 1661 /م ال

ابالغ
ــماره  ــت:9610460360400013 ش ــماره درخواس ش
بایگانــی  پرونده:9609980360400420شــماره 
تنظیــم :1396/07/25  تاریــخ  شــعبه:960646 
در پرونــده کاســه 960646 ب25ا ی ن بازپرســی، 
ــه  ــران علی ــی ای ــک مل ــزارش بان ــوص گ در خص
علیرضــا ابراهیمــی فرزنــد جعفــر بــه اتهــام جعــل 
و اســتفاده از ســند مجعــول تحــت تعقیــب 
میباشــد. نظــر بــه ایــن کــه متهــم فــوق مجهــول 
ــده  ــیدگی پرون ــت رس ــد و وق ــی باش ــکان م الم
یکمــاه پــس از نشــر آگهــی تعییــن گردیــده 
اســت، بدیــن وســیله بــه تجویــز مــاده 174 
قانــون آییــن دادرســی کیفــری بــه نامبــرده ابــاغ 
مــی گــردد تــا در وقــت مذکــور )یــک مــاه پــس 
از نشــر آگهــی( جهــت رســیدگی و دفــاع از اتهــام 
انتســابی در ایــن بازپرســی حاضــر شــوند در 
غیــر ایــن صــورت طبــق مقــررات قانونــی اتخــاذ 

ــد. ــد ش ــم خواه تصمی
شــماره : 23826 / م الــف بازپــرس شــعبه 
ــی  ــرای عموم ــی دادس ــم بازپرس ــت و پنج بیس
علــی  اصفهان-ســید  شهرســتان  انقــاب  و 

حســینی
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لیال رجاییگروه معارف

ــر  ــام محمدباق ــور »حجت االس ــا حض ــاق ب ــه اخ جلس
ــا موضــوع تهذیــب نفــس در  حســینی«، اســتاد حــوزه، ب
ــزار  ــهر برگ ــا ویاش ــام هللا علیه ــرا س ــه فاطمةالزه مدرس

شــد.
ــن مســئله  ــا طــرح ای ــدا ب حجت االســام حســینی در ابت
کــه انســان ها بــا علــم بــه بدبــودن عملــی بــاز هــم 
مرتکــب آن می شــوند، مشــکل را در عــدم مبــارزه بــا 
هــوای نفــس دانســت و گفــت: فعــاالن در عرصــه فرهنگی 
تنهــا بــه دنبــال بیــان خــوب و بــد امــور هســتند و بــا ایــن 
روش راه بــه جایــی نخواهنــد بــرد؛ زیــرا حلقــه گمشــده کار 

ــت. ــر اس ــن ام ــه ای ــی ب در بی توجه
ــوِء«  ــاَرٌة ِبالسُّ وی بــا اشــاره بــه آیــه »ِإنَّ النَّْفــَس َلَمَّ
تاکیــد فــراوان بــر دشــمنی نفــس امــاره را نشــانه 
اهمیــت موضــوع بیــان و تصریــح کــرد: پــرورش نفــس و 
بهــادادن زیــاد بــه آن موجــب می شــود انســان نتوانــد بــه 

ــد. ــل کن ــود عم ــته های خ دانس
حســینی مشــکل جامعــه در زمینــه امر بــه معروف و رشــد 
ــوط  ــه همیــن مســئله مرب نکــردن اخــاق در حوزه هــا را ب
دانســت و افــزود: بــدون اینکــه بــه افــراد یــاد داده شــود 
چگونــه بــا هــوای نفــس خــود مبــارزه کننــد، از آن هــا ترک 

عملــی را انتظــار داریــم. 
ــن)ع(  ــخن امیرالمؤمنی ــان س ــا بی ــوزه ب ــتاد ح ــن اس ای
ــواء«، کار خــوب را کاری  ــه اله ــن مخالف ــه  »نظــام الدی ک
دانســت کــه در آن مبــارزه بــا هــوای نفــس شــود و 
ــوای  ــا ه ــارزه ب ــاره مب ــش از بحــث درب ــرد: پی ــح ک تصری
نفــس بایــد از بحــث رنــج ســخن گفــت و مســئله رنــج را 

ــاخت. ــن س ــردم روش ــرای م ب

برگزاریگردهماییائمهجمعهو
جماعتشیعهسوریه

گردهمایــی ای بــا حضــور ائمــه جمعــه و جماعــت و 
شــماری از روحانیــان شــیعه از شــهرهای مختلــف ســوریه 

ــد. ــزار ش ــب)س( برگ ــرت زین ــرم حض ــای ح در مص
ســفیر ایــران در دمشــق در ایــن همایــش گفــت: اندیشــه و 
عقیــده اســامی، اندیشــه حق، مســتقیم و درســتی اســت 

کــه می توانــد جامعــه را بــه خوشــبختی برســاند.
ــروز  ــواره پی ــدرت و هم ــق، ق ــزود: ح ــادی اف ــواد ترکاب ج

ــت. اس
وی ادامــه داد: عقیــده اســامی چیــزی اســت کــه امــروز 
از بحران هــای موجــود خــارج کنــد.  را  می توانــد مــا 
ــاس  ــه حس ــده و مرحل ــه پیچی ــک صحن ــا در ی ــروز م ام
ــه  ــتیم ک ــه رو هس ــی روب ــه بزرگ ــا هجم ــم و ب ــرار داری ق
می خواهــد مــا را در خانــه خــود هــدف قــرار دهــد و همــه 
ــدرت در  ــری از حضــور پرق ــرای جلوگی ــان را ب توانایی هایم

ــرد. ــدان بگی می

L.Rajaie@eskimia.ir
لیال رجاییگروه معارف

ــاط  ــت های ارتب ــه از سلسله نشس ــن جلس اولی
ــی«  ــی مهراب ــر عل ــور »دکت ــا حض ــی ب خانوادگ
ــگاه  ــواده دانش ــاوره خان ــد مش ــناس ارش کارش
مشــهد و اســتاد مرکــز مشــاوره مدیریــت حــوزه 
علمیــه اصفهــان، بــا موضــوع » ارتباطــات 
خانوادگــی بــا رویکــرد جدیــد )فرامــدرن(« بــا 
هــدف افزایــش مهارت هــای ارتباطــی اعضــای 
خانــواده در مرکــز تخصصــی فقــه و اصــول 

ــد. ــزار ش ــان برگ ــه اصفه النفیس
ــان  ــه اصفه ــز مشــاوره حــوزه علمی اســتاد مرک
بــا طــرح ایــن ســوال کــه »چــرا مــا انســان ها 
دانــش دینــی داریــم، ولــی منــش دینــی 
ــاز کــرد و گفــت:  ــم؟« ســخن خــود را آغ نداری
ــش و  ــه دان ــا انســان ها دارای دو مقول ــه م هم
آگاهــی هســتیم کــه ایــن دو مقولــه کامــا بــا 
هــم فــرق دارنــد؛ درســت ماننــد برخــی کودکانی 
دانش هــای  مذهبــی  خانواده هــای  در  کــه 
و  در جوانــی  امــا  فرامی گیرنــد،  را  مذهبــی 
ــرا  ــوند؛ چ ــی نمی ش ــرادی مذهب ــالی اف بزرگس
ــده،  ــتر ش ــان بیش ــناخت انس ــه ش ــه هرچ ک
ــان  ــت. همچن ــده اس ــی ش ــارش غیراصول رفت

ــوزش  ــون را آم ــای گوناگ ــی مهارت ه ــه برخ ک
ــد. ــل نمی کنن ــا عم ــه آن ه ــا ب ــد، ام می بینن

ــه  ــواده در ادام ــاوره خان ــد مش ــناس ارش کارش
ــک  ــه ی ــبیه ب ــان ش ــن انس ــرد: ذه ــح ک تصری
خاطــرات،  تفکــرات،  کــه  اســت  کارخانــه 
ــت.  ــدات آن اس ــاالت و ... تولی ــات، خی تمای

دارای  کارخانــه  ماننــد  نیــز  انســان  مغــز 
ــم،  ــز قدی ــت. مغ ــی اس ــمت های گوناگون قس
ــر  ــز درون ه ــزآگاه، ســه مغ ــد و مغ ــز جدی مغ

انســانی اســت. 
وی ادامــه داد: حیوانــات نســبت به رفتارهایشــان 

ــس  ــد؛ پ ــری ندارن ــه تفک ــت هیچ گون در طبیع
دارای مغــز قدیــم هســتند. 

ــوان  ــا حی ــان ب ــز انس ــه تمای ــد وج ــز جدی مغ
اســت؛ بــه دلیــل اینکــه انســان ها می اندیشــند؛ 
اضطــراب و نگرانــی ویــژه انســان اســت و ترس 
ــز  ــد در مغ ــوان. هــر انســانی می توان ــرای حی ب
ــرادی  ــد. در اف ــی کن ــز آگاه زندگ ــد و مغ جدی
کــه در مغــز جدیــد زندگــی می کننــد، فرمانــده، 
ــال  ــه دنب ــر روز ب ــا ه ــت. آن ه ــن آن هاس ذه
ــا  ــتند ت ــا هس ــف فرصت ه ــی و کش تنوع آفرین
ــه دلیــل اضطــراب  ــی ب ــد؛ ول ــد کاری کنن بتوانن
ــان  ــد و همزم از حرکــت و پیشــرفت بازمی مانن
ــن  ــد. ای ــال کنن ــه را دنب ــد برنام ــد چن نمی توانن
ــع آب  ــی تاب ــه ای، زندگ ــی حرف ــود زندگ می ش
ــواده و  ــار خان ــرو رفت ــارش پی ــی رفت و هــوا یعن
ــرای  ــه ای ب ــگاه حرف ــن ن همســرش اســت. ای
زندگــی خطرنــاک اســت و هــر لحظــه امــکان 

ــود دارد.   ــی وج ــیبی زندگ ــه سراش ورود ب
ــرادی  ــزآگاه، اف ــراد مغ ــت: اف ــوان داش وی عن
هســتند کــه ارزش هــا بــر آن هــا حکومــت 
ــت  ــع حرک ــی مان ــراب و نگران ــد و اضط می کن
آن هــا نیســت. آن هــا مثــل آســمان هســتند و 
زندگــی آن هــا تحــت تاثیــر آب و هــوا نیســت. 

در حیــن تحصیــل ازدواج می کنــد، بچــه دار 
ــان  ــا بی ــوزه ب ــاوره ح ــن مش ــود و ... .ای می ش
نداشــتن  و  معنــوی  ســرمایه های  اینکــه 
ــزود:   ــه دو قســم از آرامــش هســتند، اف دغدغ
ــد اســام اســت  ــا مــورد تایی اولیــن قســم تنه
ــامی  ــر اس ــش در تفک ــای آرام ــن معن و دومی

ــت. ــردود اس م
وی بــرای تبییــن مطالــب در ادامــه بیــان کــرد: 
اگــر شــخصی طالــب زندگــی موفــق اســت، بــه 
دنبــال همســر خــوب یــا تنهــا بــه دنبــال فرزنــد 
خــوب اســت؛ اگــر در ایــن مرحلــه توقــف کنــد 
دارای مغــز جدیــد اســت. همســر خــوب، فرزند 
ــتند  ــزار هس ــا اب ــوب تنه ــت خ ــوب و موقعی خ
ــن  ــرد در ای ــر ف ــد؛ اگ ــه مقص ــیدن ب ــرای رس ب
ــد اســت و  ــد، یعنــی در مغــز جدی ــه بمان مرحل
وارد مغــزآگاه نشــده اســت؛ یعنــی بــا ذهنــش 

پاســخ  ســریع  بیرونــی  محرک هــای  بــه 
می دهــد. امــا کســی کــه مغــزآگاه اســت، 
ــد  ــرو ارزش هاســت؛ ســریع پاســخ نمی ده پی
ــود زود و  ــبب نمی ش ــی اش س ــرات ذهن و تفک

ــه تصمیــم بگیــرد. عجوالن
ــد  ــی می کن ــد زندگ ــز جدی ــه در مغ ــادری ک م
ــر  ــه ام ــد ب ــی فرزن ــار بی اعتنای ــه ب ــس از س پ
ــاد  ــدش فری ــر فرزن ــر س ــارم ب ــار چه ــاز، ب نم
می زنــد؛ امــا مــادری کــه مغــزآگاه اســت 
را  بــا صبــر و حوصلــه و مهربانــی، فرزنــد 
ــد  ــاده می کن ــادی آم ــال عب ــام اعم ــرای انج ب
نشــان  خــود  از  ســریع  و  تنــد  واکنــش  و 
نمی دهــد. مــادر مغــزآگاه در  یــک مرحلــه 
ــب  ــت و کس ــت تربی ــد و در جه ــی نمی مان باق
مهارت هــا و عمــل بــه آن هــا تــاش می کنــد و 

کار خــود را ادامــه می دهــد. 

استادمرکزمشاورهحوزهعلمیهاصفهان:

مادران مغزآگاه در رسیدن به ارزش ها 
موفق تر هستند

،،
پیــرو  اســت،  مغــزآگاه  کــه  کســی 
ارزش هاســت؛ ســریع پاسخ نمی دهد 
و تفکرات ذهنی اش ســبب نمی شــود 

ــه تصمیــم بگیــرد زود و عجوالن

 شکایت از خدمات سفر در اربعینسی وسه پل جای اِتود زدن نیست
 با شماره ۰۹۶۲۹
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شــماره ابالغنامــه:9610100352206120 شــماره 
پرونــده:9609980352200029 شــماره بایگانــی 

شــعبه:960029 تاریــخ تنظیــم :1396/07/25
اربابــی  مرضیــه  دادخواســت  خصــوص  در 
بــه طرفیــت رضــا فهانــی و محمــد فهانــی 
یوســف فهامــی حســین فهامــی و روح هللا 
فهامــی و زینــب فهامــی و مجیــد فهامــی 
و صغــری مــرادی کــه خوانــدگان مجهــول 
المــکان مــی باشــند بیــن وســیله آگهــی مــی 
گــردد خوانــدگان محتــرم جهــت مالحظــه نظــر 
کارشناســی ظــرف مهلــت 7 روز بــه دادگاه 
مراجعــه و جهــت مالحظــه نظریــه کارشناســی 
و اظهــار هــر مطلبــی نفیــا یــا اثباتــا بــه شــعبه 

ــد ــه نمای مراجع
شــماره : 23843 / م الــف منشــی دادگاه 
ــی  ــی حقوق ــعبه 22 دادگاه عموم ــی ش حقوق

شهرســتان اصفهــان- ی

دادنامه 
ــه  ــماره دادنام ــده : 960384 ش ــه پرون کالس

96/7/24 مــورخ   9609976795300956:
ــل  ــورای ح ــعبه 23 ش ــیدگی : ش ــع رس مرج
کیــوان  امیــر  اصفهــان خواهــان:  اختــالف 
صــراف بیدآبــادی فرزنــد رحیــم نشــانی : 
اصفهان-خیابــان شــمس آبــادی- مقابــل 
ــی  ــک مل ــب بان ــر- جن ــر کبی ــتان امی هنرس
ــده: 1-  ــه اول خوان ــپادا- طبق ــاختمان اس س
محســن ســلیمانی 2- رضــا رحمانــی نشــانی 
ــه  ــه وج ــته: مطالب ــکان خواس ــول الم : مجه
چــک بــه مبلــغ 64/000/000 ریــال  بــا عنایــت 
بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه ی 
مشــورتی اعضــا شــورا، ختــم رســیدگی را اعالم 
و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رأی مــی 
نمایــد. رأی قاضــی شــورای حــل اختــالف در 
ــوان صــراف  ــر کی ــای امی خصــوص دعــوی آق
بیدآبــادی بــه طرفیــت آقــای رضــا رحمانــی بــه 
ــش  ــال )ش ــه 64/000/000 ری ــته مطالب خواس
میلیــون و چهارصــد هــزار تومــان( وجــه چــک 
شــماره 587612   بــه عهــده بانــک کشــاورزی 
قانونی،بــا  انضمــام  مطلــق خســارات  بــه 
ــده و بقــای اصــول  ــات پرون ــه محتوی توجــه ب
ــدم  ــی ع ــان و گواه ــد خواه ــتندات در ی مس
پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه 
ــتحقاق  ــده و اس ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ظه
خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه 
ــه  ــی در جلس ــالغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل خوان
ــه الیحــه  رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگون
و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی در 
مقــام اعتــراض  نســبت بــه دعــوی خواهــان از 
خــود ابــراز و ارائــه ننمــوده لــذا دعــوی خواهان 
علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد کــه بــه  
اســتناد مــواد 310 و 313 قانون تجــارت و 198 
و 515 و 519 و 522 قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی، حکــم بــر محکومیــت خوانــده بــه 
معــادل  ریــال   64/000/000 مبلــغ  پرداخــت 
)شــش میلیــون و چهارصــد هــزار تومــان( 
بابــت اصــل خواســته و 1/850/000 ریــال بابــت 
هزینــه دادرســی  و هزینــه نشــر آگهــی طبــق 
تعرفــه و خســارت تأخیــر تأدیــه از تاریــخ ســر 
ــا تاریــخ  رســید چــک موصــوف )96/4/15( ت
اجــرای حکــم در حــق خواهــان طبــق شــاخص 
بانــک مرکــزی صــادر و اعــالم مــی نمایــد رأی 
ــس  ــت 20 روز پ ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ص
از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و 
پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف20 روز 
قابــل تجدیــد نظرخواهــی در محاکــم عمومــی 
حقوقــی اصفهــان مــی باشــد. ضمنــًا بــا توجــه 
بــه بنــد ب مــاده 107 نســبت بــه خوانــده 
ردیــف اول مجتبــی ســلیمانی قــرار رد دعــوی 

صــادر مــی گــردد.
شــماره  :23883/ م الــف قاضــی شــعبه 23 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

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

 سید علی میر طالبی اسفر جانی
 فرزند سیدنصراله

خواهــان  بانــک انصــار  دادخواســتی بــه 
طرفیــت خوانــده آقایــان ســیدعلی میرطالبــی 
میرطالبــی  ســیدهادی  و  اســفرجانی 
میرطالبــی  هاشــم  ســید  و  اســفرجانی 
اســفرجانی  بــه خواســته مطالبــه وجــه چک و 
تامیــن خواســته و مطالبــه خســارات دادرســی 
و مطالبــه خســارات تاخیــر و تادیــه مطــرح کــه 
ــده  ــه شــماره پرون ــن شــعبه ارجــاع و ب ــه ای ب
 15 شــعبه   9609980351500496 کالســه 
ــان  ــتان اصفه ــی شهرس ــی حقوق دادگاه عموم
ثبــت   و  وقــت رســیدگی مــورخ  1396/09/07 
ســاعت 10:00 تعییــن کــه حســب دســتور 
ــون آییــن  دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73 قان
ــکان  ــول الم ــت مجه ــه عل ــی  ب دادرســی مدن
ــده و درخواســت خواهــان مراتــب  ــودن خوان ب
ــار  ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ی
ــک  ــرف ی ــده ظ ــا خوان ــردد ت ــی گ ــی م آگه
ــر  ــه دفت ــی ب ــخ انتشــار آگه ــاه پــس از تاری م
دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل 
خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد.
دادگاه  منشــی  الــف  م   /23842 شــماره: 
ــی  ــی حقوق ــعبه 15 دادگاه عموم ــی ش حقوق
یزدخواســتی اصفهان-محســن  شهرســتان 

اخطار اجرایی
ــن  ــای حس ــه : آق ــوم علی ــخصات محک مش
ــول  ــت: مجه ــل اقام ــانی مح ــی،  نش عبدالله
ــد  ــای احم ــه: آق ــوم ل ــخصات محک المکانمش

ــوش  ــی ن ــم نبات ــت خان ــا وکال ــژاد ب ــران ن ای
آبــادی، نشــانی محــل اقامــت : خیابــان امــام 
ــرد ،  ــه جهانگ ــه ، کوچ ــجد قائمی ــب مس ، جن
ــه موجــب رای  ــه : ب ــت  محکــوم ب ــر وکال دفت
تاریــخ 95/11/10 حــوزه 4  شــماره 816/95 
شــورای حــل اختــالف شهرســتان کاشــان کــه 
قطعیــت یافتــه اســت محکــوم علیــه محکــوم 
اســت بــه : پرداخــت مبلــغ 20/000/000  ریــال 
ــره چــک : 668816 ، 94/06/25  ــت دو فق باب
، 668817 ، 94/07/10 ، بابــت اصــل محاکمــه 
و پرداخــت مبلــغ 590/000 ریــال بابــت هزینــه 
ــه  ــر تادی ــارت تاخی ــت خس ــی و پرداخ ادرس
طبــق شــاخص ســالیانه بانــک مرکــزی از 
تاریــخ سررســید چکهــا لغایــت اجــرای حکــم 
در حــق محکــوم لــه طبــق رای غیابــی تبصــره 
ــده  ــر از خوان ــم عش ــت نی ــون 306 رعای 2 قان
دریافــت شــود و حــق پرداخــت حــق الوکالــه 
طبــق تعرفــه قانونــی. مــاده 34 قانــون اجــرای 
احــکام: همیــن کــه اجراییــه بــه محکــوم علیــه 
ابــالغ شــد محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف 
ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا 
ــد  ــه بده ــوم ب ــت محک ــرای پرداخ ــی ب ترتیب
ــم و  ــرای حک ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ی
ــه از آن میســر باشــد و در  ــوم ب اســتیفا محک
ــاد  ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــی ک صورت
اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
ــمت  ــه قس ــود را ب ــی خ ــع دارای ــورت جام ص
اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد صریحــا 

ــد. اعــالم نمای
اختــالف  حــل  شــورای   4 شــعبه  قاضــی 

1447 م/الــف  کاشــان 

آگهی مزایده نوبت اول
ــی  ــی دادگاه عموم واحــد اجــرای احــکام مدن
کاشــان بــا توجــه بــه اجرائیــه صــادره از 
شــعبه هشــتم علیــه محمدرضــا فــرزام مبلــغ 
130/000/000ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلغ 
پرداخــت ریــال بابــت خســارت تاخیــر تادیــه از 
ــم  ــرای حک ــان اج ــا زم ــک ت ــدور چ ــان ص زم
ــات  ــای کاال و خدم ــاخص به ــاس ش ــر اس ب
ــغ 6/500/000  ــزی و مبل ــک مرک ــی از بان اعالم
ــداری از  ــی مق ــر دولت ــم عش ــت نی ــال باب ری
ــه  ــا توجــه ب ــه شــامل : ب ــوم علی ــوال محک ام
ــع در  ــک واق نظــر کارشــناس در خصــوص مل
ــا  ــتوده و ب ــدای س ــورا ابت ــدان ش ــان می کاش
توجــه بــه بازدیــد و بررســی بعمــل آمــده محل 
بازدیــد دارای 77/15  متــر مربــع عرصــه و 240 
متــر مربــع اعیانــی مــی باشــد کــه بــا مصالــح 
دیوارهــای آجــری ، ســفالی ، ســقف تیرچــه ، 
ــی گــچ  ــا ، ســطوح داخل نمــای خــارج آجرنم
ــزی و درب  ــی فل ــای خارج ــی ، درب ه ، کاش
هــای داخلــی چوبــی و دارای ســرویس کامــل 
و مشــترکات آب و بــرق و گاز میباشــد. باتوجــه 
بــه مــورد فــوق و موقعیــت محــل و مســاحت 
عرصــه و اعیــان و مشــترکات و متعلقــات 
ارزش عرصــه  و  اعیــان شــش دانــگ از پــالک 
ثبتــی شــماره ملــک 464-13  بخــش 2 دارای 
ــه شــماره ملــک 464-13 و  ســند مالکیــت ب
ــت  ــماره ثب ــند 835620 ش ــی س ــماره چاپ ش
 2 بخــش   207 دفتــر   211 28687 صفحــه 
نــام مالــک احمــد فــرزام ســهم مالکیــت 
ــغ  شــش دانــگ کــه جمعــا شــش دانــگ بال
بــر 8/000/000/000 ریــال هشــت میلیــارد ریــال 
ــی مــی گــردد . توقیــف پــس از جــری  ارزیاب
تشــریفات قانونــی و اینکــه کارشــناس رســمی 
/ منتخــب دادگســتری پــس از بازدیــد بشــرح 
ذیــل اقــدام بــه ارزیابــی نمــوده در تاریــخ 
1396/08/23 از ســاعت 12 لغایــت 13 بــه 
مزایــده مــی گــذارد . بــه هــر کســی و کســانی 
ــر  ــل الذک ــده ذی ــی ش ــغ کارشناس ــه از مبل ک
شــروع واالتریــن مبلــغ را پیشــنهاد نمایــد 
ــدار  ــه خواهــد شــد .خری ــه او فروخت امــوال ب
مــی بایســت ده درصــد از ارزش کل امــوال 
ــی را  ــد و مابق ــع نمای ــس تودی ــی المجل را ف
و  از ســوی مســئولین  مهلتــی کــه  ظــرف 
ــان اجــرای احــکام تعییــن و حداکثــر  متصدی
آن از یــک مــاه تجــاوز نمــی کنــد مــی بایســت 
ــت  ــدار در مهل ــه خری ــد چنانچ ــت نمای پرداخ
مقــرر تعییــن شــده نســبت بــه پرداخــت 
ــس  ــپرده او پ ــد س ــدام ننمای ــاء اق ــی به مابق
از کســر هزینــه مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط 
ــانیکه  ــد . کس ــد گردی ــد خواه ــده تمدی و مزای
ــد  ــد نماین ــه و بازدی ــوال را مالحظ ــد ام مایلن
ــده  ــت مزای ــه وق ــده ب ــد 5 روز مان ــی توانن م
ــه دایــره اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری  ب
مزایــده  ضمنــا  نماینــد.  مراجعــه  کاشــان 
شــورای  مدنــی  احــکام  اجــرای  دایــره  در 
 حــل اختــالف دادگســنری کاشــان برگــزار 

می شود 
ــالف  ــر اجــرای احــکام شــورای حــل اخت مدی

ــف 1452 ــی م/ال ــین خندان ــان ، حس کاش

آگهی مزایده
حــل  شــوراهای  حقوقــی  احــکام  اجــرای 
ــی  ــول توقیف ــر دارد ام ــن در نظ ــالف نایی اخت
ذیــل متعلــق بــه محکــوم علیــه عبــاس 
حســین زاده مزیکــی بــه شــماره پرونــده 
حــل  شــورای  اجرائــی  حقوقــی   161/96
ناییــن جهــت وصــول مطالبــات  اختــالف 
ــق  ــین زاده از طری ــا حس ــه علیرض ــوم ل محک
ــان  ــذا متقاضی ــاند ل ــروش برس ــه ف ــده ب مزای
ــورخ  ــنبه م ــه ش ــد در روز س ــی توانن ــد م خری
ــرای  ــل اج ــح در مح ــاعت 10 صب 96/8/30 س
در  و  دادگســتری حاضــر  احــکام حقوقــی 
مزایــده شــرکت نماینــد برنــده مزایــده کســی 
اســت کــه باالتریــن مبلــغ را پیشــنهاد نمایــد. 
ضمنــا متقاضیــان خریــد بایــد 10 درصــد مبلــغ 
کارشناســی را پرداخــت و بــا در دســت داشــتن 

ــی را  ــر و مابق ــه حاض ــور در جلس ــش مذک فی
قبــل از یــک مــاه از تاریــخ مزایــده بــه حســاب 
ــد .  ــز نماین ــن واری ــتری نایی ــپرده دادگس س
ــی  ــه الزام ــد در جلس ــان خری ــور متقاضی حض
بــوده و طالبیــن مــی تواننــد پنــج روز قبــل از 
انجــام مزایــده از امــوال مشــروحه ذیــل واقــع 
در پارکینــگ شــهرداری ناییــن بازدیــد نماینــد.

بــه  یــک دســتگاه خــودرو مــان کشــنده 
ــا  ــران 23 ب ــی 55 ع 636/ ای ــماره انتظام ش
مشــخصات ذیــل  الســتیک خــورو در حــدود 
ــه  ــته ک ــب شکس ــای عق ــر دو چراغه 0/70 ه
بایــد تعویــض گــردد. وضعیــت اتــاق و شاســی 
ســالم وضعیــت موتــور بــه گفتــه شــریک 
ــالم  ــال س ــده و فع ــی گردی ــر کل ــودرو تعمی خ
ــار  ــث دارای اعتب ــخص ثال ــه ش ــد. بیم میباش
ســه ماهــه کــه رویــت نگردیــد. مــدل خــودرو 
1383 علیهــذا بــا عنایــت بــه مشــخصات کلــی 
و وضعیــت ظاهــری و اســتعالم از خبــرگان 
ــورو  ــی خ ــی و ارزیاب ــت کارشناس ــی قیم محل
فــوق در حــدود یــک میلیــارد و چهارصــد 
چهــل  و  یکصــد  )معــادل  ریــال  میلیــون 

ــردد. ــن میگ ــان( تعیی ــون توم میلی
ــره اجــرای احــکام  ــف دای شــماره :299 / م ال

حقوقــی شــورای حــل اختــاف ناییــن

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 960903 خواهــان 
دادخواســتی  بروجنــی  شــریعت  شــایان 
مبنــی بر)نســخه ثانــی پیوســت( مطالبــه  بــه 
طرفیــت امیــر حیــدری، ســید عرفــان موســوی 
تقدیــم نمــوده اســت . وقــت رســیدگی مــورخ 
ــا  ــده ب ــن گردی ــاعت 8/30 تعیی 96/9/13 س
ــده  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه مجه ــه ب توج
ــد  ــب در جرای ــان مرات ــای خواه ــب تقاض حس
ــت رســیدگی  ــل از وق ــده قب ــا خوان منتشــر، ت
بــه ایــن شــعبه واقــع اصفهــان  کنارگــذر 
اتوبــان شــهید خــرازی حــد فاصــل خ آتشــگاه 
و میــرزا طاهــر مجتمــع شــماره 3 شــورا شــعبه 
51 مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضور 
وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم 
مقتضــی اتخــاذ مــی شــود. طــی فیــش 
بانکــی بــه شــماره 93119 مبلــغ 120/000 جهــت 
ــت  ــمند اس ــده خواهش ــز ش ــی واری ــر آگه نش
ــق  ــان وف ــه خواه ــه هزین ــد ب ــتور فرمایی دس
مــاده 73 آییــن دادرســی مدنــی یــک نوبــت 
در یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار چــاپ 

ــد.  ــالم نمایی ــن شــعبه اع ــه ای و نتیجــه را ب
شــماره: 23882/م الــف مســئول دفتــر شــعبه 

5 شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 95153 خواهــان 
امیــر حســین عقیلــی دادخواســتی مبنــی بــر 
ــرفی  ــن اش ــت محس ــه طرفی ــث  ب ــب ثال جل
تقدیــم نمــوده اســت . وقــت رســیدگی بــرای 
روز مورخــه 96/9/14 ســاعت 8/30 تعییــن 
گردیــده بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن 
خوانــده حســب تقاضــای خواهــان مراتــب 
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
ــان  ــع در خیاب ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
روبــروی  اربــاب-  خیابــان  اول  ســجاد- 
ــا  ــاختمان صب ــب س ــور- جن ــی پ ــه نیل مدرس
 8165756441 پســتی  کــد  پــالک57- 
مجتمــع شــورای حــل اختــالف اصفهــان- 
شــعبه 9 شــورای حــل اختــالف اصفهــان 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را  اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور 
وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم 

ــود. ــی ش ــاذ م ــی اتخ مقتض
شــماره: 23879/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 9 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 9610100350208302 ابالغنامــه:  شــماره 
ــده:9609980350200576 شــماره  شــماره پرون
تنظیــم:  تاریــخ  شــعبه:960698  بایگانــی 
پــور  حســن  علــی  خواهــان   1396/7/26
دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده حســین 
اســماعیل زاده بــه خواســته اعســار از پرداخــت 
محکــوم بــه تقدیــم دادگاه هــای عمومــی 
شهرســتان شهرســتان اصفهــان نمــوده کــه 
ــه شــعبه 2 دادگاه عمومــی  جهــت رســیدگی ب
حقوقــی شهرســتان اصفهــان واقــع در اصفهــان 
خ چهاربــاغ بــاال خ شــهید نیکبخــت ســاختمان 
طبقــه  اصفهــان  اســتان  کل  دادگســتری 
3 اتــاق شــماره 304 ارجــاع و بــه کالســه 
960698 ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی آن 
ــده  ــن ش ــح تعیی ــاعت 11 صب 1396/09/14 س
اســت . بــه علــت مجهــول المــکان بــودن 
ــز  ــه تجوی ــان و ب ــت خواه ــده و درخواس خوان
مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای 
ــتور  ــی و دس ــور مدن ــالب در ام ــی و انق عموم
ــد  ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی دادگاه مرات
ــده  ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه کثیراالنتش
ــه  پــس از نشــر آگهــی و اطــالع از مفــاد آن ب
دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل 
ضمائــم  و  دادخواســت  دوم  نســخه  خــود 
را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

ــردد. ــر گ ــیدگی حاض رس
 شــماره: 23831/ م الــف منشــی شــعبه دوم 

دادگاه حقوقــی اصفهــان- مســلم امیرانــی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 960184 خواهــان 
ســید جــالل مظفــری دادخواســتی مبنــی بــر 
ــن آزاد  ــان 1- امی ــت آقای ــه طرفی ــه  ب مطالب
کریمــی 2- علیرضــا فتاحیــان تقدیــم نمــوده 

اســت . وقــت رســیدگی بــرای روز ســه شــنبه 
مورخــه 96/9/14 ســاعت 8 صبــح تعییــن 
گردیــده بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن 
خوانــده حســب تقاضــای خواهــان مراتــب 
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
ــان  ــع در خیاب ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
روبــروی  اربــاب-  خیابــان  اول  ســجاد- 
ــا  ــاختمان صب ــب س ــور- جن ــی پ ــه نیل مدرس
 8165756441 پســتی  کــد  پــالک57- 
مجتمــع شــورای حــل اختــالف اصفهــان- 
شــعبه 9 شــورای حــل اختــالف اصفهــان 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را  اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور 
وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم 

ــود.  ــی ش ــاذ م ــی اتخ مقتض
شــماره: 23857/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 9 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 9610466825300038 ابالغنامــه:  شــماره 

پرونــده:9609986825300235 شــماره 
شــماره بایگانــی شــعبه:960261 تاریــخ تنظیــم: 
فروزنــده  فــرزاد  خواهــان   1396/07/27
دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده حاجــی 
اســدی فرزنــد عباس-ســیروس محمــدی 
فرزنــد علــی ظاهــر- فیــض الــه شــیراحمدی 
خســارت  و  وجــه  مطالبــه  خواســته  بــه 
عمومــی  هــای  دادگاه  تقدیــم   دادرســی 
شهرســتان شهرســتان اصفهــان نمــوده کــه 
جهــت رســیدگی بــه شــعبه 31 دادگاه عمومــی 
حقوقــی شهرســتان اصفهــان واقــع در اصفهــان 
نیکبخــت-  شــهید  خ  بــاال-  چهاربــاغ  خ 
ســاختمان دادگســتری کل اســتان اصفهــان- 
طبقــه اول- اتــاق 121 ارجــاع و بــه کالســه 
960261 ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی  
آن 1396/09/14 و ســاعت 11:00 تعییــن شــده 
اســت . بــه علــت مجهــول المــکان بــودن 
ــاکی  ــت خواهان/ش ــم و درخواس خوانده/مته
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــاده 73 قان ــه تجویزم و ب
دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی 
ــت در یکــی  ــک نوب ــب ی و دســتور دادگاه مرات
ــا  ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش از جرای
ــالع  ــی و اط ــر آگه ــس از نش ــم پ خوانده/مته
از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم 
نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت 
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــردد. ــر گ ــیدگی حاض ــت رس جه
دادگاه  منشــی  الــف  م   /23817 شــماره:   
ــی  ــی حقوق ــعبه 31  دادگاه عموم ــی ش حقوق

شهرســتان اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ابالغنامــه:9610100354604950  شــماره 
شــماره پرونــده:9509980359800993 شــماره 
تنظیــم:  تاریــخ   960414 شــعبه:  بایگانــی 
1396/07/25 نظربــه اینکــه در قــرار عــدم 
صالحیــت صــادر از ســوی شــعبه 18 بازپرســی 
ــان شــکایت محمــد  دادســرای عمومــی اصفه
ــی  ــت از محمدرضــا ایوب ــه والی ــی ب ــز ایوب عزی
ــد  ــادی فرزن ــادری حســین اب ــدی ن ــه مه علی
حســین و علــی اســدی حبیــب ابــادی فرزنــد 
محمــد از طــرف ایــن دادگاه در پرونــده کالســه 
و  عنــف  لــواط  اتهــام  بــه   120 960414 ک 
تهدیــد و ایــراد صدمــه بدنــی عمــدی بــا چاقــو 
ــورخ  ــه در م ــه ک ــرار گرفت ــیدگی ق ــت رس تح
جلســه  صبــح   8/30 ســاعت   1396/9/12
ــطه  ــه واس ــت ب ــده اس ــن ش ــیدگی تعیی رس
ــیله در  ــت بدینوس ــل اقام ــودن مح ــوم نب معل
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــاده 344 قان ــرای م اج
ــرف  ــالغ و ظ ــرده اب ــه نامب ــب ب ــری مرات کیف
ــری 2  ــعبه 120 کیف ــوق در ش ــرر ف ــد مق موع
ــاع از  ــام وارده و دف ــه اته ــیدگی ب ــت رس جه
خــود حاضــر گــردد در صــورت عــدم حضــور در 
جلســه دادگاه اقــدام قانونــی بــه عمــل خواهــد 

ــد. آم
شــماره :23836/ م الــف دادگاه کیفــری شــعبه 
اصفهــان)120  شــهر  دو  کیفــری  دادگاه   120

ــابق(- ــی س جزای

دادنامه 
  9609970354501245: دادنامــه  شــماره 
شــماره   1396/07/23 تنظیــم:  تاریــخ 
شــماره  پرونــده:9509980365601837 
خانــم  شــاکی:  شــعبه:960618  بایگانــی 
ســکینه نظــری فرزنــد محمدرضــا بــه نشــانی 
ــاری دارک  ــه غف ــت ال ــه- خ آی اصفهان-زینبی
بــن بســت نــم نبــات پ63 متهمیــن: 1- 
خانــم ضیــاگل حســینی فرزنــد حــاج حســین 
ــی  ــهریاری خلج ــژه ش ــم منی ــت خان ــا وکال ب
ــان  ــان خیاب ــه نشــانی اصفه ــد اســکندر ب فرزن
پــل میــر  شــیخ صــدوق شــمالی جنــب 
ــا  ــای علیرض ــه دوم 2- آق ــاختمان 70 طبق س

حســینی بــه نشــانی مجهــول المــکان
و جــرح  1- مشــارکت ضــرب  هــا:  اتهــام 
و جــرح  عمــدی 2- فحاشــی 3- ضــرب 
عمــدی 4- مباشــرت ضــرب و جــرح عمــدی  
گردشــکار: دادگاه ختــم رســیدگی را اعــالم 
ــی  ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــر مب ــرح زی و بش
ــای  ــام آق ــوص اته ــد. رأی دادگاه در خص نمای
علیرضــا حســینی )مشــخصات دیگــری در 
ــاء گل حســینی  ــم ضی دســت نیســت( و خان
فرزنــد حــاج حســین بــا وکالــت خانــم منیــژه 
شــهریاری دایــر بــر مشــارکت در ایــراد ضــرب و 
جــرح عمــدی و فحاشــی دادگاه بــا عنایــت بــه 
ــده،  ــام ش ــات انج ــده، تحقیق ــات پرون محتوی
نظریــه پزشــکی قانونــی، شــکایت شــاکی، 
ــت  ــهود و کیفرخواس ــن و ش ــارات مطلعی اظه
صــادره و اتیــان ســوگند شــرعی توســط شــاکی 

و متــواری بــودن متهــم ردیــف اول و اظهــارات 
ــل  ــوص اص ــف دوم در خص ــم ردی ــر مته اقاری
درگیــری فــی مابیــن و فحاشــی و انــکار 
بالوجــه و دفاعیــات غیــر مؤثــر ایشــان در 
ــن و  ــایر قرای ــرح و س ــرب و ج ــوص ض خص
را محــرز و مســلم  انتســابی  بــزه  امــارات 
بــه مــواد  را مســتندًا  دانســته و متهمیــن 
448، 710،709،449 و 714 قانــون مجــازات 
تعزیــرات  قانــون   608 مــاده  و  اســالمی 
مشــترکًا محکــوم بــه پرداخــت 2 درصــد دیــه 
بــرای حارصــه گــردن و یــک درصــد دیــه بــرای 
ــد  ــک درص ــت و ی ــک راس ــن پل ــه پایی حارص
دیــه بــرای حارصــه بینــی و ســه دهــم درصــد 
بــرای تــورم بــاالی لــب فوقانــی و یــک دوم از 
ــی  ــد ابتدای ــودی بن ــرای کب ــه ب ســه هــزارم دی
انگشــت پنجــم دســت چــپ در حــق شــاکی 
مــی نمایــد کــه مــی بایســت ظــرف یــک ســال 
از زمــان وقــوع درگیــری پرداخــت نمایــد و در 
خصــوص توهیــن و فحاشــی هــر کــدام از 
متهمیــن را محکــوم بــه پرداخــت یــک میلیون 
ــت  ــدوق دول ــال جــزای نقــدی در حــق صن ری
محکــوم مــی نمایــد. رأی صــادره در خصــوص 
ــت روز  ــرف بیس ــی ظ ــف اول غیاب ــم ردی مته
ــت روز  ــی و بیس ــل واخواه ــالغ قاب ــد از اب بع
بعــد از آن قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم 
محتــرم تجدیدنظــر مــی باشــد و در خصــوص 
ــف دوم حضــوری و ظــرف بیســت  ــم ردی مته
روز بعــد از ابــالغ قابــل تجدیــد نظرخواهــی در 
محاکــم محتــرم تجدیــد نظــر مــی باشــد./ض
م الــف/ 23865 دادرس شــعبه 119 دادگاه 

ــان ــری 2 اصفه کیف

دادنامه 
کالســه پرونــده : 960056 شــماره دادنامــه 
رســیدگی:  تاریــخ   9609976794800859  :
96/6/29 مرجــع رســیدگی : شــعبه 18شــورای 
آقــای  اصفهــان خواهــان:  اختــالف   حــل 
بلــوار  :خمینــی شــهر-  اســدهللا ســعیدی 
منتظــری- کوچــه شــهید ابراهیــم روح اللهــی 
زهــرا عســگری:خمینی  وکالــت خانــم  بــا 
شــهر- خ شــریعتی شــمالی- نرســیده بــه 3 
راه شــهید رجائــی نبــش کوچــه 108 خوانــده : 
ــاد  ــای عم ــان 2- آق ــعود دبیری ــای مس 1- آق
دریــس ابوالحســن عبدالجــواد هــر دو مجهــول 
ــه وجــه یــک فقــره  المــکان  خواســته: مطالب
ــورخ  ــه شــماره 9237/302127-12 م چــک ب
95/9/7 گردشــکار: پــس از ارجــاع پرونــده بــه 
ایــن شــعبه و ثبــت آن بــه کالســه فــوق و طــی 
ــورتی  ــه مش ــذ نظری ــی و اخ ــریفات قانون تش
اعضــاء، قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم 
ــی  ــدور رأی م ــه ص ــادرت ب ــی مب ــرح آت و بش
نمایــد:  رای قاضــی شــورا در خصــوص دعــوی 
آقــای اســدهللا ســعیدی بــا وکالــت خانــم 
زهــرا عســگری بــه طرفیــت 1- آقــای مســعود 
دبیریــان 2- آقــای عمــاد دریــس ابوالحســن 
ــک  ــه چ ــه وج ــته مطالب ــه خواس ــواد ب ابوالج
شــماره 9237/302127-12 مــورخ 95/9/7 
ــر  ــت ب ــه دالل ــان ک ــه خواه ــی از ناحی تقدیم
ــر عهــده  ــه میــزان خواســته ب اســتقرار دیــن ب
ــتندات  ــول مس ــاء اص ــته و بق ــدگان داش خوان
مذکــور در یــد مدعــی داللــت بــر بقــاء دیــن و 
اشــتغال ذمــه خوانــدگان و اســتحقاق خواهــان 
در مطالبــه وجــه آن دارد لــذا چــون خوانــدگان 
دفــاع موجهــی در قبــال دعــوی مطروحــه، 
ــه  ــت ذم ــر برائ ــی  ب ــته  و دلیل ــول نداش معم
ــتندًا  ــت. مس ــرده اس ــه نک ــه و ارائ ــود اقام خ
ــن  ــون آئی ــاده 198و515و519و522 قان ــه م ب
دادرســی مدنــی دعــوی مطروحــه را وارد و 
ثابــت دانســته و حکــم بــر محکومیــت خوانــده 
بــه پرداخــت  مبلــغ 150/000/000 ریــال  بابــت 
وجــه چــک مــورد دعــوی و مبلــغ 3/860/000 
ریــال بابــت هزینــه دادرســی و  خســارت 
تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک 
ــر اســاس  ــان اجــرای حکــم ب ــا زم 95/9/7 ت
ــوری  ــزی جمه ــک مرک ــاخص بان ــن ش آخری
اســالمی و نشــر آگهــی و حــق الوکالــه وکیــل 
طبــق تعرفــه در حــق خواهــان صــادر و اعــالم 
مــی نمایــد. رای صــادره غیابــی  و بیســت 
ــن  ــل واخواهــی در همی ــالغ قاب روز پــس از اب
ــل  ــس از آن قاب ــر پ ــت روز دیگ ــعبه و بیس ش
عمومــی  محاکــم  در  نظرخواهــی  تجدیــد 
ــد. در  ــی باش ــان م ــتان اصفه ــی شهرس حقوق
ــه  ــه ب ــا توج ــف اول ب ــده ردی ــوص خوان خص
اینکــه وکیــل خواهــان دعــوای خــود را نســبت 
ــوی  ــرار رد دع ــود ق ــترد نم ــرده مس ــه نامب ب

ــد.  ــی نمای ــالم م صــادر و اع
شــماره: 23862/ م الــف قاضــی شــورای حــل 

اختــالف شــعبه 18 حــوزه قضائــی اصفهــان

دادنامه 
شــماره   960305  : اصلــی  پرونــده  کالســه 
تاریــخ   9609976794500857  : دادنامــه 
رســیدگی 96/7/24 مرجــع رســیدگی : شــعبه 
ــان  ــان خواه ــالف  اصفه ــل اخت ــورای ح 15ش
ــان  ــانی اصفه ــه نش ــدی ب ــال احم ــعود م مس
ــاز اول خ  ــورت ف ــه خ ــی مورچ ــهرک صنعت ش
اول پ 210 وکیــل خواهــان: ســید هــادی 
ــان – خ آمــادگاه  ــه نشــانی : اصفه حســینی ب
ســاختمان گلدیــس ورودی 3 طبقــه ســوم 
بــه  : صمــد مرســلی  واحــد337 خوانــده 
ــه  ــول المــکان  خواســته: مطالب نشــانی: مجه
ــعبه  ــخ 96/7/2 ش ــه تاری ــکار: ب ــه  گردش وج
ــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده کالســه  15  ب
960305 و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــای 
ــا  ــیدگی ب ــم رس ــن خت ــورا ، ضم ــرم ش محت
ــی  ــه شــرح آت ــال ب ــد متع اســتعانت از خداون
ــد.  رای  ــی  نمای ــدور رأی م ــه ص ــادرت ب مب
مــال  مســعود  دعــوی  خصــوص  در  شــورا 

ــینی  ــادی حس ــید ه ــت س ــا وکال ــدی ب احم
بــه طرفیــت صمــد مرســلی بــه خواســته 
مطالبــه وجــه چــک شــماره 868564 مــورخ 
95/3/26 عهــده بانــک ملــی شــعبه ســعدی 
جمعــًا بــه مبلــغ 29/000/000 ریــال  بــه انضمــام 
مطلــق خســارات قانونــی. بــا عنایــت بــه 
محتویــات پرونــده و بقــای اصــول مســتندات 
ــه  ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــان ک ــد خواه در ی
مطالبــه  در  خواهــان  اســتحقاق  و  خوانــده 
وجــه خواســته دارد و اینکــه خوانــده علــی 
رســیدگی  جلســه  در  قانونــی  ابــالغ  رغــم 
ــه و  ــل موج ــه دلی ــه و هیچگون ــور نیافت حض
مــدرک موثــر قانونــی در خصــوص دعــوی 
مطروحــه مبنــی بــر برائــت ذمــه خویــش  
ابــراز و اقامــه ننمــوده، شــورا دعــوی مطروحــه 
را وارد و ثابــت تشــخیص داده  و مســتندًا 
ــن  ــون آئی ــواد198-515-519-522 قان ــه م ب
دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده 
ــت  ــال  باب ــغ 29/000/000 ری ــت مبل ــه پرداخ ب
اصــل خواســته و مبلــغ 442/500 ریــال بابــت 
هزینــه دادرســی و  خســارت تاخیــر تادیــه 
از تاریــخ ســر رســید چــک) 1395/3/26( 
تــا زمــان وصــول براســاس آخریــن شــاخص 
ــق  ــل طب ــه وکی ــق الوکال ــزی و ح ــک مرک بان
ــی  ــالم م ــان صــادر و اع ــه در حــق خواه تعرف
نمایــد. رای صــادره غیابــی محســوب و ظــرف 
مهلــت 20 روز پــس از تاریــخ ابــالغ قابــل 
واخواهــی در همیــن شــعبه و پــس از انقضــای 
ــد  ــل تجدی ــرف 20 روز  قاب ــور، ظ ــت مذک مهل
نظرخواهــی  در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــد . ــی باش ــان م ــتان اصفه شهرس
ــعبه 15  ــی ش ــف قاض ــماره: 23853/ م ال ش

ــان  ــالف اصفه شــورای حــل اخت

دادنامه
 9609976825300578  : دادنامــه  شــماره 
تاریــخ تنظیــم: 1396/04/24 شــماره پرونــده: 
9609986825300161 شــماره بایگانــی شــعبه: 
960173 پرونــده کالســه 9609986825300161 
شــعبه 31 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان 
ــان:  ــماره  خواه ــی ش ــم نهای ــان تصمی اصفه
آقــای امیرعبــاس بخشــائی فرزنــد بهمــن بــه 
نشــانی اســتان اصفهــان - شهرســتان لنجــان 
- شــهر ورنامخواســت - روســتای اشــیان خ 

ــدگان: رودکــی برنــج کوبــی مرواریــد خوان
1. آقــای غــالم رشــیدیان دزفولــی فرزنــد 
خوزســتان  اســتان  نشــانی  بــه  مصطفــی 
 - منصــور  ســیاه   - دزفــول  شهرســتان   -
کدپســتی 6461863134 2. آقــای حســین 
المــکان  مجهــول  نشــانی  بــه  حســینوند 
خواســته هــا: 1. مطالبــه وجــه چــک 2. تامیــن 
ــه  ــر تادی ــارت تاخی ــه خس ــته 3. مطالب خواس
ــی رای دادگاه در  ــارت دادرس ــه خس 4. مطالب
خصــوص دعــوی آقــای امیــر عباس بخشــایی 
فرزنــد بهمــن بــه طرفیــت آقایــان غــالم 
رشــیدیان دزفولــی فرزنــد مصطفــی و حســین 
حســینوند مبنــی بــر مطالبــه مبلــغ دویســت و 
پنجــاه میلیــون ریــال بابــت یــک فقــره چــک 
بــه شــماره 491219 مــورخ 15/1/1395 بــه 
ــه  ــر تادی ــی و تاخی ــارات دادرس ــام خس انضم
بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی دادگاه بــا 
عنایــت بــه محتویــات پرونــده و مالحظــه 
دادخواســت تقدیمــی و رونوشــت مصــدق 
ــدم پرداخــت صــادره از  ــه ع چــک و گواهینام
بانــک محــال علیــه ونظــر بــه اینکــه خوانــدگان 
ــی در جلســه دادرســی  ــالغ قانون ــا وصــف اب ب
حاضــر نشــده و در برابــر دعــوی خواهــان 
ــا  ایــراد یــا دفاعــی بــه عمــل نیــاورده انــد و ب
توجــه بــه بقــاء اصــول اســناد در یــد خواهــان 
ــدگان دارد  کــه حکایــت از اشــتغال ذمــه خوان
ــخیص و  ــت تش ــان را وارد و ثاب ــوی خواه دع
بــا اســتناد بــه مــواد 519 و 198 و 194 قانــون 
آییــن دادرســی مدنــی و مــواد 310 و 313 
قانــون تجــارت و تبصــره الحاقــی مــاده 2 
ــاریه  ــک و استفس ــدور چ ــی ص ــون اصالح قان
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام حکــم بــر 
محکومیــت تضامنــی خوانــدگان بــه پرداخــت 
مبلــغ دویســت و پنجــاه میلیــون ریــال بابــت 
اصلــی خواســته بــه انضمــام خســارت تاخیــر 
ــرخ  ــای ن ــک برمبن ــی چ ــه و ارزش واقع تادی
ــر  ــول ب ــان وص ــا زم ــک ت ــخ چ ــورم از تاری ت
اســاس شــاخص اعالمــی بانــک مرکــزی 
ــغ  ــت مبل ــران و پرداخ ــالمی ای ــوری اس جمه
هشــت میلیــون و ســیصد و هشــتاد و شــش 
ــی در  ــای دادرس ــه ه ــت هزین ــال باب ــزار ری ه
حــق خواهــان صــادر واعــالم مــی نمایــد. ایــن 
رای غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز از تاریخ 
ــس  ــن دادگاه وپ ــی در ای ــل واخواه ــالغ قاب اب
ــا بیســت روز قابــل تجدیدنظــر خواهــی  ازان ت
در دادگاه هــای تجدیــد نظــر اســتان اصفهــان 

ــت. اس
ــعبه 31  ــس ش ــف ریی ــماره 23818/ م ال ش

ــان ــی اصفه ــی حقوق دادگاه عموم

دادنامه
 9609976825301160  : دادنامــه  شــماره 
شــماره   1396/07/20 تنظیــم:  تاریــخ 
شــماره   9609986825300290 پرونــده: 
بایگانــی شــعبه: 960322 پرونــده کالســه 
دادگاه   31 شــعبه   9609986825300290
اصفهــان  شهرســتان  حقوقــی  عمومــی 
آقــای  نهایــی شــماره خواهــان:  تصمیــم 
بــه  بهــرام  فرزنــد  زاده  مجتبــی حســین 
شهرســتان   - اصفهــان  اســتان  نشــانی 
اصفهــان - شــهر اصفهــان - خیابــان آل 
محمــد – کوچــه ارغــوان – پــالک 6 خوانــدہ: 
ــه  ــه ب ــب ال ــد حبی ــی فرزن ــان باق ــای ایم آق
نشــانی اصفهــان - خیابــان هشــت بهشــت - 

بیــن گلــزار و ملــک - نبــش کوچــه صفائــی 
بــه کــد پســتی  ایــران  بیمــه  26 جنــب 
مطالبــه   .1 هــا:  خواســته   8154765431
خســارت تاخیــر تادیــه 2. مطالبــه وجــه 
چــک 3. مطالبــه خســارت دادرســی رای 
ــی  ــای مجتب ــوی آق ــوص دع دادگاه در خص
حســین زاده فرزنــد بهــرام بــه طرفیــت آقــای 
ــر  ــی ب ــه مبن ــب ال ــد حبی ــی فرزن ــان باق ایم
ــون و  ــازده میلی ــیصد و ی ــغ س ــه مبل مطالب
ــره چــک  ــک فق ــت ی ــال باب پانصــد هــزار ری
بــه شــماره 004900 بــه تاریــخ 1391/02/10 
بــه انضمــام خســارات دادرســی و تاخیــر 
تادیــه بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی دادگاه 
ــده و مالحظــه  ــات پرون ــه محتوی ــا توجــه ب ب
دادخواســت تقدیمــی و رونوشــت مصــدق 
چــک و گواهینامــه عــدم پرداخــت صــادره از 
بانــک محــال علیــه و نظــر بــه اینکــه خوانــده 
بــا وصــف ابــالغ قانونــی در جلســه دادرســی 
حاضــر نشــده و در برابــر دعــوی خواهــان 
ــا  ــاورده و ب ــل نی ــه عم ــی ب ــا دفاع ــراد ی ای
توجــه بــه بقــاء اصــول اســناد در یــد خواهــان 
ــده دارد،  ــه خوان ــت از اشــتغال ذم ــه حکای ک
ــخیص  ــت تش ــان را وارد و ثاب ــوی خواه دع
و بــا اســتناد بــه مــواد 519 و 198 قانــون 
ــواد 310 و 313  ــی و م ــی مدن ــن دادرس آیی
ــاده 2  ــی م ــره الحاق ــارت و تبص ــون تج قان
قانــون اصالحــی صــدور چــک و استفســاریه 
ــم  ــام حک ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش مجم
ــغ  ــه پرداخــت مبل ــده ب ــت خوان ــر محکومی ب
ســیصد و یــازده میلیــون و پانصــد هــزار 
ــام  ــه انضم ــته ب ــی خواس ــت اصل ــال باب ری
خســارت تاخیــر تادیــه و ارزش واقعــی چــک 
ــا  ــک ت ــخ چ ــورم از تاری ــرخ ت ــای ن ــر مبن ب
ــر اســاس شــاخص اعالمــی  زمــان وصــول ب
ــغ  ــالمی و مبل ــوری اس ــزی جمه ــک مرک بان
ــال  ــزار ری ــود ه ــت و ن ــون و دویس ــه میلی ن
ــان  ــق خواه ــی در ح ــارات دادرس ــت خس باب
صــادر و اعــالم مــی نمایــد. ایــن رای غیابــی 
ــالغ  ــخ اب ــت روز از تاری ــت بیس ــرف مهل و ظ
قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه و پــس از آن 
ــل تجدیدنظــر خواهــی در  ــا بیســت روز قاب ت
ــان  ــتان اصفه ــر اس ــد نظ ــای تجدی دادگاه ه

ــت. اس
 شــماره :23819 رییــس شــعبه 31 دادگاه 
عمومــی حقوقــی اصفهــان / حجــت الــه 

ــری طاه

آگهی ابالغ اجرائیه
دادنامــه:5- 9/96ش1  پرونــده:  کالســه 
96/1/8محکــوم لــه : زراره ثابتــی فرزنــد 
قاســم ســاکن خــور- خیابــان کاشــانی 
ــزل  ــالک 20- من - ک شــهید ســعادت - پ
شــخصی محمــد کریمــی محکــوم علیــه هــا 
ــجاد  ــال 4- س ــدی 3-ژی ــادی 2-مه : 1-ه
ــوذر  ــدان ن ــاری شــهبازی فرزن همگــی بختی
5- ثریــا شــهبازی بهــزادی همگــی مجهــول 
ــه  ــًا ب ــه : جمع ــتند ب ــوم هس ــکان محک الم
ــد و  ــون و پانص ــک میلی ــغ ی ــت مبل پرداخ
ــته  ــل خواس ــت اص ــال باب ــزار ری ــاه ه پنج
ــه  ــی و ن ــتصد و س ــغ هش ــت مبل و پرداخ
هــزار و ســیصد و هفتــاد و پنــج ریــال بابــت 
ــارت  ــت خس ــه پرداخ ــی و ب ــه دادرس هزین
ــده  تأخیــر تأدیــه چــک هــای موضــوع پرون
ــه  ــا ) 71/4/28 ب ــید آنه ــر رس ــخ س از تاری
ــه  ــال و 70/10/18 ب ــون ری ــک میلی ــغ ی مبل
مبلــغ پانصــد و پنجــاه هــزار ریــال( تــا تاریخ 
تأدیــه وجــه در حــق محکــوم لــه، پرداخــت 
مبلــغ هفتــاد و هفــت هــزار و پانصــد ریــال 
ــدوق  ــی در حــق صن ــم عشــر دولت ــت نی باب
دولــت ، مدیــر اجــرا مکلــف بــه رعایــت 
تبصــره دو مــاده 306 قانــون آییــن دادرســی 

ــند./ب ــی باش ــی م مدن
شــماره :298/ م الــف جعفــر رحیمیــان 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــعبه اول ش ــی ش قاض

ــور خ

اخطاراجرایی
مشــخصات   960280: پرونــده  کالســه 
نــام  هللا   روح  نــام:  علیــه:  محکــوم 
خانوادگــی : کبــاری چقــادری     نشــانی 
محــل اقامــت: مجهــول المــکان مشــخصات 
محکــوم لــه: نــام: غــالم حســین   نــام 
خانوادگــی: ترحمــی هرنــدی  نشــانی محــل 
اقامــت: خ زریــن کــوب تقاطــع داخــل 
گاراژ کرمانــی  محکــوم بــه: بــه موجــب 
رأی شــماره 9609976797900969 مــورخ 
دادگاه  پنجــم  و  چهــل  شــعبه   96/5/28
عمومــی حقوقــی اصفهــان کــه قطعیــت 
ــوم اســت  ــه محک ــه اســت.محکوم علی یافت
ــت  ــال باب ــغ 75/000/000 ری ــت مبل به:پرداخ
اصــل خواســته و 2/075/000 ریــال بابــت 
خســارت  همچنیــن  و  دادرســی  هزینــه 
ــخ ســر رســید چــک  ــه از تاری ــر و تأدی تأخی
در حــق  تاریــخ وصــول  تــا   )95/10/26(
آگهــی  نشــر  هزینــه  و  صــادر  خواهــان 
ــر  ــم عش ــام نی ــادر بانضم ــال ص 240/000 ری
دولتــی) پرونــده فاقــد تامیــن و اعســار مــی 
ــکام:  ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان ــد. م باش
همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ 
ــرف  ــت ظ ــف اس ــه مکل ــوم علی ــد، محک ش
ــرا  ــع اج ــه موق ــاد آن را ب ــدت ده روز مف م
بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم 
بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای 
ــه از آن میســر  حکــم و اســتیفاء محکــوم ب
ــه  ــادر ب ــود را ق ــه خ ــی ک ــد و در صورت باش
ــرف  ــد ظ ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف اج
مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را 
بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی 

ــد. ــالم نمای ــا اع ــدارد، صریح ن
ــعبه 45  ــر ش ــف دفت ــماره23851/ م ال ش
مجتمــع شــماره یــک  شــورای حــل اختــالف 

شهرســتان اصفهــان
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9 توپ و تور
عنوان بهترین بازیکن جهان 

به »کریستیانو رونالدو« رسید
»کریســتیانو رونالــدو« بــا پیشــی گرفتــن از لیونــل 
مســی، بــار دیگــر عنــوان بهتریــن بازیکــن جهــان را 

از ســوی فیفــا بــه خــود اختصــاص داد. 
رونالــدو ســال گذشــته نیــز ایــن عنــوان را در 
رقابــت بــا مســی از آن خــود کــرده بــود. همان طــور 
انتخــاب  مراســم  در  می شــد  پیش بینــی  کــه 
ــوی  ــان از س ــال جه ــال ۲۰۱۷ فوتب ــای س بهترین ه
فیفــا، عنــوان بهتریــن بازیکــن بــه کریســتیانو 
رونالــدو رســید؛ ســتاره پرتغالــی کــه ســال گذشــته 
ــود  ــگا را فتــح کــرده ب ــا و اللی ــان اروپ لیــگ قهرمان
بــار دیگــر در رقابــت بــا لیونــل مســی توانســت ایــن 

ــد.  ــب کن ــوان را کس عن
دیه گــو مارادونــا و رونالــدوی برزیلــی مســئول 
اهــدای جوایــزه بهتریــن بازیکــن ســال ۲۰۱۷ فیفــا 

ــد.  بودن
بهتریــن بازیکــن ســال ۲۰۱۷ از لیونل مســی و نیمار 
بــه خاطــر حضورشــان در ایــن مراســم قدردانــی کــرد 
ــش در  ــاش هم تیمی های ــزه را حاصــل ت ــن جای و ای

رئــال مادرید دانســت. 
ــد(،  ــال مادری ــال - رئ ــدو )پرتغ ــتیانو رونال کریس
لیونــل  و  ســن ژرمن(  پــاری   - )برزیــل  نیمــار 
مســی )آرژانتیــن - بارســلونا(، ســه کاندیــدای ایــن 
ــن  ــزه بهتری ــان جای ــش زن ــد. در بخ ــش بودن بخ

ــید. ــد رس ــس از هلن ــکار مرتن ــه لی ــن ب بازیک

 بازیکن سابق سپاهان 
کفش هایش را آویخت

ــما  ــپاهان، رس ــابق س ــن س ــری، بازیک ــادی جعف ه
ــی  ــن خداحافظ ــوان بازیک ــه عن ــال ب ــای فوتب از دنی
ســپاهان  در  را  درخشــانی  دوران  وی کــه  کــرد. 
ــگ  ــی لی ــابقه دو قهرمان ــم س ــن تی ــا ای ــد و ب گذران
برتــر، ســه قهرمانــی جــام حذفــی و حضــور در جــام 
از  را در کارنامــه دارد، پــس  باشــگاه های جهــان 
ســپاهان در تیم هایــی مثــل گســترش فــوالد تبریــز، 
ابومســلم خراســان و شــهرداری اراک بازی و امســال 
نیــز بــه طــور رســمی بــا مســتطیل ســبز وداع کــرد. 
ــح دادم  ــال ترجی ــت: امس ــاره گف ــری در این ب جعف
کــه دیگــر بــازی نکنــم و بــه عنــوان بازیکــن از 
ــه از آن دارم  ــی ک ــه خاطرات ــا هم ــال ب ــای فوتب دنی
ــرا در کاس هــای مربیگــری  ــم. اخی خداحافظــی کن
ــدوارم در  ــد امی ــدا بخواه ــر خ ــرده ام و اگ ــرکت ک ش

ــم.  ــق باش ــه موف ــن عرص ای
وی ادامــه داد: از همــه کســانی کــه در ایــن ســال ها 
ــه  ــپاهان ک ــواداران س ــژه ه ــد، به وی ــاری کردن ــرا ی م
هنــوز هــم مــرا فرامــوش نکرده انــد، بی نهایــت 
سپاســگزارم. مــن بهتریــن خاطــرات عمــرم را در 
ــازی  ــر ب ــه دیگ ــم ک ــاال ه ــته ام و ح ــم داش ــن تی ای
می دانــم  ســپاهان  هــوادار  را  خــود  نمی کنــم، 
و امیــدوارم ایــن تیــم هرچــه زودتــر دوبــاره اوج                                                             

ــرد. بگی

اخبار بانوان

 تمجید فیبا از تیم 
دختران زیر ۱۶ سال ایران

ســایت فدراســیون جهانــی بســکتبال )فیبــا( در گزارشــی 
بــه تمجیــد از عملکــرد تیــم بســکتبال بانــوان زیــر ۱۶ ســال 

ایــران پرداخــت. 
در گــزارش فدراســیون جهانــی دربــاره تیــم بســکتبال 
بانــوان زیــر ۱۶ ســال ایــران آمــده اســت: تیــم بســکتبال 
ــابقات  ــاب در مس ــا حج ــود ب ــور خ ــن حض ــران در اولی ای
ــا، در حــال تاریخ ســازی اســت. قانونــی کــه طبــق آن  فیب
ــا حجــاب در مســابقات  ــا ب ــه تیم هــا اجــازه داده شــد ت ب
ــاذ  ــی ۲۰۱۷ اتخ ــاه م ــد، از م ــرکت کنن ــا ش ــیایی فیب آس
ــال  ــار از س ــن ب ــرای اولی ــران ب ــن ای ــت؛ بنابرای ــده اس ش
ــرکت  ــوان ش ــیایی بان ــی آس ــابقات قهرمان ۱۹۷۴ در مس
کــرده اســت. ایــران در روز دوم مســابقات بــا پیــروزی ۸۹ 
ــه دســت آوردن  ــرای ب ــود را ب ــال راه خ ــل نپ ــر ۳۲ مقاب ب

ــاز کــرد.  ــزرگ ب ــروزی ب یــک پی
روژیــن طاکــوب بــا کســب ۱۷ امتیــاز بــرای ایــران 
ــورد  ــز رک ــی نی ــزل ملک ــدی و غ ــدا گل محم ــید. آی درخش
دابــل را بــرای ایــران بــه ثمــر رســاندند. شــاید نتــوان گفــت 
کــه نتیجــه خــوب ایــران قابــل پیش بینــی بــود؛ امــا ایــن 
نتیجــه نشــان می دهــد کــه تیــم ایــران پتانســیل رســیدن 
بــه ســطح A را دارد. ایــران بــا عملکــردی کــه تاکنــون در 
ــده  ــرای نســل های آین ــر داشــته، راهــی ب مســابقات بنگل

ــاز کــرده اســت. ــوان ب بســکتبال بان

 پیراهن طالیی تور تایلند 
بر تن بانوی لژیونر ایران

بانــوی رکابــزن ایــران در پایــان تــور تایلنــد توانســت 
ــه دســت آورد و اول شــود.  پیراهــن طایــی را ب

دوچرخه ســواری  تــور  پایانــی  و  چهــارم  مرحلــه 
ــزن  ــید و رکاب ــان رس ــه پای ــد ب ــای تایلن ــگ م چیان
ــه  ــوان نخســت را ب ــل امــارات عن ــم االصی ــی تی ایران
ــم  ــک تی ــرای ی ــه ب ــان ک ــا دهق ــت آورد. ماندان دس
ــاعت  ــان ۵ س ــت زم ــا ثب ــد، ب ــی رکاب می زن امارات
ــه  ــار مرحل ــوع چه ــه درمجم ــه و ۳۰ ثانی و ۵۹ دقیق
عنــوان نخســت و پیراهــن طایــی تــور را بــه دســت 

آورد.

رکابزن دستفروش، مربی شد
آتوســا عباســی، رکابــزن ســابق تیــم ملــی دوچرخه ســواری 
ــه  ــس از اینک ــد، پ ــر ش ــی او منتش ــر دستفروش ــه خب ک
ــادر  ــگاه داری او را ص ــوز باش ــرد مج ــام ک ــیون اع فدراس
ــوان  ــه عن ــزن را ب ــن رکاب ــم ای ــران ه ــت ته ــد، هیئ می کن

ــی منصــوب کــرد.  مرب
گفتنــی اســت رئیــس هیئــت دوچرخه ســواری تهــران در 
ــی غــرب شــهر تهــران  ــوان مرب ــه عن حکمــی عباســی را ب

منصــوب کــرد.

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

جــاری  آبان مــاه  اول  دوشــنبه  روز  عصــر 
ــر کل ورزش و  ــینی، مدی ــد سلطان حس محم
ــت  ــک نشس ــان، در ی ــتان اصفه ــان اس جوان
خبــری کــه بــا حضــور جمعــی از خبرنــگاران 
ــه  ــه مناســبت هفت ــان ب ورزشــی نویس اصفه
تربیــت بدنــی در ســالن کنفرانــس ورزشــگاه 
ــاره  ــا اش ــود، ب ــده ب ــزار ش ــان برگ ــش جه نق
ــده  ــاره پرون ــی، درب ــای مال ــه محدودیت ه ب
در  واقــع  زمین هــای  مالــکان  شــکایات 
ورزشــگاه بــزرگ نقــش جهــان و بلوکــه کــردن 
۱۴ ماهــه حســاب های بانکــی اداره کل در 
بــدو مدیریتــش در ایــن اداره کل گفــت: ۳۲۸ 
پــروژه نیمه تمــام ورزشــی هــم در اقصــی 
ــه  ــه می بایســتی ب ــاط اســتان داشــتیم ک نق

می رســیدند. بهره بــرداری  مرحلــه 
 نقش جهان

ــا  ــه ب ــتان ک ــان اس ــر کل ورزش و جوان مدی
معاونــان خــود در این نشســت خبــری حضور 
پیــدا کــرده بــود، از اصحــاب رســانه خواســت 
ــف  ــمت های مختل ــش از قس ــش از پرس پی
نقــش جهــان دیــدن کننــد و از نزدیــک 

شــاهد کارهــای انجام گرفتــه پــس از بازدیــد 
ــض  ــاره تعوی ــدگان AFC درب ــاره نماین چندب
قاچ هــای ۷۰ تنــی کــه بعضــی از آن هــا 
ــند.  ــد، باش ــته بودن ــرک برداش ــوده و ت فرس
بــرای  کــرد:  تصریــح  سلطان حســینی 
ــیب دیده  ــای آس ــض قاچ ه ــرات و تعوی تغیی
ــت ۳.۵  ــه ضخام ــن ب ــن ورق آه ــزار ت ۵۰ ه
تــا ۴ ســانتیمتری آهــن از کشــورهای چیــن 
ــزار  ــش از ۲ه ــا بی ــداری و ب ــن خری و اوکرای
ــا  ــد ت ــل ش ــان حم ــش جه ــه نق ــی ب تریل
داشــتند،  وزن  تــن   ۷۰ کــه  قاچ هایــی 
ــه  ــراوان ب ــاش ف ــا ت ــوند و ب ــی ش فرم ده
نصــب  کار  بــزرگ  جرثقیل هــای  وســیله 
صــورت گرفــت کــه باعــث شــد ادامــه پــروژه 
نقــش جهــان بــا نزدیــک بــه شــش مــاه بــا 

ــود.  ــه ش ــق مواج تعوی
ــه دوم  ــای طبق ــب صندلی ه ــاره نص وی درب
و چمــن طبیعــی زمیــن فوتبــال کــه بــه 
تشــخیص متخصصــان مشــکل آب نداشــته 
و روی خاک هــای آهکــی کاشــته شــده 
ــه  ــور ک ــزود: همان ط ــح داد و اف ــود، توضی ب
دارای  نقــش جهــان  ورزشــگاه  می دانیــد 
بهتریــن زمیــن چمــن فوتبال در آســیا اســت.

 ورزش حرفه ای
ســپس نشســت خبــری بــا اولیــن ســوال از 
ســوی خبرنــگار روزنامــه کیمیــای وطــن آغــاز 
ــش  ــا بی ــان ب ــرا اصفه ــید: چ ــه پرس ــد ک ش
از ۲ میلیــون نفــر جمعیــت نماینــده ای در 
لیــگ برتــر والیبــال کشــور نــدارد؟ تیــم رعــد 
ــر  ــش اسپانس ــت پوش ــان تح ــد اصفه پدافن
ــه اســت؟ چــرا پنجــاه و  ــرار گرفت کاشــانی ق
ــال  ــت ورزشــی تحت الشــعاع فوتب ــک هیئ ی
ــد؟ چــرا ســالن ۳ هــزار نفــری  ــرار گرفته ان ق
ــا تیم هــای  ــد ســال اســت ب کاشــان کــه چن
ــروداری  ــان آب ــال اصفه ــرای والیب ــف ب مختل
کــرده ، پــس از گذشــت بیــش از ۱۵ ســال بــه 

اتمــام نرســیده اســت؟
دکتــر سلطان حســینی، مدیــر کل ورزش و 
ــه ایــن ســواالت  ــان اســتان در پاســخ ب جوان
اظهــار داشــت: این گونــه نیســت؛ مــا در ســال 
ــر ۳۵۰۰ ورزشــکار قهرمــان از  ــغ ب گذشــته بال
ــابقات  ــش مس ــف در بخ ــای مختل هیئت ه
آســیایی، جهانــی و بین المللــی زنــان و مردان 
داشــتیم کــه هــر یــک از آنــان خواســته هایی 
ــک  ــم ی ــن نمی توانی ــق قوانی ــا طب ــد؛ ام دارن
ریــال در ورزش حرفــه ای هزینــه کنیــم؛ بلکــه 

ــان حمایــت از  وظیفــه اداره کل ورزش و جوان
ورزش همگانــی و هیئت هــای ورزشــی اســت؛ 
مضــاف بــه اینکــه اجــرای قانــون تخصیــص 
یــک درصــد از بودجــه کارخانه هــای صنعتــی 
و ادارات بــه ورزش متوقــف شــده کــه دســت 
اداره کل را بــرای کمــک بیشــتر مالــی بــه 

ــود. ــاز گذاشــته ب ــای ورزشــی ب هیئت ه
 ووشوی بانوان

وی اضافــه کــرد: بــا ایــن حــال طی دو ســالی 
کــه عضــو هیئت مدیــره باشــگاه ســپاهان 
هســتم، بــا توجــه بــه محدودیت هــای مالــی 
و موانــع قانونــی کــه فــراروی تیم هــای لیــگ 
برتــر قــرار دارد، بــه درخواســت بنــده امســال 
بســکتبال،  بانــوان،  ووشــوی  رشــته های 
ورزش کبــدی، بدمینتــون و تیــر و کمــان زیــر 
چتــر حمایــت مالــی باشــگاه فــوالد ســپاهان 

ــد. ــرار گرفته ان ق
سلطان حســینی خاطرنشــان کــرد: بــرای مــن 

ــه  ــد؛ امــا هزین ــال فرقــی ندارن ووشــو و والیب
ــری از مــرز یــک  ــال لیــگ برت تشــکیل والیب
ــه  ــا توج ــه ب ــته ک ــم گذش ــان ه ــارد توم میلی
ــه  ــادر ب ــگاه ها ق ــی، باش ــکات مال ــه مش ب
ــه  ــه گفت ــتند و ب ــال نیس ــداری در والیب تیم
ســعید آذری مدیــر عامــل باشــگاه ذوب آهــن 
امســال ۱۲ میلیــارد تومــان بودجــه ایــن 

ــت. ــه اس ــش یافت ــگاه کاه باش
وی اضافــه کــرد: درآذرمــاه امســال خانــه 
شمشــیربازی افتتــاح شــده و از آکادمــی 
علمی تخصصــی بســکتبال کــه بــه همــت 
مرحــوم حــاج محمــد لوافــان خّیــر ورزشــیار 

بهره بــرداری می شــود. بنــا شــده، 
مدیــر کل ورزش و جوانــان یــادآور شــد: روزی 
کــه مســئولیت اداره کل ورزش و جوانــان را 
پذیرفتــم، اســتان اصفهــان دارای ۴۰۰ باشــگاه 
ــدا  ــا پی ــه ۱۲۰۰ باشــگاه ارتق ــک ب ــود کــه این ب

کــرده اســت.

مدیر کل ورزش و جوانان استان در پاسخ به کیمیای وطن:

نمی توانیم یک ریال 
در ورزش حرفه ای هزینه کنیم

ــت.  ــی را وداع گف ــال پرســپولیس دار فان ــم فوتب پیشکســوت تی
ابراهیــم آشــتیانی، از بــزرگان تیــم فوتبــال پرســپولیس کــه مدتی 
ــنبه ۰۲  ــح روز سه ش ــود، صب ــان ب ــه گریب ــت ب ــاری دس ــا بیم ب

ــت.  ــی را وداع گف ــاه دار فان آبان م
دوران  او  شــد.  متولــد   ۱۳۲۵ آذرمــاه  در  آشــتیانی  ابراهیــم 
ــاخه  ــم زیرش ــوالد )تی ــتان و پ ــای بوس ــود را در تیم ه ــی خ جوان
ــه  ــد و از فصــل ۱۳۴۳ توســط عبــاس اکرامــی ب شــاهین( گذران
تیــم بزرگســاالن شــاهین راه یافــت و توانســت در ترکیــب اصلــی 
قــرار بگیــرد. در فصــل ۱۳۴۶ و در بــازی بــا تهرانجــوان، آشــتیانی 
در نیمــه اول یــک کارت قرمــز دریافــت کــرد و همیــن کارت 
ــه  ــه طــوری ک ــازی شــد؛ ب ــن ب ــری در ای زمینه ســاز ایجــاد درگی
درگیــری ایــن بــازی منجــر بــه صــدور اعامیــه از ســوی ســازمان 

ــی وقــت و انحــال باشــگاه شــاهین شــد.  ــت بدن تربی
آشــتیانی در فصــل ۱۳۴۷ رســما بــه پرســپولیس پیوســت و بــا 

ایــن تیــم در جــام باشــگاهای آســیا شــرکت کــرد. ایــن اولیــن 
ــز  ــود کــه آشــتیانی نی ــی در ایــن جــام ب حضــور یــک تیــم ایران
در آن حضــور داشــت. آشــتیانی در فصــل ۱۳۴۸ همــراه بــا 
ــن  ــه بی ــراردادی ک ــر اســاس ق ــان پرســپولیس ب بیشــتر بازیکن
عبــده )مالــک باشــگاه پرســپولیس( و خیامــی )مالــک باشــگاه 
پیــکان( منعقــد شــد، بــه مــدت یــک ســال بــه باشــگاه پیــکان 

نقــل مــکان کــرد. 
ــت. در  ــی راه یاف ــم مل ــه تی ــوف ب ــط رایک ــال توس ــان س در هم
فصــل ۱۳۴۹ او و بازیکنــان پرســپولیس دوبــاره بــه باشــگاه 
ــورگ  ــا  هامب ــازی ب قدیمــی خــود پیوســتند. در فصــل ۱۳۵۰ و ب
ــن  ــا مســئوالن ای ــای آشــتیانی باعــث شــد ت ــازی زیب ــان، ب آلم
تیــم آلمانــی پیشــنهاد بــه خدمــت گرفتــن ایــن مدافــع ۲۵ ســاله 
ــع  ــد کــه بعضــی مســائل مان ــه مســئوالن پرســپولیس بدهن را ب
ایــن انتقــال و آشــتیانی در ایــران مانــدگار شــد. یــادش گرامــی!

ــت  ــد در فهرس ــا بیرانون ــور علیرض ــده ای حض ــه ع ــی ک در حال
ــد  ــی ســاده می دانن ــان را موضوع ــای جه ــن دروازه بان ه برتری
ــران را  ــال ای ــرای فوتب ــابقه ب ــت کم س ــن موفقی ــد ای ــی بای ول

ســتود. 
ــد  ــرر ش ــار مق ــن ب ــرای اولی ــا ب ــای فیف ــم بهترین ه در مراس
ــان هــم انتخــاب شــوند؛  ــال جه بهتریــن دروازه بان هــای فوتب
 آن هــم بــا رأی فقــط ۱۱ نفــر از دروازه بان هــای قدیمــی 
و بــزرگ فوتبــال دنیــا. در ایــن بیــن تصمیــم بــر ایــن گرفتــه 
شــد کــه بهتریــن دروازه بان هــای جهــان )ترجیحــا از هــر قــاره 
ــته  ــرار داش ــه ق ــت اولی ــان( در فهرس ــک دروازه ب ــت کم ی دس
باشــند و از قــاره آســیا و فوتبــال ایــران هــم علیرضــا بیرانونــد 
انتخــاب شــد. هرچنــد کــه طبیعــی اســت کــه بیرانونــد در بیــن 
ــی  ــگاه باالیــی نرســد؛ ول ــه جای ــا ب ــزرگ دنی دروازه بان هــای ب
ــد توجــه داشــت کــه قرارگرفتــن در همیــن فهرســت هــم  بای

ــال  ــرای فوتب ــد،  بلکــه ب ــرای بیرانون ــا ب ــزرگ نه تنه افتخــاری ب
ایــران اســت. حضــور بیرانونــد در ایــن فهرســت اتفاقــی 
ــوده اســت؛  ــرد او در ســال ۲۰۱۷ ب ــه عملک نیســت و بســته ب
بــرای مثــال داویــد دخئــا کــه در ایــن ســال در ترکیــب ثابــت 
ــن  ــه نمی شــد، در ای ــازی گرفت ــه ب ــدان ب منچســتریونایتد چن
فهرســت حضــور نداشــت؛ ولــی دو دروازه بــان از فوتبــال ایتالیــا 
ــن فهرســت حضــور داشــتند.  ــا در ای ــون و دوناروم ــی بوف یعن
 همچنیــن نبــود دروازه بانــی از انگلیــس یعنــی جوهــارت 
و جــک باتلنــد نشــان می دهــد کــه حضــور نامزدهــا ســهمیه ای 
ــده  ــث ش ــه باع ــوده ک ــا ب ــن دروازه بان ه ــرد ای ــوده و عملک نب
ــد  ــته باش ــده داش ــان( دو نماین ــا و آلم ــور )ایتالی ــک کش  ی
ــته  ــده ای نداش ــس( نماین ــپانیا و انگلی ــر )اس ــوری دیگ و کش
باشــد. امیدواریــم ایــن موفقیــت بــه دلیــل مســائل طرفــداری 

ــود. ــگ نش ــران کم رن ــال ای ــا، در فوتب از رنگ ه

ورزش

دادنامه
 ۹۶۰۹۹۷۰۳۵۴۵۰۱۲۶۹  : دادنامــه  شــماره 
پرونــده:  شــماره   ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ تنظیــم:  تاریــخ 
شــعبه:  بایگانــی  شــماره   ۹۶۰۹۹۸۰۳۶۵۶۰۰۳۶۴
ــد  ــی فرزن ــیرین درویش ــم ش ــاکی :خان ۹۶۰۶۴۷ ش
ــمالی  ــه ش ــان - خ زینبی ــانی اصفه ــه نش ــی ب رجبعل
کوچــه شــهید دباغیــان بــن بســت اللــه پ۴۴ متهــم 
ــا  ــد محمدرض ــرد فرزن ــی ف ــا بابائ ــای احمدرض : آق
ــاق  ــرک انف ــام: ت ــکان اته ــول الم ــانی مجه ــه نش ب
گردشــکار: دادگاه پــس از بررســی محتویــات پرونــده 
ــادرت  ــر مب ــرح زی ــه ش ــام و ب ــم رســیدگی را اع خت
ــوص  ــد رای دادگاه در خص ــی نمای ــدور رای م ــه ص ب
اتهــام آقــای احمدرضــا بابائــی فــرد فرزنــد محمدرضــا 
دایــر بــر تــرک انفــاق همســر دائــم موضــوع شــکایت 
خانــم شــیرین درویشــی دادگاه بــا عنایــت محتویــات 
ــه  ــه اینک ــر ب ــده، نظ ــام ش ــات انج ــده، تحقیق پرون
یکــی از ارکان بــزه مزبــور اســتطاعت مالــی اســت کــه 
ــه اظهــارات شــاکی و  ــا عنایــت ب ــه ب در مــا نحــن فی
شــهود و تحقیقــات محلــی اســتطاعت مالــی ایشــان 
احــراز نگردیــده و بــا توجــه بــه عــدم حضور شــاکی در 
جلســه رســیدگی جهــت انجــام تحقیقــات مــورد نیــاز 
دادگاه و ارائــه مــدارک و دالیــل مــورد نیــاز و بــا عنایت 
ــده  ــراز نگردی ــی اح ــت بزه ــل برائ ــت اص ــه حاکمی ب
ــاده ۴  ــون اساســی و م ــه اصــل ۳۷ قان و مســتندًا ب
ــون  ــاده ۱۲۰ قان ــری و م ــی کیف ــن دادرس ــون آیی قان
مجــازات اســامی رای بــر برائــت متهــم صــادر و اعام 
ــرف  ــوده و ظ ــوری ب ــادره حض ــردد . رای ص ــی گ م
بیســت روز بعــد از ابــاغ قابــل تجدیدنظرخواهــی در 

ــد. ــی باش ــان م ــر اصفه ــرم تجدیدنظ ــم محت محاک
ــفیعی  ــر ش ــید داود می ــف س ــماره: ۲۳۸۶۴/ م ال ش

ــان ــری دو اصفه ــعبه ۱۱۹ دادگاه کیف دادرس ش

دادنامه 
 ۹۶۰۹۹۷۰۳۶۹۱۰۰۵۷۹  : دادنامــه  شــماره 
پرونــده:  شــماره   ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ تنظیــم:  تاریــخ 
شــعبه:  بایگانــی  شــماره   ۹۳۰۹۹۸۳۷۲۰۳۰۰۹۴۵
 ۹۳۰۹۹۸۳۷۲۰۳۰  ۰۹۴۵ پرونــده کاســه   ۹۵۰۸۰۹
اصفهــان  اســتان  تجدیدنظــر  دادگاه   ۹ شــعبه 
تصمیــم نهایــی شــماره تجدیدنظرخــواه: آقــای زیــن 
ــت  ــا وکال ــر ب ــی اکب ــد عل ــفاعت فرزن ــن ش العابدی
ــانی  ــه نش ــاگل ب ــد آق ــمی فرزن ــد هاش ــای محم آق
گلپایــگان - ابتــدای بلــوار ســلمان فارســی روبــروی 
مجتمــع پارســیان دفتــر وکالــت آقــای محمــد 
حســین نباتــی تجدیدنظرخوانــده: آقــای ســید حمید 
رضــا حجــازی نــژاد فرزنــد رضــا بــه نشــانی مجهــول 
شــماره  دادنامــه  خواســته:  تجدیدنظــر  المــکان 
ــورخ ۹۵/۳/۱۶ صــادر شــده از شــعبه دوم  ۰۰۳۸۵ م
دادگاه عمومــی حقوقــی گلپایــگان. گردشــکار: دادگاه 
ــاوره  ــام مش ــده و انج ــات پرون ــی محتوی ــا بررس ب
ــد  ــا اســتعانت از خداون ــم رســیدگی را اعــام و ب خت
متعــال بشــرح ذیــل مبــادرت بصــدور رای مــی 
نمایــد. رای دادگاه تجدیدنظرخواهــی آقــای زیــن 
ــت  ــا وکال ــر ب ــی اکب ــد عل ــفاعت فرزن ــن ش العابدی
ــه ی  ــه دادنام ــبت ب ــمی ، نس ــد هاش ــای محم آق
ــده  ــادر ش ــورخ ۹۵/۳/۱۶ ص ــماره ۰۰۰۳۵۸ م ش

از شــعبه دوم دادگاه عمومــی حقوقــی گلپایــگان کــه 
ــید  ــای س ــه آق ــرده علی ــوی نامب ــب آن دع ــه موج ب
ــه  ــر مطالب ــی ب ــد رضــا مبن ــژاد فرزن رضــا حجــازی ن
ــت  ــات جه ــی و اقدام ــترنج رعیت ــه و دس ــق ریش ح
ــده،  ــام ش ــتدالل انج ــا اس ــی ب ــن زراع ــاء زمی احی
غیــر ثابــت تشــخیص و حکــم بــر بــی حقــی صــادر 
گردیــده وارد نیســت واعتــراض موجــه و مدللــی 
ــد انجــام نشــده  ــه را ایجــاب نمای ــه فســخ دادنام ک
ــت  ــاف در مالکی ــود اخت ــت وج ــلم اس ــه مس ، آنج
بشــرح دادنامــه هــای اســتنادی از جملــه رای شــماره 
ــه ۷۸/۱۲۷۸ ع/۲  ــورخ ۹۵/۴/۲۸ در کاس ی ۶۴۰ م
ــود  ــل وج ــال قب ــن س ــگان از چندی ــتان گلپای شهرس
داشــته و خواهــان از آن مطلــع بــوده و تعهــدات 
ــئولیت  ــا مس ــاع ی ــدم اط ــرض ع ــر ف ــراردادی ب ق
ــد  ــته باش ــخگوی خواس ــه پاس ــوده ک ــده نب ــا خوان ب
ــنده  ــه فروش ــه ب ــع از مراجع ــز مان ــادره نی و رای ص
ــا مســتندات  ــور ب ملــک نمــی باشــد، و دادنامــه مزب
و مندرجــات پرونــده مغایــرت نداشــته و مســتندا بــه 
مــاده ۳۵۸ قانــون آییــن دادرســی مدنــی تاییــد مــی 

ــت./ی ــی اس ــن رای قطع ــود ای ش
شــماره : ۲۳۸۱۴ / م الــف مستشــار دادگاه: محمــد 

علــی معقولــی رئیــس دادگاه: مصطفــی عمویــی

اخطاراجرایی
محکــوم  مشــخصات   ۷۲۹-۹۵: پرونــده  کاســه 
علیــه: نــام: طاهــر     نــام خانوادگــی: ابراهیــم 
ــول  ــت: مجه ــد  شــغل : آزاد  نشــانی محــل اقام ون
المــکان مشــخصات محکــوم لــه: نــام: مهــدی   نــام 
ــل  ــانی مح ــغل : آزاد   نش ــان ش ــی: تحویلی خانوادگ
ــادری  پــاک ۳  اقامــت: ۲۴ متــری اول – کوچــه ق
شــماره  رای  موجــب  بــه  بــه:  محکــوم 
حــوزه   ۹۶/۱/۲۶ تاریــخ   ۹۶۰۹۹۷۶۷۹۴۸۰۰۰۷۳
هجدهــم  شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان  
ــه محکــوم  ــه اســت .محکــوم علی کــه قطعیــت یافت
ــت  ــال باب ــغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ری ــه: پرداخــت مبل اســت ب
بابــت  ریــال   ۱/۶۰۵/۰۰۰ مبلــغ  و  اصــل خواســته 
از  تأدیــه   تأخیــر  خســارت  و  دادرســی  هزینــه 
ــورخ  ــک ۹۳۲۰۱۳/۲۷۸۸۰۳ م ــید چ ــر رس ــان س زم
۹۵/۵/۳۰ لغایــت اجــرای حکــم در حــق محکــوم لــه 
ــق  ــی در ح ــر آگه ــه نش ــت هزنی ــن پرداخ و همچنی
ــق  ــی در ح ــر دولت ــم عش ــت نی ــه پرداخ ــوم ل محک
ــاده  ــت.  م ــی اس ــاده غیاب ــت .رای ص ــدوق دول صن
۳۴ قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه 
ــف  ــه مکل ــوم علی ــد، محک ــاغ ش ــه اب ــوم علی محک
ــع  ــه موق ــاد آن را ب ــدت ده روز مف ــرف م ــت ظ اس
اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه 
ــم و  ــه اجــرای حک ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی بده
اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی 
ــد،  ــه ندان ــه اجــرای مفــاد اجرائی کــه خــود را قــادر ب
ــی  ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ــد ظ بای
خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی 

ــد. ــام نمای ــا اع ــدارد، صریح ن
ــع  ــعبه ۱۸ مجتم ــر ش ــف دفت ــماره۲۳۸۵۲/ م ال ش
شــماره یــک  شــورای حــل اختــاف شهرســتان 

ــان اصفه

اخطاراجرایی
ــوم  ــخصات محک ــده :۹۵۰۱۱۰ ش ۵ مش ــه پرون کاس
ــی   ــی: صالح ــام خانوادگ ــا     ن ــی رض ــام: عل ــه: ن علی
ــول المــکان مشــخصات  نشــانی محــل اقامــت: مجه
ــاه  ــی: ش ــام خانوادگ ــن    ن ــام: حس ــه: ن ــوم ل محک
ــان-خ شــریف  ــت: اصفه ســنایی نشــانی محــل اقام
شــرقی – مبــل عالــی قاپــو محکــوم بــه: بــه موجــب 
ــورای  ــوزه ۵  ش ــخ ۹۵/۳/۱۱ ح ــماره ۳۹۴ تاری رای ش
حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه 
به:پرداخــت  اســت  علیــه محکــوم  اســت.محکوم 
ــه  ــته  وج ــل خواس ــت اص ــال باب ــغ ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ ری مبل
ــورخ ۹۴/۹/۲۲  ــای ۶۴۷۲۷۴ م ــماره ه ــه ش ــک ب چ
مــورخ   ۶۴۷۲۷۳ و   ۹۴/۱۰/۲۵ مــورخ   ۶۴۷۲۷۵ و 
۹۴/۸/۲۰ و پرداخــت مبلــغ ۹۴۳/۵۰۰/۰۰۰ ریــال بابــت 
ــه نشــر اگهــی و خســارت  ــه ی دادرســی و هزین هزین
ــه از تاریــخ ســر رســید چــک هــای فــوق  ــر تأدی تاخی
ــه  ــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان ب ــا تاری ــر ت الذک
انضمــام نیــم عشــر دولتــی  مــاده ۳۴ قانــون اجــرای 
احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ 
شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز 
ــا ترتیبــی بــرای  ــه موقــع اجــرا بگــذارد ی مفــاد آن را ب
ــد  ــی معرفــی کن ــا مال ــه بدهــد ی پرداخــت محکــوم ب
کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر 
باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد 
اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبور صــورت جامع 
دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر 

ــد. ــدارد، صریحــا اعــام نمای ــی ن مال
شــماره۲۳۸۵۵/ م الــف دفتــر شــعبه ۵ مجتمــع 
شــماره دو  شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان

اخطاراجرایی
ــده :۹۶۰۱۰۳/ ش ۶ مشــخصات محکــوم  کاســه پرون
ــام خانوادگــی: معصــوم زاده  ــام: محمــد     ن ــه: ن علی
ــول المــکان مشــخصات  نشــانی محــل اقامــت: مجه
ــی:  ــام خانوادگ ــام: ســید علیرضــا    ن ــه: ن ــوم ل محک
ــدر : ســید جــال نشــانی  ــام پ ــاء زواره ن کاظمــی طب
ــرارگاه  ــب ق ــر جن ــان- خ بزرگمه محــل اقامــت: اصفه
بــن بســت مانــی پــاک۱ محکــوم بــه: بــه موجــب رای 
ــخ ۹۶/۵/۱۴ حــوزه  شــماره ۹۶۰۹۹۰۰۰۰۰۰۳۶۰۰۸۰۸ تاری
ششــم  شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه 
قطعیــت یافتــه اســت. محکــوم علیــه محکــوم اســت 
بــه: حضــور در دفترخانــه اســناد رســمی و انتقــال ســند 
خــط تلفــن شــماره ۰۳۱۳۲۶۴۳۲۰۰ بنــام خواهــان 
مــاده ۳۴ قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه 
بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف 
اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا 
بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد 
یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه 
ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ــادر ب خــود را ق
ــود را  ــی خ ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ
ــدارد،  ــی ن ــر مال ــد و اگ ــلیم کن ــرا تس ــمت اج ــه قس ب
ــر  ــف دفت ــماره۲۳۸۱۰/ م ال ــام نماید.ش ــا اع صریح
ــک  شــورای حــل  شــعبه ششــم مجتمــع شــماره ی

ــان ــاف شهرســتان اصفه اخت
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پیشهناد فیلم

در دنیای تو ساعت چند است؟

کارگردان: صفی یزدانیان
نویسنده: صفی یزدانیان

بازیگــران: لیــا حاتمــی، علــی مصفــا، محمــد فتحــی، زهرا 
حاتمــی، پیــام یزدانی

 خالصه داستان فیلم 
ــاره  ــی در فرانســه یک ب ــس از بیســت ســال زندگ ــی پ گل
ــت  ــهر رش ــش، ش ــران و زادگاه ــه ای ــرد ب ــم می گی تصمی
ــی رود و  ــتقبالش م ــه اس ــت ب ــاد در رش ــد. فره ــفر کن س
می گویــد کــه آشــنایی قدیمــی اســت؛ امــا گلــی اصــا او 

ــاد نمــی آورد.  ــه ی را ب
ــد اســت؟«  ــو ســاعت چن ــای ت ــم ســینمایی »در دنی فیل
اولیــن ســاخته صفــی یزدانیــان، منتقــد، مترجــم و 
نویســنده سرشــناس ایــران اســت. بــه گفتــه  صفــی 
اســت؟«،  چنــد  ســاعت  تــو  دنیــای  »در  یزدانیــان، 
فیلمــی دورگــه اســت، امــا هــر دورگــه اش ایرانــی اســت! 
ــه   ــاوت، ب ــی متف ــخصیت های فرهنگ ــا ش ــی ب ایرانی های
نوعــی بخشــی از زندگــی او و هم نســان او هســتند. 
فیلــم »در دنیــای تــو ســاعت چنــد اســت؟« جایــزه 
ــتیوال  ــی فس ــزه طای ــان و جای ــنواره پوس ــی جش فیپرش
فیلم هــای شــرقی ژنــو را کســب کــرده و در جشــنواره 
ــده  ــش درآم ــه نمای ــائوپائولو و ... ب ــنواره س ــراال، جش ك
اســت. اصــوال کمتــر فیلمــی را می  تــوان تنهــا بــا واژه هــای 
ــا »در  ــرد؛ ام ــذاری ک ــق ارزش  گ ــد« ِ مطل ــا »ب »خــوب« ی
دنیــای تــو ســاعت چند اســت؟« در یــک کام فیلم بســیار 
خوبــی اســت. از اولیــن و اساســی  ترین و مثبت تریــن 
ــه  ــه ب ــه ای اســت ک ــودن فیلمنام ــن خــوب ب ــای ای پایه ه
بهتریــن شــکل ممکــن نوشــته شــده و ایــن اتفــاق بزرگــی 
ــه  ــینمایی ک ــود؛ س ــوب می ش ــران محس ــینمای ای در س
عمــده ضعــف آن از فیلمنامه هــای نه چنــدان قــوی و 

متفاوتــش نشــأت می گیــرد. 
فیلمنامــه »در دنیــای تــو ســاعت چنــد اســت؟« بــا 
ظرافــت تمــام نوشــته شــده و فیلــم را بــه یکــی از بهتریــن 
ــازد. از  ــدل می س ــران ب ــینمای ای ــخ س ــقانه های تاری عاش

ــت.  ــی اس ــای زمان ــه، بازی ه ــزرگ فیلمنام ــن ب محاس
ــف  ــان بخش هــای مختل ــدی دقیقــی می ــه مرزبن هیچ گون
فیلــم وجــود نــدارد و همیــن درهم آمیختگــی زمان هاســت 
کــه بــه فیلمنامــه یــک نــوع منطــق روایــی منحصربه فــرد 

و دوست داشــتنی می بخشــد.

حرف و نقل

تــا ۱۲  از ۵  مطبوعــات  نمایشــگاه  بیست وســومین   
برگــزار  تهــران  امــام خمینــی)ره(  آبان مــاه در مصــای 

. د می شــو
بــه  نمی میــرد«  »اینجــا کســی  فیلــم ســینمایی   
جشــنواره »ماقــات بــا جنــون« کانــادا راه پیــدا کــرد.

محمدحســین  تــازه  فیلــم  »التــاری«،  فیلمنامــه   
ــه  ــه انتظــار باالخــره پروان ــن هفت ــان، پــس از چندی مهدوی

ــت. ــاخت گرف س
 در جدیدتریــن فهرســت »فوربــز« کــه در آن ثروتمنــدان 
ــده کــرده، جــی. کــی.  ــی را رده بن چهره هــای مشــهور اروپای
رولینــگ، نویســنده »هــری پاتــر«، بــه عنــوان ثروتمندترین 
فــرد اروپــا در ســال ۲0۱7 معرفــی شــده و کریســتیانو 
رونالــدو، ســتاره رئــال مادریــد، در جایــگاه دوم قــرار گرفتــه 

اســت.
 غزالــه نظــر و منوچهــر زنــده دل بــه فیلــم ســینمایی »تا 
ــی  ــی زاده و کارگردان ــد ول ــه تهیه کنندگــی فری ده بشــمار« ب
ــا  ســعادت بســتام پیوســتند. فیلمنامــه »تــا ده بشــمار« ب
ــردازد و  ــی می پ ــم زندگ ــه تحکی ــانه ب ــی روان شناس نگاه
ــا  ــی زوجــی ب ــد ســاعت از زندگ ــر چن ــم، روایتگ قصــه فیل

اختــاف ســنی زیــاد اســت.
 ولیــا رابرتــز و لــوکاس هجــز در درامــی بــا عنــوان 
»بــن برگشــته اســت« در نقــش یــک مــادر و پســر ظاهــر 
می شــوند. ایــن درام خانوادگــی را پــدر واقعــی هجــز یعنــی 

ــد. ــی می کن ــز کارگردان ــر هج پیت
 گالــری »بــن« قصــد دارد مجموعــه ای از آثار دســتخط های 

عارفانــه صــادق بریرانــی را به نمایش بگــذارد.
ــان  ــا بی ــارض«، ب ــم »تم ــازنده فیل ــت، س ــد آبس  عب
ــان  ــای جری ــه فیلم ه ــباهتی ب ــچ ش ــش هی ــه فیلم اینک
ــینمایی  ــی س ــای کل ــت: در فض ــدارد، گف ــینما ن ــی س اصل
ایــران بــرای جوان ترهــای غیرخــودی معمــوال اعتبــاری 

ــتند. ــل نیس قائ
ــدی  ــوش عاب ــاخته فرن ــخدمت« س ــن »پیش  انیمیش
 برنــده جایــزه بهتریــن انیمیشــن جشــنواره صربســتان 

شد.
 تعــدادی از هنرمنــدان فعــال و پیشکســوت موســیقی 
نواحــی اســتان سیســتان و بلوچســتان در ســفر اخیــر 
پوشــش  تحــت  هنــری  اعتبــاری  صنــدوق  مدیــران 

بســته های حمایتــی و بیمــه ای قــرار گرفتنــد.
 نمایشــگاه عکــس »مــرز تنهایــی« بــا موضــوع آوارگان 
ــارات  ــه همــراه نقاشــی »یالث ــگادش ب ــرز بن ــار در م میانم
الحســین)ع(« اثــر حبیــب صادقــی در حــوزه هنــری 

ــاح شــد. افتت
ــاط« در  ــف رب ــم »مؤل ــنواره فیل ــت ودومین جش  بیس
ــتند  ــک مس ــد و ی ــم بلن ــان دو فیل ــش میزب ــور مراک کش

ــود. ــد ب ــی خواه ایران
ــا  ــو ب ــاز گفت وگ ــیکر« از آغ ــروه »پارس ــت گ  سرپرس
بــرای  ســینمایی  مشــهور  چهره هــای  و  تهیه کننــدگان 

ســاخت فیلمــی موزیــکال خبــر داد.
 طبــق فراخــوان اعام شــده جشــنواره ملــی شــعر 
ــا  ــنواره ت ــن جش ــرکت در ای ــرای ش ــدان ب ــات، عاقه من آی
پایــان آبان مــاه جــاری فرصــت دارنــد آثــار خــود را در 
ــه  ــه دبیرخان ــف، از راه هــای اعام شــده ب بخش هــای مختل

ــد. ــال کنن ــنواره ارس جش

کوتاه اخبار 

 »جایی در میان خوک ها« را 
در فرشچیان ببینید

ــه نویســندگی  ــان خوک هــا« ب ــی در می نمایــش »جای
آثــول فــوگارد بــا دراماتــورژی و کارگردانــی ســید 
محمدرضــا جزایــری از ۳ تــا ۱۴ آبان مــاه در ســالن 

ــی رود.  ــه م ــان روی صحن ــش اصفه نمای
ــت:  ــات آن گف ــاره جزئی ــش درب ــن نمای ــردان ای کارگ
نمایشــنامه  »جایــی در میــان خوک هــا« در ســال 

ــت.  ــده اس ــته ش ــوگارد نوش ــول ف ــط آث ۱۹۸۸ توس
ســید محمدرضــا جزایــری تصریــح کــرد: ایــن نمایــش 
در ژانــر تــراژدی اجتماعــی بــا موضــوع و ســبک اخاقی 
ســاخته شــده و ســوای اینکــه بــه زمــان و تاریــخ جنگ 
جهانــی دوم برمی گــردد، بــه موضوعــات امــروزی نیــز 

ــی دارد.  کنایه های
وی افــزود: »جایــی در میــان خوک هــا«، روایتگــر 
ــچ ناوروتســکی، ســرباز  ــاول ایوانوی داســتان واقعــی پ
ــی دوم اســت  ــراری ارتــش شــوروی در جنــگ جهان ف
ــی  ــی مخف ــک خوکدان ــال در ی ــک س ــل و ی ــه چه ک

ــود.  شــده ب
طــراح ایــن نمایــش ادامــه داد: کوشــیده ام تــا بــا نــگاه 
ــه کار  ــه ب ــی ای ک ــا روش اجرای ــی خــود و ب و جهان بین

گرفتــه ام، تماشــاگر را ۴۵ دقیقــه راضــی نگــه دارم. 
گفتنــی اســت در ایــن نمایــش بازیگرانــی چــون محمد 
ــم  ــی، مری ــن ربیع ــدی، رامی ــوش موح ــری، فرن جزای
ــی، پرهــام  ــارش طیب ــری، کی ســلیمانی، نرگــس جعف
درودگــر، مینــو شــریفی، شــیوا پرویــزی و پریســا 

ــد.  ــش می کنن ــای نق ــری ایف طاه
ــد  ــش می توانن ــن نمای ــدن ای ــرای دی ــدان ب عاقه من
ــاعت ۱۸:۳0  ــب رأس س ــر ش ــاه ه ــا ۱۴ آبان م از ۳ ت
مجتمــع  در  واقــع  اصفهــان  نمایــش  ســالن  بــه 

مراجعــه کننــد. فرشــچیان  فرهنگی هنــری 

»هیئت مدیره«
نیمه آبان کلید می خورد

مازیــار  بــه کارگردانــی  »هیئت مدیــره«  ســریال 
میــری قــرار اســت هفتــه دوم آبان مــاه کلیــد بخــورد. 
ســریال »هیئت مدیــره« بــه تهیه کنندگــی مهــران 
ــری پربازیگــر  ــری، اث ــار می ــی مازی رســام و کارگردان
اســت کــه بــرای پخــش از شــبکه پنــج تولیــد 
می شــود. ایــن ســریال ایــن روزهــا در مرحلــه 
پایانــی پیش تولیــد بــه ســر می بــرد و قــرار اســت از 
هفتــه دوم آبــان بازیگــران در چیتگــر مقابــل دوربیــن 

ــد.  برون
احســان کرمــی، حدیث میرامینــی، الیــکا عبدالرزاقی، 
لیلــی  دالوری،  امیــر  سجادی حســینی،  فریــد 
رشــیدی، ثریــا قاســمی، کمنــد امیــر ســلیمانی، مریم 
ــی،  ــیرین آقاکاش ــلمی، ش ــد مس ــی، ناهی امیرجال
ــش  ــای نق ــه ایف ــریال ب ــن س ــد در ای ــام کبودون س

می پردازنــد.
ــد  ــت می کن ــی را روای ــن ســریال قصــه زوج جوان ای
ــر  ــد درگی ــه ســاختمانی جدی ــکان ب ــل م ــا نق ــه ب ک

ــوند... . ــازه می ش ــی ت اتفاقات

تصویربــرداری مجموعــه تلویزیونــی »۸7 متــر« بــه کارگردانــی 
کیانــوش عیــاری بــا اضافه شــدن یــک بازیگــر جدیــد در 

ــه دارد.  ــران ادام ته
ــوان  ــه عن غــزل شــجاعی، بازیگــر جدیــدی کــه قــرار اســت ب
ــه  ــی ب ــد، به تازگ ــای نقــش کن ــی ایف ــواده پوردوران ــر خان دخت

ــن ســریال پیوســت.  جمــع بازیگــران ای
هم اکنــون گــروه تصویربــرداری در منــزل خانــواده ســرمدی ها 
ــواده پوردورانی هــا محســوب  ــزرگ خان ــزرگ و مادرب ــه پدرب ک

ــی هســتند.  ــط ســکانس های داخل می شــوند، در حــال ضب
ــه  ــده ادام ــار روز آین ــا چه ــن ت ــن لوکیش ــرداری در ای تصویرب
خواهــد داشــت و ســپس گــروه تولیــد بــه مــدت چهــار مــاه 
ــه لوکیشــن اصلــی ســریال کــه داســتان اصلــی و ماجــرای  ب

ــد.  ــکان می کنن ــل م ــد، نق ــا رخ می ده ــریال در آنج س
فریــده ســپاه منصور، ســعید پیردوســت، علــی دهکــردی، 

ــا  ــجاعی و دیب ــزل ش ــلیمانی، غ ــین س ــران، حس ــا کام فریب
ــرمدی ها  ــه س ــن خان ــد روز و در لوکیش ــن چن ــدی در ای زاه

ــت.  ــد رف ــاری خواهن ــوش عی ــن داری ــل دوربی مقاب
مجموعــه تلویزیونــی »۸7 متــر«، داســتان دو خانــواده بــه نــام 
پوردورانــی و خلیلــی را روایــت می کنــد کــه بــه دنبــال خریــد 
ــد.  ــق می کنن ــی را خل ــردار، ماجراهای ــک کاهب ــه ای از ی خان
ــا  ــی، فریب ــران رجب ــرب، مه ــل پورع ــردی، ابوالفض ــی دهک عل
ــد  ــپاه منصور، محم ــده س ــلیمانی، فری ــین س ــران، حس کام
ــری،  ــکا نصی ــدی، ملی ــا زاه ــی، ســعید پیردوســت، دیب بحران
علــی طالب لــو، نیمــا نــوری زاده و غــزل شــجاعی از بازیگــران 

ــر هســتند.  ســریال ۸7 مت
مجموعــه تلویزیونــی »۸7 متــر«، کاری از گــروه فیلــم و 
ســریال شــبکه یــک سیماســت کــه در ۴0 قســمت ۴۵ 

دقیقــه ای در دســت تولیــد اســت.

ــاره  ــم درب ــن فیل ــد ای ــاز« می گوی ــده »غیرمج تهیه کنن
ــه  ــاش دارد ب ــت و ت ــاق اس ــای ط ــت بچه ه سرنوش
خانواده هــا نشــان دهــد چــه خطراتــی پیــش روی 

ایــن بچه هاســت. 
فیلــم  تهیه کننــده  عامری پویــا،  محمدحســین 
ســینمایی »غیرمجــاز« بــه کارگردانــی حســن یکتاپنــاه 
ــنبه  ــم از چهارش ــن فیل ــت: ای ــم گف ــن فیل ــاره ای درب
۱0 آبان مــاه اکــران عمومــی می شــود و بــه نظــرم 
ــد؛  ــرار کن ــان برق ــا مخاطب ــی ب ــاط خوب ــد ارتب می توان
ــت  ــی را روای ــه اجتماع ــک دغدغ ــاز« ی ــرا »غیرمج زی
می کنــد. بســیاری از خانواده هــا بــا اعضــای ۱7 تــا 
ــا  ــن رو دختره ــد؛ از همی ۲۲ ســال خــود مشــکل دارن
ــرون از  ــد بی ــر می کنن ــرار و فک ــواده ف ــرها از خان و پس
خانــه بــه اهــداف خــود می رســند؛ همــه بــه حرف هــای 

ــرون  ــال خــود را بی ــه آم ــد و کعب ــوش می کنن ــا گ آن ه
از خانــه می بیننــد. »غیرمجــاز« بــه ایــن موضــوع 
پرداختــه کــه پــس از جدایــی از خانــواده، چــه اتفاقــی 
ــرای عضــو جداشــده رخ می دهــد و چــه فســادهایی  ب

ــت. ــن آن هاس در کمی
ــاری  ــاق ج ــه ط ــی ک ــت: هنگام ــده گف ــن تهیه کنن  ای
ــوهر از  ــا زن و ش ــد تنه ــر می کنن ــی فک ــود، برخ می ش
ــی  ــان اصل ــه قربانی ــی ک ــوند؛ در حال ــدا می ش ــم ج ه

ــدان هســتند.  ــن موضــوع فرزن ای
اگــر پــدران و مــادران ببیننــد هنــگام طــاق چــه 
اتفاقاتــی در کمیــن فرزنــدان آن هاســت، قطعــا در 
ــد. »غیرمجــاز«  تصمیــم خــود تأمــل بیشــتری می کنن
همیــن موضــوع را روایــت می کنــد کــه پــس از طــاق 

چــه اتفاقاتــی بــرای فرزنــدان رخ می دهــد.
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در آغازیــن روزهــای فصــل آبــان تصمیــم گرفتیم 
ژانرهــای  در  ســرگرم کننده  چنــد کتــاب  تــا 
گوناگــون و بــرای ســلیقه های مختلــف معرفــی 
کنیــم. اگــر اهــل مطالعــه هســتید خوانــدن ایــن 

ــم. ــه می کنی ــما توصی ــه ش ــزارش را ب گ
 اتاق

ــید  ــده باش ــاق« را دی ــروف »ات ــم مع ــر فیل اگ
ــذت  ــم ل ــن فیل ــده ای ــتان پیچی ــا از داس حتم
ــر  برده ایــد؛ امــا شــاید ندانیــد کــه ایــن فیلــم ب
ــت  ــده اس ــاخته ش ــهور س ــی مش ــاس کتاب اس
کــه اتفاقــا خــود کتــاب نیــز هماننــد فیلــم 
نامــزد جوایــز بســیاری شــد و همچنیــن جوایــز 
ــا  ــا مدت ه ــرد و ت ــت ک ــم دریاف ــیاری را ه بس
در صــدر کتاب هــای پرفــروش جهــان قــرار 

ــت.  داش
ــورخ و  ــنده، م ــو، نویس ــا ُدون اِه ــر اِم ــاق« اث »ات
ــن  ــت؛ ای ــدی اس ــس کانادایی ایرلن فیلمنامه نوی

کتــاب بــرای او نامــزدی در فهرســت نهایــی 
ــل  ــان آورد و وی را تبدی ــه ارمغ ــر را ب ــزه بوک جای

ــرد.  ــان ک ــروش در جه ــنده ای پرف ــه نویس ب
ــه  ــج ســاله ب ــی پن ــد کودک ــه دی ــاق« از زاوی »ات
ــام »جــک« روایــت می شــود؛ کودکــی کــه در  ن
یــک اتــاق بــه همــراه مــادرش زندانــی شــده و 
هیــچ خبــری از دنیــای خــارج نــدارد. خواننده در 
ــا دو محدودیــت روبه روســت؛ اول  ایــن کتــاب ب
حضــور کودکــی پنــج ســاله - جــک - بــه عنوان 
ــی  ــای فیزیک ــای دنی ــر محدودیت ه راوی و دیگ
کــودک! خواننــده تنهــا چیزهایــی را می دانــد کــه 

خــود جــک از آن هــا باخبــر اســت. 
ــادی  ــه و ع ــای روزان ــه کاره ــر روز ب ــرک ه پس
مشــغول می شــود و بــا مــادرش زندگــی شــادی 
ــاق  ــن ات ــد متوجــه می شــویم ای ــی بع دارد. کم
درواقــع زنــدان مــادر و کــودک اســت و زندانبــان 
ــتاده  ــاق ایس ــرون ات ــت، بی ــدی در دس ــا کلی ب

اســت. 
داســتان »اتــاق« نوشــته اِمــا ُدون اِهــو در ایــران 

نیــز پرفــروش شــده و از زمــان انتشــار در ســال 
بــه چــاپ دوازدهــم رســیده  تاکنــون   ۱۳۹0
اســت. »اتــاق« را علــی قانــع بــا همــکاری نشــر 
ــران کــرده اســت.  ــاب ای ــازار کت »آمــوت« وارد ب
ــزار  ــت ۲۳ ه ــا قیم ــد ب ــاب را می توانی ــن کت ای
تومــان از کتابفروشــی های سراســر کشــور تهیــه 

کنیــد.
 ۱۰ قصه تصویری از هزار و یک شب

کتــاب »۱0 قصــه تصویــری از هــزار و یــک شــب« 
بــه روایــت حســین فتاحــی و تصویرگــری فرهــاد 
جمشــیدی به تازگــی تجدیــد چــاپ شــده اســت. 
ــک  ــان و مل ــم روی ــو«، »حکی ــر و دی »ماهیگی
یونــان«، »شــاهین و پادشــاه«، »عاءالدیــن 
و چــراغ جــادو«، »جزیــره ای کــه نهنــگ بــود«، 
»دره الماس هــا«، »بچــه شــیر و آدمیــزاد«، 
»چشــمه جادویــی«، »دراج و الک پشــت ها« 
ــج ســاله«، اســامی داســتان های  و »قاضــی پن

ــت.  ــاب اس ــن کت ای
نویســنده در ایــن اثــر تــاش کــرده داســتان های 
»هــزار و یــک شــب« را بــا زبانــی ســاده و 
ــان  ــوان بی ــودک و نوج ــان ک ــرای مخاطب روان ب
کنــد. ایــن کتــاب از ســوی وزارت آمــوزش و 
ــده  ــی ش ــد معرف ــای رش ــرورش در کتابنامه ه پ
و همچنیــن بــه عنــوان کتــاب مناســب در کتــاب 
فارســی هفتــم )اول متوســطه( ذکــر شــده 

اســت. 
ــال  ــودک و خردس ــد ک ــه واح ــای بنفش کتاب ه
انتشــارات قدیانــی، ایــن کتــاب را در تیــراژ ۲۲00 
نســخه، قطــع رحلــی، ۱۲۶ صفحــه بــا قیمــت ۳0 

ــرار داده  ــدان ق ــار عاقه من ــان در اختی ــزار توم ه
اســت.

 نامه نانوشته
ــایان  ــای ش ــی از رمان ه ــته«، یک ــه نانوش »نام
تاملــی اســت کــه در نشــر بوتیمــار منتشــر شــده 
و توجــه منتقــدان را بــه خــود جلــب کرده اســت.

ــگ در  ــاره  جن ــی درب ــته«، روایت ــه نانوش  »نام
ــت.  ــور اس ــی کش ــق جنوب مناط

ــحاق،  ــدش، اس ــرای فرزن ــه ای ب ــی نام راوی ط
روایتــی را پیــش روی مخاطبــش قــرار می دهــد 
کــه طــی آن تجربــه اش از روزهــای اول نوشــتن 
و اتفاقاتــی را کــه نوشــتن در مســیر زندگــی اش 
درواقــع،  می کنــد.  روایــت  می دهــد،  قــرار 
ــردی  ــا رویک ــت ب ــت اس ــک خودنوش ــان ی رم
از  تجربــه اش  می خواهــد  راوی  نامه نگارانــه. 
ــن  ــد و در ای ــل کن ــرش منتق ــه پس ــتن را ب نوش
راســتا هویــت قومــی و زبانــی و فرهنگــی اش را 

هــم در قالــب آن بــه پســرش، کــه خواننــده نیــز 
در آن مشــارکت دارد، معرفــی می کنــد. 

از جذابیت هــای رمــان، زبــان پیشــنهادی آن 
اســت کــه تلفیقــی اســت از کلمــات بومــی 
ــی  ــع ادب ــواع صنای ــا ان ــه ب ــی ک ــو نامنظم و نح
ــنایی زدایی ها از  ــن آش ــده و همچنی ــته ش آراس
گزاره هــای مرســوم و توصیفــات بــر ادبــی بــودن 
ــاب در ۱۶۴ صفحــه  ــن کت ــزوده اســت. ای آن اف
از ســوی نشــر بوتیمــار بــا قیمــت ۱0 هــزار و ۵00 

ــان منتشــر شــده اســت. توم
 آرامش باران

از  مجموعــه ای  بــاران«،  »آرامــش  کتــاب 
ترانه هــای ایمــان جمشــیدپور اســت کــه توســط 
انتشــارات نجــوای قلــم راهــی بــازار نشــر شــده 
اســت. ایــن کتــاب گلچینــی از ترانه هایــی اســت 
ــروده و  ــر س ــال اخی ــیدپور در ۱۵ س ــه جمش ک
ــت؛  ــرده اس ــیم ک ــر تقس ــه دفت ــه س ــا را ب آن ه
دارد کــه  نــام  روی ســادگی«  »از  اول  دفتــر 
ــدای کار شــاعر اســت و بیشــتر  ــه ابت ــوط ب مرب

ــتند.  ــی هس ــار احساس آث
دفتــر دوم »فصــل بی قــراری« اســت کــه شــاعر 
در ایــن کارهــا در پــی کســب تجربــه بــوده و در 
ــه  ــرار دارد ک ــاران« ق ــن فصــل »آرامــش ب آخری
ــود  ــبی در وج ــش نس ــاهد آرام ــار ش ــن آث در ای

ترانه ســرا هســتیم.
ــای  ــه ترانه ه ــاران«، مجموع ــش ب ــاب »آرام کت
ایمــان جمشــیدپور در ۲00 صفحــه، شــمارگان 
ــان  ــزار و ۵00 توم ــای ۱۴ ه ــه  به ۱000 نســخه و ب
را انتشــارات نجــوای قلــم منتشــر شــده اســت.

،،
دُون اِهـــــــو،  اِمـــــا  اثـــــر  »اتــــــاق«   
نویســنده، مــورخ و فیلمنامه نویس 
کانادایی ایرلنــدی اســت؛ ایــن کتاب 
بــرای او نامــزدی در فهرســت نهایــی 

ــه ارمغــان آورد ــزه بوکــر را ب جای

کتابگردی در میانه پاییز

 وصیت نامه شهید 
محمدحسین مقیمی

بسم هللا الرحمن الرحیم
َهــا الَِّذیــَن َآَمُنــوا َهــْل َأُدلُّکـُـْم َعَلــی  یــا َأیُّ
ــٍم )10(  ــَذاٍب َألِی ــْن َع ــم مِّ ــاَرٍة ُتنِجیکُ ِتَج
ــِه َوَرُســولِِه َوُتَجاِهــُدوَن ِفــی  ُتْؤِمُنــوَن ِباللَّ
ــْم  ــْم َوَأنُفِســکُْم َذلِکُ ــِه ِبَأْمَوالِکُ ــِبیِل اللَّ َس
َخْیــٌر لَّکـُـْم ِإن کُنُتــْم َتْعَلُمــوَن )صــف: 11( 
ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد آیــا بــه 
شــما نشــان بدهــم تجارتــی را کــه برهانــد 

شــما را از عــذاب دردنــاک؟ 
ایمــان بیاوریــد بــه خــدا و رســولش 
ــوال و  ــا ام ــدا ب ــد در راه خ ــاد کنی و جه
جان هایتــان کــه ایــن بهتــر اســت بــرای 

ــد. ــر درک کنی ــما اگ ش
سالم علیکم

ــه امــام زمان)عــج( و نایــب  ــا ســالم ب ب
بــر حقــش امــام خمینــی و شــهدای 
اســالم و انقــالب و جنــگ تحمیلــی، 
حضــور شــما پــدر و مــادر عزیــزم ســالم 
ــما را از راه  ــت ش ــم و دس ــرض می کن ع
ــان  ــدوارم در کارهایت دور می بوســم و امی
موفــق و پیــروز باشــید و مــرا حــالل 

ــد.  کنی
ــد  ــه را می خوانی ــن نام ــه ای ــون ک هم اکن
ــتم و از  ــما نیس ــن ش ــر در بی ــن دیگ م
ایــن دنیــا جــدا شــده و بــه ســوی حــق 

ــرده ام.  ــرواز ک پ
ــه  ــد ک ــکر کنی ــدا را ش ــادرم خ ــدرم و م پ

این چنیــن فرزنــدی داشــته اید و در راه 
ــد  ــادا کاری کنی ــد و مب ــد داده ای خداون

ــود.  ــحال ش ــمن خوش ــه دش ک
بعــد از مــن لبــاس ســیاه نپوشــید و 
ــه »ان هللا  ــد ک ــر کنی ــد و صب ــه نکنی گری
مــع الصابریــن« و هــرگاه خواســتید 
ــییع  ــژه در تش ــد و به وی ــمی بگیری مراس
ــوت  ــی را دع ــتید کس ــر خواس ــازه اگ جن
ــی  ــک عروس ــا از کارت تبری ــد، حتم کنی
اســتفاده کنیــد و بــه مــردم بگوییــد کــه 
حســین بــه آرزویــش )شــهادت( رســید.

و امــا تــو خواهــرم! هماننــد زینــب 
راه  ادامه دهنــده  و  بــاش  کبــری 

. ینــب)س( ز
ــن  ــد از م ــه بع ــد ک ــتانم بگویی ــه دوس ب

ــوض  ــند و ع ــور باش ــد و صب ــه نکنن گری
ــال او و  ــا و امث ــدی رهنم ــه، راه مه گری
دیگــر شــهدا را ادامــه دهنــد و دعــا کنیــد 
ــا  ــز ب ــا را نی ــد م ــاءهللا خداون ــه ان ش ک

ــد.  ــور کن ــا محش آن ه
قســم  را  شــما  عزیــزم!  بــرادران 
ــام را  ــه ام ــهدا ک ــون ش ــه خ ــم ب می ده
ــام  ــت از ام ــز دس ــد و هرگ ــا نگذاری تنه
ــی  ــد کــه جبهه هــا خال ــد و نگذاری برنداری
ــد  ــی نگذاری ــد و ســنگر شــهدا را خال بمان
ــه  ــاز جمع ــنگر نم ــه س ــت جبه و در پش
را  اســالمی  انجمن هــای  و  مســاجد  و 

ــد.  ــی نگذاری خال
ــد و  ــته بیای ــی داش ــن طلب ــس از م هرک
ــکار  ــه بده ــی ک ــرد و هرکس ــه بگی از خان

اســت بدهــکاری اش را بــه جبهه بپــردازد.
ــغ  ــه مبل ــوم ک ــادآور می ش ــه ی در خاتم
ــغ  ــرزاده و مبل ــروز پی ــه فی ــال ب 3000 ری
ــغ 20000  ــاری و مبل ــه خدای ــال ب 3000 ری
ــرادرم  ــه ب ــکارم ک ــپاه بده ــه س ــال ب ری
ــردازد. ــال بپ ــه بیت الم ــداله آن را ب اس

ــد و  ــرا بدهی ــه فق ــال ب ــغ 20000 ری مبل
40000 ریــال دیگــر بــه جبهــه کمــک 
ــا دارم.  ــاس دع ــم التم ــاز ه ــد و ب کنی
ــان  ــدگان و مجروح ــام و رزمن ــرای ام ب
ــه  ــد ک ــا کنی ــهدا و دع ــئوالن و ش و مس
ــهدا  ــا ش ــز ب ــر را نی ــن حقی ــد ای خداون

محشــور بفرمایــد.
خدانگهدار همگی شما!

محمدحسین مقیمی

تئاتر

»هملت« به روایت ثروتی
ــوص،  ــی مخص ــرداد رایان ــون مه ــی چ ــال کارگردانان ــان س ــا پای ت
ــد جدیدتریــن تجربیــات  وحیــد رهبانــی و رضــا ثروتــی قصــد دارن
ــهرزاد«  ــر »ش ــس تئات ــر در پردی ــی تئات ــه کارگردان ــود را در زمین خ

ــد.  ــه ببرن روی صحن
ــری را در  ــت اث ــالی اس ــد س ــه چن ــوص ک ــی مخص ــرداد رایان مه
مقــام کارگــردان روی صحنــه نبــرده، قصــد دارد یکــی از آثــار موفــق 
پیشــین خــود را بــار دیگــر روی صحنــه ببــرد. »خشــم و هیاهــو«، 
ــالن  ــال 7۸ در س ــوص آن را در س ــی مخص ــه رایان ــت ک ــری اس اث
ســایه مجموعــه تئاتــر شــهر بــه صحنــه بــرده بــود. وی قصــد دارد 
ــر  ــس تئات ــاری در پردی ــال ج ــان س ــا پای ــر را ت ــن اث ــر ای ــار دیگ ب
»شــهرزاد« اجــرا کنــد. در اجــرای ایــن اثــر نمایشــی در ســال 
ــی ســلیمانی حضــور  ــد آقاکریمــی و عل ــی چــون مجی 7۸ بازیگران

ــتند.  داش
ــان ســال  ــا پای ــر اســت کــه ت ــی، دیگــر کارگــردان تئات وحیــد رهبان
جــاری، اثــری جدیــد را در پردیــس تئاتــر »شــهرزاد« روی صحنــه 
ــرد. وی قصــد دارد یکــی از نمایشــنامه های »اگــر« و »هنــر«  می ب

را بــه عنــوان جدیدتریــن تجربــه کارگردانــی خــود اجــرا کنــد.
 رضــا ثروتــی از دیگــر کارگردانــان شناخته شــده تئاتــر ایــران اســت 
و قصــد دارد تــا پایــان ســال جــاری نمایــش »هملــت« را در 
ــد. وی پیــش از ایــن نمایــش  ــر »شــهرزاد« اجــرا کن پردیــس تئات

ــود. ــرده ب ــه ب ــه صحن ــام شکســپیر را ب ــار ویلی ــث« از آث »مکب
 همچنیــن افشــین هاشــمی نیــز کــه پیــش از ایــن نمایــش 
ــه  ــر »شــهرزاد« ب »شــیرهای خــان باباســلطنه« را در پردیــس تئات
صحنــه بــرده بــود، قصــد دارد بــار دیگــر ایــن اثــر نمایشــی را در ایــن 

ــد. ــری اجــرا کن ســالن تئات

تلویزیون

 بازگشت »دور همی« و »خندوانه« 
به شبکه نسیم

امیرعبــاس اشــرف، مدیــر روابــط عمومــی شــبکه نســیم، دربــاره آخریــن 
وضعیــت برنامه هــای تولیــدی ایــن شــبکه گفــت: بــر اســاس درخواســت 
گــروه رامبــد جــوان قــرار اســت پخــش فصــل جدیــد »خندوانــه« در روز 
اول نــوروز ۹7 صــورت بگیــرد؛ امــا شــبکه نســیم بــه عوامــل »خندوانــه« 

اعــام کــرده کــه بــرای دهــه فجــر آمادگــی کامــل داشــته باشــند. 
ــن  ــرد: ای ــار ک ــز اظه ــی« نی ــه »دور هم ــد برنام ــل جدی ــاره فص وی درب
برنامــه قطعــا بــا حضــور »مهــران مدیــری« خواهــد بــود و فقــط در بخــش 
ــن  ــد شــد؛ همچنی ــم قدیمــی خواهن ــن تی ــد جایگزی ــم جدی ــل، تی عوام

ــم داشــت.  ــور آن خواهی ــه و دک ــی در برنام ــرات جزئ تغیی
اشــرف دربــاره همزمانــی پخــش »دور همــی« و »خندوانــه« افزود: ســعی 
شــبکه بــر ایــن اســت کــه هــر دو برنامــه مثــل گذشــته همزمــان بــه روی 
آنتــن برونــد؛ امــا اگــر »دور همــی« در زمــان پخــش دچــار تأخیــر شــود، 
پخــش »خندوانــه« آغــاز خواهــد شــد. بــه طــور کلــی پخــش زودهنــگام 

»خندوانــه« بســتگی بــه تعییــن زمــان پخــش »دور همــی« دارد. 
مدیــر روابــط عمومــی شــبکه نســیم دربــاره برنامــه »کتــاب بــاز« بیــان 
کــرد: ایــن برنامــه، یکــی از مهم تریــن برنامه هــای شــبکه نســیم اســت 
و فرهنــگ کتابخوانــی را آمــوزش می دهــد؛ بــه همیــن دلیــل ســازمان و 
شــبکه نســیم توجــه ویــژه ای بــه ایــن برنامــه دارد و پخــش آن همچنــان 
ــاز« قســمت های بعــدی هــم خواهــد  ادامــه خواهــد داشــت. »کتــاب ب

داشــت.
ــرد:  ــان ک ــتان« خاطرنش ــزار داس ــه »ه ــل دوم برنام ــاره فص ــرف درب اش
ایــن برنامــه مناســبتی اســت و بــا تمام شــدن مــاه صفــر، پخــش آن بــه 
ــان می رســد. احتمــال ســاخت فصــل ســوم ایــن برنامــه در صــورت  پای

ــود دارد. ــرایط وج ــودن ش فراهم ب

نشست هنری

هادی مقدم دوست
میهمان چهارمین »انتقال تجربه«

چهارمیــن نشســت »انتقــال تجربــه« بــا حضــور هــادی مقدم دوســت 
روز شــنبه ششــم آبان مــاه در کتابخانــه مرکــزی برگــزار می شــود. 

ــهرداری  ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اصفهــان، دفتــر تخصصــی ســینما پیــرو برنامــه نخســتین دوره 
ــان در  ــی اصفه ــون فیلمنامه نویس ــی فن ــت های تحلیلی آموزش نشس
زمســتان ۹۵ و نظــر بــه اینکــه اصلی تریــن هــدف و مأموریــت دفتــر 
تخصصــی ســینما تمرکــز بــر حــوزه »فیلمنامــه« اســت، در ســال ۹۶ 
اقــدام بــه برگــزاری برنامــه ای تحــت عنــوان »انتقــال تجربــه« کــرده 

اســت. 
سلسله نشســت های انتقــال تجربــه از ســوی دفتــر تخصصــی ســینما 
ســازمان فرهنگی تفریحــی برنامه ریــزی شــده کــه در چهارمیــن برنامــه 
ــس،  ــت«، فیلمنامه نوی ــادی مقدم دوس ــت ها »ه ــن سلسله نشس از ای
کارگــردان، منتقــد و مــدرس ســینما بــه عنــوان مهمــان برنامــه حضــور 

خواهــد داشــت. 
ایــن برنامــه روز شــنبه ششــم آبان مــاه از ســاعت ۱۶ در ســالن 
ــدان  ــه عاقه من ــد شــد ک ــزار خواه ــزی برگ ــه مرک ــات کتابخان اجتماع
ــات  ــب اطاع ــام و کس ــرای ثبت ن ــاه ب ــارم آبان م ــا چه ــد ت می توانن
بیشــتر بــا شــماره های ۳۲۲۴۳۸۹۵ و ۳۲۲۳۹۹۳7 )ســاعات اداری( 

ــد.  تمــاس بگیرن
ــار  ــم افتخ ــزی چــون دیپل ــده جوای ــی اســت مقدم دوســت برن گفتن
ــر  ــم فج ــنواره فیل ــن دوره جش ــت و هفتمی ــه بیس ــن فیلمنام بهتری
ــی در  ــن کارگردان ــن بهتری ــیمرغ بلوری ــی« و س ــم »بی پول ــرای فیل ب
ــرای  ــر ب ــم فج ــن دوره جشــنواره فیل ــو ســی و یکمی ــگاه ن بخــش ن

ــر« شــده اســت. ــه ُمه ــم »ســر ب فیل
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دول ارکا�ن �ج

یک قناری، یک کالغ
کارگردان اصغر عبدالهی
بازیگران حبیب رضایی، 

هنگامه  قاضیانی 
سینما سوره

ملی و راه های نرفته اش
کارگردان تهمینه میالنی

بازیگران میالد کی مرام، ماهور 
الوند، السا فیروزآذر، جمشید 

هاشم پور، افسر اسدی،
سینما چهارباغ

ماالریا
کارگردان پرویز شهبازی

بازیگران ساعد سهیلی، آزاده 
نامداری، ساغر قناعت، آذرخش 

فراهانی، سیامک ادیب
سینما چهارباغ

»غیرمجاز« از سرنوشت بچه های طالق می گویدبازیگران جدید به سریال کیانوش عیاری پیوستند
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آغاز دور جدید ثبت نام سفر عتبات
ســازمان حــج و زیــارت اعــام کــرد: مشــتاقان ســفر 
زیارتــی عتبــات عالیــات از امــروز می تواننــد بــا 
ــن ســازمان  ــات ای ــه ســامانه جامــع عتب مراجعــه ب
ــام کننــد.  ــه ایــن ســفر زیارتــی ثبت ن ــرای اعــزام ب ب
بــا توجــه بــه برنامه ریــزی صــورت گرفتــه، مشــتاقان 
ســفر زیارتــی عتبــات عالیــات بــرای اعزام هــای 
بــازه زمانــی ۲۲ آبــان لغایــت ۲۶ آذر ۱۳۹۶ از ســاعت 
۹ صبــح سه شــنبه دوم آبــان ۹۶ می تواننــد بــا 
ــه ســامانه www.atabat.org.ir نســبت  مراجعــه ب
بــه ثبت نــام قطعــی در کاروان هــای عتبات)ثبت نــام 
بــدون قرعه کشــی( اقــدام کننــد. کســانی کــه بــرای 
ــات  ــع عتب ــامانه جام ــد در س ــار می خواهن ــن ب اولی
 )www.atabat.org.ir( ســازمان حــج و زیــارت
ــی  ــات نام نویس ــات عالی ــی عتب ــفر زیارت ــرای س ب
کننــد، بایــد ابتــدا در ایــن ســامانه بــه عنــوان کاربــر 
ــام،  ــن ثبت ن ــد از ای ــه بع ــد ک ــام کنن ــد ثبت ن جدی
ظرفیت هــای خالــی کاروان هــای عتبــات اســتان 
موردنظــر بــرای کاربــر جدیــد قابــل نمایــش خواهــد 
بــود. متقاضیــان ایــن ســفر زیارتــی بــا مراجعــه بــه 
ــردی  ــور و همــراه داشــتن اطاعــات ف ســامانه مذک
می تواننــد بــرای خــود و همسفرانشــان ثبت نــام 

کننــد.

معافیت از خدمت دانش آموزان 
تا ۲۰ سالگی

ــازمان  ــای س ــور معافیت ه ــموالن و ام ــاون مش مع
وظیفــه عمومــی ناجــا ضوابــط و مقــررات معافیــت 
تحصیلــی دانش آمــوزان را تشــریح کــرد. نجــف 
ــادی از  ــده زی ــت: در ســال جــاری ع ــدزاده گف حمی
دانش آمــوزان مشــمول در سراســر کشــور بــه دلیــل 
ــی در  ــاز تحصیل ــنوات مج ــقف س ــت س ــدم رعای ع
ــر  ــای برت ــب رتبه ه ــم کس ــطه علی رغ ــع متوس مقط
علــت  بــه  دانشــگاهی  آزمون هــای  در  کشــوری 
صراحــت آئین نامــه اجرایــی نتوانســتند از معافیــت 
ــوند؛  ــد ش ــگاهی بهره من ــع دانش ــی در مقاط تحصیل
لــذا دانشــجویان بایــد بــا برنامه ریــزی مناســب 
ــه شــده مقطــع  ــی در نظــر گرفت در ســنوات تحصیل
تحصیلــی خــود را بــه اتمــام برســانند تــا بــرای ادامــه 
تحصیــل در مقاطــع باالتــر دچار مشــکل نشــوند. وی 
افــزود: طبــق تبصــره یــک مــاده ۳۳ قانــون خدمــت 
وظیفــه عمومــی حداکثــر معافیــت تحصیلــی بــرای 
ــت و  ــام اس ــالگی تم ــن ۲۰ س ــا س ــوزان ت دانش آم
مهلــت معرفــی آنــان بــرای تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ــت از  ــس از فراغ ــال پ ــک س ــر ی ــی حداکث خدمت

ــه شــده اســت.  ــل در نظــر گرفت تحصی
حمیــدزاده افــزود: طبــق مــاده ۱۳ آئین نامــه اجرایــی 
هیئــت   8۱/8/۲۹ مصــوب  تحصیلــی  معافیــت 
وزیــران، دانش آموزانــی کــه در مهلــت معرفــی خــود 
یعنــی بعــد از ۲۰ســالگی تمــام فارغ التحصیــل 
ــر را  ــل در مقاطــع باالت ــه تحصی ــکان ادام شــوند، ام

ــت. ــد داش نخواهن

جامعه

آسیب های اجتماعی را 
با ترویج ورزش کاهش دهیم

وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: امــروز، آســیب های 
اجتماعــی نوجوانــان و جوانــان را تهدیــد می کنــد و بــا 
ترویــج ورزش می توانیــم در جهــت کاهــش آن پیــش 

ــم.  بروی
ــازی و  ــته ب ــرد: در گذش ــار ک ــی اظه ــد بطحای ــید محم س
ســرگرمی ها زیــاد بــود. تلویزیــون جــای بــازی و ســرگرمی 
را گرفــت. بــا گذشــت زمــان بــا ورود تکنولــوژی، بازی هــای 
ــا و  ــروز کوچکتره ــت. ام ــون را گرف ــه ای، جــای تلویزی رایان
ــا کنتــرل، کارهــای  ــا یــک کلیــک ی بزرگترهــا نشســته و ب
خــود را انجــام می دهنــد. وی افــزود: امــروز مشــکل 
جــدی مــا در جامعــه ســامت جســمی اســت. خصوصــا 
در دختــران و پســران ایــن موضــوع دیــده می شــود و 
ــر  ــت. وزی ــرار داده اس ــد ق ــورد تهدی ــتر م ــران را بیش دخت
آمــوزش و پــرورش گفــت: در فضــای مدرســه بایــد تحــرک 
داشــته باشــیم. بــه شــدت بــه برنامه هایــی هماننــد 
المپیــاد درون مدرســه ای نیازمنــد هســتیم. وی ادامــه داد: 
هــر وقــت می خواهیــم یــک طــرح را آغــاز کنیــم، منتظــر 
اعتبــار و امکانــات می مانیــم. امــا المپیــاد درون مدرســه ای 
را می تــوان بــا امکانــات محــدود برگــزار کــرد و ورزش 

ــم.  ــج کنی ــوزی را تروی دانش آم
ــن  ــی مظلوم تری ــت بدن ــان تربی ــه داد: مربی ــی ادام بطحای
فرهنگیــان هســتند. آنــان بــا تجهیــزات کــم، ترویــج 
تربیــت بدنــی را دنبــال می کننــد. وی ادامــه داد: بســیاری 
ــرده  ــران ک ــا را نگ ــروز م ــه ام ــی ک ــیب های اجتماع از آس
ــی  ــت بدن ــای تربی ــج برنامه ه ــا تروی ــد ب ــت، می توان اس
ــی  ــد. بطحای ــا کاهــش یاب و ورزشــی، پیشــگیری شــود ی
ــم،  ــه ک ــم بودج ــم علی رغ ــم را می کن ــام تاش ــت: تم گف
شــرایط را بــرای اجــرای برنامه هایــی همچــون المپیادهــای 
ــاطی  ــا نش ــدارس ب ــا م ــم ت ــم کنی ــه ای فراه درون مدرس

داشــته باشــیم.

مهلت و نحوه ثبت سفارش 
تک جلدی کتب درسی

معــاون پشــتیبانی ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی 
ــدی و دوره ای  ــفارش تک جل ــت س ــت ثب ــی از مهل آموزش

ــر داد. ــفندماه خب ــا اس ــی ت ــب درس کت
ــاء،  ــه اولی ــه هم ــان اینک ــا بی ــی زواره ب ــین طای سیدحس
دانش آمــوزان و معلمــان کــه نیــاز بــه کتــاب درســی داشــته 
ــد  ــا دوره ای می توانن ــدی و ی ــورت تک جل ــه ص ــند، ب باش
ــی  ــامانه اینترنت ــتفاده از س ــا اس ــت: ب ــد، گف ــام کنن ثبت ن
ــای  ــفارش کتاب ه ــه س ــبت ب ــوان نس Irtexbook.ir می ت
درســی اقــدام کــرد.وی افــزود: بــا ورود بــه ایــن ســامانه، 
ــم  ــا بتوانی ــود ت ــتی درج ش ــد پس ــد آدرس و ک ــًا بای حتم
کتــب درســی را درب منــازل و از طریــق پســت بــه 

ــم. ــل دهی ــان تحوی متقاضی

کوتاه اخبار 
 دانشجوی مهندسی

در آستانه قصاص
دیــوان عالــی کشــور، حکــم ســه بــار قصــاص دانشــجوی 
مهندســی نفــت بــه جــرم قتــل ســه عضــو خانــواده اش را 
تأییــد کــرد. متهــم پســری ۲۶ســاله اســت کــه نیمه شــب 
8 آذر ۹۳، مــادر، پــدر و پدربــزرگ خــود را در خانه شــان در 

شــهران بــا 4۳ ضربــه چاقــو کشــت.
ــر  ــل تحت تأثی ــکاب هــر ســه قت ــه ارت  او در بازجویی هــا ب
روانگــردان شیشــه اعتــراف کــرد؛ امــا در جلســه محاکمــه 
در شــعبه دهــم دادگاه کیفــری اســتان تهــران مدعــی شــد 
قتــل مــادر و پدربزرگــش توســط پــدرش اتفــاق افتــاده و 
او فقــط پــدرش را کشــته اســت. ایــن ادعــا بــا توجــه بــه 
مــدارک موجــود، مــورد تأییــد قضــات قــرار نگرفــت و آن ها 
ــد.  در نهایــت حکــم ســه بار قصــاص متهــم را صــادر کردن
دیــوان عالــی کشــور نیــز ایــن حکــم را تأییــد کــرد تــا متهم 

در آســتانه طنــاب دار قــرار گیــرد.

 نجات ۲ کارگر مقنی
از عمق ۸ متری چاه

دو کارگــر کــه بــرای کنــدن چــاه فاضــاب بــا قطــع 
ــک  ــا کم ــد ب ــده بودن ــار ش ــری گرفت ــق 8 مت ــرق در عم ب

یافتنــد.  نجــات  ســاری  آتش نشــانان 
ســازمان   ۵ ایســتگاه  مســئول  حقانــی،  محمدرضــا 
آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری ســاری گفــت: 
ــانی  ــامانه ۱۲۵ آتش نش ــا س ــهروندان ب ــاس ش ــی تم ط

ــد.  ــام ش ــاه اع ــر در چ ــدن دو کارگ ــار ش ــه گرفت حادث
عملیــات  فرماندهــی  ســتاد  بافاصلــه  افــزود:  وی 
ــک دســتگاه  ــا ی ــران ایســتگاه ۵ را ب آتش نشــانی، نجاتگ
ــل  ــزات کام ــه تجهی ــز ب ــات مجه ــداد و نج ــودروی ام خ

ــرد.  ــزام ک ــه اع ــل حادث ــه مح ــات ب ــداد و نج ام
حقانــی گفــت: بــا تــاش گــروه امــداد و نجــات بــا رعایــت 
ــدادی  ــزات ام ــری تجهی ــی و به کارگی ــوارد ایمن ــی م تمام
هــر دو کارگــر از درون چــاه نجــات یافتنــد. مســئول 
ــی  ــات ایمن ــانی و خدم ــش نش ــازمان آت ــتگاه ۵ س ایس
شــهرداری ســاری افــزود: مأمــوران آتش نشــانی بــا 
یــادآوری نــکات ایمنــی و توصیــه بــه اســتفاده از تجهیــزات 
ــد. ــان دادن ــت خــود پای ــه مأموری ــران، ب ــه کارگ ــی ب ایمن

ارتباط کثیف قربانی گرفت
ــورد  ــک م ــری ۱4 از ی ــوران کانت ــنبه مأم ــح روز دوش صب
ــه  ــع و ب ــیراز مطل ــای ش ــی از خیابان ه ــدازی در یک تیران
محــل اعــزام شــدند. در بررســی های صــورت گرفتــه 
ــه  ــم رابط ــا ه ــه ب ــی ک ــرد جوان ــد زن و م ــخص ش مش
نامشــروع داشــتند، مدتــی دچــار اختــاف شــده بودنــد که 
ــه  ــا اســلحه کمــری ب ــن اختاف هــا، مــرد ب ــال ای ــه دنب ب
ســمت زن تیرانــدازی و او را از ناحیــه پــا مجــروح می کنــد 
و ســپس بــا همــان اســلحه بــه ســمت ســر خــود شــلیک 

ــازد.  ــان می ب ــرده و ج ک
ــر  ــه تی ــده و س ــتفاده ش ــلحه اس ــه، اس ــل حادث در مح
ــه  ــن زمین ــات در ای ــد. تحقیق ــف ش ــه آن کش ــوط ب مرب

ادامــه دارد.

وزیــر کشــور گفــت: یکــی از مشــکاتی کــه 
باعــث می شــود بنگاه هــای اقتصــادی 
ــودداری  ــی خ ــودکان خیابان ــت ک از فعالی
کننــد، پرداخــت هزینــه بیمــه آن ها اســت 
ــت نســبت  ــه درصــورت ضــرورت، دول ک

ــد. ــدام می کن ــت آن اق ــه پرداخ ب
و  نــود  در  رحمانی فضلــی  عبدالرضــا 

اجتماعــی  شــورای  جلســه  ســومین 
کشــور کــه در محــل وزارت کشــور برگــزار 

ــد. ش
طــی ســخنانی بــا اشــاره بــه پدیــده 
متکدیــان و کــودکان خیابانــی اظهــار 
داشــت: ســاماندهی کــودکان خیابانی در 
ــن  ــر ای ــتر تحت تأثی ــه بیش ــهرهایی ک ش

ــرار  ــت ق ــد در اولوی مســئله هســتند، بای
ــرد. بگی

ــاط  ــن ارتب ــزود: در همی ــه اف وی در ادام
کــودکان و نوجوانــان خیابانــی کــه دارای 
ــر اســاس  ــد ب ــادر هســتند، بای ــدر و م پ
شناســایی کــه صــورت می گیــرد تحویــل 
و  کــودکان  و  شــوند  خانواده هایشــان 

ــی  ــر دلیل ــه ه ــه ب ــی ک ــان خیابان نوجوان
ــود  ــان وج ــواده آن ــایی خان ــکان شناس ام
نداشــت، بــر اســاس عاقه منــدی کــه 
ــای  ــه نهاده ــا ب ــدارس و ی ــه م ــد ب دارن
زیربــط بــرای کســب مهــارت هدایــت 

ــوند. ش
از  یکــی  کــرد:  تأکیــد  کشــور  وزیــر 
مشــکاتی کــه باعــث می شــود بنگاه هــای 
اقتصــادی و کارفرمایــان از فعالیــت ایــن 
افــراد در محــل کار خــودداری کننــد، 

پرداخــت هزینــه بیمــه آن هــا اســت کــه 
ــه  ــر الزم باشــد نســبت ب ــز اگ ــت نی دول
پرداخــت ایــن حــق بیمــه اقــدام خواهــد 
کــرد تــا ایــن افــراد بــا مهارت هایــی کــه 
ــه  ــغول ب ــد مش ــد بتوانن ــوزش دیده ان آم

ــوند. کار ش
ــرای  ــد ب ــت: بای ــی گف ــر رحمانی فضل دکت
ســاماندهی کــودکان و نوجوانــان خیابانــی 
از ظرفیــت خیریــن و NGOهــا اســتفاده 

شــود.
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ــد اســت.  ــان جدی ــک گفتم ــدارس طبیعــت ی م
ــا دوازده ســال  در ایــن گفتمــان کــودک از ســه ت
بــه هیــچ آموزشــی نیــاز نــدارد؛ بلکــه آزادانــه در 
ــر  ــه  دکت ــه گفت ــد. ب ــازی می کن ــدارس ب ــن م ای
عبدالحســین وهــاب زاده، ایده پــرداز و بنیان گــذار 
ــدارس طبیعــت در حــال حاضــر بیــش از ۵۵  م
مدرســه طبیعــت در کشــور راه افتاده انــد کــه 
اصفهــان بــا ۵ مدرســه طبیعــت دارای بیشــترین 
مدرســه طبیعــت در کشــور اســت. قصــد داریم از 
نــگاه عــکاس رســمی مــدارس طبیعــت در ایــران 

ایــن گفتمــان جدیــد را واکاوی کنیــم. 
ــانس  ــوق لیس ــجوی ف ــی دانش ــا قلیچ خان پوری
از  تنــوع زیســتی  محیــط زیســت، گرایــش 
دانشــگاه شــهید بهشــتی ایــران اســت. وی 
عــکاس رســمی مــدارس طبیعــت از ســال ۱۳۹۳ 

ــت.  اس
کســب عنــوان چهــار دانشــجوی فــداکار ایــران در 
عرصــه محیــط زیســت در ســال ۱۳۹۵، ســاخت 
مســتند محیــط زیســتی پیک هــای طبیعــت در 
ســال ۱۳۹۲ بــه عنــوان تصویربــردار و کارگــردان، و 
تقدیر شــده از فدراســیون ورزش هــای همگانــی از 
ــط  ــراوان وی در عرصــه محی ــه افتخــارات ف جمل
زیســت اســت. کیمیــای وطــن بــا وی بــه 

ــت. ــته اس ــو نشس گفت وگ
 چطور می توان نسلی را رشد داد که 

در آینده محیط زیست را سد راه توسعه 
نبیند و با نگاهی سبز و چند بعدی همگام 

با توسعه، حافظ مادر زمین باشد؟

ــب  ــد مخاط ــر می خواهی ــل اگ ــول راس ــه ق ب
خــود را بــه انجــام کاری ســوق دهیــد ســه راه 
ــای  ــتفاده از نیروه ــد. اول اس ــش داری در پی
باوراننــده اســت کــه فقــط از قــدرت اســتدالل 

اســتفاده می شــود. 
دوم اگــر نتوانســتید از نیروهــای باوراننــده 
اســتفاده کنیــد، از نیروهای انگیزاننده اســتفاده 
ــوم  ــی جزایی و س ــام پاداش ــی نظ ــد؛ یعن کنی
نیــروی وادارنــده اســت. راه دوم و ســوم هــدف 
ــه  ــط راه اول اســت ک ــد و فق ــی می کن را بیرون

ــد.  ــی می کن ــدف را درون ه
بــه ایــن کار در روان شناســی می گوینــد فراینــد 
ــه  ــی ب ــاوری بیرون ــل ب ــی تبدی ــب؛ یعن تصاح
ــاوری در  ــن ب ــل از ای ــا قب ــی. ت ــاوری درون ب
ــکار  ــه اف ــل اینک ــه دلی ــا ب ــود و تنه ــی نب کس
ــه، رســانه های  ــری زمان ــای فک ــی، مده عموم
و  معلمــان  و  مرجــع  جمعــی، گروه هــای 
ــروی  ــد او از آن پی ــته بودن ــان از او خواس مربی
ــه بعــد چــون خــودش  می کــرد؛ امــا از ایــن ب

از آن پیــروی می کنــد.  می خواهــد 
ــام  ــان در انج ــد، انس ــی ش ــاوری درون ــر ب اگ
اعمالــی کــه بــه مقتضــای آن انجــام می دهــد 
لحــاظ  ایــن  از  می شــود،  خســتگی ناپذیر 
تبلیغــات هیــچ گاه نمی توانــد جایگزیــن اقنــاع 
شــود. البتــه اینکــه بتــوان از راه اقنــاع بــاوری را 

ــد کار ســاده ای نیســت. در کســی آفری
 چگونه می توان درک ارزش های 

طبیعی را از دوران کودکی در کودکان 
نهادینه کرد؟

خانواده هــا و بــه تبــع آن کــودکان امــروز 

به طــور عمومــی از اقبــال کمتــری بــرای حضور 
ــوده و  ــا آن برخــوردار ب ــاط ب در طبیعــت و ارتب
بــه بیــان دیگــر دچــار اختــال کمبــود طبیعــت 
هســتند. بــا نگاهــی بــه تنهــا دو دهــه اخیــر در 
ــد ماشــینی شــدن و  خواهیــم یافــت کــه رون
مدرنیتــه در همــه جوامــع و کشــورها بــه طــرز 
ــده  ــه نگران کنن ــریع و البت ــاوری س غیرقابل ب
ــط  ــت توس ــا طبیع ــاط ب ــای ارتب ــت. مزای اس
مجامــع علمــی معتبــر بــه دنیــا عرضــه شــده 
اســت. ۱. اثــرات طبیعــت بــر ســامت فیزیکی 
کــودکان؛ ۲. اثــرات طبیعــت بــر ســامت 
روحــی و رفتــاری کــودکان؛ ۳. اثــرات طبیعــت 
بــر توانایی هــای شــناختی کــودکان؛ 4. اثــرات 

ــودکان. ــی ک ــای عموم ــر مهارت ه ــت ب طبیع
مدرســه طبیعــت قــرار اســت چــه اتفــاق 
خوشــایندی را بــرای کــودکان مــا رقــم بزنــد؟
بســیاری از کــودکان و نوجوانان امــروزه فرصت 
ــا  ــناخت آن ه ــد و ش ــت را ندارن ــه طبیع تجرب
از طبیعــت محــدود بــه رســانه ها و دنیــای 
مجــازی شــده اســت. هنگامــی کــه تجربــه ای 
وجــود نداشــته باشــد، در پــی آن عشــقی 
هــم بــه وجــود نخواهــد آمــد و هنگامــی کــه 
ــز  عشــقی وجــود نداشــته باشــد، آگاهــی نی
بــه تنهایــی راهــی بــه پیــش نخواهــد بــرد. در 
نتیجــه در جریــان تجربــه مســتمر و ملمــوس 
طبیعــت ارزش هــای طبیعــت در کــودکان 
ــده موجــب عشــق  ــه می شــود و در آین نهادین
ــه محیــط زیســت خواهــد  ــرام آن هــا ب و احت
شــد. در ایــن صــورت می تــوان انتظــار نســلی 
ــتی  ــط زیس ــای محی ــه دغدغه ه ــت ک را داش

بیشــتری داشــته باشــند و نســبت به مســائل 
ــد. ــه آن واکنــش نشــان دهن ــوط ب مرب

 از نگاه دوربین شما زوایای پنهانی 
مدارس طبیعت چیست؟ عکس های 

شما از مدارس طبیعت تا چه میزان 
در شناساندن این گفتمان جدید مؤثر 

خواهد بود؟
تــاش می کنــم کــه عکس هایــم کاشــف 
ــد. در  ــت باش ــه طبیع ــان مدرس ــای پنه زوای
ــی  ــال خاقیت ــه دنب ــی ب ــای زندگ روزمرگی ه
ــن  ــش بی ــش و واکن ــث کن ــه باع ــتم ک هس
عکــس و مخاطــب شــود و معتقــدم عکاســی 

ــت. ــهودی اس ــک کار ش ی
وقتــی از چیــزی بــه نــام تجربه زیســته ســخن 
می گوییــم بــه چــه میــزان بــه کودکــی و امــر 
آمــوزش در ادراک بســیاری از مفاهیــم توجــه 
داریــم؟ مــا همــواره از طریــق فرآیندهــای 
صرفــًا عقانــی نمی توانیــم فرهنــگ و اخــاق 
ــم.  ــن کنی ــتی جویانه را تبیی ــای آش رویکرده
را  آن  بایــد  آشــتی جویانه  فرهنــگ  بــرای 

زیســته باشــیم.
ــی  ــه کودک ــه ب ــه توج ــت ک ــت اینجاس  درس
از  نوجــوان  و  کــودک  بــه  آمــوزش  و 
نشــانه های توســعه یافتگی و عدالت جویــی 
دولت هاســت. بــه قــول دیلتــای در اثــر مهــم 
درآوردن جهــان  فهــم  بــه  ارزشــمندش،  و 
انســانی، »تأســف بار اســت کــه دوران کودکــی 

قربانــی دوران بزرگســالی شــود. 
ــه  ــی اینگون ــا زندگ ــه ب ــت بزرگیســت ک حماق
اولیــه  و بی وقفــه مراحــل  برخــورد شــود 
زندگــی تحــت فشــار قــرار گیــرد و صرفــا 
ــه حســاب  ــرای مراحــل بعــدی ب وســیله ای ب

ــد.« آی
ــی  ــد زندگ ــر در فرآین ــه فک ــد ک ــان باش یادم
ــر  ــوع تفک ــی ن ــد کودک ــد و فرآین ــد می آی پدی
ــدی را  ــل های بع ــت نس ــزان خاقی ــا و می م
ــت یک شــبه  ــد. حفاظــت از طبیع ــم می زن رق
آن  بــرای  اســت  الزم  نمی شــود،  نهادینــه 
ــه  ــص عادالن ــزی و تخصی ــت، برنامه ری مدیری

ــیم. ــته باش ــرمایه داش س

گفت و گوی کیمیای وطن با عکاس رسمی مدارس طبیعت در ایران

عشق به طبیعت 
از کودکی نهادینه می شود

رئیــس اورژانــس اجتماعــی کشــور احتمــال خودکشــی 
دو دختــر اصفهانــی بــه دلیــل بــازی در چالــش »نهنــگ 
ــال  ــت ح ــی و وخام ــرگ یک ــه م ــر ب ــه منج ــی« ک آب
ــل شکســتگی اســتخوان هایش شــده  ــه دلی ــری ب دیگ

ــرد. ــه شــواهد موجــود رد ک ــا اســتناد ب را ب
حســین اســدبیگی در گفت وگــو بــا ایســنا، ضمــن 
اشــاره بــه حضــور کارشناســان اورژانــس اجتماعــی بــر 
بالیــن دختــر مجــروح شــده گفــت: بــه دلیــل وخامــت 
ــا  ــی ب ــتند صحبت ــددکاران نتوانس ــر م ــن دخت ــال ای ح
وی داشــته باشــند؛ امــا صحبت هــای انجــام شــده 
ــران و همچنیــن تمــام شــواهد  ــان ایــن دخت ــا اطرافی ب
ــه طــور مســتقیم  ــی ب حاکــی اســت چالــش نهنــگ آب
تأثیــری در خودکشــی ایــن دو شــخص نداشــته اســت.
ــن  ــی از ای ــراه یک ــن هم ــی تلف ــه وی، در گوش ــه گفت ب
دخترهــا مــواردی از ایــن بــازی دیــده شــده کــه همیــن 
ــر  ــه اعــام دلیــل خودکشــی آن هــم تحت تأثی منجــر ب
ــازی نهنــگ آبــی در فضــای مجــازی شــد کــه ظاهــرًا  ب

ــه نیســت. اینگون
بــه گفتــه اســدبیگی، پلیــس اصفهــان در حــال بررســی 
علــل و یــا عوامــل احتمالــی خودکشــی دو دختــر 
ــام  ــزارش آن اع ــک گ ــده نزدی ــت و در آین ــده اس یاد ش

می شــود.
رییــس اورژانــس اجتماعــی کشــور بــا تاکیــدی دوبــاره 
مبنــی بــر اینکــه خودکشــی دو دختــر اصفهانــی ارتباطــی 
بــا ایــن بــازی نــدارد، در ادامــه دالیــل ایــن گفتــه خــود 

را تشــریح کــرد.
اســدبیگی ادامــه داد: مباحثــی در فضــای مجــازی 
ــی  ــور ط ــران مذک ــه دخت ــر اینک ــی ب ــد مبن ــر ش منتش
نامــه و یــا فایــل صوتــی اذعــان داشــتند در پــی القائــات 
ایــن بــازی دســت بــه خودکشــی زده انــد امــا شــواهدی 
ــد ایــن گفته هــا  ــر تأیی ــی ب ــی( مبن )نامــه و فایــل صوت
یافــت نشــده اســت. یکــی از اطرافیــان دخترهــا عنــوان 
کــرده کــه آنهــا تحت تأثیــر چالــش نهنــگ آبــی دســت 
بــه خودکشــی زده انــد کــه همیــن منجــر بــه اعــام علــت 

خودکشــی در فضــای مجــازی شــد.
رئیــس اورژانــس اجتماعــی کشــور بــا اشــاره بــه مرحلــه 
اول چالــش نهنــگ آبــی و آن حــک کــردن نقــش 
ــاد خــراش  ــا اســتفاده از ایج ــه روی دســت ب ــگ ب نهن
و زخــم، گفــت: هیــچ نقشــی بــه روی بــدن یکــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــده؛ ای ــده نش ــران دی از دخت
ــران  ــر از دخت ــی دیگ ــت یک ــیدگی هایی روی دس خراش
وجــود داشــته امــا عکــس نهنــگ نبــوده و تنهــا آثــاری از 

ــت. ــوده اس ــی ب خودزن
اســدبیگی تأکیــد کــرد: طبــق ایــن بــازی مدیر یــا ادمین 
رفتارهــای افــراد را هدایــت می کننــد؛ یعنــی دســتوراتی 
کــه طــی ایــن ۵۰ چالــش ارائــه می شــود قابلیــت 
دانلــود از اینترنــت را ندارنــد؛ بلکــه پــس از انجــام یــک 
مرحلــه، مرحلــه ای دیگــر از بــازی ارســال می شــود. 
همچنیــن اگــر چنیــن ادمینــی در ایــران وجــود داشــته 
باشــد، پلیــس فتــا بــه ســرعت وی را دســتگیر می کنــد؛ 

ایــن در حالــی اســت کــه در اخبــاری کــه پیــش از ایــن 
ــازی در  منتشــر شــده، آمــده اســت کــه ادمیــن ایــن ب

خــارج از کشــور دســتگیر شــده اســت.
وی در حالــی کــه تعــداد افــرادی کــه بــا ورود بــه 
ــر از  ــد را کمت ــه خودکشــی زده ان ــن چالــش دســت ب ای
ــن  ــن ای ــزود: بنابرای ــرد و اف ــام ک ــان اع ــر در جه ۱۰۰ نف
بــازی تهدیــد جــدی بــرای خودکشــی افــراد در جامعــه 
محســوب نمی شــود. همچنیــن فــردی کــه تمایــل 
ــر  ــران دارد، منتظ ــه خــود و دیگ ــه آســیب رســاندن ب ب

ــود. ــازی نمی ش ــک ب ــف ی ــل مختل ــدن مراح گذران
رئیــس اورژانــس اجتماعــی کشــور بــه مضــرات ابزارهای 
اینترنــت اشــاره کــرد و گفــت:  فضــای مجــازی و 
ــد اطاع رســانی،  ــد نیازمن ابزارهــای تکنولوژی هــای جدی

آگاهی رســانی، برنامه ریــزی و نظــارت اســت.
اســدبیگی در تشــریح دیگــر دالیــل اینکــه بــازی مذکــور 
ــر  ــت: اگ ــت گف ــوده اس ــر نب ــی دو دخت ــت خودکش عل
ــرار  ــی ق ــتانه خودکش ــه در آس ــرادی ک ــرای اف ــان ب دلم
دارنــد می ســوزد، بایــد عوامــل خطــر را کاهــش و 
ــی  ــی از عوامل ــم. یک ــش دهی ــظ را افزای ــل محاف عوام
کــه باعــث گرایــش افــراد بــه خودکشــی می شــود، 
»افســردگی« اســت. بایــد در ایــن رابطــه چاره اندیشــی 
ــا  ــرات ی ــه تفک ــرادی ک ــر اف ــی در براب ــا ممانعت ــود ت ش

ــود. ــاد ش ــد، ایج ــی دارن ــه خودکش ــل ب تمای
وی در ادامــه بــر لــزوم ارائــه بســته بیمــه ای بــرای 
ــه داد:  ــد و ادام ــددکاری تأکی ــاوره ای و م ــات مش خدم
بیشــتر از چالــش نهنــگ آبــی بایــد نگــران چالش هــای 
فضــای مجــازی باشــیم کــه در تمــام حوزه هــای کــودکان 
ــازی  ــای مج ــت. در فض ــرده اس ــه ک ــاالن رخن و بزرگس
ارتباطاتــی تحــت عنــوان »دوســتی های اجتماعــی« آغاز 
ــد. ــع باش ــرآغاز فجای ــد س ــود می توان ــه خ ــود ک می ش

رئیــس اورژانــس اجتماعــی کشــور ترویــج پرخاشــگری 
ــر  ــی را از دیگ ــای اینترنت ــی از بازی ه ــونت ناش و خش
ــرد و  ــام ک ــازی اع ــای مج ــی فض ــای کنون دل نگرانی ه
در این بــاره توضیــح داد: ایــن بازی هــا خــود مــروج 
ــه  ــازی کــودکان ب خشــونت هســتند؛ چراکــه در طــول ب
ــد و  ــا را می ریزن ــون آن ه ــته و خ ــراد را کش ــی اف راحت
ــه دیگــر می شــود.  ــه مرحل ایــن کلیــد راهیابــی آن هــا ب
ــن  ــل و همی ــادی تبدی ــری ع ــه ام ــونت ها ب ــن خش ای

ــت. ــده اس ــا ش ــش نگرانی ه ــث افزای باع
اســدبیگی بــا اســتناد بــه آمارهــای ســال گذشــته 
پزشــکی قانونــی گفــت: براســاس ایــن آمارهــا، در ســال 
گذشــته 44۰۵ نفــر خودکشــی منجــر بــه فــوت صــورت 
گرفتــه؛ بــه عبــارت دیگــر روزانــه ۱۲ خودکشــی منجــر بــه 

فــوت ثبــت شــده اســت.
رئیــس اورژانــس اجتماعــی کشــور تعــداد افــرادی کــه 
ــدود ۶ در  ــد را ح ــی می زنن ــه خودکش ــت ب ــاالنه دس س
ــه  ــبت ب ــار نس ــن آم ــت: ای ــد و گف ــر خوان ــزار نف ۱۰۰ ه
کشــورهای دیگــر زیــاد نیســت؛ امــا تمــام ســازمان های 
ــه کار  درگیــر تــاش خــود را بــرای کاهــش ایــن آمــار ب

می گیرنــد.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور:

»نهنگ آبی« علت خودکشی دو دختر اصفهانی نیست

دزداننقابداردرتلهدوربیندختر۱۳ساله

دزدان نقابــدار بــا حملــه بــه یــک منــزل مســکونی در مشــهد، 
ــو و پاشــیدن اســپری  ــد چاق ــا تهدی ــی را ب طاهــای زن جوان
ــرداری  ــه فیلم ب ــد کــه در تل ــه ســرقت بردن فلفــل، در حالــی ب

ــد. ــه دام افتادن ــد و ب ــرار گرفتن ــن زن ق ــر ۱۳ ســاله ای دخت
ــپردن  ــا س ــه ب ــابقه داری ک ــر س ــرق، زورگی ــزارش مش ــه گ ب
ــدان آزاد  ــه طــور موقــت از زن ــه دادســرای مشــهد، ب ــه ب وثیق
شــده بــود، در یکــی از تعمیرگاه هــای مکانیکــی منطقــه 
رضاشــهر مشــغول کار بــود کــه طاهــای زن جوانــی توجــه او را 

ــب کــرد.  ــه خــود جل ب
دیــدن خــودروی  بــا  ایــن دزد ســابقه دار و همدســتش 
گران قیمــت زن جــوان بــه ایــن می اندیشــیدند کــه او از 

وضعیــت مالــی خوبــی برخــوردار اســت.
بــه همیــن دلیــل دزد ســابقه دار تنهــا بــا یــک نــگاه بــه 
ــب،  ــن ترتی ــد و بدی ــه او فهمان ــز را ب ــه چی ــتش، هم همدس
آن هــا تعمیــرگاه را رهــا کردنــد و بــه تعقیــب زن جــوان 
ــداری  ــوار پای ــراف بل ــکونت او را در اط ــل س ــد و مح پرداختن

شناســایی کردنــد.
دزدان خشــن کــه احتمــال می دادنــد پــول زیــادی بــا ســرقت 
ــزل  ــه من ــه ورود ب ــود، نقش ــان ش ــن زن نصیبش ــای ای طاه
ویایــی آن زن را طراحــی کردنــد و منتظــر اجــرای نقشــه 
شــوم خــود ماندنــد. فرصــت ایــن ســرقت زمانــی بــه دســت 
آمــد کــه دزدان ســاعت ۶:۳۰ صبــح بــا تعقیــب دوبــاره طعمــه 
خــود متوجــه شــدند کــه کســی در منــزل نیســت و می تواننــد 

نقشــه خــود را عملــی کننــد. 
دزدان خشــن کــه لــوازم ســرقت را از قبــل آمــاده کــرده بودنــد، 
ــه  ــر پرایــد مشــکی رنگ ب حــدود ســاعت ۱۲:4۰ ظهــر ســوار ب

منــزل ویایــی آن زن رســیدند.
آن هــا بــرای آنکــه شناســایی نشــوند، صورت هایشــان را 
پوشــاندند و بــا باالرفتــن از در حیــاط بــه درون منــزل راه 
ــرد و  ــر ک ــان زن جــوان را غافلگی ــد. یکــی از دزدان ناگه یافتن
بــا تهدیــد چاقــو و پاشــیدن اســپری فلفــل بــه صــورت طعمــه 

ــد.  ــی نکن ــت حرکت ــود، از او خواس خ
در همیــن لحظــه دزد دیگــر، بــا ســیم چین طاهــای زن 
جــوان را در حالــی بریــد کــه دختــر ۱۳ســاله زن جــوان، 
ــرس  ــودک ۱.۵ ســاله ای را در آغــوش داشــت و از شــدت ت ک
کنــار مــادرش ایســتاده بــود؛ امــا ایــن دختــر شــجاع در همــان 
لحظــات و از پشــت ســر کــودک مذکــور در حــال فیلم بــرداری 

ــود. ــدار ب ــه ســرقت دزدان نقاب ــا گوشــی تلفــن از صحن ب
بــا فــرار دزدان خشــن از منــزل مســکونی، بافاصلــه زن جــوان 

ــزارش  ــس گ ــه پلی ــداران خشــن را ب ــری نقاب ماجــرای زورگی
ــهد  ــوب مش ــی جن ــس آگاه ــده ای در پلی ــه پرون داد و اینگون
تشــکیل شــد. بــه دســتور ســرهنگ کارآگاه حمیــد رزمخــواه، 
ــه  ــده، ب ــن پرون ــه ای ــیدگی ب ــی، رس ــس آگاه ــس پلی رئی
ــا راهنمایی هــای  ــا ب گروهــی از افســران زبــده ســپرده شــد ت
قضایــی، عملیــات شناســایی و ردیابــی دزدان نقابــدار را آغــاز 

کننــد.
کارآگاهــان در اولیــن مرحلــه از عملیــات پلیســی دریافتنــد که 
دختــر ۱۳ ســاله شــاکی، فیلمــی از صحنــه ســرقت تهیــه کــرده 
اســت. اینگونــه بــود کــه بازبینــی فیلــم مذکــور در دســتور کار 
افســران آگاهــی قــرار گرفــت. بــا وجــود ایــن کــه دزدان نقــاب 
بــه چهــره داشــتند؛ امــا بافاصلــه مــورد شناســایی کارآگاهــان 
قــرار گرفتنــد، چــرا کــه یکــی از آنــان حــدود یــک مــاه قبــل 
ــری از  ــام زورگی ــه اته ــوان، ب ــای زن ج ــه طاه ــتبرد ب از دس

مســافران زن در مشــهد دســتگیر شــده بــود.
کارآگاهــان پلیــس آگاهــی جنــوب، دقایقــی بعــد بــا همکاری 
ــی آگاهــی خراســان رضــوی  کارآگاهــان اداره اطاعــات جنای
ــد و  ــت آورن ــه دس ــابقه دار را ب ــر دزد س ــدند تصوی ــق ش موف
ــتور  ــدور دس ــا ص ــتگیری وی ب ــات دس ــب عملی ــن ترتی بدی

قضایــی آغــاز شــد.
ــواه،  ــرهنگ رزمخ ــتقیم س ــارت مس ــا نظ ــه ب ــان ک کارآگاه
رصدهــای اطاعاتــی را ادامــه می دادنــد، محــل کار دزدان 
ــا  ــا آن ه ــد؛ ام ــایی کردن ــهر شناس ــه رضاش ــور را در منطق مذک
ــات  ــن عملی ــد؛ بنابرای ــه بودن ــی گریخت ــکان نامعلوم ــه م ب
کارآگاهــان در چنــد شــاخه اطاعاتــی و عملیاتــی وارد مرحلــه 
جدیــدی شــد تــا اینکــه مخفیــگاه یکــی از آنــان در محــدوده 

ــد. ــایی ش ــاد شناس ــوار وکیل آب بل
جــوان  دســتگیری  بــا  کارآگاهــان  گــزارش،  بنابرایــن 
۲۵ ســاله ای بــه نــام»ح- ش« او را مــورد بازجویــی قــرار 
دادنــد کــه بــا اعترافــات وی، مخفیــگاه متهــم ســابقه دار نیــز 
در منطقــه کوشــک مهدی)بلــوار تــوس( شناســایی شــد؛ امــا 
هنگامــی کــه کارآگاهــان بــرای دســتگیری ســارق ســابقه دار 
وارد عمــل شــدند، او بــا مشــاهده مأمــوران پــا بــه فــرار 
گذاشــت کــه کارآگاهــان بــه ناچــار دســت بــه ســاح بردنــد و 

ــد. ــر کردن ــی، او را زمین گی ــر هوای ــلیک تی ــا ش ب
ــون  ــه چنــگ قان ــی ب ــود کــه دو دزد خشــن در حال ــه ب اینگون
افتادنــد کــه بررســی ها نشــان می دهــد آنــان در ســرقت های 
ــم  ــاره جرائ ــات درب ــته اند. تحقیق ــش داش ــز نق ــری نی دیگ

ــه دارد. ــان ادام ــر دزدان دستگیرشــده همچن ــی دیگ احتمال

کنش    وا

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر   

با توجه به اینکه بارندگی ها در بنگادش آغاز شده، 
وضعیت سخت تر شده و ما تمام تاشمان را می کنیم 

تا با هماهنگی هایی که با دولت و هال احمر 
بنگادش انجام می دهیم، بتوانیم از پتانسیل های 

موجود استفاده کنیم و خدمات بهداشتی و درمانی 
ارائه کنیم ولی کار در چنین شرایطی بسیار مشکل 
است. برای ایجاد هماهنگی و پیش برد کارها، در 

حال حاضر دفتر پشتیبانی را در »کاکس بازار« که 
آوارگان میانماری در آن منطقه حضور دارند، ایجاد 
کرده ایم و مسئول دفتر هال احمر ایران در آن جا 

مستقر شده است.

علی نجفی عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس   

نام این مرگ ها را خودکشی نمی گذارم. خودکشی 
کلمه ای برای فرار ما از بار مسئولیت است و این 
بی مسئولیتی و روزمرگی ما را می کشد! مایی که 
نتوانستیم فرصت های برابر برای داشتن زندگی 

شادتر فراهم کنیم. آیا نظام آموزشی ما راهکاری 
برای پیشگیری دارد؟ آیا فرهنگ الزم برای استفاده 

از شبکه های مجازی وجود دارد؟ آیا بازی های 
رایانه ای مشکوک و مخرب تحت کنترل و مراقبت 

هستند؟ آموزش و پرورش خانه دوم کودکان 
ماست، آیا از آنان شهروندانی مسئولیت پذیر، 

اجتماعی و توانمند می سازد تا به هویت خود شکل 
دهند؟ سهم مدیران فرهنگی در این مرگ های تلخ 

کجاست؟ آیا مدیران فرهنگی در جامعه ای که در 
آن شادی های جمعی کم است و آمار افسردگی 
رو به افزایش است، به روزمرگی و ارائه گزارش 

عملکردهای تکراری دچار شده اند یا برنامه ای علمی 
و اجرایی برای مقابله با بحران های اجتماعی در 

دست دارند؟

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی   
 براساس ماده 8۰ قانون کار، کودکان ۱۵ تا ۱8 سال 
کارگر نوجوان محسوب می شوند و در بدو استخدام 

باید توسط تأمین اجتماعی مورد آزمایشات پزشکی قرار 
گیرند و بیمه شوند. 

کودکان کار زیر ۱۵ سال به چند گروه تقسیم می شوند: 
دسته اول کودکانی هستند که بدسرپرست بوده و طبق 
قانون مشمول حمایت های قانونی بهزیستی و نهادهای 
حمایتی قرار می گیرند و گروه دیگر نیز سرپرست دارند 

و خانواده آن ها را همراهی می کند و با توجه به اینکه 
فقر دلیل عمده کار کودکان خیابانی محسوب می شود، 
باید بستری فراهم کنیم که کودکان در کارهای سخت 
و اقداماتی که به ضرر آن هاست، مشغول به فعالیت 

نباشند. باید از ظرفیت قانون کار و آئین نامه ساماندهی 
کودکان کار و خیابان استفاده کنیم تا بتوانیم نسبت 

به ساماندهی آن ها اقدامات الزم را انجام دهیم تا اگر 
کودکی نیز مجبور شد کار کند، از سایر حقوق قانونی 
خود مانند آموزش، بهداشت و درمان بی بهره نماند.
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آمادگی دولت برای پرداخت حق بیمه کودکان کار
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مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه از رشــد ۳۳/۵ درصــدی 
عرضــه  محصــوالت فــوالد مبارکــه بــه بازارهــای 
داخلــی در شــش ماهــه  نخســت ســال جــاری خبــر 
داد و گفــت: ایــن میــزان افزایــش عرضــه به منظـــور 
تأمیــن حداکثــری بازارهــای داخلــی و از محــل 
افزایــش تولیــد و کاهــش ســهم صــادرات جایگزیــن 

شــده اســت.
ایــن مطلــب را دکتــر بهــرام ســبحانی در گردهمایــی 
ــرد و  ــام ک ــه اع ــوالد مبارک ــان ف ــت و کارکن مدیری
ضمــن ابــراز خرســندی از تــاش کارکنــان در تحقــق 
اهــداف و برنامه هــای شــرکت در ۶ ماهــه  نخســت 
ســال ۹۶ بــا مــروری بــر گــزارش عملکــرد کارکنــان 
در نیمــه  نخســت ســال جــاری گفــت: در ایــن بــازه  
زمانــی، گــروه فــوالد مبارکــه توانســت ۴ میلیــون و 
ــا ۱۵  ــه ب ــد ک ــد کن ــام تولی ــوالد خ ــن ف ــزار ت ۱۷۱ ه
ــد را در  ــد تولی ــزان رش ــترین می ــد، بیش ــد رش درص

بیــن فوالدســازان کشــور داشــته اســت.
ــبت  ــازی نس ــش گندله س ــرد: در بخ ــح ک وی تصری
ــدت  ــه م ــبت ب ــد و نس ــاالنه ۲ درص ــه  س ــه برنام ب
ــده  ــق ش ــد محق ــد رش ــل ۶ درص ــال قب ــابه س مش
ــت  ــل از ظرفی ــرداری کام ــا بهره ب و انتظــار مــی رود ب
واحــد گندله ســازی ســنگان بــه رشــد فزاینــده ای در 

ایــن زمینــه دســت یابیــم.

مدیــر عامــل گــروه فــوالد مبارکــه در ادامــه از رشــد 
۱۰/۸ درصــدی تولیــد آهــن اســفنجی در واحدهــای 
ــوالد  ــع ف ــه و مجتم ــوالد مبارک ــتقیم ف ــای مس احی
ســبا و رشــد ۱۱/۸ درصــدی در تولیــد تختــال در 
ــر داد و  ــبا خب ــوالد س ــع ف ــه و مجتم ــوالد مبارک ف
گفــت: در گــروه فــوالد مبارکــه در تولیــد آهــن 
اســفنجی ۱۶ درصــد و در تولیــد فوالد خــام ۱۵ درصد 
رشــد بــه ثبــت رســیده و بــا اجــرای کامــل توســعه  
ــد  ــه زودی شــاهد رشــد تولی ــوالد ســبا ب ــع ف مجتم

ــود. ــم ب ــع خواهی ــن مجتم ــده ای در ای فزاین
بررســی عملکــرد نواحــی گــرم و ســرد فــوالد مبارکــه 

بخــش بعــدی ســخنان دکتــر ســبحانی بــود. 
ــوالد  ــرم ف ــد کاف گ ــت: در تولی ــاره گف وی در این ب
مبارکــه و مجتمــع فــوالد ســبا ۱/۷ درصــد و در کاف 
ــو  ــه جل ــد از برنام ــز ۲ درص ــه نی ــوالد مبارک ــرد ف س
هســتیم؛ ضمــن اینکــه در ایــن بخــش نســبت بــه 
ــل شــاهد ۱۶ درصــد رشــد  مــدت مشــابه ســال قب

هســتیم.
وی بــا بیــان اینکــه در تولیــد ورق گالوانیــزه نســبت 
ــد  ــل ۳ درص ــال قب ــابه س ــدت مش ــه و م ــه برنام ب
ــوالت  ــد محص ــد تولی ــه رون ــده، ب ــق ش ــد محق رش
ویــژه در فــوالد مبارکــه اشــاره و تصریــح کــرد: 
خوشــبختانه در تولیــد ایــن محصــوالت در ۶ ماهــه 

ــتیم. ــر هس ــه جلوت ــد از برنام ــال ۶ درص اول س
ــایی  ــوت و شناس ــاط ق ــای نق ــبحانی ارتق ــر س دکت
راه  ادامــه   الزامــات  از  را  بهبــود  قابــل  نقــاط 
موفقیت آمیــز فــوالد مبارکــه دانســت و تصریــح 
کــرد: بایــد افزایــش کیفــی همپــای افزایــش کمــی 
ــد. ــف باش ــوط مختل ــتورکار خط ــوالت در دس محص
ــرار  ــب تک ــت کاهــش ضری ــه اهمی ــا اشــاره ب وی ب
حــوادث در شــرکت و قدردانــی از توجــه کارکنــان بــه 
مســائل ایمنــی یــادآور شــد: حتــی یــک حادثــه هــم 
در شــرکت زیــاد اســت؛ بنابرایــن بایــد ایــن ضریــب 
بــه صفــر برســد؛ بــه همیــن منظــور بایــد آموزش هــا 

و انتقــال تجــارب بــه خوبــی انجــام شــود.
ــه   ــدی عرض ــد ۳۳/۵ درص ــه از رش ــان در ادام ایش
محصــوالت فــوالد مبارکــه بــه بازارهــای داخلــی، بــه 
ــد  ــن واح ــن و بزرگ تری ــیدن اولی ــرداری رس بهره ب
ــنگان  ــه  س ــی در منطق ــون تن ــازی ۵ میلی گندله س
توســعه های  از  بهره بــرداری  رضــوی،  خراســان 
مجتمــع فــوالد ســبا، بومی ســازی و جایگزینــی 
۱۶ عــدد پایــه  هیدروژنــی و اتوماســیون صنعتــی در 
واحــد باکــس آنلینــگ بــدون دخالــت کارشناســان 
خارجــی، برگــزاری مجمــع عمومــی ســاالنه شــرکت 
و تقســیم ســود نقــدی ۷۵۰۰ میلیــارد ریالــی و 
ــعه   ــرکت توس ــهام ش ــت س ــهم مالکی ــش س افزای

معــادن و فلــزات بــه ۳۸ درصــد بــه عنــوان بخشــی 
نیمــه   در  مبارکــه  فــوالد  از دســتاوردهای گــروه 

ــرد. ــال ۹۶ یادک ــت س نخس
ــه  ــه ب ــوالد مبارک ــه ف ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام
ــی همــواره  ــن بازارهــای داخل ــد و تأمی مــوازات تولی
ــد  ــز متعه ــود نی ــی خ ــئولیت های اجتماع ــه مس ب
بــوده، گفــت: در ایــن بخــش رویکــرد فــوالد مبارکــه 
ایــن بــوده کــه در کارهــا و پروژه هــای مانــدگار 
ــن راســتا  ــد؛ در ای ــا جامعــه مشــارکت کن همــگام ب
واگــذاری ســاختمان ســابق بهــداری فــوالد مبارکه به 
ــه، ســرمایه گذاری  اداره  بهزیســتی شهرســتان مبارک
ــاب  ــه  فاض ــع آوری و تصفی ــبکه  جم ــداث ش در اح
شهرســتان های مبارکــه و لنجــان، برگــزاری چهارمیــن 
ــه و شــرکای  ــوالد مبارک ــزان شــرکت ف جشــن گلری
تجــاری ایــن شــرکت و جمــع آوری ۲۰ میلیــارد 
ــد،  ــم غیرعم ــان جرائ ــرای آزادســازی زندانی ــال ب ری
ایســتگاه  افتتــاح  و  احــداث  در  ســرمایه گذاری 
راه آهــن »ریــز« و اتصــال مجتمــع فــوالد ســبا 
ــی از  ــاص بخش ــور و اختص ــی کش ــبکه  ریل ــه ش ب
زمین هــای تحــت تملــک فــوالد مبارکــه بــرای 
احــداث فــاز ســوم آزادراه کنــار گــذر غربــی اصفهــان 

از مهم تریــن ایــن فعالیت هــا بــوده اســت.
مدیــر عامــل گــروه فــوالد مبارکــه در بخــش پایانــی 
ســخنان خــود ضمــن قدردانــی از کارکنــان شــرکت و 
بــا تأکیــد بــر اینکــه افتخــارات کسب شــده در گــروه 
ــان  ــه  ایرانی ــربلندی هم ــب س ــه موج ــوالد مبارک ف
اســت، گفــت: امیدواریــم در ســایه  الطــاف الهــی و 
بــا عشــق و عاقــه و تعلــق خاطــر ســازمانی کــه نــزد 
ــداوم  ــواره ت ــا هم ــن موفقیت ه ــت، ای ــان اس کارکن

داشــته باشــد.
 شرکت فوالد مبارکه، واحد نمونه  

استاندارد کشوری و استانی
ــور  ــا حض ــه ب ــتاندارد ک ــی اس ــم روز جهان در مراس
صنعــت،  وزیــر  و  رئیس جمهــوری  اول  معــاون 
معــدن و تجــارت در ســالن اجــاس ســران برگــزار 
ــوان  ــه عن شــد، از شــرکت فــوالد مبارکــه  اصفهــان ب

ــد. ــل ش ــی تجلی ــه  مل ــد نمون واح
ــاوری  ــاون فن ــر، مع ــر نیکف ــم منوچه ــن مراس در ای

ــی از   ــه نمایندگ ــان، ب ــه  اصفه ــوالد مبارک ــرکت ف  ش
نمونــه   واحــد  تندیــس  شــرکت،  عامــل  مدیــر 
ــوری  ــاون اول رئیس جمه ــت مع ــوری را از دس کش

ــرد. ــت ک دریاف
وی کســب ایــن موفقیــت را بــه همــه  کارکنــان فــوالد 
ــایه   ــرد: در س ــح ک ــت و تصری ــک گف ــه تبری مبارک
راهبردهــای مدیــر عامــل شــرکت و تــاش کارکنــان 
ــن ســال  ــرای چندمی ــز ب ــه، امســال نی ــوالد مبارک ف
ــوان  ــه عن ــم ب ــه ه ــوالد مبارک ــرکت ف ــی، ش متوال
واحــد نمونــه  اســتاندارد اســتانی و هــم واحــد نمونــه  

کشــوری انتخــاب شــد.
ــت  ــی و اســتاندارد، رعای ــد محصــوالت کیف وی تولی
حقــوق شــهروندی از جملــه حقــوق مشــتریان، 
کارکنــان، جامعــه و ســایر طرف هــای ذی نفــع، 
ــوزه   ــاخص در ح ــدی و ش ــای ج ــام فعالیت ه انج
در  فعــال  مشــارکت  کیفیــت،  و  اســتانداردها 
ــی، اســتقرار  ــی و بین الملل ــن اســتانداردهای مل تدوی
ــی  ــع و تعال ــت جام ــای کیفی ــتم ها و مدل ه سیس
دریافــت گواهینامه هــای  همچنیــن  و  ســازمانی 
بخش هــای  در  جهانــی  اســتانداردهای  معتبــر 
کیفیــت، ایمنــی، بهداشــت و محیــط زیســت را 
معیارهــای اصلــی در انتخــاب واحدهــای نمونــه  

ــرد. ــی ک ــتاندارد معرف اس

منوچهــر نیکفــر ترویــج، آمــوزش و اطاع رســانی 
ــش  ــع و نق ــتانداردها در جوام ــت اس ــاره اهمی درب
ــامت،  ــی، س ــن، ایمن ــه تأمی ــتیابی ب ــا در دس آن ه
ــن  ــردم و همچنی ــهروندی م ــوق ش ــت و حق بهداش
کــه  را  برتــر  ســازمان های  و  افــراد  انتخــاب 
فعالیت هــای ویــژه ای در حوزه هــای مرتبــط بــا 
تعالــی، تحــول، اســتاندارد و کیفیــت انجــام داده انــد، 
از مهم تریــن اهــداف برگــزاری ایــن آییــن دانســت.

معــاون فنــاوری فــوالد مبارکــه بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــوالد  ــرکت ف ــاری ش ــال ج ــته و س ــال گذش در س
ــود  ــداف خ ــتراتژی ها و اه ــوب اس ــه در چارچ مبارک
مجموعــه ای از اقدامــات و فعالیت هــای اجرایــی 
ــی  ــدل ارزیاب ــی از م ــت: رونمای ــرده، گف ــال ک را دنب
جامــع فوالدهــا )IR-MARKING( کــه بــا حمایــت 
و همــکاری ریاســت محترم ســازمان ملی اســتاندارد 
ــا مشــارکت دانشــگاه  ــن ب و همکارانشــان و همچنی
ایــران و  صنعتــی اصفهــان، پژوهشــکده  فــوالد 
انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد انجــام گرفــت، ارزیابــی 
مــدل تعالــی شــرکت توســط ارزیابــان جایــزه  
ــای  ــت گواهینامه ه ــا )EFQM(، دریاف ــت اروپ کیفی
ــیدگی  ــتانداردهای رس ISO۱۰۰۰۲ و ISO ۱۰۰۰۴ )اس
بــه شــکایات مشــتریان و نظرســنجی از مشــتریان(، 
و  ملــی  اســتانداردهای  تدویــن  در  مشــارکت 

ــای  ــر در کمیته ه ــال و مؤث ــور فع ــی، حض بین الملل
متناظــر  )کمیتــه    TC۱۷ به ویــژه   ISO متناظــر 
فــوالد( و TC ۳۳ )کمیتــه  متناظــر فرآورده هــای 
ــر از  ــات دیگ ــی اقدام ــا( و بعض ــوز و دیرگدازه نس
جملــه ایــن فعالیت هــا بــود کــه در انتخــاب شــرکت 
ــتاندارد  ــه  اس ــد نمون ــوان واح ــه عن ــه ب ــوالد مبارک ف

ــت. ــوده اس ــر ب ــوری مؤث ــتانی و کش اس
وی اظهــار امیــدواری کــرد بــا تصویــب و نهایــی 
 IR- MARKING شــدن مــدل ارزیابــی جامــع
ــا و شــعار ســال جــاری  ــا رویکرده ــه هم راســتا ب ک
ــهرها  ــتانداردها ش ــتاندارد )اس ــی اس ــازمان جهان س
را هوشــمندتر می ســازند( اســت، نقــش مؤثــر 
اســتانداردها در حمایــت از حقــوق شــهروندی در 
کشــور، پررنگ تــر و همتــراز کشــورهای پیشــگام در 

ــود. ــه ش ــن عرص ای
ــان  ــبت در اصفه ــن مناس ــه همی ــت ب ــی اس گفتن
نیــز در ســالن نگیــن نقــش جهــان بــا حضــور 
اســتاندار، رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد، جمعــی 
ــس شــورای اســامی،  ــردم در مجل ــدگان م از نماین
اســتاندارد  بازرگانــی و مدیــر کل  اتــاق  رئیــس 
ــه   ــوان واحــد نمون ــه عن اصفهــان، از فــوالد مبارکــه ب
اســتاندارد بــا اهــدای لــوح و تندیــس قدردانــی  

شــد.

مدیر عامل فوالد مبارکه اعالم کرد:

رشد ۳۳/۵ درصدی عرضه  محصوالت فوالد مبارکه به بازارهای داخلی

@kimia_vatan :کانال تلگرامی    -   eskimia.ir :وب سایت روزنامه

نوبت دوم

آگهی مزایده عمومی
کت  آب و فاضالب استان اصفهان  �ش

)سهامی خاص(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مزایده موارد زیر را مطابق جدول زیر به فروش رساند.

مبلغ تضمین )ریال( نوع بودجه موضوع مزایده شماره مزایده

5% مبلغ پیشنهادی جاری مزایده اقالم راکد مصرفی 96-3-211

5% مبلغ پیشنهادی جاری مزایده اتصاالت چدنی مازاد 96-3-212

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه به تاریخ ۹۶/۸/۱۳ 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه به تاریخ ۹۶/۸/۱۴

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضاب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: ۰۳۱-۳۶۶۸۰۰۳۰-۸
)داخلی 388(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی مزایده
 )مرحله دوم –  نوبت دوم( 

شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه اول سیصد و سیزدهمین جلسه رسمی مورخ ۹۶/۰۵/۱۱ شورای اسامی شهر اجاره پارکینگ بیت 
العباس )ع(، پارکینگ ابتدای خیابان ابوذر و پارکینگ ابتدای خیابان صاحب الزمان)عج( را از طریق مزایده عمومی به افراد یا شرکتهای واجد 

شرایط و برای مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماید.   
لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز همه روزه بجز ایام تعطیل به شهرداری مراجعه و یا با تلفن ۵۳۲۴۱۰۱۰ داخلی ۱۱۶ 

مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.
بهای فروش اسناد: 100.000 ریال به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۲۹۱۱۰۰۹ بانک ملی به نام شهرداری شهرضا که غیر قابل استرداد می باشد. 

آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه مورخ ۹۶/۰۸/۱۳ 
تاریخ گشایش اسناد: ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۸/۱۴ در محل شهرداری شهرضا 

محل تحویل اسناد: پس از تکمیل مدارک، پاکت های خود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری شهرضا تحویل و رسید دریافت نمایند.
 ضمنًا سایر شرایط در اسناد مزایده موجود می باشد.

شماره تماس: ۵۳۲۴۱۰۱۰ -۰۳۱ داخلی ۱۱۶ 

www.shahreza.ir سایت اینترنتی شهرداری شهرضا

رحیم جافری - شهردار شهرضا


