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 نقدی بر اشتباهات مکرر 
در کتاب های درسی

»غلط نامه«های درسی

 نگاهی به فهرست تیم ملی 
در آستانه دیدارهای تدارکاتی

گشت عابدزاده به   باز
دروازه تیم ملی
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۸۰ درصد شهرهای کشور در معرض زلزله
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گردشگری خواب خوش صنعت 

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

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

از این حیث بدل کرده است...
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دشمن شناسی از منظر امام علی)ع(
رهبری  بیشتر سخنان  در  که  مهمی  موضوعات  از 
معظم به چشم می خورد، دشمن شناسی است که 
اصرار دارند این نکته همیشگی مورد توجه مردم و 

مسئوالن باشد. 
ایشان در دیدار اخیر با نخبگان نیز فرمودند اینکه 
کلمه را دشمن تکرار می کنیم به دلیل شناخت دشمن 
تا دشمن  باید همگان به آن توجه کنند  است که 
نتواند در لباس میش و از روزنه ها و پنجره های کم سو 
وارد شود و در داخل، کار دشمنی اش را کامل کند و 

ما را به انحراف بکشد یا اختالف انگیزی کند.
 با توجه به فرمایش های رهبری از محوری ترين مسائل 
دفاعی كشور، دشمن شناسی است. با شناخت دشمن 
می توان احتمال پيروزی يا شكست را مشخص كرد...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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کشور  ایران، ارزان ترین 
جهان از نظر قیمت سوخت 

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مداخله دولت 
در قیمت، فضای رقابتی را از بین می برد، گفت: 
نتیجه این مداخالت این شد که ایران، ارزان ترین 

سوخت دنیا را دارد... 

 ۳ انتصاب جدید 
فرمانده معظم کل قوا در ارتش

حضرت آیت هللا خامنه ای در احکامی، امیر دادرس را 
به ِسمت جانشینی فرمانده کل ارتش، دریادار سیاری 
را به ِسمت معاونت هماهنگ کننده ارتش و دریادار 
خانزادی را به ِسمت فرماندهی نیروی دریایی ارتش 

منصوب کردند...

گزارش کیمیای وطن از وضعیت گردشگری در اصفهان

 گزارش کیمیای وطن
 از یک نمایشگاه عکس 

کودکان لهستانی اصفهـان
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 دکتر سید مجتبی حسینی دینانی 
در گفت وگو باکیمیای وطن:

سرطان دهان و فک را 
جدی بگیرید
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معاون وزیر صنعت در نخستین جشنواره 
 تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان 

در اصفهان: 

کلید ایجاد شرکت های 
تخصصی صادرات به نام 

اصفهان زده شود
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 رد پای عربستان 
در استعفای حریری
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کار   استیضاح وزیر 
گرفت قوت 

|صفحه 2

روایت بازیگر ترک از تجربه 
پوشیدن چادر در ایران
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رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مطرح کرد:



کوتاه از سیاست
مدیر کل حوزه سرپرستی نهاد 
ریاست جمهوری منصوب شد

محمــود واعظــی، سرپرســت نهــاد ریاســت جمهــوری، در 
ــمت  ــه س ــی را ب ــنی هنجن ــین محس ــی محمدحس حکم
ــوری«  ــاد ریاســت جمه ــر کل حــوزه سرپرســتی نه »مدی
منصــوب کــرد. در متــن حکــم واعظــی خطــاب بــه 
ــد،  ــه تعه ــه ب ــا توج ــت: ب ــده اس ــی آم ــنی هنجن محس
تجربــه و توانمندی هــای مدیریتــی جنابعالــی، بــه موجــب 
ایــن حکــم بــه عنــوان »مدیــر کل حــوزه سرپرســتی نهــاد 

ــوید.  ــوب می ش ــوری« منص ــت جمه ریاس

استیضاح وزیر کار قوت گرفت
ــس  ــردم ســبزوار در مجل ــده م حســین مقصــودی، نماین
شــورای اســامی، بــا بیــان اینکــه طــرح اســتیضاح علــی 
ربیعــی، وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، از ســوی 
نماینــدگان تدویــن شــده، گفــت: 50 نماینــده تاکنــون ایــن 

ــد.  ــا کرده ان ــرح را امض ط
وی بــا بیــان اینکــه وزیــر کار در جلســه رأی اعتمــاد 
ــه آن هــا عمــل  ــه ب ــود ک ــدگان داده ب ــه نماین ــی ب قول های
نکــرد، ادامــه داد: امــروز اوضــاع کارگــران کشــور مناســب 
ــه  ــن وزارتخان ــوی ای ــا از س ــرای آن ه ــری ب ــت و فک نیس

نمی شــود. اندیشــیده 

بیانیه جدید FATF درباره ایران
مقامــات FATF طــی بیانیــه ای پــس از نشســت مشــترک 
ــام  ــن اع ــکای التی ــی مشــترک آمری ــدام مال ــروه اق ــا گ ب
کردنــد کــه ایــن گــروه همچنــان دربــاره ایــران نگــران اســت 
و ایــران تــا مــاه نخســت ســال ۲01۸ )11 بهمــن 96( وقــت 
دارد بــه تعهــدات خــود در قبــال FATF عمــل کنــد. بــا ایــن 
ــن  ــران، ای ــه ای ــکا علی ــب تحریم هــای آمری ــا تصوی حــال ب

نهــاد مالــی هــم ایــران را در لیســت ســیاه قــرار داد.

 اظهارنظر نکردن حقوقدانان 
شورای نگهبان درباره »سپنتا«

ــان  ــدان شــورای نگهب ــان، عضــو حقوق نجــات هللا ابراهیمی
در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا همــه اعضــای شــورای 
نگهبــان بــا لغــو عضویــت ســپنتا نیکنــام موافــق بوده انــد، 
ــر  ــق اظهارنظ ــاره ح ــا در این ب ــان فقه ــط آقای ــت: فق گف
داشــتند. حقوقدانــان طبــق قانــون اساســی درباره مســائل 

شــرعی مداخلــه ای ندارنــد. 
وی افــزود: بنابرایــن آقایــان فقهــا در جلســه ای ایــن 
موضــوع را بررســی کــرده و طبــق آنچــه گفتــه شــده آقایــان 
ــد. مــن یــادم  ــه اتفــاق آرا ایــن تصمیــم را گرفته ان فقهــا ب

ــم. ــته باش ــور داش ــه حض ــه در آن جلس ــد ک نمی آی

دادستان کل کشور: 
قوه قضائیه در دفاع از حقوق عامه 

محکم ایستاده است
حجت االســام و المســلمین منتظــری، دادســتان کل 
کشــور، گفــت: دادســتان ها بــه عنــوان مدعی العمــوم 
ــع  ــال ضای ــا بیت الم ــردم ی ــی از م ــه حق ــا ک ــر ج ــد ه بای

ــد.  ــام دهن ــی الزم را انج ــورد قانون ــد، برخ ش
دادســتان کل کشــور وظایــف دادســتان ها را خطیــر و 
ســنگین برشــمرد و مهم تریــن آن را دفــاع از حقــوق عامــه 

ــه اجتمــاع دانســت. ــا حضــور در صحن ب

دستگیری متهم پرونده پتروشیمی 
جم در امارات

مدیــر عامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری دربــاره 
ــار کــرد:  ــده پتروشــیمی جــم اظه ــن وضعیــت پرون آخری
ــت و در  ــه در دادگاه اس ــت ک ــال اس ــده دو س ــن پرون ای
امــارات توســط پلیــس بین الملــل طــرح شــکایت کردیــم. 
ــده  ــن پرون ــان ای ــی از متهم ــبختانه یک ــزود: خوش وی اف
ــر  ــد. وی، پس ــت ش ــارات بازداش ــته در ام ــه گذش دو هفت
یکــی از متهمــان اســت. معلــوم نیســت خــود ایشــان در 
کــره اســت یــا در آمریــکا؛ خــدا می دانــد؛ امــا آقــازاده اش 
ــا بازداشــت وی،  ــم ب ــی بازداشــت شــد و امیدواری در دوب

ــات را تســویه کنیــم. بتوانیــم بخشــی از مطالب

پیونگ یانگ به اظهارات ترامپ 
واکنش نشان داد

روزنامــه رودانــگ ســین مون کــره شــمالی ضمــن انتقــاد از 
اظهــارات ترامــپ علیــه کــره شــمالی نوشــت: رئیس جمهور 
آمریــکا کــره شــمالی را بــه طــور جــدی تحریــک می کنــد. 
رســانه کــره شــمالی خطــاب بــه ترامــپ هشــدار داد: بایــد 
ــبه جزیره  ــه ش ــوط ب ــائل مرب ــکا از مس ــت های آمری دس

کــره کوتــاه شــود.

 مخالفت مجلس با 
یک مصوبه دولت

ــع  ــری، عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب و مناب ــی اکب عل
طبیعــی مجلــس شــورای اســامی، بــا اشــاره بــه رعایــت 
ــون انتــزاع از ســوی دولــت گفــت: کمیســیون  نشــدن قان
ــوان کمیســیون تخصصــی مجلــس در  ــه عن کشــاورزی ب
ــارات وزارت  ــاره انتقــال اختی ایــن حــوزه نظــر مثبتــی درب
کشــاورزی در حــوزه گنــدم، آرد و نــان بــه  وزارت صنعــت 

ــدارد.  و معــدن ن
وی بــا بیــان اینکــه دربــاره ایــن مصوبــه دولــت مبنــی بــر 
ــه  ــه وزارتخان ــاد کشــاورزی ب ــارات وزارت جه ــال اختی انتق
ــه  ــه ای را ب ــاورزی نامـ ــیون کش ــای کمیس ــت، اعض صنع
رئیس جمهــور واصــل کرد ه انــد، افــزود: دولــت پیــش 
تفکیــک  الیحــه  دوازدهــم،  دولــت  وزرای  معرفــی  از 
وزارتخانه هــا را بــه مجلــس ارائــه داده بــود کــه ایــن الیحــه 

ــد. ــیون رد ش ــای کمیس ــوی اعض از س
ــه  ــان اینک ــا بی ــس ب ــاورزی مجل ــیون کش ــو کمیس عض
ــاره ایــن  ــدگاه اعضــای کمیســیون ایــن اســت کــه درب دی
ــه  ــد، ادام ــخگو باش ــد پاس ــع بای ــک مرج ــات ی موضوع
داد: اگــر بیــن یــک دســتگاه واردکننــده و یــک دســتگاه 
تولیدکننــده هماهنگــی نباشــد، قطعــا بــا مشــکاتی روبه رو 

ــم شــد.  خواهی
اکبــری بــا تأکیــد بــر  اینکــه ایــن تفکیک ســازی بــه 
صــاح نیســت، گفــت: اعضــای کمیســیون بــا ایــن مصوبــه 
ــس از  ــیون پ ــای کمیس ــتند و اعض ــق نیس ــت مواف دول
ــاره  ــه در این ب ــه حوزه هــای انتخابی ــدگان ب سرکشــی نماین

می کننــد. موضع گیــری 

گروه سیاست نفیسه اله دادی
N.A.Dadi@eskimia.ir

اســتعفای حریــری را می تــوان پیامــی از 
طــرف عربســتان ســعودی بــه بازیگــران 
تأثیرگــذار منطقــه ای و بین المللــی در عرصــه 
از  داخلــی  مخالــف  طرف هــای  و  لبنــان 

ــت. ــزب هللا دانس ــه ح جمل
ــم  ــه ه ــه ب ــه خاورمیان ــر منطق تحــوالت اخی
ــن  ــی ای ــه همزمان ــا اینک ــد ی ــره خورده ان گ

ــت؟  ــی اس ــات، اتفاق اتفاق
دوســتی و بــرادری عربســتان و آمریــکا، 
عربســتان،  بــه  حریــری  ســعد  ســفر 
بــه  عربســتان  پنهانــی  رفت و آمدهــای 
ــرائیل از  ــت اس ــس، حمای ــرائیل و بالعک اس
اســتقال طلبی کردســتان عــراق و اینــک 

حریــری. ســعد  اســتعفای 
بــه نظــر می رســد همــه ایــن کنش هــا  و 
ــاط  ــر ارتب ــه یکدیگ ــه ای ب ــه گون ــا ب واکنش ه
دارنــد؛ گویــا عربســتان بازیگــر یــا عروســک 
تنش هاســت؛  ایــن  خیمه شــب  بازی 

ــد  ــر دری می زن ــه ه ــتان ب ــه عربس ــرا ک چ
ــت  ــرفت ها و محبوبی ــوی پیش ــد جل نمی توان
ایــران را بگیــرد؛ نــه در عــراق، نــه ســوریه  و 
ــت  ــتان نتوانس ــر، عربس ــران قط ــه در بح ن
ــد  ــروز ده ــود ب ــر از خ ــل مؤث ــم و عم تصمی
و ایــن یعنــی ناکامــی بــزرگ در خاورمیانــه. 
پــس بعیــد نیســت کــه دســت بــه تحریــک 
حریــری بزنــد تــا بتوانــد روابــط مثبــت 
ایــران و لبنــان را بــا چالــش مواجــه و از 
ــن  ــد. در همی ــرداری کن ــت بهره ب ــن فرص ای
ــوت در  ــتی احرون ــه صهیونیس ــت روزنام جه
واکنشــی تأمل برانگیــز بــه اســتعفای »ســعد 
حریــری« نوشــت: »متــن اســتعفای حریری 
را ســعودی ها نوشــته اند« و ایــن کار، بــه 
ــتان  ــران و عربس ــان ای ــش می ــش تن افزای

منجــر می شــود. 
روزنامــه یدیعــوت احرونوت ســخنان »ســعد 
ــان،  ــتعفی لبن ــت وزیر مس ــری«، نخس حری
بهانه جویــی تــرورش،  امــکان  دربــاره   را 

خواند. 

»اینکــه  داد:  ادامــه  احرونــوت  یدیعــوت 
ــود  ــتعفای خ ــاض اس ــری از ری ــعد حری س
را اعــام کنــد، اتفــاق عجیبــی نیســت؛ زیــرا 

ســعودی ها اربــاب او هســتند.«
ــر  ــبهان«، وزی ــر الس ــر »ثام ــوی دیگ  از س
ــتان  ــارس در عربس ــج ف ــور خلی ــاور ام مش
اســتعفای  بــه  واکنــش  در  ســعودی، 
»ســعد الحریــری« مدعــی شــد نقشــی در 
ــت  ــی در جه ــن اســتعفا نداشــته و اقدام ای
ــن کار  ــه ای ــری ب ــب الحری ــک و ترغی تحری

ــت.  ــداده اس ــام ن انج
الســبهان بیــان کــرد: بــرای مقابلــه بــا ایــران 
نیــازی بــه خــاک کشــورهای دیگــر نداریــم 
و می توانیــم در زمیــن خــود ایــران بــا او 

ــویم.  رودرو ش
ــا شــبکه  ــو ب ــن در گفت وگ الســبهان همچنی
ــات  ــه تصمیم ــرد: از هم ــح ک »LBC« تصری
حمایــت  الحریــری  موضع گیری هــای  و 
می کنیــم و خواســتار ثبــات بــرای لبنــان 

هستیم. 
نیســت کــه  شــکی  هیــچ  جــای  ولــی 
عربســتان، مســبب اصلــی اســتعفای ســعد 
ــتان  ــه عربس ــرا ک ــت؛ چ ــوده اس ــری ب حری
ــرای خــود اســت  ــی ب ــال جــای پای ــه دنب ب
و ایــن خــأ حکومتــی، بهتریــن فرصــت 
ــاد  ــا ایج ــه ب ــد ک ــا می کن ــرای وی مهی را ب
اختــاف داخــی سیاســت »تفرقــه بینــداز و 

ــد.  ــی کن ــن« را اجرای ــت ک حکوم
اســتعفای حریــری را می تــوان پیامــی از 
طــرف عربســتان ســعودی بــه بازیگــران 
در  بین المللــی  و  منطقــه ای  تأثیرگــذار 
عرصــه لبنــان و طرف هــای مخالــف داخلــی 
ــا  ــه آن ه ــا ب ــت ت ــزب هللا دانس ــه ح از جمل
بگویــد کــه قــادر بــه کنتــرل اوضــاع در لبنــان 

ــت.  اس

اهــداف  از  یکــی  فرامــوش کــرد  نبایــد 
ســعودی از واداشــتن حریــری بــه اســتعفا، 
اعمــال فشــار بــر تهــران و حــزب هللا و محــور 
مقاومــت جهــت تغییــر معــادالت منطقــه ای 
و تغییــر کفــه موازنه هــا بــه ســود خــود 
ــه  ــژه آنک ــه وی ــت؛ ب ــان اس ــار از لبن ــن ب ای
در  از شکســت  پــس  آن هــا  تاش هــای 

ســوریه و عــراق، در کردســتان نیــز بــا طــرح 
جدایــی ایــن منطقــه از دولــت مرکــزی 

ــد. ــه ش ــخ مواج ــی تل ــا ناکام ــداد ب بغ
دیگــر پیامــد اســتعفای حریــری، فشــارهای 
ــان اســت. اگرچــه  ــر لبن سیاســی و مالــی ب
ــن  ــش بی ــل و تن ــری تقاب ــتعفای حری اس
ــدید  ــزب هللا را تش ــت ح ــتان و مقاوم عربس
می کنــد، امــا ایــن تقابــل هیــچ گاه بــه 
رویارویــی نظامــی منجــر نخواهــد شــد؛ امــا 
فشــارهای سیاســی و مالــی بــر رونــد امــور 
جــاری در لبنــان تأثیــر منفــی می گــذارد 
ــن  ــرای ای ــده ب ــختی را در آین ــرایط س و ش
ــن  ــه ای ــه اینک ــد؛ از جمل ــم می زن ــور رق کش
اســتعفا بــه معنــای باطــل شــدن و لغــو تمام 
ــی  ــه سیاس ــه در عرص ــات صورت گرفت توافق
ــوده  ــی ب ــی لبنان ــن گــروه و جریان ــان بی لبن
کــه منتهــی بــه برگــزاری انتخابــات ریاســت 
ــت در ایــن کشــور  جمهــوری و تشــکیل دول

شــده اســت.
ــه کمــک حامیانــش )اســرائیل  عربســتان ب
و آمریــکا( بــه دنبــال ایجــاد ناآرامــی و 
ــان  ــا هم پیمان ــژه ب ــه و به وی ــش در منطق تن
ــت ورزی  ــته سیاس ــا گذش ــت؛ ام ــران اس ای
ــتان  ــه عربس ــد ک ــان می ده ــتان نش عربس
ــش  ــه مطلوب ــد ب ــم نمی توان ــن راه ه در ای
برســد؛ زیــرا عربســتان در جنــگ یمــن هــم 

ــت. ــته اس ــه داش ــری بی نتیج درگی

 رد پای عربستان 
در استعفای حریری

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در احکامــی 
جانشــینی  ِســمت  بــه  را  دادرس  امیــر 
فرمانــده کل ارتــش، دریــادار ســیاری را بــه 
ــش و  ــده ارت ــت هماهنگ کنن ــمت معاون ِس
دریــادار خانــزادی را بــه ِســمت فرماندهــی 
ــد. ــوب کردن ــش منص ــی ارت ــروی دریای نی

بــه گــزارش گــروه سیاســی خبرگــزاری 
ــانی  ــگاه اطاع رس ــل از پای ــه نق ــنیم ب تس
دفتــر مقــام معظــم رهبــری، حضــرت 
معظــم  فرمانــده  خامنــه ای،  آیــت هللا 
امیــر  جداگانــه ای  احــکام  در  قــوا،  کل 
بــه  را  دادرس  محمدحســین  ســرتیپ 
ِســمت جانشــینی فرمانــده کل ارتــش، 
امیــر دریــادار حبیــب هللا ســیاری را بــه 

ِســمت معاونــت هماهنگ کننــده ارتــش 
ــه  ــزادی را ب ــین خان ــادار حس ــر دری و امی
ِســمت فرماندهــی نیــروی دریایــی ارتــش 
جمهــوری اســامی ایــران منصــوب کردنــد.

ــن  ــه ای ــوا ب ــده کل ق ــکام فرمان ــن اح مت
ــت: ــرح اس ش

بسم هللا الرحمن الرحیم
امیر سرتیپ محمدحسین دادرس

بنــا بــه پیشــنهاد فرمانــده کل ارتــش و 
نظــر بــه تعهــد و تجربــه و شایســتگی، 
شــما را بــه ِســَمت »جانشــین فرمانــده کل 
ارتــش جمهــوری اســامی ایــران« منصــوب 

می کنــم.
ارتقــای آمادگی هــای اطاعاتــی و عملیاتــی 

آجــا و رفــع نیازهــای عمــده معیشــتی 
ــده کل  ــر فرمان ــوب تدابی ــان در چارچ کارکن

ــورد انتظــار اســت. م
از تاش هــای امیــر ســرتیپ پوردســتان 
قدردانــی  و  تشــکر  مســئولیت  ایــن  در 

. می کنــم
توفیقــات همــگان را از پــروردگار متعــال 

خواســتارم. 
سید علی خامنه ای - 14 آبان 1396

بسم هللا الرحمن الرحیم
امیر دریادار حبیب هللا سیاری

بنــا بــه پیشــنهاد فرمانــده کل ارتــش و 
ــده در ســتاد  ــه تعهــد و تجــارب ارزن نظــر ب
ــاون  ــمت »مع ــه ِس ــما را ب ــی، ش فرمانده

هماهنگ کننــده ارتــش جمهــوری اســامی 
ایــران« منصــوب می کنــم.

کارآمــدی و چابکــی بیشــتر ســتاد ارتــش 
در پاســخگویی بــه نیازهــای محــوری و 
اولویــت دار و ارتقــای هماهنگــی، انســجام و 
هم افزایــی در ســطح ارتــش، مــورد انتظــار 

اســت.
از تاش هــای امیــر ســرتیپ محمدحســین 
دادرس در ایــن مســئولیت تشــکر و قدردانــی 

ــم. می کن
توفیقــات همــگان را از پــروردگار متعــال 

خواســتارم. 
سید علی خامنه ای - 14 آبان 1396

بسم هللا الرحمن الرحیم
امیر دریادار حسین خانزادی

بنــا بــه پیشــنهاد فرمانــده کل ارتــش و 
نظــر بــه حســن ســوابق، شــما را بــه ِســمت 

ارتــش  دریایــی  نیــروی  »فرماندهــی 
منصــوب  ایــران«  اســامی  جمهــوری 

. می کنــم
ــدت  ــی و مجاه ــل اله ــه فض ــه ب ــون ک اکن
فرماندهــان، مدیــران و کارکنــان خــدوم 
گام هــای مؤثــری در پیشــبرد ایــن نیــروی 
ــار  ــت، انتظ ــده اس ــته ش ــردی برداش راهب
ــا عزمــی راســخ و اهتمامــی واال  مــی رود ب
و تعاملــی ســازنده از تمــام قابلیت هــا و 
نیروهــای  و  آجــا  و  نیــرو  ظرفیت هــای 
ــه  ــوده و ب ــرداری نم مســلح و کشــور بهره ب
ــید. ــف بخش ــتابی مضاع ــود ش ــد موج رون

دریــادار  امیــر  مجدانــه  تاش هــای  از 
حبیــب هللا ســیاری در ایــن مســئولیت، 
توفیــق  می نمایــم.  تشــکر  و  قدردانــی 
ــتارم.  ــزرگ خواس ــروردگار ب ــگان را از پ هم

سید علی خامنه ای - 14 آبان 1396

سیاسـت2

،،
کــه  نیســت  شــکی  هیــچ  جــای 
عربستان، مسبب اصلی استعفای 
ســعد حریــری بــوده اســت؛ چــرا کــه 
عربســتان بــه دنبــال جــای پایــی بــرای 

خــود اســت
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یــک منبــع آگاه نزدیــک بــه دکتــر والیتــی 
دربــاره اســتعفای نخســت وزیر لبنــان و 
محتــوای مذاکــرات محرمانــه صورت گرفتــه 
رهبــر  بین الملــل  امــور  مشــاور  بیــن 
ــت:  ــری گف ــعد حری ــاب و س ــم انق معظ
ــان  کــه پیــش  نخســت وزیر مســتعفی لبن
از ایــن ماقــات بــه عربســتان ســفر کــرده 
بــود، جهــت انجــام ایــن دیــدار بــه بیــروت 
بازگشــت و بافاصلــه پــس از اســتماع 
ــت و  ــاض رف ــه ری ــاره ب ــران دوب موضــع ته
ــانه های  ــود را از رس ــتعفای خ ــا اس در آنج

ــرد. ــام ک ــی اع عرب

بــه گــزارش فــارس ایــن منبــع آگاه دربــاره 
ــرد: در  ــاش ک ــه ف ــرات محرمان ــن مذاک ای
ــا طــرح درخواســت  ایــن دیــدار حریــری ب
خواســته  والیتــی  دکتــر  از  ســعودی ها 
کــه ایــران دســت از حمایــت از مــردم 
ــا  ــط خــود را ب ــردارد و رواب ــوم یمــن ب مظل
کشــورهای عضــو شــورای همــکاری خلیــج 

ــد. ــود ببخش ــارس بهب ف
ــر  ــل رهب ــور بین المل ــاور ام ــت: مش وی گف
ــری  ــز در پاســخ از حری ــاب نی ــم انق معظ
ــردم  ــاران م ــعودی ها بمب ــا س ــته ت خواس
دارویــی  و  اقتصــادی  و حصــر  بی گنــاه 

ــیر  ــا مس ــد ت ــف کنن ــور را متوق ــن کش ای
ــود.  ــاز ش ــن ب ــت یم ــا مل ــو ب گفت وگ

ــری  ــای حری ــت نابج ــزود: درخواس وی اف
و ســعودی ها ایــن بــود کــه جمهــوری 
ــب  ــن، جان ــران در موضــوع یم اســامی ای
حــق را رهــا کنــد؛ امــا چــون ناامیــد شــدند 
بافاصلــه ســعد حریــری را بــه ریــاض 
ــود را در  ــتعفای خ ــا وی اس ــد ت فراخواندن

ــد. ــام کن ــان اع ــاک لبن ــارج از خ خ
متــن  بــه  اشــاره  بــا  آگاه  منبــع  ایــن 
اســتعفای ســعد حریــری گفــت: مشــخص 
اســت کــه ایــن متــن از جانــب ســعودی ها 

ــه  ــان دیکت ــتعفی لبن ــت وزیر مس ــه نخس ب
شــده اســت. 

از  نیابــت  بــه  حریــری  افــزود:  وی 
ســعودی ها امیــدوار بــود پــس از ســفر 
مشــاور امــور بین الملــل مقــام معظــم 

جمهــوری  بتوانــد  لبنــان  بــه  رهبــری 
اســامی ایــران را از مخالفــت بــا اقدامــات 
ــه  ضــد بشــری عربســتان در یمــن از جمل
ــی  ــاه یمن ــودکان بی گن ــان و ک ــاران زن بمب
و محاصــره غذایــی و دارویــی ایــن کشــور 
بــا پاســخ منفــی  امــا  منصــرف کنــد؛ 

کشــورمان مواجــه شــد.
ایــن منبــع آگاه بــا تأکیــد بــر کمیــاب 
ــاج  ــا و مایحت ــن داروه ــدن ضروری تری ش
 700 هم اینــک  یمــن گفــت:  در  غذایــی 
ــا  هــزار نفــر در یمــن مبتــا بــه بیمــاری وب
شــده  اند. جمهــوری اســامی ایــران حاضــر 
نیســت دســت از حمایــت ایــن مــردم 

ــردارد. ــوم ب مظل

محتوای مذاکرات محرمانه والیتی و سعد حریری

علی اکبــر صالحــی، رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی،  گفــت: 
برجــام، یــک تعهــد بین المللــی اســت و آژانــس 
ــه مســائل  ــط حــق رســیدگی ب ــرژی اتمــی فق ان
هســته ای را دارد. آژانــس تــاش دارد بــا حمایــت 
از برجــام و بــدون ســمت گیری، دنیــا را از التــزام 

ایــران بــه برجــام مطمئــن کنــد. 
دنبــال ســاخت ســاح  بــه  مــا  افــزود:  وی 

هســته ای نیســتیم و بــه  دنبــال فتــوای رهبــر معظــم انقــاب از 
دادیــم.  انصــراف  هســته ای  فعالیت هــای  بعضــی 

رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی بــا بیــان اینکــه ســیر تحــول بــه 
گونــه ای پیــش رفتــه تــا آمانــو اگــر مســتقل عمــل نکنــد، اعتبــار 
آژانــس زیــر ســوال بــرود، ابــراز داشــت: اگــر اعتبــار آژانــس زیــر 

ســوال بــرود، شــاکله ایــن نهــاد سســت خواهــد شــد. 
ــد T در  ــان کــرد: بن ــد T برجــام بی ــاره بازتفســیر بن صالحــی درب
ــت؛  ــته ای اس ــاح هس ــا س ــط ب ــای مرتب ــا فعالیت ه ــاط ب ارتب
ــم  ــتیم، گفتی ــته ای نیس ــاح هس ــال س ــه دنب ــا ب ــه م ــا ک از آنج
ــتفاده  ــال اس ــه دنب ــم و ب ــام نمی دهی ــا را انج ــی فعالیت ه بعض

ــتیم. ــی هس ــرژی اتم ــز از ان صلح آمی
وی بــا بیــان اینکــه متأســفانه هــر متنــی می توانــد قابــل 
ــود،  ــته ش ــم نوش ــورت محک ــه ص ــه ب ــر آنک ــد، مگ ــیر باش تفس

ــم و  ــد T در نظــر نگرفتی ــرای بن ــادآور شــد: بازرســی خاصــی ب ی
ــدارد  ــود ن ــه وج ــن زمین ــی در ای ــن خاص سکش
و آمریکایی هــا در بعضــی زمینه هــا قائــل بــه 
تفســیر بودنــد؛ مــا هــم در مــواردی در ایــن زمینــه 

ــتیم.  ــیرهایی داش تفس
ــور اضافــه کــرد: آن هــا قصــد  معــاون رئیس جمه
دارنــد برجــام را بی اثــر کننــد و قبــا هــم ادعــای 
ــود کــه مــا گفتیــم ایــن  ــران ب آن هــا غنی ســازی 50 درصــدی ای
ــی اســت؛  ــن آلودگ ــه ای ــد ک ــت پذیرفتن ــی اســت و درنهای آلودگ
امــا بــه روی مبارکشــان هــم نیاوردنــد کــه چــرا ســه ســال چنیــن 

ادعایــی کردنــد.
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی تأکیــد کــرد: از زمــان آمــدن ترامپ 
شــرایط کامــا تغییــر کــرده و حــاال آمریــکا بــازی درآورده و 
می خواهــد برجــام را بــا هزینــه ایــران عقیــم کنــد و از بیــن ببــرد. 
صالحــی بــا بیــان اینکــه ایــران تــا بــه امــروز بســیار هوشــمندانه 
ــا موضع گیــری ترامــپ  عمــل کــرده، اظهــار داشــت: اروپایی هــا ب
ــود  ــش، خ ــری و اظهارات ــا موضع گی ــپ ب ــد. ترام ــت کردن مخالف
ــود کــه عقــای  ــدوار ب ــد امی ــذا بای ــل تاریکــی کــرده؛ ل را وارد تون
قــوم او را ســر عقــل بیاورنــد تــا بیــش از ایــن بــرای مــا و جامعــه 

جهانــی مشــکل ایجــاد نکنــد.

ــاز  ــامی از آغ ــورای اس ــس ش ــس مجل ــژه رئی ــتیار وی دس
تحــوالت و توطئه هــای جدیــد در منطقــه 

خبــر داد. 
حســین امیرعبداللهیــان در ارتبــاط تلفنــی 
ــی  ــت: ط ــیما گف ــری ۲1 س ــش خب ــا بخ ب
ــش در  ــه داع ــت علی ــه مقاوم ــروزی جبه پی
ــد  ــی جدی ــان، توطئه های ــراق و لبن ــوریه، ع س

در منطقــه در حــال شــکل گیری اســت. 
او از تحــوالت ســریع و شــتابان در منطقــه یــاد کــرد و ادامــه 
ــی  ــات لبنان ــه مقام ــی ک ــار و اطاعات ــاس اخب ــر اس داد: ب
ــری  ــعد حری ــتعفای س ــد، اس ــه دادن ــر ارائ ــاعات اخی در س
ــه نظــر  ــر نداشــته و ب ــه ســابقه ای در روزهــای اخی هیچ گون
ــکان  ــم م ــان و ه ــث زم ــم از حی ــن اســتعفا ه می رســد ای
و هــم شــیوه اعــام و محتــوا، اقدامــی عجیــب اســت کــه 
ــا و  ــتی و آمریکایی ه ــم صهیونیس ــی رژی ــتای طراح در راس
ــا پیروزی هــای محــور  ــه ب ــرای مقابل عربســتان ســعودی ب
مقاومــت علیــه تروریســم تکفیــری و در عیــن حــال خدمت 
ــده  ــی ش ــان طراح ــتی در لبن ــم صهیونیس ــداف رژی ــه اه ب

اســت.
در  اینکــه  وجــود  بــا  داد:  ادامــه  عبداللهیــان  امیــر   

ــان و  ــوریه و لبن ــت در س ــه مقاوم ــر جبه ــای اخی پیروزی ه
عــراق، ایــران نقــش مهمــی داشــته، بــاز هــم 
ــات  ــه عربســتان ســعودی اقدام شــاهدیم ک
ــن  ــاع یم ــردم بی دف ــتار م ــرای کش ــادی ب زی
انجــام داده اســت و آمریــکا حتــی یــک 
اقــدام موثــر بــرای مبــارزه بــا تروریســم 

ــداد.  ــام ن انج
امیــر عبداللهیــان افــزود: ایــن اعــام اســتعفا از مبــدأ ریاض، 
صــرف نظــر از اینکــه بــر مبنــای قوانیــن داخلــی کشــور لبنان 
بــا شــبهاتی همــراه اســت و هــدف قــراردادن لفظی از ســوی 
ســعد حریــری علیــه حــزب هللا و جمهــوری اســامی ایــران، 
ادامــه ســناریوی ســاختگی اســت کــه ترامــپ آغــاز کــرده 
و ســعودی ها بــه آتــش آن دمیدنــد و صهیونیســت ها از 

طــرح آن ذوق زده شــدند.
ــری  ــعد حری ــتعفای س ــناریوی اس ــی س ــت: طراح وی گف
بــر ایــن مبنــی انجــام شــده کــه بی ثباتــی در لبنــان ایجــاد 
شــود و در ورای ایــن بی ثباتــی آمریــکا، ســعودی ها و 
ــال بهره برداری هــای  ــه دنب رژیــم صهیونیســتی هــر کــدام ب
شــخصی خــود باشــند؛ اما اطمینــان داریــم رهبران سیاســی 

ــد. ــور می کنن ــی عب ــه خوب ــه هــم ب ــان از ایــن مرحل لبن

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسالمی:

بوی توطئه های جدید در منطقه به مشام می رسد
علی اکبر صالحی:

آمریکا می خواهد برجام را با هزینه ایران عقیم کند

 رئیس دولت کاتالونیا 
غافلگیر شد

ــه گــزارش روســیاالیوم دادســتانی بلژیــک حکــم  ب
بازداشــت کارلــس پوجدمــون، رئیــس دولــت محلی 
کاتالونیــا و هیئــت همراهــش را کــه در بروکســل بــه 

ــرد.  ــد، صــادر ک ســر می برن
دولــت بلژیــک پیش تــر گفتــه بــود کــه هیــچ 
خطــری زندگــی رئیــس برکنارشــده کاتالونیــا را 
پذیــرش وی  بــرای  دلیلــی  و  نمی کنــد  تهدیــد 
ــای  ــال اعط ــن احتم ــک همچنی ــدارد. بلژی ــود ن وج

پناهندگــی بــه پوجدمــون را رد کــرده بــود.

 افزایش فشارها
برای برکناری »ترزا می«

از  بعضــی  برنامه ریــزی  از  گزارش هــا  بعضــی 
نماینــدگان حــزب محافظــه کار انگلیــس در پارلمــان 
ایــن کشــور بــه منظــور برکنــاری تــرزا ِمــی حکایــت 
دارد. نشــریه ساندی اکســپرس در این بــاره گــزارش 
داد کــه »اتهاماتــی جــدی« دربــاره ســوءرفتار برخــی 
اعضــای حــزب محافظــه کار در پارلمــان ایــن کشــور 
ــزار  ــر ت ــد فشــارها ب وجــود دارد؛ امــری کــه می توان
ــی  ــب توجه ــور جال ــه ط ــتعفا را ب ــرای اس ــی ب ِم

افزایــش دهــد.

 ضرب الجل 72 ساعته 
العبادی به اربیل

نخســت وزیر عــراق تهدیــد کــرد کــه در صــورت 
ــخصیت هایی  ــل ش ــه تحوی ــل ب ــودن اربی ــد نب پایبن
کــه حکــم قضایــی علیــه آن هــا صــادر شــده، یــگان 
امنیتــی ویــژه ای را بــرای بازداشــت آن هــا بــه اقلیــم 
کردســتان خواهــد فرســتاد. بغــداد 7۲ ســاعت بــه 
اربیــل مهلــت داده تــا افــرادی را کــه حکــم قضایــی 
علیــه آن هــا صــادر شــده، تحویــل دهــد. روز جمعــه 
العبــادی لیســت رســمی را از متهمــان بــرای اقلیــم 

کردســتان فرســتاد.

 درخواست ویژه ترامپ 
از پادشاه سعودی

ــا  دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــوری آمریــکا، همزمــان ب
ورود بــه ژاپــن، از گفت وگــو بــا ملــک ســلمان، پادشــاه 
ــاره عرضــه  ــا وی درب ــه ب ــر داد و گفــت ک ســعودی، خب
ســهام شــرکت نفــت »آرامکــو« در بــازار بــورس نیویورک 
ــن  ــه ای ــاعد داده ک ــول مس ــم ق ــرده و او ه ــت ک صحب

پیشــنهاد را بررســی کنــد. 
گفتنــی اســت شــرکت ملــی نفــت عربســتان موســوم 
بــه آرامکــو تــا ســال میــادی آینــده حــدود 5 درصــد از 

ــه بازارهــای جهانــی عرضــه می کنــد. ســهام خــود را ب

شاهزادگان سعودی در میان 
مفسدان بازداشت شده

مســئوالن  و  شــاهزاده ها  از  شــماری  اســامی 
ســعودی کــه توســط کمیتــه تازه تاســیس مبــارزه بــا 
فســاد در عربســتان بازداشــت شــده اند، اعــام شــد. 
نام هایــی  بازداشت شــده  شــاهزادگان  میــان  در 
ــر  ــز )وزی ــن عبدالعزی ــدهللا ب ــب عب ــون متع همچ
برکنارشــده گارد ملــی(، ولیــد بــن طــال بــن 
بــن  ترکــی  معــروف(،  )ســرمایه دار  عبدالعزیــز 
عبــدهللا بــن عبدالعزیــر، امیــر پیشــین ریــاض دیــده 

می شــود.

بین الملل

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

دشمن شناسی از منظر امام علی)ع(
و بــه ایجــاد زمینه هــای دفاعــی همــت گماشــت.

نیــز  اجتماعــی  و  سیاســی  مســائل  عرصــه  در 
ــت  ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی ــی از اهمی دشمن شناس
و از مهم تریــن عوامــل در تأمیــن امنیــت فــردی و 
ــاس  ــن اس ــر همی ــود. ب ــوب می ش ــی محس اجتماع
ــی  ــه معرف ــم ب ــرآن کری ــات ق ــی از آی ــش عظیم بخ
ــر  ــیره پیامب ــت. در س ــه اس ــاص یافت ــمن اختص دش
اکــرم)ص( و ائمــه اطهــار)ع( نیــز بــه دشمن شناســی 
ــار  ــن، رفت ــان معصومی ــده و در می ــیار ش ــه بس توج
ــا دشــمنان از همــه درس آموزتــر  حضــرت علــی)ع( ب

ــت.  اس
علــی)ع( بــا توجــه بــه شــرایط زمانــی و شــیوه 
حکومتــش بــا دشــمنانی روبــه رو بــود کــه پیامبر)ص( 
ــه رو نشــدند؛ کســانی  ــا آن هــا روب و دیگــر ائمــه)ع( ب
کــه ســابقه درخشــانی در خدمــت بــه اســام داشــتند؛ 
ــده داری  ــب زن ــادت و ش ــل عب ــه اه ــان هایی ک انس
بودنــد، ولــی از روح تعالیــم اســامی بی خبــر، از ایــن 

ــد.  ــمار می آین ــه ش ــارض ب ــای مع گروه ه
علــی)ع( بــا نفــاق پنهــان روبــه رو بــود؛ دشــمنانی کــه 
ــا  ــارزه ب ــب ســخت تر از مب ــه مرات ــا ب ــا آن ه ــه ب مقابل
ــی)ع( در حکومــت  ــاق آشــکار اســت. حضــرت عل نف
ــه رو  ــف روب ــان مخال ــا ســه جری ــود ب ــاله خ ــج س پن

ــن.  ــن، قاســطین و مارقی شــدند: ناکثی
بررســی و شــناخت عملکــرد ایــن ســه گــروه مخالــف 
و مواضــع آن حضــرت در برابــر آن هــا، می توانــد نقــش 
بســیار مهمــی در آگاهــی از شــیوه برخــورد با دشــمنان 
داشــته باشــد. بــه عبــارت دیگــر، تبییــن اندیشــه های 
ــمن  ــناخت دش ــه ش ــی)ع( در زمین ــن عل امیرالمؤمنی
بــه مــا کمــک می کنــد تــا در اصــاح روش و ســلوک 
خــود بــه منظــور مقابلــه بــا دشــمنان انقــاب و نظــام 
ــری  ــه شــکل آگاهانه ت ــوری اســامی ب مقــدس جمه
ــه در  ــی ک ــان گروه های ــروز هم ــرا ام ــم؛ زی ــدام کنی اق
زمــان علــی علیه الســام بودنــد و دشــمنی می کردنــد 
بــا همــان تفکــر و گاهــی پیچیده تــر هــم وجــود دارنــد. 
هســتند کســانی کــه بــا نفــاق تمــام عمــل می کننــد و 
شــناخت آن هــا کاری بــس مشــکل اســت؛ مگــر اینکه 
ــم و همیشــه  ــک اصــل بدانی ــا دشمن شناســی را ی م

مراقــب باشــیم. 
ــارزه  ــر مب ــه ه ــات اولی ــمن از ضروری ــناخت دش ش
اســت و از طریــق آن می تــوان بقــای خــود و جامعــه 
را تضمیــن کــرد. در طــول تاریــخ جوامــع، تمــام 
ــوده و  ــه دشــمن ب شکســت ها ناشــی از بی توجهــی ب
مــا کــه در مبــارزه بــا ظلــم و اســتکبار و هرگونــه ســتم 
ــمن  ــا دش ــیم. م ــناس باش ــد دشمن ش ــتیم، بای هس
ــی  ــمن خارج ــه دش ــه از ناحی ــم ک ــم داری ــی ه داخل
ــرای مقاصــد  تقویــت و تزریــق می شــود و بی شــک ب
او قلــم و قــدم می زنــد و از او درس و مشــق می گیــرد؛ 
دشــمن خارجــی هــم داریــم کــه بــه هــر نحــو ممکــن 
بــه مــا ضربــه می زنــد و موانــع می تراشــد و مــا را در 

ــد.  ــد می نمایان ــا ب دنی
ــروز،  ــد ام ــان می ده ــا نش ــه م ــود ب ــات موج اطاع
قدرت هــای بــزرگ بــا ایجــاد ســازمان ها و تشــکیات 
اطاعاتــی و جاسوســی و اختصــاص بودجه هــای کان 
ــمنان  ــا دش ــد ت ــاش می کنن ــز، ت ــن مراک ــرای ای ب
بالقــوه و بالفعــل خــود را شناســایی کننــد تــا پیــش از 
آنکه نقشــه دشــمنان کارســاز شــود، آن ها را درهم شــکنند. 
ــای  ــا و برنامه ریزی ه ــکیات در تصمیم گیری ه ــن تش ای

ــد.  ــن دولت هــا نقــش مهمــی دارن اساســی ای
در مکتــب رهایی بخــش اســام نیــز دربــاره شــناخت 
ــرآن  ــت. ق ــده اس ــراوان ش ــای ف ــمن، توصیه ه دش
کریــم نیز به شــناخت دشــمن، بــرای حفظ و ســامت 
جامعــه ســفارش کــرده و در قالــب داســتان های 
ــد در اشــکال  ــی دشــمنان توحی ــه معرف ــوز ب عبرت آم
گوناگونــی چــون شیطان شناســی، منافق شناســی، 
ــد. ــاره می کن ــرکان اش ــار و مش ــی و کف طاغوت شناس

ــه  ــام و جامع ــمنان اس ــداف دش ــناخت اه ــرآن ش ق
مســلمانان  وظایــف  حســاس ترین  از  را  اســامی 
ــن ویژگــی دشــمنان اســام  ــد. مهم تری ــوان می کن عن

ــت.  ــکنی آن هاس ــرآن، پیمان ش ــر ق از نظ
ــَف َو ِإْن  قــرآن کریــم در ایــن زمینــه می فرمایــد: »کَْی

ــًة«  َیْظَهــُروا َعَلْیکـُـْم الَ َیْرُقُبــوا ِفیکـُـْم ِإالًّ َو الَ ِذمَّ
»چگونــه )پیمــان مشــرکان ارزشــی دارد(، در حالــی که 
اگــر بــر شــما غالب شــوند، نــه ماحظــه خویشــاوندی 
بــا شــما را می کننــد و نــه پیمانــی را پایبنــد هســتند.«

و ایــن همــان چیزی اســت کــه رهبــری دربــاره آمریکا 
بارهــا فرمودنــد؛ امــا بعضــی تــن درندادنــد و امــروز بــه 
ایــن عهدشــکنی معترفنــد و می داننــد کــه بــه دشــمنی 

مثــل آمریــکا نمی تــوان اعتمــاد کــرد.
مختلــف  آیــات  در  را  اســام  دشــمنان  قــرآن 
نژادپرســتی،  نظیــر  ناپســندی  دارای خصلت هــای 
قانون شــکنی، خوی اســتکباری، دنیاپرســتی، حســادت 
ــه،  ــم و کین ــت، خش ــری، خیان ــی، تنگ نظ و بدخواه
و  دانســتن  مــردم  قیــم  را  شــیطان صفتی، خــود 

می دانــد. بی شــعوری  باالخــره 
ــان  قــرآن در جــای دیگــر خطــر دشــمن را چنیــن بی

می کنــد:
ــان  ــد، همچن ــر شــما دســت یابن ــر )دشــمنان( ب »اگ
و  زور(  )بــه  دستانشــان  و  دشــمن اند  شــما  بــا 
ــوی  ــه س ــدی ب ــه ب ــات( ب ــه تبلیغ ــان )ب زبان هایش
ــوید و از  ــر ش ــد کاف ــت دارن ــت و دوس ــاز اس ــما ب ش

ارزش هــای خویــش دســت برداریــد.«
بــر  همــه  ایــن  رهبــری  معظــم  مقــام  اینکــه 
ــل ویژگی هــای  ــه دلی ــد ب ــد دارن دشمن شناســی تاکی
ــر  ــال اگ ــد؛ ح ــمنان دارن ــه دش ــت ک ــندی اس ناپس
ــاط  ــه ارتب ــه ب ــد و عاق ــه دشــمن ببندن کســانی دل ب
ــه دوســت و  ــا او داشــته باشــند، خــود دشــمنند، ن ب
عضــوی از ایــن ملــت! لــذا دشمن شناســی، یــک 

ــت. ــی اس ــم و اساس ــل مه اص
دربــاره ضــرورت شــناخت دشــمن  پیامبــر)ص( 
ــُه  ــَرَف َربَّ ــٌد َع ــاِس َعْب ــَل الّن ــد: »َاال َو اِنَّ َاْعَق می فرمای

ــاُه« ُه َفَعص ــُدوَّ ــَرَف َع ــُه َو َع َفَاطاَع
ــه  ــت ک ــی اس ــردم کس ــن م ــید عاقل تری »آگاه باش
خدایــش را بشناســد و از او پیــروی کنــد و دشــمن را 

ــد.« ــی اش نمای ــگاه نافرمان ــز بشناســد و آن نی

۳ انتصاب جدید فرمانده معظم کل قوا در ارتشادامه از صفحه اول



فناوری
مقایسه گوشی ها در گوگل

گــوگل در جدیدتریــن تغییــری کــه در جســت وجوگر 
ــت مقایســه  مشــخصات  ــرده، قابلی خــود اعمــال ک

ــه کــرده اســت.  گوشــی ها را اضاف
بــرای برخــی کاربــران، جســت وجو بــا نوشــتن نــام 
دو گوشــی بــه عــاوه  عبــارت »vs« در بیــن آن هــا، 
ــد و  ــش می ده ــدی را نمای ــه  جدی ــتون مقایس س
ــر  ــت وجو ظاه ــج جس ــد در نتای ــف جدی ــد ردی چن

می شــود. 
ــش  ــا را پی ــات آن ه ــگ جزئی ــه  آبی رن ــس دکم لم
بــرای  حالتــی  همچنیــن  می دهــد.  قــرار  رو 
در  دو گوشــی  بیــن  تفاوت هــای  برجســته کردن 
نظــر گرفتــه شــده اســت؛ البتــه ایــن حالــت فقــط 
در مقایســه  دو گوشــی کارایــی دارد و در حالتــی کــه 
ــا هــم مقایســه شــوند، کار نخواهــد  چنــد گوشــی ب

ــرد.  ک
ــده  ــه نش ــل ارائ ــور کام ــه  ط ــوز ب ــی هن ــن ویژگ ای
را  آن  کاربــران  از  برخــی  تنهــا  بنابرایــن  اســت؛ 
دریافــت کرده انــد و برخــی دیگــر نیــز بــه زودی 

دریافــت خواهنــد کــرد.

ایسوس، یک لپ تاپ قدرتمند 
معرفی کرد

ایســوس لپ تــاپ مخصــوص بــازی رده بــاالی 
جدیــد  لپ تــاپ  ایــن  کــرد.  عرضــه  را  خــود 
یــک  دارای  شــده،  نامیــده   ROG G703  کــه 
ــا نمایشــگری ۱7.3 اینچــی  CPU اورکاک شــده ب
نــام  بــه  و  اســت  هرتــز(   ۱۴۴  )رفرش ریــت 

ROG Chimera هم شناخته می شود. 
 ROG Zephyrus ایــن لپ تــاپ گیمینــگ همچــون
کــه اوایــل ۲0۱7 عرضــه شــد، باریــک نیســت؛ بــا ایــن  
 DTR حــال چــون ایســوس آن را یــک لپ تــاپ
 ROG G703 نامیــده اســت، می تــوان گفــت کــه
قــرار اســت تجربــه  گیمینــگ مشــابه رایانه هــای 

ــه دهــد.  دســکتاپ ارائ
 ROG G703VI-XH7۴K ایســوس  لپ تــاپ 
 ۲800-DDR۴ قــرار اســت بــه 3۲ گیگابایــت رم
)قابــل  افزایــش بــه ۶۴ گیگابایــت( مجهــز شــود و 

ــرد. ــره بب ــدد، PCIe 3.0 به از دو ع

 تراشه جدید اینتل 
اواخر امسال عرضه می شود

انتظــار مــی رود اینتــل تــا پایــان ســال جــاری 
 ARM میــادی اولیــن تراشــه  مبتنــی بــر معمــاری
خــود را راهــی بــازار کنــد. در صورتــی کــه همــه چیــز 
ــش رود،  ــده پی ــزی انجام ش ــاس برنامه ری ــر اس ب
ــازار  ــد از ســال آینــده  میــادی وارد ب اینتــل می توان

ــود.  ــل ش ــه های موبای تراش
ــکاری  ــیاری را از هم ــات بس ــی ARM جزئی کمپان
خــود بــا اینتــل بــه اشــتراک گذاشــته اســت. ایــن 
تراشــه های  جدیــد  نســل  بریتانیایــی  کمپانــی 
ــی ۱0  ــر لیتوگراف ــی ب ــه مبتن ســری Cortex A را ک
ــاری  ــال ج ــر س ــرده، از اواخ ــی ک ــری طراح نانومت
 میــادی در اختیــار تولیدکننــدگان قــرار خواهــد 

داد. 
اینتــل وعــده داده کــه عملکــرد تراشــه های ۲۲ 
نمونه هــای  بــا  مقایســه  در  را  خــود  نانومتــری 
مبتنــی بــر لیتوگرافــی ۲8 نانومتــری تــا 30 درصــد 

ــد. ــود بخش بهب

اخبار اقتصادی
 ۷۰ درصد چک های وصولی 

رمزدار است
ــش  ــه بی ــه ب ــده ک ــای مبادله ش ــوع چک ه از مجم
ــون آن  ــا 8.۴ میلی ــد ت ــره می رس ــون فق از ۹ میلی

ــه برگشــت خــورده اســت.  وصــول شــده و بقی
ــادی  ــای ع ــده را چک ه ــی عم ــای وصول از چک ه
و رمــزدار تشــکیل می دهنــد. تازه تریــن آمارهــا 
از ایــن حکایــت دارد کــه از مجمــوع چک هــای 
ــون و 700 هــزار مــورد  وصول شــده بیــش از 7 میلی
ــره چک هــای  ــا 700 هــزار فق ــادی و ت چک هــای ع

ــوده اســت.  رمــزدار ب
از رقــم ۱۵7 هــزار میلیــاردی چک هــای وصول شــده 
بــه چک هــای  از 70 درصــد آن مربــوط  بیــش 
رمــزدار اســت کــه حــدود ۱۱۱ هــزار میلیــارد تومــان 
اســت کــه  حالــی  در  ایــن  می گیــرد؛  دربــر  را 
ــداد  ــد از کل تع ــط 8.3 درص ــزدار فق ــای رم چک ه

چک هــای وصولــی را تشــکیل داده انــد. 
گرچــه تعــداد چک هــای رمــزدار در شــهریورماه 
ــا مردادمــاه ۱0.3 درصــد  ســال جــاری در قیــاس ب
ــد  ــا ۴.3 درص ــغ آن ت ــی مبل ــته، ول ــش داش کاه

ــد دارد.  رش
توزیــع اســتانی چک هــای وصولــی نیــز نشــان 
ــزار  ــر ۲۵۵ ه ــغ ب ــران بال ــتان ته ــه اس ــد ک می ده
ــزار  ــدود 80 ه ــی ح ــه مبلغ ــزدار ب ــک رم ــره چ فق
میلیــارد تومــان داشــته کــه در صــدر اســتان ها قــرار 

دارد. 
درمجمــوع ۵0.۵ درصــد از تعــداد چک هــای رمــزدار 
ــد،  ــا 3۶.۵درص ــران ب ــتان ته ــه اس ــی در س وصول
خراســان رضــوی بــا 7.3درصــد و اصفهــان بــا ۶.7 

درصــد بــوده اســت. 
از نظــر مبلغــی نیــز 7۹.3 درصــد از چک هــای 
رمــزدار در اســتان تهــران بــا 7۲.۴، اصفهــان 3.7 و 

ــد. ــول ش ــد وص ــا 3.۲ درص ــوی ب ــان رض خراس

صادرات ۶ هزار تن چای از کشور
رئیــس ســازمان چــای بــا بیــان اینکــه پیش بینــی 
می شــود طــی دو برنامــه توســعه ۵0 درصــد چــای 
مــورد نیــاز در داخــل تولیــد شــود، گفــت: تــاش مــا 
ایــن اســت کــه افزایــش نــرخ خریــد تضمینــی در 

حــد تــورم باشــد. 
ــا  ــان اینکــه پیشــنهاد م ــا بی ــان ب ــی روزبه محمدول
بــرای نــرخ خریــد تضمینــی بــرگ ســبز چــای بــه 
ــد  ــار داشــت: بای ــه شــده، اظه شــورای اقتصــاد ارائ
ــد  ــرخ جدی ــاد ن ــورای اقتص ــا ش ــم ت ــر بمانی منتظ

ــد.  ــام کن ــی را اع ــد تضمین خری
وی دربــاره اینکــه ســال گذشــته کشــاورزان از نــرخ 
اعام شــده بــرای خریــد تضمینــی بــرگ ســبز چــای 
رضایــت کافــی نداشــتند، گفــت: ســال گذشــته 
ــورم نزدیــک  ــه ت ــا ب ــی تقریب ــد تضمین قیمــت خری
ــد ســال  ــت. هــر چن ــش یاف ــود و 7 درصــد افزای ب
۹۴، ۱3 درصــد و ســال ۹3، ۲۱ درصــد و ســال 
ماقبــل آن ۵0 درصــد افزایــش در ایــن زمینــه 

ــتیم.  داش
ــه  ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــای ادام ــازمان چ ــس س رئی
اینکــه ســال های زیــادی افزایــش نــرخ خریــد 
ــت  ــاز اس ــوده، نی ــورم نب ــا ت ــب ب ــی متناس تضمین
ــد؛  ــتر باش ــی بیش ــت تضمین ــد قیم ــن رش ــه ای ک
امــا قاعدتــا بایــد تناســبی هــم بیــن قیمــت 
ــازی  ــای چای س ــت کارخانه ه ــدرت رقاب ــرگ و ق ب
ــع چــای  ــه موق ــد ب ــا بتوانن وجــود داشــته باشــد ت
ــش بیشــتری  ــا افزای ــد م  خــود را بفروشــند و تولی

یابد. 
ــام  ــل تم ــن دلی ــه همی ــرد: ب ــح ک ــان تصری روزبه
ــد  ــرخ خری ــش ن ــه افزای ــت ک ــن اس ــا ای تاش ه

ــد. ــورم باش ــد ت ــی در ح تضمین

مســئوالن حــوزه ارتباطــات همــواره اعــام کردنــد 
فــروش گوشــی های  هنگفــت  بــازار  از  کــه 
ــدود  ــی ح ــش اندک ــا بخ ــران، تنه ــراه در ای هم
۱0 درصــد قانونــی و بــا پرداخــت گمــرک انجــام 
می شــود کــه طبــق آمــار منتشرشــده، 70 درصــد 
بــه  از فــروش قانونــی گوشــی های همــراه 

فروشــگاه های آنایــن تعلــق دارد.
ــخصات  ــت مش ــرح ثب ــنا، ط ــزارش ایس ــه گ ب
ــتری  ــوان رجیس ــا عن ــه ب ــران ک ــی ها در ای گوش
شــناخته می شــود، از اواخــر مهرمــاه بــرای 
مبــارزه بــا قاچــاق و شناســایی گوشــی های 
ــت.  ــده اس ــرا ش ــاز اول اج ــی وارد ف غیرقانون
ــاق  ــا قاچ ــارزه ب ــرح، مب ــن ط ــی ای ــدف اصل ه
ــده  ــار منتشرش ــاس آم ــر اس ــرا ب ــت؛ زی کاالس
ــازار  ــه وارد ب ــی هایی ک ــد گوش ــدود ۹0 درص ح
کشــور می شــوند، قاچــاق محســوب می شــوند 
ــری  ــال ها، فک ــس از س ــد دارد پ ــت قص و دول
ــازار نابســامان بکنــد. ــه حــال ایــن ب اساســی ب

۶  میلیــارد  بــه  ایــران  موبایــل  بــازار  ارزش 
دالر می رســد و اظهارنظرهــای رســمی نشــان 
بــه  بــازار  ایــن  درصــد   ۱0 حــدود  می دهــد 
ــرایط  ــن ش ــق دارد. ای ــی تعل ــدگان قانون واردکنن
و  خارجــی  برندهــای  ســود  بــه  درنهایــت 
ــام  ــا تم ــن برنده ــی های ای ــان گوش قاچاقچی

 . د می شــو
بســیاری از گوشــی های قاچــاق بــا گارانتــی 
عرضــه  بین المللــی  عنــوان گارانتــی  تحــت 
ــر  ــبتا کمت ــت نس ــل قیم ــه دلی ــوند و ب می ش

مــورد اســتقبال بعضــی از مصرف کننــدگان قــرار 
می گیرنــد.

حــال بــا اجــرای طــرح رجیســتری و قرارگرفتــن 
بخشــی  نخســت،  مرحلــه  در  طــرح  ایــن 
از  بعضــی  قیمــت  بــازار،  در  ســودجویان  از 
ــرای  ــاش ب ــد و ت ــش داده ان ــی ها را افزای گوش
ــا قاچــاق کاال و اجــرای جــدی طــرح،  ــارزه ب مب

ضروری تــر از همیشــه بــه نظــر می رســد.

 بیشترین موبایل قانونی کجا فروخته 
می شود؟

در ایــن میــان فروشــگاه های اینترنتــی بخــش 
ــی هایی را  ــدی گوش ــهم ۱0 درص ــده ای از س عم
کــه بــه شــکل قانونــی وارد می شــوند، در اختیــار 
ــن  ــل مهم تری ــگاه ها در عم ــن فروش ــد. ای دارن
بوده انــد کــه  گســترده  بــازار  ایــن  بخــش 
ــادی  ــته از مب ــال های گذش ــود را در س کاالی خ

ــت  ــا ثاب ــال ب ــد و ح ــور کرده ان ــی وارد کش قانون
امــکان  می تواننــد  قیمت هــا  نگهداشــتن 
ادامــه طــرح را فراهــم کننــد و جلــوی افزایــش 
بــه  بگیرنــد؛  را  قیمــت گوشــی ها  بی دلیــل 
عنــوان یــک نمونــه می تــوان بــه آمــار مؤسســه  
ــازار GFK اشــاره کــرد. طبــق آمــار  تحقیقــات ب
منتشرشــده از طــرف ایــن شــرکت در ســه مــاه 
ــر  ــط ه ــور متوس ــه ط ــال ۱3۹۶، ب ــتان س تابس
ــازار ایــران  مــاه ۶30 هــزار دســتگاه گوشــی در ب
بــه فــروش رســیده اســت. بــا توجــه بــه ســهم 
می دانیــم  قانونــی  درصــدی گوشــی های   ۱0
در هــر مــاه تنهــا حــدود ۶3 هــزار گوشــی 

ــت. ــده اس ــه ش ــور فروخت ــاق در کش غیرقاچ
اینترنتــی  فروشــگاه  آمــار  همیــن  طبــق 
ایــن  از  یکــی  عنــوان  بــه  دیجــی کاال 
ــی  ــی فروش ــه تنهای ــی ب ــگاه های اینترنت فروش
را کــه  از گوشــی هایی  در حــدود 70 درصــد 
وارد کشــور می شــوند،  قانونــی  بــه صــورت 
ــب ظاهــرا عمــده  ــن ترتی ــه ای ــده دارد. ب ــر عه ب
ــی در کشــور توســط  ــروش گوشــی های قانون ف
می گیــرد. صــورت  اینترنتــی  فروشــگاه های 

 سهم برندهای مختلف از بازار ایران
آمــار مؤسســه GFK در زمینــه ســهم بــازار 
برندهــای مختلــف بــازار موبایــل ایــران در 
تابســتان ۱3۹۶ نشــان می دهــد  ســه مــاه 
سامســونگ ۵۱ درصــد، هــوآوی ۱۴ درصــد، 
ــی  ــد، اچ تی س ــل ۱۱ درص ــد، اپ ــی ۱3 درص ال ج
۴ درصــد، ســونی ۲ درصــد و ســایر برندهــا 

۵ درصــد ســهم فــروش بــازار را در اختیــار 
داشــته اند. 

ــد،  ــونگ ۴۵ درص ــد سامس ــال برن ــن ح در عی
ــوآوی 8  ــد، ه ــی ۱0 درص ــد، ال ج ــل 30 درص اپ
درصــد، ســونی 3 درصــد، اچ تی ســی ۲ درصــد 
ــازار  ــروش ب ــا ۲ درصــد ارزش ف و ســایر برنده
کشــور را در اختیــار داشــته اند. البتــه دلیــل 
بــاال بــودن نســبی ارزش فــروش برنــد اپــل در 
قیــاس بــا میــزان فــروش آن، قیمــت زیــاد هــر 

ــن شــرکت اســت. ــک از محصــوالت ای ی
 آیفون ایکس قاچاقی نخرید

ــون ایکــس  ــاره ورود آیف پــس از شــایعاتی درب
بــه بــازار، حمیدرضــا دهقانی نیــا، ســخنگوی 
ــا بیــان اینکــه قــرار اســت  طــرح رجیســتری، ب
در بازارهــای جهانــی آیفــون X از ایــن هفتــه وارد 
ــرای  ــه ب ــرادی ک ــون اف ــرد: تاکن ــار ک شــود، اظه
ثبــت ســفارش  بــه  ایــن گوشــی ها  واردات 
ــود  ــد، کاالی خ ــمی پرداخته ان ــرای واردات رس ب
را وارد نکرده انــد و مشــخص اســت آنچــه از 
ــاق  ــد، قاچ ــده باش ــور ش ــی وارد کش ــن گوش ای
ــردم هشــدار  ــه م ــن اســاس ب ــر همی اســت؛ ب
داده می شــود کــه از خریــد ایــن گوشــی ها 
خــودداری کننــد؛ زیــرا از ســوی اپراتورهــای 
ــت ســرویس  ــه دریاف ــق ب ــراه موف گوشــی هم

ــد شــد. نخواهن

ــه  ــا توجــه ب ــن خاطرنشــان کــرد: ب وی همچنی
ــا اجــرای  ــودن ایــن نمونه هــا قطعــا ب قاچــاق ب
ــه  ــی ها هیچ گون ــن گوش ــتری، ای ــرح رجیس ط
سرویســی نخواهنــد گرفــت. بهتــر اســت مــردم 
آن هــا را نخرنــد یــا اصالــت گوشــی را از طریــق 
 IMEA تمــاس بــا *# 0۶# و دریافــت کــد
مربوطــه و پیامــک کــردن آن بــه شــماره 7777 

احصــا کننــد. 
ــون  ــد توجــه داشــت کــه اکن ــه بای در ایــن زمین
تنهــا ایــن موضــوع مربــوط بــه ایــن مــدل 
خــاص بــوده و الزم نیســت مــردم گوشــی های 
دیگــر خــود را بــا ایــن ســامانه پیگیــری کننــد.
ــه صــورت حضــوری از  ــد چــه ب ــت خری در نهای
واحدهــای صنفــی دارای جــواز و چــه اینترنتــی 
ــا  ــی، ب ــاد الکترونیک ــگاه های دارای نم از فروش
ــور  ــت فاکت ــز و دریاف ــت تجهی ــتعام اصال اس
معتبــر بــا درج IMEI، خریــد مطمئنــی خواهــد 

بــود. 
بــا وجــود همــه  ایــن تمهیــدات، اگــر فروشــنده 
بــه مشــتری گوشــی قاچــاق فروخــت، خریــدار 
ــر  ــد. اگ ــس بده ــنده پ ــه فروش ــد کاال را ب بای
ــرد  ــاع ک ــی امتن ــن گوش ــنده از پس گرفت فروش
نیــز، مشــتری می توانــد بــا مراجعــه بــه ســامانه 
ســازمان تعزیــرات حکومتــی در قســمت »ثبــت 

شــکوائیه« موضــوع را پیگیــری کنــد.

ــی  ــاوگان دیزل ــش ن ــروه طــرح پایــش پیمای رئیــس کارگ
ــرح  ــن ط ــرای ای ــاز اج ــان آغ ــت: از زم ــهری گف درون ش
تاکنــون 3 هــزار میلیــارد تومــان در مصــرف گازوئیــل 
ــاوگان  ــه ن ــق ب ــوم آن متعل ــه یک س ــده ک ــی ش صرفه جوی

درون شــهری اســت. 
امیــر جعفرپــور دربــاره ســهمیه ســوخت هــم گفــت: تــا بــه 
حال ۴۵0 هزار دســتگاه باری و مســافری دیزلی در ســامانه 
ــه  ــد ک ــام کرده ان یوتی ســی ام اس )www.utcms.ir( ثبت ن
 از میــان آن هــا 3۵0 هــزار دســتگاه شناســایی و تأییــد شــد 
ــس از  ــر پ ــاه اخی ــرف 8 م ــتگاه ظ ــزار دس ــرای ۲۲0 ه و ب
ــم. ــادر می کنی ــل ص ــه حم ــدارک، پروان ــناد و م ــد اس تأیی

 بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول در حمــل و نقــل و ترافیــک 
ــه  ــرای کســانی ک ــاه ب درون شــهری وزارت کشــور، در مهرم
ــد  ــا ۲۵ درص ــد، ۲0 ت ــام نکرده ان ــامانه ثبت ن ــون در س تاکن

کاهــش ســهمیه در نظــر گرفتیــم کــه ایــن میــزان تــا پایــان 
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــد رســید؛ ب ــه ۶0 درصــد خواه ــاه ب آذرم
ــاری  ــکان خودروهــای ب ۶0 درصــد از ســهمیه ســوخت مال
ــام  ــون ثبت ن ــه تاکن ــهری ک ــی درون ش ــافری دیزل ــا مس ی

ــود.  ــذف می ش ــد ح ــه بع ــاه ب ــد، از آذرم نکرده ان
و  اتحادیه هــا  از  بعضــی  ایــن کار  بــا  مــی رود  انتظــار 
تشــکل های بــاری و مســافری درون شــهری ماننــد صنــف 
ــال  ــوس داران و امث ــا مینی ب ــه چــاه ی ــا تخلی بونکــرداران ی
آن هــا کــه مانــع ثبت نــام اعضــای ایــن تشــکل ها در 
ســامانه »تخصیــص ســوخت بــر اســاس پیمایــش« 
می شــدند، از ایــن اقــدام دســت بردارنــد و بــه زودی 
 بخــش زیــادی از مالــکان خودروهــای عمومــی بــاری 
ــام و  ــه ثبت ن ــهری وارد چرخ ــی درون ش ــافری دیزل و مس

ــد شــد. ــه حمــل خواهن دریافــت پروان

رئیــس مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی گفــت: بایــد 
در بازآفرینــی شــهری بــه مســئله زلزلــه توجــه کنیــم؛ زیــرا هــر 
ــاق  ــور اتف ــتر در کش ــش از 7 ریش ــه بی ــار زلزل ــک ب ــال ی ۱0 س

می افتــد. 
ــاره وضعیــت اســتحکام ســاختمان های  محمــد شــکرچی زاده درب
جنبه هــای  از  گفــت: کیفیــت ســاختمان های کشــور  کشــور 
معمــاری، هویــت فرهنگــی و کالبــدی بایــد مورد بررســی قــرار گیرد. 
ــر  ــور در خط ــهرهای کش ــد ش ــه 80 درص ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
زلزلــه قــرار دارنــد، تاکیــد کــرد: بایــد ســاختمان ها را بــا رویکــرد 
ــث  ــم و از حی ــعه دهی ــامی توس ــاری اس ــت معم ــظ هوی حف
ــه،  ــد زلزل ــی مانن ــر حوادث ــی ســاختمان، در براب ســازه ای و پایای

ــاوم باشــد.  مق
رئیــس مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی بــا اشــاره بــه 
ــی  ــر حوادث ــازی در براب ــرای مقاوم س ــتورکار هایی را ب ــه دس اینک

ماننــد زلزلــه آمــاده کرده ایــم، تاکیــد کــرد: فعالیــت جــدی را در 
بحــث بازآفرینــی شــهری و مخاطــرات طبیعــی آغــاز کردیــم و 
بــرای بافت هــا و بناهــای تاریخــی، مســئله زلزلــه را مــورد توجــه 

قــرار دادیــم. 
وی بــا بیــان اینکــه ضوابطــی را تهیــه می کنیــم تــا بازآفرینی هــا 
بــا در نظــر گرفتــن مســئله مقاومــت در برابــر زلزلــه باشــد، گفــت: 
ــاختمان هایی  ــاد و س ــاق افت ــه ۴0 اتف ــی از ده ــای مهم زلزله ه
ــه  ــود، فروریخــت و نوعــی بدبینــی ب ــا مصالــح خشــتی ب کــه ب

ــوع ســاختمان ها ایجــاد شــد.  ایــن ن
ــی  ــررات مل ــه در اســتانداردها و مق ــان اینک ــا بی شــکرچی زاده ب
اجــازه نمی دهیــم ســاختمانی بــا خشــت ســاخته شــود، تاکیــد 
کــرد: در بازســازی های بعــد از زلزلــه و نوســازی بافت هــای 
ــت  ــر را رعای ــن ام ــام داد، ای ــکن انج ــاد مس ــه بنی ــوده ک فرس

ــم. کردی

6.2 8.9  درصد، میانگین رشد ۴8
قیمت مسکن

میلیون تن، گندم خریداری شده 
از کشاورزان

درصد، افزایش واردات 
قطعات خودرو

میانگیــن رشــد قیمــت مســکن طــی هفــت ماهــه ابتــدای 
ســال جــاری، ۶.۲ درصــد بــوده اســت.

طــی ســال جــاری حــدود 8 میلیــون و 900 هــزار تــن گنــدم از 
کشــاورزان خریــداری شــده اســت.

در هفــت مــاه اول امســال میــزان واردات قطعــات منفصلــه 
بــرای تولیــد خــودروی ســواری در مقایســه بــا مــدت مشــابه 

ســال گذشــته، افزایــش ۱9/ ۴8 درصــدی داشــته اســت.
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۴۰,۳۹۲ ریال 

  دالر آمریکا 

۱۱,۰۸۴ ریال 

  درهم امارات 

۱۰,۹۲۰ ریال 

  ریال عربستان 

۹,۶۷۰ ریال 

  رینگیت مالزی 

۵۳,۶۱۰ ریال 
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طــرح ثبــت مشــخصات گوشــی ها 
در ایــران کــه بــا عنــوان رجیســتری 
شــناخته می شــود، از اواخــر مهرمــاه 
بــرای مبــارزه بــا قاچــاق و شناســایی 
گوشــی های غیرقانونــی وارد فــاز اول 

اجــرا شــده اســت

رئیــس میــز افغانســتان در ســازمان 
توســعه تجــارت بــا تاکیــد بــر لــزوم 
توجــه بــه بــازار افغانســتان بــه عنوان 
بــازاری مانــدگار اظهــار کــرد: در حــال 
حاضــر ســهم ایــران از بــازار خــودروی 
زیــرا  اســت؛  صفــر  ایــن کشــور 
صــادرات خــودروی ایــران اســتراتژی 
ــه کشــورهای  ــرای ورود ب مناســبی ب

ــدارد. همســایه ن
ــه  ــرد قصــاب ب ــدی جوانم  محمدمه

ــاره وضعیــت صــادرات و واردات افغانســتان  ــی درب ــه توضیحات ارائ
ــدگار  ــازاری مان ــران ب ــرای ای ــازار افغانســتان ب پرداخــت و گفــت: ب

ــژه ای داشــت. ــه وی ــه آن توج ــد ب ــه بای اســت ک
ــران  ــی در ای ــون افغان ــا 3 میلی ــه حــدود ۱.۵ ت ــان اینک ــا بی  وی ب
ــرای  ــود را ب ــد خ ــراد درآم ــن اف ــح داد: ای ــد، توضی ــکونت دارن س
ــی  ــای ایران ــا جنس ه ــتند ی ــتان می فرس ــان در افغانس خانواده ش
ــر در  ــوی دیگ ــد. از س ــداری می کنن ــود خری ــواده خ ــرای خان را ب
ــی،  ــال مال ــل و انتق ــکات نق ــا و مش ــد تحریم ه ــرایطی مانن ش
ــوب  ــادرات محس ــام ص ــرای انج ــبی ب ــاب مناس ــور انتخ ــن کش ای

می شــود. 
ــان  ــا بی ــارت ب ــعه تج ــازمان توس ــتان در س ــز افغانس ــس می رئی
ــران  ــه ای ــرای صادرکــردن ب ــی ب اینکــه در افغانســتان تولیــد چندان
ــور  ــن کش ــادرات ای ــاس ص ــن اس ــر همی ــزود: ب ــدارد، اف ــود ن وج
ــاورزی و  ــوزه کش ــوالت ح ــه محص ــوارد ب ــتر م ــران در بیش ــه ای ب
ــود  ــدود می ش ــن مح ــر و تراورت ــده و مرم ــنگ های کارنش گاه س
کــه رقــم آن در قیــاس بــا صــادرات ایــران بــه افغانســتان بســیار 

پاییــن محســوب می شــود. جوانمــرد 
ــر اینکــه بخــش  ــد ب ــا تاکی قصــاب ب
جالــب توجهــی از صادرات افغانســتان 
بــه ایــران بــه محصوالتــی ماننــد 
ــه داد:  ــوط می شــود، ادام کنجــد مرب
ــاهد  ــدد ش ــوارد متع ــن در م همچنی
ــه  ــتان ب ــای افغانس ــادرات میوه ه ص
ایــران هســتیم و انــار، ســیب، انگــور 
ــران  ــور وارد ای ــن کش ــوز از ای ــا چلغ ی
می شــود کــه ایــن محصــوالت در 

ــد.  ــب دارن ــی مناس ــوده و کیفیت ــک ب ــوارد ارگانی ــیاری م بس
رایــزن تجــاری ســابق ایــران در افغانســتان همچنیــن عنــوان کــرد: 
ــادرات  ــوزه ص ــده در ح ــداف تعیین ش ــه اه ــا ب ــاری م ــال ج در س
ــه مــدت مشــابه ســال  ــا ۶ درصــد نســبت ب رســیده و شــاید ۵ ت
قبــل رشــد داشــتیم؛ امــا بایــد توجــه داشــت کــه در ایــن ســال ها 
بــه دلیــل کاهــش کمــک کشــورهای مختلــف، بــازار کوچــک 
 شــده و حفــظ ســهم قبلــی در ایــن بــازار، کاری دشــوار محســوب 

می شود. 
وی افــزود: بــا توجــه بــه نزدیکــی فرهنگــی دو کشــور نــوع مصــرف 
افغان هــا بــا کشــور مــا ســازگارتر بــوده و عــاوه بــر آن بــا توجــه بــه 
ــتان  ــران و پاکس ــرای ای ــه ب ــری ک ــل کمت ــل و نق ــای حم هزینه ه
ــن  ــد چی ــرای کشــورهایی مانن ــازار ب ــن ب ــت در ای وجــود دارد، رقاب
ســخت تر می شــود؛ بــر همیــن اســاس اکنــون در حوزه هایــی 
ماننــد مــواد غذایــی، لــوازم برقــی یــا شــوینده، مــا جــزو 
صادرکننــدگان اصلــی ایــن کشــور بــه شــمار می رویــم؛ هرچنــد کــه 

ــن اســت. ــن کشــور دســت چی ــازار ای در حــوزه پوشــاک، ب

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
دســتور انتشــار » پیــش نویــس 
اقــدام  برنامــه  و  حمایتــی  ســند 
ــازی  ــای مج ــات فض ــعه خدم توس
ــرد. ــادر ک ــوان« را ص ــودک و نوج ک
وزارت  فعالیت هــای  راســتای  در 
در  اطاعــات  وفنــاوری  ارتباطــات 
ــازی  ــای مج ــات فض ــعه خدم توس
ــن  ــان، ای ــودکان و نوجوان ــب ک مناس
ــش  ــا روز دان ــان ب ــه همزم وزارتخان

آمــوز، اقــدام بــه انتشــار نســخه پیــش نویــس »ســند حمایتــی و 
 برنامــه اقــدام توســعه خدمــات فضــای مجــازی کــودک و نوجوان«

کرده است. 
ایــن ســند حاصــل تاش هــای شــبانه روزی و فشــرده متخصصــان 
و کارشناســان ایــن حــوزه اســت کــه در چهــار هــدف کان آمــوزش، 
فرهنــگ ســازی و ترویــج فضــای مجــازی حــوزه کــودک، فراهــم 
ســازی زیرســاختهای ارتباطــی محتوایــی و اعتمــادی، توســعه بازار 
ــه  ــری برنام ــت و راهب ــا و مدیری ــب وکاره ــازی کس ــاوم س و  مق
اقــدام تدویــن شــده و شــامل ۴0 اقــدام اولویــت نخســت، ذیــل 

هریــک از ایــن اهــداف اســت.
همچنیــن پیــش نویــس اســناد پشــتیبان ایــن ســند نیــز 
در مــوازات آن، در قالــب ســه مجموعــه: مطالعــات تطبیقــی، 
ــن  ــن، تدوی ــرل والدی ــای کنت ــی ابزاره ــی، معرف ــات میدان مطالع
ــرات  ــت نظ ــت دریاف ــه، جه ــه نســخه اولی ــس از تهی ــه پ شــده ک
ــه  ــون س ــه تاکن ــت ک ــرار گرف ــوم ق ــرض عم ــنهادات در مع و پیش
نســخه از آن انتشــار یافتــه و کمــاکان بــا دریافــت نظــرات و 

پیشــنهادها بــه روز رســانی آن ادامــه 
دارد. 

ــی  ــند حمایت ــس »س ــش نوی در پی
و برنامــه اقــدام توســعه خدمــات 
 فضــای مجــازی کــودک و نوجــوان«

چالش هــای  بررســی  ضمــن 
ــوان  ــودک و نوج ــازی ک ــای مج فض
ــتی  ــناد باالدس ــه اس ــاره ب ــا اش و ب
و  حمایــت  در  قانونــی  الزامــات  و 
حفاظــت از ایــن قشــر جامعــه، از 
ــه تبییــن  ســه منظــر فرهنگــی، اقتصــادی و حقــوق شــهروندی ب
ــه نقــش وزارت  ــه و ســپس ب ــف در موضــوع پرداخت ــاد مختل ابع
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات در حمایت از توســعه زیرســاخت ها و 
تنظیــم قوانیــن، بــه منظــور حفــظ منافــع کاربــران و ارائه دهنــدگان 
ــج و  ــه تروی ــه ب ــن توج ــوزه و همچنی ــن ح ــاالن ای ــات و فع خدم

دارد.  اشــاره  بین المللــی  مجامــع  در  فرهنگ ســازی 
ــت  ــر زیس ــم ب ــول حاک ــن اص ــر گرفت ــا درنظ ــور، ب ــند مذک در س
بــوم خدمــات فضــای مجــازی کــه تمرکــز بــر پاســخگویی زیســت 
ــی  ــان اصل ــی مخاطب ــای ارتباطــی و محتوای ــام نیازه ــه تم ــوم ب ب
ــاخت های  ــن زیرس ــهیل و تامی ــان( دارد، تس ــودکان و نوجوان )ک
اعتمــاد و حمایــت متــوازن از تمــام تولیدکننــدگان، عرضه کننــدگان 
ــرده  ــرض ک ــر زیســت بوم ف ــم ب ــوان اصــول حاک ــات را به عن خدم
ــر توســعه فضــای  ــا ترســیم چشــم انداز ســند، تاکیــد ب اســت و ب
مجــازی کــودک و نوجــوان متناســب بــا هویــت اســامی – ایرانــی 
ــوا و  ــد محت ــش تولی ــش و افزای ــاد بخ ــبی در اقتص ــهم مناس س

ــن فضــا دارد.  خدمــات مناســب کــودک و نوجــوان در ای

توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجواندست خالی خودروسازان ایرانی از بازار افغانستان

گلشن
شــرکت کشــت و صنعــت نوشــینه از جملــه شــرکت های پیشــرو در صنایــع غذایــی اســتان آذربایجــان غربــی 
اســت کــه بــا فــرآوری انــواع میــوه تــازه و مرغــوب، در تولیــد انــواع کنســانتره و آب میــوه ســهم بزرگــی از 

مجموعــه تولیــد کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
ــوی در  ــتان خ ــال ۱37۵ در شهرس ــوه در س ــد آب می ــدف تولی ــا ه ــینه ب ــت نوش ــت و صنع ــرکت کش ش
زمینــی بــه مســاحت ۵۵000 متــر مربــع تأســیس شــد. بهره گیــری از بهتریــن تجهیــزات روز و مدرن تریــن 
ــن ســاله  ــات چندی ماشــین آالت ســاخت کشــور آلمــان، ســوئیس، ســوئد و اســپانیا و اســتفاده از تجربی
کارشناســان دانش آموختــه، ســرمایه اولیــه ایــن شــرکت را جهــت تولیــد حداقــل ۵000 تــن انــواع کنســانتره 
میــوه و ۶000 تــن انــواع آب میــوه تامیــن کــرده اســت. تــاش پیگیــر و مســتمر کارکنــان ایــن شــرکت منتــج 
بــه کســب گواهینامه هــای بین المللــی HACCP، ایــزو ۹00۱، ایــزو ۲۲000 و حــال شــده و اکنــون در زمــره 
پیشــگامان صنعــت تولیــد آب میــوه کشــور بــه شــمار می آیــد. ایــن شــرکت محصــوالت آب میــوه خــود را 
ــازار عرضــه می کنــد. شــرکت کشــت و صنعــت نوشــینه )آب میــوه  ــه ب ــام تجــاری گلشــن و پاکــزاد ب ــا ن ب
ــه  ــا اســتفاده از پاکت هــای 7 الیــه  کارخانه هــای شــرکت ســوئدی تتراپــک tetrapack.com ب گلشــن( ب
ــدون اســتفاده از  ــده و ب ــوارد نگهدارن ــدون اســتفاده از م ــوه ب ــه عرضــه آب می ــق ب ــوان بســته بندی موف عن
رنگ هــای مصنوعــی شــد. بــه همیــن دلیــل پــس از بــاز شــدن درب بســته بندی آب میــوه طبیعــی گلشــن 

محتــوی آن تنهــا بــرای ۴ روز قابلیــت اســتفاده دارد؛ چــون محتــوی آن آب میــوه طبیعــی اســت.

تولید ملی

 فروشگاه های آنالین 
پرچم دار فروش قانونی موبایل

۸۰ درصد شهرهای کشور در معرض زلزله هستند۳ هزار میلیارد تومان صرفه جویی در گازوئیل

وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه 
مداخلــه دولــت در قیمــت، فضــای رقابتــی 
را از بیــن می بــرد، گفــت: نتیجــه ایــن 
مداخــات ایــن شــد کــه ایــران، ارزان تریــن 

ســوخت دنیــا را دارد. 
عبــاس آخونــدی در همایــش لجســتیک بــا 
بیــان اینکــه هــر وقــت دربــاره حمــل و نقــل 

ــه  ــران صحبــت می شــود، افــراد بافاصل در ای
بحــث موقعیــت ژئوپلیتیکی و مزایای نســبی 
ــه  ــت: اگرچ ــد، گف ــرح می کنن ــران را مط ای
ایــن مزایــا همچــون قرارگرفتــن ایــران 
در چهــارراه شــمال جنــوب یــا داشــتن 

ســواحل خلیــج فــارس و دریــای خــزر 
ــه  ــی ب ــون نزدیک ــی همچ ــا موقعیت های ی
آســیای  کشــورهای  مدیترانــه،  دریــای 
میانــه، اروپــا و دسترســی ســریع بــه چیــن 
ــا  ــار دنی ــد ب ــی تولی ــز اصل ــوان مرک ــه عن ب

ــل و  ــت حم ــا در صنع ــار دارد، ام را در اختی
نقــل بایــد بــه دنبــال ایجــاد مزایــای رقابتــی 

ــیم.  باش
وی بــا بیــان اینکــه مزایــای نســبی از 
ــه  آنجایــی کــه خــدادادی هســتند، اغواگران

ــت:  ــد، گف ــاب می آین ــه حس ــز ب و رقت آمی
اینکــه  از  می شــوند  ســبب  مزایــا  ایــن 
تــاش کنیــم کــه بتوانیــم موقعیــت خــود را 
در جهــان بیابیــم، بــاز بمانیــم؛ بنابرایــن باید 
بیــش از مزایــای نســبی بــه مزایــای رقابتــی 
ــاکله های  ــه ش ــه هم ــم؛ درنتیج ــه کنی توج

ــد. ــد تغییــر کن ذهنــی مــا بای

ایران، ارزان ترین کشور جهان از نظر قیمت سوخت



هشتبهشت

 انجام۵۳ پرواز از اصفهان به نجف  
مدیــر کل فرودگاه هــای اســتان اصفهــان گفــت: 
ــای  ــرواز در آســتانه روزه ــا ۵۳ پ ــزار مســافر ب ۹ ه
اربعیــن امســال از اصفهــان بــه نجــف و کربــا اعــزام 

شــدند.
حســن امجــدی افــزود: ســال گذشــته تعــداد پــرواز 
در بــازه زمانــی اربعیــن، ۴۸ پــرواز بــا 7 هــزار و ۴۲۲ 
ــود و ایــن در حالــی اســت کــه  مســافر خروجــی ب
ــرواز و تعــداد مســافر  ــا ۵۳ پ در اربعیــن امســال ب
تخمینــی خروجــی ۹ هــزار نفــر داشــتیم. پروازهــا ۱۱ 
درصــد و تعــداد مســافران ۲۱.۵درصــد رشــد داشــته 

اســت.
وی دربــاره افزایــش نــرخ بلیــت اربعیــن حتــی تــا 
چهــار برابــر قیمــت واقعــی آن افــزود: مطابــق اعــام 
ســازمان هواپیمایــی کشــور نــرخ بلیــت هواپیمــا در 
مســیر اصفهــان – نجــف – اصفهــان و اصفهــان 
ــون و ۲۰۰  ــک میلی ــدود ی ــان ح ــداد – اصفه – بغ
هــزار تومــان و بــرای کــودکان بیــن ۲ تــا ۱۲ ســال، 
ــود؛  ــد ب ــاالن خواه ــت بزرگس ــرخ بلی ــد ن 7۵ درص
همچنیــن قیمــت بلیــت یک طرفــه در ایــن مســیر 

۶۰۰ هــزار تومــان اســت. 

 برداشت انار در اصفهان  
۴۵ درصد کاهش یافت 

ــاد کشــاورزی  ــی ســازمان جه ــور باغبان ــر ام    مدی
ــار در اصفهــان امســال  اصفهــان گفــت: برداشــت ان
بــه دلیــل ســرمای زودرس ۴۵ درصــد کاهــش 
می یابــد. ســطح کل باغ هــای انــار اســتان اصفهــان، 
۸ هــزار و ۶۳۰ هکتــار اســت کــه حــدود ۸۲۰ هکتــار 

ــاروری نرســیده اســت. ــه ب ــه مرحل آن ب
احمدرضــا رئیــس زاده افــزود: برداشــت انــار در 
ــده  ــاز ش ــاه آغ ــه اول مهرم ــان از نیم ــتان اصفه اس
ــت  ــه عل ــا ب ــه دارد؛ ام ــاه ادام ــان آبان م ــا پای و ت
خســارات واردشــده ناشــی از ســرمای زودرس و 
ــار  ــای ان ــه باغ ه ــته ب ــال گذش ــز س ــابقه پایی کم س
میــزان  می شــود  پیش بینــی  اصفهــان،  اســتان 
برداشــت محصــول امســال بــه حــدود ۶۰ هــزار تــن 
ــه ســال گذشــته بیــش از ۴۵  برســد کــه نســبت ب

ــد.  ــان می ده ــش را نش ــد کاه درص
وی افــزود: شهرســتان های کاشــان، شــهرضا، نطنــز 
ــاد و اصفهــان، عمــده  و اردســتان، دهاقــان، نجف آب

تولیدکننــدگان انــار در اســتان اصفهــان هســتند.   

 اجرای طرح ملی دادرس 
در اصفهان

شهرســتان  احمــر  هــال  جمعیــت  سرپرســت   
ــان  ــئوالن و کارشناس ــت مس ــت: نشس ــان گف اصفه
جمعیــت هــال احمــر ایــن شهرســتان بــا کارشناســان 
ــه  ــد، جرقوی ــرورش، هرن ــوزش و پ ــه آم ــی ۶گان نواح
ــی  ــی و کیف ــای کم ــدف ارتق ــا ه ــن رود ب ــش ب و بخ

ــد. ــزار ش ــی دادرس برگ ــرح مل ط
اینکــه وجــه    شــهریار انصــاری بــا اشــاره بــه 
احمــر  هــال  جوانــان  فعالیت هــای  مشــترک 
ترویــج و گســترش فرهنــگ بشردوســتی بــا رویکــرد 
امــدادی اســت، افــزود: طــرح ملــی دادرس بــا 
ــه  ــرای مقابل ــاده ب ــوزان آم ــت دانش آم ــدف تربی ه
ــا حــوادث و ســوانح، توانســته آموزه هــای امــداد و  ب
نجــات را بــه ســطح مــدارس و قشــر نوجــوان جامعــه 
ــدادی« را  ــدادی« و »دگرام ــگ »خودام ــرد و فرهن بب

در بیــن دانش آمــوزان نهادینــه کنــد.
وی افــزود: ســال گذشــته پنجمیــن دوره طــرح 
دادرس در ۸۳ مدرســه شهرســتان اصفهــان اجرا شــد 
ــای  ــوز، آموزش ه ــزار و ۵۶۲ دانش آم ــدود ۲ ه و ح
ــه  ــی اولی ــن، ارزیاب ــری و خــروج ایم شــامل پناهگی
ــق،  ــای حری ــوی، اطف ــی و ری ــای قلب ــدوم، احی مص
ــداژ و  ــل و بان اســکان اضطــراری، حمــل مصــدوم، آت

ــد. ــمان را فراگرفتن ــوه پانس نح

 نخستین مسجد دو طبقه 
دنیای اسالم جهانی می شود  

اردســتان گفــت:  فرهنگــی  میــراث  اداره  رئیــس 
درخواســت ایــران بــرای ثبــت مســجد جامــع اردســتان 
بــه عنــوان اثــر شــاخص تاریخــی و نخســتین مســجد 
ــده  ــه ش ــکو پذیرفت ــام در یونس ــان اس ــه جه دو طبق

اســت.

ــا پیگیری هــای  محمدرضــا صدوقــی گفــت: یونســکو ب
ــع  ــجد جام ــاری، مس ــال ج ــی در س ــراث فرهنگ می
ــی اعــام کــرده و در  ــت ثبــت جهان اردســتان را در نوب
آینــده نزدیــک ارزیاب هــای آن هــا از ایــن بنــا بازدیــد 
می کننــد. در صــورت تاییــد ارزیابی هــا در اجــاس 
ســاالنه یونســکو، ایــن بنــای بــاارزش در فهرســت آثــار 

ــی ثبــت خواهــد شــد. جهان
ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
مطالعــات  طــرح  به روزرســانی  از  پــس  کشــور 
پژوهشــی تاریخی ایــن مســجد در ســال۱۳۹۲ آن را بــه 
ــرد. ــه یونســکو پیشــنهاد ک ــی ب ــر جهان ــک اث ــوان ی عن

ــی  ــه تاریخ ــار الی ــی چه ــای باستان شناس در کاوش ه
ــانیان، آل  ــل دوره ساس ــه اوای ــوط ب ــا مرب ــن بن از ای
 بویــه، ســلجوقیان و دوره صفویــه شناســایی شــده

است. 

گروه اصفهان زهرا نصیری
Z.Nasiri@eskimia.ir  

»درود بــر مســئوالنی کــه در روزهــای ســفر 
اربعیــن بــرای خدماتشــان افزایــش قیمــت 
ندادنــد! چطــور تــا پیــش از اربعیــن اتوبوس هــا 
پــر نمی رفتنــد، امــا بــرای اربعیــن بایــد حتمــا پر 

ــد.« ــا برون ــوند ت ش
ایــن جملــه انتقــاد صریــح معــاون وزیــر صنعت، 
ــر  ــنواره تقدی ــن جش ــارت در اولی ــدن و تج مع
اســتان  مصرف کننــدگان  حقــوق  حامیــان  از 

ــود. ــان ب اصفه
  ســید محمــود نوابــی که با پیشــنهادی اساســی 
همــه حاضــران را غافلگیــر کــرد، گفــت: اصفهــان 
ــی کشــور  ــن اســتان صنعت ــوان بزرگ تری ــه عن ب
شــرکت های  ایجــاد  در  پیشــگام  می توانــد 
تخصصــی صــادرات باشــد و وزیــر صنعــت نیــز از 
ایــن موضــوع حمایــت همه جانبــه خواهــد کــرد.

 حق است که پاسخگوی مشکالت 
مردم باشیم

ــاس  ــظ حق الن ــه ســخنان خــود حف وی در ادام
را بــر حــق هللا ترجیــح داد و گفــت: ایــن مســئله 
بایــد ســرلوحه کار تولیدکننــدگان شــود؛ زیــرا خود 

ــده هســتند. نیــز مصرف کنن
ــای  ــتفاده از فض ــه اس ــه اینک ــاره ب ــا اش  وی ب
تبلیغــات شــهری بــرای تولیدکننــده داخلــی گران 
اســت، افــزود: در مناســبت ها بایــد گشــت ویــژه 
راه بیندازیــم و انتهــای کار هــم هیــچ کــس راضی 
ــاس بحــث گســترده ای اســت.  نیســت؛ حق الن
بعضــی مواقع مســئوالن دیــر در جلســات حضور 
ــد؛  ــی می کنن ــط معذرت خواه ــرده و فق ــدا ک پی

آیــا ایــن کافــی اســت؟ قطعــا تنهــا بــا ســخنرانی 
ــه  ــرا ک ــم؛ چ ــل کنی ــکات را ح ــم مش نمی توانی

بعــدا بایــد پاســخگو باشــیم.
ــده  ــه »کاالی فروخته ش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
زشــت  شــعاری  نمی شــود«  گرفتــه  پــس 
گفــت:  اســت،  مشــتری  بــه  توهیــن  و 
عرضه کننــدگان چــه حقــی دارنــد کــه ایــن کار را 

انجــام دهنــد؟
نوابــی تٔاکیــد کــرد: اگــر شــخص بخواهــد کاال را 
پــس بدهــد، بایــد جنــس را از او پــس بگیرنــد.
ــای  ــم واحده ــحالیم بگویی ــروز خوش ــه ام البت
جنــس  و  کردنــد  عــوض  را  فــاز  تولیــدی 
فروخته شــده را پــس می گیرنــد و تعــداد ســال 

ضمانــت جنــس را افزایــش می دهنــد.
 ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه جمــع آوری 
کاالی قاچــاق در ســطح بــازار نیــز کاری ســخت 
ــت: در  ــراز داش ــت، اب ــام اس ــال انج ــی در ح ول
ــی بحــث حــذف برچســب قیمــت  شــرایط فعل
ــاس  ــد اجن ــون می گوی ــوده و قان ــرح نب کاال مط
بایــد برچســب قیمــت داشــته باشــند؛ قــرار بــود 
در  بعضــی کاالهــا در مبــدأ تولیــد، برچســب 

قیمــت حــذف شــود کــه منتفــی شــد.
در  قیمت هــا  افزایــش  بعضــی  دربــاره  وی 
روزهــای اربعیــن عنــوان کــرد: درود بر مســئوالنی 
کــه در روزهــای ســفر اربعیــن بــرای خدماتشــان 
ــش از  ــا پی ــور ت ــد! چط ــت ندادن ــش قیم افزای
ــرای  ــا ب ــد، ام ــر نمی رفتن ــا پ ــن اتوبوس ه اربعی

ــد. ــا برون اربعیــن بایــد حتمــا پــر شــوند ت
ــث  ــت بح ــال اس ــت: ۱۲ س ــان داش ــی بی نواب
فــروش  مکانیــزه  صنــدوق  کــه  می کنیــم 

بگذاریــم؛ چــرا؟ چــون نمی خواهیــم معاماتمــان 
شــفاف شــوند؛ بــه ازای هــر ۲۵ نفــر یــک واحــد 
عقب افتاده تریــن  آمــار  کــه  داریــم  صنفــی 
کشورهاســت؛ چــرا متولیــان ایــن مســئله را 

نمی دهنــد؟ ســامان 
معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: 
از خدمــات قبــل، حیــن و بعــد از فروشــی 
کــه شــرکت ها بگذارنــد، حمایــت می کنیــم.

تولیدکننــدگان انــواع تریبون هــا را دارنــد؛ بایــد بــه 
انجمن هــای حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان 
ــون  کمــک شــود و حمایــت شــوند. مــاده ۶ قان
هســتند  موظــف  اســتانداری ها  می گویــد 

رتبه بنــدی دســتگاه ها را اعــام کنــد.
 نابودی بخش تولید و مصرف با حضور 

واسطه ها
ــی  ــاق بازرگان ــس ات ــن مراســم، رئی ــه ای در ادام
ــی  ــون بازرس ــه قان ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب اصفه
ــاده  ــتری پی ــه بیش ــا توج ــد ب ــا بای از اتحادیه ه
واســطه ها،  امــروز  متاســفانه  شــود، گفــت: 
 بخــش تولیــد و مصــرف کشــورمان را نابــود 

می کنند.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــهل آبادی ب ــاب س عبدالوه
متاســفانه مصرف کننــدگان در کشــورمان مظلــوم 
واقــع شــده اند و از ســوی دیگــر نیــز تولیدکنندگان 
ــوم هســتند، تاکیــد کــرد: متاســفانه امــروز  مظل
واســطه ها بخــش تولیــد و مصــرف کشــورمان را 

ــد. ــود می کنن ناب
ــان  ــوی در اصفه ــی های ق ــه بازرس ــه ب وی البت
اشــاره کــرد و بیــان داشــت: در شــهر مــا، شــهری 
کــه بریانــی اش در دنیــا معــروف اســت، صدهــا 
کیلــو گوشــت فاسدشــده خریــد می شــود و بــه 
مــردم معرفــی نمی شــود؛ بنابرایــن از مســئوالن 
کــه  می خواهــم  مصرف کننــده  از  حمایــت 

ــد. ــطه  ها را بگیرن ــوی واس جل

ــر  ــد ب ــا تاکی ــان ب ــی اصفه ــاق بازرگان ــس ات رئی
ــا  ــد ب ــا بای ــی از اتحادیه ه ــون بازرس ــه قان اینک
ــی  ــت: معنای ــود، گف ــاده ش ــتری پی ــه بیش توج
نــدارد کــه یــک کشــاورز اصفهانــی میــوه خــود را 
ارزان بفروشــد؛ امــا از ســوی دیگــر مصرف کننــده 

ــوه را گــران بخــرد. همــان می

 مشورت با تولیدکنندگان در 
تصمیم گیری وزیر صنعت لحاظ شود  

تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  خانــه  رئیــس 
ــش،  ــن همای ــه ای ــز در ادام ــان نی اســتان اصفه
ــا  ــی تنه ــرایط کنون ــه در ش ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
ــه حمایــت از مصرف کننــده اکتفــا کــرد،  نبایــد ب
ــده  بیــان داشــت: همــه از کســانی کــه تولیدکنن
ــوق  ــت حق ــار رعای ــات هســتند انتظ کاال و خدم
ــت  ــی اس ــن در حال ــد؛ ای ــده را دارن مصرف کنن
ــی  ــد خدمات ــار دارن ــز انتظ ــدگان نی ــه تولیدکنن ک
ــات  کــه ســایر دســتگاه ها همچــون بیمــه، مالی
ــد  ــد و هــر روز تولی ــه می دهن ــه آن هــا ارائ و ... ب
 را دچــار چالــش می کنــد، کنتــرل و نظــارت 

کنند.  
محمدرضــا برکتیــن از وزیــر صنعــت خواســت که 
ــان،  ــدگان، کارآفرین ــا تولیدکنن ــدون مشــورت ب ب

ــد. ــری نکن ــی و... تصمیم گی ــاق بازرگان ات
وی افــزود: داشــتن نقشــه راه، حــق ماســت کــه 
تفکــر وزارتخانــه در مصرف کننــده نیــز تأثیرگــذار 

خواهــد بــود.
 رئیــس انجمــن حمایــت از مصرف کننــدگان 
اســتان اصفهــان کــه دیگــر ســخنران ایــن 
همایــش بــود با اشــاره بــه اینکــه مصرف کنندگان 
خواهــان خریــد کاالی باکیفیــت هســتند، افــزود: 
بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه بــه عنــوان بلندگــو، 
مصرف کننــده را ترغیــب بــه خریــد کاالی ایرانــی 
کنیــم؛ امــا مصرف کننــده کاالی باکیفیــت را 

می پســندد.
ــا تاکیــد بــر اینکــه موفقیــت   ابرهیــم جلیلــی ب
ــت،  ــل اس ــه اص ــت س ــه رعای ــوط ب ــازار من در ب
تصریــح کــرد: امــروز نمی تــوان منتظــر مشــتری 
ــت؛  ــتری رف ــراغ مش ــه س ــد ب ــه بای ــود؛ بلک ب
بنابرایــن مشــتری بــه دنبــال ســه اصــل کیفیــت، 
تناســب قیمــت و کیفیــت و ســرعت انجــام 

ــت. ــات اس خدم
 قانون های مهم حمایت از 

مصرف کننده
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــاره  ــئله اش ــن مس ــه ای ــم ب ــان ه ــتان اصفه اس
ــامیدنی و  ــی، آش ــواد خوراک ــون م ــت: قان داش
آرایشــی، قانــون حمایــت از مصرف کننــدگان، 
ــرات  ــون تعزی ــک، قان ــارت الکترونی ــون تج قان
حکومتــی، قانــون نظــام صنفــی، قانــون مبــارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز و... از جملــه مهم تریــن 
حقــوق  از  حمایــت  راســتای  در  قوانیــن 

اســت.  مصرف کننــدگان 
ــاخص در  ــار ش ــت: چه ــه گف ــرافیل احمدی   اس
ارزیابــی واحدهــای حامــی مصرف کننــده مــورد 
ــا، ۱۴ شــرکت از  ــن واحده ــه از بی ــود ک توجــه ب

ــان انتخــاب شــدند. اســتان اصفه

گروه اصفهان پریسا خاکبازان
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ــود و  ــام وج ــا تم ــم ب ــه داری ــت: وظیف ــان گف ــهردار اصفه ش
ســرمایه هایمان، راهــی را طــی کــرده تــا عقب افتادگی هــا 
ــم. بســیاری از  ــو برداری ــه جل ــم و گام هــای رو ب ــران کنی را جب
پروژه هــای بــزرگ شــهر اصفهــان باقــی مانــده و تکمیــل آن هــا 
ــهری  ــت ش ــر دوش مدیری ــه ب ــت ک ــه ای اس ــون وظیف هم اکن

ــه اســت. ــرار گرفت ــد ق جدی
قــدرت هللا نــوروزی در جمــع اعضــای انجمــن همبســتگی 
خانــواده شــهدا و ایثارگــران بــا بیــان اینکــه اصفهــان در هزینــه 
دادن بــرای پیشــرفت کشــور و نظــام جمهــوری اســامی 
باالتریــن رتبــه را دارد، افــزود: اصفهــان بــا ایــن وجــود از نظــر 
ــرار  ــی ق ــات کشــور در ســطح بســیار پایین ــدی از امکان بهره من

ــا و  ــز همایش ه ــل مرک ــاخت و تکمی ــه س ــوی ک ــه نح دارد؛ ب
متــروی ایــن شــهر، ســال های متمــادی بــه طــول می انجامــد.

وی گفــت: اصفهــان بــا انــگ »اســتان برخــوردار« بســیاری از 
ــردم  ــه م ــی اســت ک ــن در حال ــا را از دســت داده؛ ای فرصت ه
ایــن شــهر در تاریــخ جنــگ تحمیلشــی و انقــاب برای دفــاع از 

ــد. ــگ نکرده ان ــوری اســامی درن ــام جمه ــان نظ کی
وی افــزود: اصفهــان قابلیــت توســعه توریســم مذهبــی را دارد 
ــی را  ــم صنعت ــعه توریس ــرای توس ــای الزم ب ــد ظرفیت ه و بای

نیــز پیــدا کنــد.
ــده رود مســئله ای  ــه زاین ــرد: مســئله رودخان ــد ک ــوروزی تاکی ن
ــا یــک مســئول حــل شــود  ــه دســت شــهردار ی نیســت کــه ب
و در ایــن زمینــه نیازمنــد عــزم ملــی از ســوی همــه مســئوالن 
ــدگان مجلــس و مســئوالن اســتانی هســتیم.   کشــوری، نماین
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هشــتمین نمایشــگاه تجهیــزات ایمنــی و امنیــت 
در اصفهــان بــه گونــه ای آغــاز بــه کار خواهــد کــرد 
کــه ۵۰ شــرکت در مســاحتی بــه وســعت ۳ هــزار 

متــر مربــع در ایــن نمایشــگاه حضــور دارنــد.
مدیــر عامــل شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی 
اســتان اصفهــان برگــزاری هشــتمین نمایشــگاه 
ــی  ــی، پلیســی، ایمن ــی، امنیت ــزات حفاظت تجهی
بــرای  مناســبی  راهــکاری  را  آتش نشــانی  و 
ارتقــای ســطح ایمنــی و امنیــت شــهروندان 
دانســت و گفــت: امســال بخــش پلیســی هــم 
بــه نمایشــگاه تجهیــزات ایمنــی اضافــه شــده و 
ــروی انتظامــی از بخــش پلیســی  ــم نی امیدواری

ــد. ــت کن حمای
ایــن  در  داد:  ادامــه  یارمحمدیــان  علــی 
کشــورهای  از  نمایندگی هایــی  نمایشــگاه 
اســپانیا، انگلســتان، تایــوان و چیــن و همچنیــن 
اصفهــان،  اســتان های  از  مشــارکت کنندگانی 

تهــران و خوزســتان حضــور دارنــد. 
وی بــا بیــان اینکــه مانورهــای عملیاتــی همزمــان 
ــزود:  ــزار می شــود، اف ــاح نمایشــگاه برگ ــا افتت ب
حفاظتــی،  تجهیــزات  نمایشــگاه  هشــتمین 
ــانی از ۲۱  ــی و آتش نش ــی، ایمن ــی، پلیس امنیت

ــت. ــر اس ــان دای ــاه در اصفه ــا ۲۴ آبان م ت
و  نویــن  خدمــات  ارائــه  تشــریح کــرد:  وی 
در  فعــال  محصــوالت  معرفــی  پیشــرفته، 
ــان  ــل می ــاد تعام ــت، ایج ــی و امنی ــوزه ایمن ح
تولیدکننــده و مصرف کننــده، معرفــی آخریــن 
ترویــج  و  داخلــی  تولیــدات  دســتاوردهای 
ایــن  برنامه هــای  از دیگــر  ایمنــی،  فرهنــگ 

اســت. نمایشــگاه 
ــزرگ  ــگاه ب ــروژه نمایش ــاره پ ــان درب یارمحمدی
اصفهــان گفــت: تاکنــون بــرای این نمایشــگاه ۴۰ 
میلیــارد تومــان هزینــه شــده و بــه پیشــرفت ۳۰ 
درصــدی رســیده ایم. شــهرداری اصفهــان و اتــاق 
بازرگانــی دو ســهامدار عمــده نمایشــگاه هســتند. 
وی بــا بیــان اینکــه بــرای تکمیــل پــروژه ۶۰ 

میلیــارد تومــان دیگــر نیــاز اســت، اضافــه کــرد: 
اگــر فــاز نخســت بــه بهره بــرداری برســد، بــرای 
گام هــای بعــدی می توانیــم از مشــارکت های 
اســتفاده  خارجــی  ســرمایه گذار  و   مردمــی 

کنیم.

 ارائه تولیدات داخلی، اولویت است   
ــر عامــل ســازمان آتش نشــانی  در ادامــه نیــز مدی
ــا اشــاره  ــان ب ــی شــهرداری اصفه ــات ایمن و خدم
ــگاه  ــی در نمایش ــدات داخل ــه تولی ــه ارائ ــه اینک ب
تجهیــزات آتش نشــانی در اولویــت اســت، افــزود: 
ایــن نمایشــگاه ســال های گذشــته در مشــهد 
ــا  ــد؛ ام ــزار ش ــهرها برگ ــر کان ش ــز و دیگ و تبری
ــای  ــل حمایت ه ــه دلی ــان ب ــزاری آن در اصفه برگ
صنف هــای فعــال ایــن حــوزه اســتمرار پیــدا 
ــف  ــهرها متوق ــر ش ــه در دیگ ــی  ک ــرده؛ در حال ک

ــت. ــده اس ش
ــوف و  ــه و صن ــن اتحادی ــزاد بزرگــزاد تعامــل بی به
عرضه کننــدگان بــا مخاطبــان را از اهــداف برگــزاری 
ایــن نمایشــگاه عنــوان کــرد و افــزود: اگــر نســبت 
ــه فرهنگ ســازی ایمنــی انتقــادی داریــم، یکــی  ب
از بســترها بــرای آشــنایی و فرهنگ ســازی بیشــتر 

در ایــن زمینــه همیــن نمایشــگاه اســت.
ــن مســئله فرهنــگ  ــان اینکــه عمده تری ــا بی وی ب
درصــد   7۵ امســال  افــزود:   اســت،  ایمنــی 
غرفــه داران اصفهانــی هســتند کــه مایــه خرســندی 

ــت. اس
ــاره حضــور تولیدکننــدگان داخلــی در ایــن  وی درب
نمایشــگاه خاطرنشــان کــرد: آنچــه خــاص اســت 

ــود  ــه می ش ــگاه ارائ ــد آن در نمایش ــروز فرآین و ام
تولیــدات داخلــی اســت؛ در حالــی کــه ما همیشــه 
ــن  ــا در ای ــم؛ ام ــه می زدی ــه واردات خارجــی تکی ب
نمایشــگاه هویــت و تجهیــزات ایرانــی بیشــتر 

نمایــان شــده کــه حائــز اهمیــت اســت.
اختصاصــی  مانــور  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــزار  ــگاه برگ ــتین روز نمایش ــانی در نخس آتش نش
ــای تحــت  ــام مهدکودک ه ــت: در تم می شــود، گف
ــا خصوصــی اصــول ایمنــی  پوشــش بهزیســتی ی
بــه کــودکان آمــوزش داده می شــود و بیــش 
از ۲۰۰ هــزار نفــر دانش آمــوز چهــره بــه چهــره 

فراگرفته انــد.  را  ایمنــی  آموزش هــای  
ــدا  ــار پی ــی عی ــا ایمن ــن روزه ــزود: ای ــزاد اف بزرگ
ــرمایه گذاری  ــان س ــی در اصفه ــرده و روی ایمن ک
ســرمایه  کــه  ســاختمان هایی  یعنــی  شــده؛ 
ندارنــد، بــرای بررســی ایمنــی خودشــان بــه 
می کننــد کــه  مراجعــه  آتش نشــانی  ســازمان 
بــرای بررســی ســازه ها وارد شــوند؛ در همیــن 
راســتا ۱۸۲ ســایت بــازی کــودکان نیــز ایمــن شــده 

ــت. اس
و  نمایشــگاه خودامــدادی  ایــن  در  وی گفــت: 
ــی  ــای خانگ ــا خاموش کننده ه ــق ب ــای حری اطف

بــه مــردم آمــوزش داده می شــود.

گروه اصفهان زهرا نصیری
Z.Nasiri@eskimia.ir

ــای  ــا کیمی ــو ب ــادرود در گفت وگ ــهر ب ــورای ش ــخنگوی ش س
وطــن گفــت: بــا پیگیری هــای مســئوالن شهرســتان و اعضــای 
ــادرود  ــی ب ــب صنعت ــای قط ــادرود، زمین ه ــهر ب ــورای ش ش
واقــع در کیلومتــر پنــج جــاده بــادرود بــه کاشــان از هــر متــر 

ــال کاهــش یافــت. ــه ۱۰۰ هــزار ری ــال ب ــع ۳۰۰ هــزار ری مرب
ــرای  ــان اینکــه اقســاط پرداختــی ب ــا بی ــان ب حســین میرزایی
خریــد ایــن زمین هــا ۳۶ ماهــه بــوده و ۱۳ ســال از پرداخــت 
ــن  ــت: ای ــت، گف ــاف اس ــز مع ــد نی ــات تولی ــوارض و مالی ع
ــات  ــا امکان ــار و ب ــه مســاحت ۵۰۰ هکت ــوب ب زمین هــای مرغ
بــه  واگــذاری  آمــاده  زیرســاخت ها،  دیگــر  و  آب  بــرق، 

تولیدکننــدگان و ســرمایه گذاران اســت.

ــزود:  ــی اف ــاد مقاومت ــق اقتص ــزوم تحق ــه ل ــاره ب ــا اش وی ب
فراهــم کــردن زمینه هــا بــرای ایجــاد تولیــد و اشــتغال، مهــم 
اســت و بــدون شــک هــر منطقــه ای در کشــور ظرفیــت تحقــق 

ــف داراســت. ــه شــیوه های مختل ــدف را ب ــن ه ای
وی گفــت: خشکســالی های چنــد ســال اخیــر و بحــران 
ــد دیگــر شــهرها و حتــی  ــه مانن ــه را ب ــن منطق جــدی آب، ای
ــزوم بررســی راهکارهــای  شــدیدتر تحــت تاثیــر قــرار داده و ل
ــه  ــردم منطق ــرای م ــد ب ــاد اشــتغال و در آم ــرای ایج ــر ب دیگ

ــت. ــروری اس ــیار ض بس
ــادرود  ــی در ب ــه صنعت ــک منطق ــاد ی ــزود: ایج ــان اف میرزایی
بــرای ایجــاد اشــتغال و تولیــد، راهــکاری بــود کــه بــه دالیــل 
گرانــی زمیــن و رکــود متوقــف شــد؛ امــا بــا رفــع ایــن موانــع  

ــکاری برداشــته شــد. ــع بی گام مهمــی در مســیر رف

   اصفهان با انگ برخورداری 
فرصت های بسیاری را از دست داده است 

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان خبر داد:

ایمن سازی 182 سایت بازی کودکان در اصفهان 

  قیمت زمین در شهرک صنعتی بادرود
 شکسته شد

 رئیس شورای شهر خطاب به 
استاندار جدید اصفهان:

گرد غُربت بر اصفهان پاشیده اند
 رئیــس شــورای اســامی شــهر، توســعه شــهر اصفهــان را از لحــاظ 
ــه  ــم و معارف ــم تکری ــده در مراس ــائل مطرح ش ــه مس ــادی از جمل اقتص
ــر محــور  ــت: ه ــه اســتاندار گف ــرد و خطــاب ب ــان ک ــان بی اســتاندار اصفه
ــده رود  ــدون احیــای زاین ــرای اصفهــان مدنظــر قــرار بگیــرد، ب توســعه ای ب

بی مفهــوم و بی معنــی خواهــد بــود.
  فتــح هللا معیــن در نطــق خــود در یازدهمیــن صحــن علنــی شــورای شــهر 
بــا اشــاره بــه معرفــی اســتاندار جدیــد اصفهــان گفــت: زرگرپــور، اســتاندار 
ــته  ــش داش ــته نق ــتا در گذش ــهر و روس ــوراهای ش ــکیل ش ــابق در تش س

اســت؛ از ایــن رو  ارتبــاط خوبــی بــا شــوراهای اســامی داشــت.
وی تــاش بــرای احیــای زاینــده رود و بــه رســمیت شــناخته شــدن 
ــزود:  ــرد و اف ــوان ک ــای اســتاندار ســابق عن ــه تاش ه ــا را از جمل حق آبه ه
ــیار  ــدام بس ــده  رود اق ــه زاین ــای حوض ــاده ای احی ــه ۹ م ــب مصوب تصوی
شایســته تقدیــری بــود کــه بــا پیگیــری زرگرپــور، اســتاندار ســابق، انجــام 

ــت. گرف

معیــن بــا بیــان اینکــه نمی دانــم چــرا چنــد ســالی اســت بــر اصفهــان گــرد 
ــور،  ــام و کش ــتیبان نظ ــواره پش ــان هم ــزود: اصفه ــیده اند، اف ــت پاش غرب
ــی و  ــات و همراه ــت مالی ــترین پرداخ ــی، بیش ــی، صرفه جوی ــد علم تولی

اخــاق شــهروندی بــوده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه وضعیــت زاینــده رود در حــال حاضــر تاســف بار اســت، 

ــت. ــف بار اس ــده رود اس ــرداری از زاین ــرج در بهره  ب ــت: هرج وم گف
وی توســعه شــهر اصفهــان را از لحــاظ اقتصــادی از جملــه مســائل 
بیــان  اصفهــان  اســتاندار  معارفــه  و  تکریــم  در مراســم  مطرح شــده 
ــرای  ــار کــرد: هــر محــور توســعه ای ب ــد اظه ــه اســتاندار جدی و  خطــاب ب
اصفهــان مدنظــر قــرار بگیــرد، بــدون احیــای زاینــده رود بی مفهــوم و 

بی معنــی خواهــد بــود.
معیــن بــا اشــاره بــه وضعیــت صنایــع اســتان  گفــت: اســتاندار جدیــد توجه 
بــه ایــن مســئله را مدنظــر قــرار خواهــد داد و امیدواریــم گام هــای مؤثــر در 

ایــن زمینــه برداشــته شــود. 
ــرای  ــه ب ــد کــرد: همــه اعضــای شــورای اســامی شــهر همه جانب وی تاکی
اجــرای برنامه هــای توســعه ای در شــهر اصفهــان تــاش خواهیــم داشــت 
و امیدواریــم در تاشــی جمعــی، وضعیــت اســتان اصفهــان حالــت بهتــری 

پیــدا کنــد.  

#اصفهان_گردی
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درحاشیه

جمع آوری  بیش از ۳۰۰ متر دام 
صیادی از دریاچه حنای سمیرم 

بیــش از ۳۰۰ متــر دام صیــادی بــه همــراه ۵۰ ماهــی زرد 
ــه  ــک منطق ــه ی ــمیرم ک ــا س ــه حن ــطح دریاچ ــره از س پ

ــد. ــع آوری ش ــت، جم ــوع اس ــکار ممن ش
ــرل  ــن گشــت و کنت ــان شهرســتان ســمیرم حی محیط بان
شــبانه مناطــق و زیســتگاه های شــکارممنوع دریاچــه حنــا 
ــد غیرمجــاز ماهــی را کشــف و یــک رشــته دام  یــک صی
ــداد ۵۰  ــراه تع ــه هم ــر  را ب ــول ۳۰۰ مت ــه ط ــری ب ماهیگی

قطعــه ماهــی زردپــر کشــف و ضبــط کردنــد.

 طرح جامع نطنز 
نیازمند بازنگری است

ــدا  ــز از ابت ــهر نطن ــع ش ــرح جام ــت: ط ــز گف ــهردار نطن ش
ــه  ــب ب ــه موج ــوده ک ــیاری ب ــص بس ــون دارای نواق تاکن
وجــود آمــدن مشــکات بــرای شــهروندان و توســعه شــهر 

ــرد. ــورت گی ــری در آن ص ــد بازنگ ــت و بای ــده اس ش
علــی پیراینــده افــزود: طراحــی نادرســت شــبکه های 
ارتباطــی و اشــتباهات در تخصیــص کاربری هــای موجــود، 
نمونه هایــی از مشــکات بــه وجــود آمــده بــه دلیــل 
ــه  ــرح در مواجه ــن ط ــت. ای ــع اس ــرح جام ــص ط نواق
ــردن  ــه محدودک ــا ب ــودن شــهر، تنه ــی باغشــهر ب ــا ویژگ ب
محــدوده شــهر رســیده و ایــن بــه معنــای بی توجهــی بــه 

ــز اســت. ــی شــهر نطن ســاختار طبیع
ــن  ــا و قوانی ــهری، مبن ــع ش ــرح جام ــرد: ط ــد ک وی تأکی
شــکل گیری و توســعه شــهر در حــوزه شهرســازی اســت 
ــه  ــا ب ــن وجــود داشــته ی ــن قوانی ــر مشــکاتی در ای و اگ
درســتی تعریــف نشــده باشــد، مدیریــت شــهری و 
شــهروندان را دچــار مشــکات فراوانــی می کنــد کــه امــروز 
ــود. ــاهده می ش ــز مش ــکات در نطن ــن مش ــی از ای بخش

 نقش بارز رزمندگان برخوار 
در دفاع مقدس شناخته شده نیست

فرمانــدار برخــوار در مراســم روز حماســه و ایثــار 
ایــن شهرســتان کــه بــا حضــور مســئوالن اســتانی و 
ــا اشــاره  شهرســتانی امامــزاده نرمــی برگــزار شــد، ب
بــه اینکــه نقــش بــارز رزمنــدگان ایــن شهرســتان در 
دفــاع مقــدس شناخته شــده نیســت، گفــت: ســهم 
ــاز و  ــار ۴7۲ شــهید، 7۵۱جانب ــن آم شهرســتان از ای
ــرم  ــع ح ــز مداف ــهدای عزی ــرافراز و ش ۵۵ آزاده س
ــار صبغــه  ــم نظــم و امنیــت اســت کــه در کن و حری
ــی،  ــادی و مذهب ــای اعتق ــی، غن ــی و فرهنگ تاریخ
موقعیــت جغرافیایــی و ارتباطــی و فرصت هــای 
افتخــارات  و  ظرفیت هــا  از  تولیــدی  و  صنعتــی 
ــد؛  ــمار می رون ــه ش ــود ب ــوی موج ــی و معن فرهنگ
هرچنــد نقــش شهرســتان در ایــن زمینــه نیــز ماننــد 
ــناخته و  ــبتا ناش ــات نس ــر از موضوع ــیاری دیگ بس

ــده اســت. ــول مان مغف
اســفندیار تاجمیــری بــا اشــاره بــه در معــرض تهدیــد 
بــودن کشــور بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایــی و 
ژئوپلیتیکــی، سیاســی و ایدئولوژیــک و شــرایط 
منطقــه گفــت: بــا عــزم جــدی مقــام معظــم 
رهبــری و فرمانــده کل قــوا، جدیــت دولتمــردان 
جبهه هــای  در  لشــکری  و  مســئوالن کشــوری  و 
مختلــف دیپلماســی فعــال بــا دنیــا، عرصــه دفاعــی 
ــدار  ــرایط اقت ــه در ش ــی در منطق ــت امنیت و مدیری
قــرار داریــم و می توانیــم بــا رویکــرد حفــظ وحــدت 
و ایجــاد اســتحکام و قــوت ملــی در مســیر تحقــق 
منافــع ملــی و مصلحــت نظــام و رشــد و پیشــرفت 

ــیم. ــته باش ــجم داش ــت منس ــور حرک کش

سرمایه گذاری مالزی برای راه اندازی 
نیروگاه خورشیدی در اصفهان  

ــزی در آســیا و  ــز توســعه تجــارت مال ــس مرک  رئی
خاورمیانــه گفــت: مالــزی آمــاده ســرمایه گذاری 
به ویــژه  خورشــیدی،  نیــروگاه  راه انــدازی  بــرای 

ــت. ــان اس ــی در اصفه ــزار مگاوات ــروگاه ه نی

ریمــی یعقــوب در بازدیــد از پایــون اصفهــان در 
ســرمایه گذاری  فرصت هــای  نمایشــگاه  نهمیــن 
کشــور افــزود: اســتان اصفهــان دارای تعــداد جالــب 
ــرژی  ــن ان ــت و از ای ــی اس ــای آفتاب ــی روزه توجه
ــرای تولیــد بــرق بــدون  پــاک و طبیعــی می تــوان ب
ُمضــر  زیســت محیطی  آثــار  و  آلودگــی  ایجــاد 

ــرد. ــتفاده ک اس
وی افــزود: کشــورهای اروپایــی سال هاســت کــه 
در زمینــه پنل هــای خورشــیدی در کشــور مالــزی 
داده انــد  انجــام  زیرســاختی  ســرمایه گذاری های 
ــه  ــور در زمین ــن کش ــروزه ای ــب ام ــن ترتی ــه ای و ب
ــرو  ــیا پیش ــیدی در آس ــای خورش ــاد نیروگاه ه  ایج

است. 
ــران،  ــرق ای ــا ش ــرب ت ــوب و از غ ــا جن ــمال ت از ش
ــتفاده از  ــرای اس ــی ب ــیار خوب ــاد و بس ــت زی ظرفی
ــاده  ــز آم ــزی نی نیروگاه هــای خورشــیدی دارد و مال

ســرمایه گذاری در ایــن زمینــه اســت.
ســرمایه گذاری  از  حمایــت  کمیســیون  رئیــس 
ــوان  ــه عن ــان ب ــان گفــت: اصفه ــی اصفه ــاق بازرگان ات
صنعتی تریــن اســتان ایــران می توانــد زمینــه جــذب 
ــف  ــای مختل ــزی را در بخش ه ــرمایه گذاران مال س
انــرژی و فنــاوری فراهــم سازد.قاســمعلی جبــاری با 
اشــاره بــه پیشــنهاد ســاخت نیــروگاه هــزار مگاواتــی 
ــزود: تســهیل نقــل  ــزی اف ــان از ســوی مال در اصفه
ــران،  ــزی و ای ــای مال ــن بانک ه ــال بانکــی بی و انتق
فرآینــد  می توانــد  بانک هــا  و  بیمــه  مشــارکت 
ــد. ــرعت ببخش ــد و س ــان کن ــرمایه گذاری را آس س

،،
 اصفهان به عنوان بزرگ ترین استان 
صنعتــی کشــور می توانــد پیشــگام 
تخصصــی  شــرکت های  ایجــاد  در 
صــادرات باشــد و وزیــر صنعــت نیــز 
از ایــن موضــوع حمایــت همه جانبــه 

خواهــد کــرد

معاون وزیر صنعت در نخستین جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان در اصفهان: 

کلید ایجاد شرکت های تخصصی 
صادرات به نام اصفهان زده شود 

امروز دوشنبه 15 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 570 روزنامه



5
کوتاه اخبار 

خاموشی موتور پمپ های کشاورزی راور 
ــاد کشــاورزی شهرســتان کرمــان گفــت: از اول  ــر جه مدی
ــا  ــا ب ــپ ه ــور پم ــه موت ــاه کلی ــک م ــدت ی ــاه بم آذر م
هماهنگــی مدیریــت منابــع آب شهرســتان راور خامــوش 

مــی شــوند. 
قنبــری مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان کرمــان گفــت: 
ــاورزی و  ــرف آب کش ــی در مص ــه جوی ــتای صرف در راس
خامــوش نمــودن موتــور پمــپ هــای کشــاورزی در فصلی 
کــه مصــرف آب کــم مــی باشــد جلســه حفاظــت از منابــع 
آب شهرســتان راور باحضورمیرصادقــی فرماندارشهرســتان 
ــور پمــپ  ــدگان موت ــردارن و نماین ــره ب ــد از به ــی چن و تن
هــا در محــل مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان راور 

تشــکیل شــد.
وی گفــت: بحــران خشکســالی ســالها گریبانگیــر کشــور 
واســتان کرمــان بخصــوص شهرســتان راور کــه یــک 
ــک طــرف  ــه ازی ــی باشــد شــده ک ــری م شهرســتان کوی
کمبــود نــزوالت جــوی واز طــرف دیگــر برداشــت بــی رویه 
آب از ســفرهای زیــر زمینــی باعــث گردیــده کــه دبــی اکثر 
ــای  ــه و آبه ــا 90 درصــد کاهــش یافت ــا ت ــور پمــپ ه موت
ــل مصــرف  ــر قاب ــه وغی ــاال رفت ــز امالحشــان ب موجــود نی

مــی شــوند

مسابقه کتابخوانی توسعه و تمدن 
غرب 

در  غــرب«  تمــدن  و  »توســعه  کتابخوانــی  مســابقه 
می شــود.  برگــزار  بختیــاری  و  چهارمحــال 

مســابقه بــزرگ کتابخوانــی بــا موضــوع »توســعه و تمــدن 
ــژه  ــی وی ــاب شــهید مرتضــی آوین ــر اســاس کت غــرب« ب
ــزار می شــود. ــاری برگ دانشــجویان در چهارمحــال و بختی

عالقه منــدان می تواننــد جهــت ثبت نــام و و دریافــت 
کتــاب تــا ۵ آذر 9۶ بــا مراجعــه بــه پایگاه هــای دانشــکده 
فنــی یــا دفتــر بســیج واقــع در دانشــگاه شــهرکرد مراجعــه 
ــد  ــزار خواه ــاه برگ ــن مســابقه یکشــنبه ۱9 آذرم ــد. ای کنن

شــد.

فعالیت60 واحد تولیدی و صنعتی 
در مهریز 

فرمانــدار مهریــز گفــت: افــزون بــر ۶0 واحــد تولیــدی در 
ــا اشــتغالزایی  شــهرک هــای صنعتــی ایــن شهرســتان ب

افــزون بــر 2 هــزار نفــر فعالیــت دارنــد.
ســید محمــد رســتگاری در بازدیــد از تعــدادی واحــد های 
ــا جلــب  ــان ب ــه اهمیــت اشــتغال جوان تولیــدی مهریــز ب
ــاره  ــذاران اش ــرمایه گ ــی و س ــش خصوص ــارکت بخ مش
کــرد و افــزود: اولویــت دولــت تدبیــر و امیــد ، راه انــدازی 
ــد و حمایــت از شــرکت هــای موجــود  واحــد هــای جدی

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای تحقــق شــعار امســال و توصیــه 
هــای مقــام معظــم رهبــری بایــد بخــش خصوصــی وارد 
ــه  ــاس برنام ــر اس ــزود: ب ــود اف ــت ش ــه کار و فعالی عرص
ریــزی بعمــل آمــده در 2 مــاه آینــده نیــز دو واحــد 
ــدازی  ــز راه ان ــی مهری ــهرک صنعت ــدی در ش ــد تولی جدی
مــی شــود.فرماندار مهریــز اظهــار داشــت: ایــن واحــد هــا 
شــامل یــک بــاب کارخانــه شــیمیایی ســولفات پتاســیم و 
همچنیــن شــرکت تولیــد مخــزن پلــی اتیلــن اســت کــه 

زمینــه اشــتغال حــدود 70 نفــر را فراهــم مــی کنــد.

رشد ۵0 درصدی جذب دانشجویان 
شاهد و ایثارگر 

ــذب  ــدی ج ــد ۵0 درص ــهرکرد از رش ــگاه ش ــس دانش رئی
دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر در مقاطــع تحصیــالت 
ــال  ــت: در س ــامحمدی گف ــایان ش ــر داد. ش ــی خب تکمیل
تحصیلــی جدیــد جــذب دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر در 
مقاطــع تحصیــالت تکمیلــی بــا رشــد ۵0 درصــدی همــراه 

ــوده اســت. ب
وی افــزود: ۵0 دانشــجوی شــاهد و ایثارگــر در مقطــع فــوق 
ــن  ــی 97-9۶ در ای ــری در ســال تحصیل لیســانس و دکت

دانشــگاه جــذب شــدند.

توقیف 400 کیلو چوب قاچاق
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت چهارمحــال و بختیــاری 
ــودرو  ــتگاه خ ــک دس ــوران ی ــیاری مأم ــا هوش ــت: ب گف
ــت،  ــی را داش ــوب جنگل ــاق 400 چ ــد قاچ ــه قص ــاری ک ب

ــف شــد. شناســایی و توقی
ــت  ــگان حفاظ ــوران ی ــرد: مأم ــار ک ــدی اظه ــهرام احم ش
محیــط زیســت چهارمحــال و بختیــاری در منطقــه حفاظت 
شــده جنگلــی هلــن موفــق شــدند، یک نفــر متخلــف را در 
حیــن قاچــاق چــوب جنگلــی دســتگیر کننــد.وی افــزود: 
ایــن متخلــف کــه قصــد داشــت محمولــه چــوب جنگلــی 
بلــوط را بــا یــک دســتگاه خــودرو بــاری نیســان بــه خــارج 
از اســتان انتقــال دهــد، توســط محیط بانــان شناســایی و 
متوقــف شــد.مدیرکل حفاظــت محیــط زیســت چهارمحال 
ــا  ــون ب ــم اکن ــف ه ــن متخل ــرد: ای ــه ک ــاری اضاف و بختی
محمولــه 400 کیلویــی چــوب جنگلــی قاچــاق جهــت طــی 

مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع قضایــی شــده اســت.

جمع آوری مزارع پرورش ماهی و 
کشتارهای غیرمجاز در اردل

مدیــرکل دامپزشــکی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
ــرورش  ــزارع پ ــی م ــتری اردل تمام ــکاری دادگس ــا هم ب
ــن شهرســتان جمــع  ماهــی و کشــتارهای غیرمجــاز در ای
ــکاری  ــا هم ــرد: ب ــار ک ــی اظه آوری شــد.عبدالمحمد نجات
دادگســتری و دســتگاه های ذی ربــط مــزارع پــرورش 
اردل  شهرســتان  در  غیرمجــاز  کشــتارهای  و  ماهــی 

ــد. ــع آوری ش جم
ــدم مســائل  ــان اینکــه دامپزشــکی در خــط مق ــا بی وی ب
ــز بهداشــت  ــرار دارد و مرک ــردم ق بهداشــتی و ســالمت م
می توانــد از ســال آینــده رونــد کاهشــی بیماری هــای 
ــه  ــد، ادام ــه کن ــال مقایس ــه امس ــبت ب ــترک را نس مش
ــه  ــن ماهــی ب ــون ۱۵0 ت ــا سالم ســازی ماهــی تاکن داد: ب
کشــور روســیه صــادر شــده اســت و ایــن شــروعی جهــت 
ــردن رکــود اقتصــادی در حوزه هــای نظارت هــای  از بیــن ب

بهداشــتی دامپزشــکی اســت.

گروه استان ها حدیث بابایی
H.Babaie@eskimia.ir

ــدار  ــزد در دی ــتاندار ی ــی اس ــی قم ــود زمان محم
ــر و  ــا تقدی ــزد ب ــتان ی ــادی اس ــاالن اقتص ــا فع ب
ــدی  ــد میرمحم ــای ســید محم تشــکر از تالش ه
اســتاندار پیشــین یــزد اظهــار کــرد: برگــزاری ایــن  
گونــه جلســاتی بســیار ســودمند و مفیــد اســت و 
ــرای  ــران ب ــنهادات صنعتگ ــرات و پیش ــد از نظ بای

ــرد. ــی کشــور و اســتان اســتفاده ک آبادان
ــد  ــه اینکــه مســائل بای ــا اشــاره ب ــی قمــی ب زمان
خوشــه  هــر  داد:  ادامــه  شــود،  اولویت بنــدی 
ــود را  ــکالت خ ــات و مش ــد موضوع ــی بای صنعت
بیــان کنــد تــا بتوانیــم بــا تشــکیل جلســات ایــن  
ــا  ــردن آن دغدغه ه ــم در برطــرف ک ــی بتوانی چنین

ــم. ــش کنی کوش
وی افــزود: اســتان مرکــزی بــه  گونــه ای بــود کــه 
ــانی  ــت خدمت رس ــق نداش ــتگاهی ح ــچ دس هی
و  قطــع کنــد  صنعــت  بخــش  بــه  را  خــود 
تولیدکننــدگان نبایــد دغدغــه تعطیلــی واحــد خــود 

را داشــته باشــند.
 شناسنامه دار کردن طرح های شغلی

ــه  ــد ب ــه نبای ــان اینک ــا بی ــئول ب ــام مس ــن مق ای
شــنیدن مشــکالت و دغدغه هــا عــادت کــرد، 

تصریــح کــرد: ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
اســتان بایــد مســائل مرتبــط بــا خوشــه ها را 
ــا  ــد ت ــری کن ــی و پیگی ــریع تر بررس ــه س ــر چ ه
در ســال های آینــده شــاهد این همــه دغدغــه 

ــیم. ــتان نباش ــت اس ــاالن صنع فع

زمانــی قمــی شناســنامه دار کــردن طرح هــای 
ــار  ــت و اظه ــات دانس ــی از ضروری ــغلی را یک ش
کــرد: بــا ایــن کار ســازمان صنعــت، می تــوان 
به راحتــی فهمیــد کــه آن طــرح چــه انــدازه مثمــر 
ــغل و  ــاد ش ــدازه در ایج ــه ان ــده و چ ــر واقع ش ثم

ــت. ــرده اس ــل ک ــق عم ــرمایه گذاری موف س

 اورژانس صنعتی در یزد
وی بــر ایجــاد مرکــزی بــا عنــوان اورژانــس 
ــی  ــری از بحران ــت جلوگی ــزد در جه ــی در ی صنعت
شــدن مشــکالت عرصــه صنعــت و اقتصاد اســتان 
ــکالت  ــس مش ــن اورژان ــت: ای ــرد و گف ــد ک تاکی
ــی  ــش از بحران ــا پی ــد ت ــد می کن ــت را رص صنع
شــدن وضعیــت بتــوان بــرای رفــع آن اقــدام و از 

ــرد. ــری ک ــز جلوگی ــکالت نی ــش مش افزای
ــرای  ــد ب ــه بای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزد ب ــتاندار ی اس
ــدم  ــزود: ع ــود، اف ــران ب ــران نگ ــی صنعتگ نگران
نگرانــی مدیــران اســتانی در ارتبــاط بــا اینکــه چــرا 
ــدم  ــان از ع ــی دارد نش ــی نگران ــش خصوص بخ
ــود  ــر ب ــود خاط ــوان آس ــت و نمی ت ــت اس موفقی
و بایــد بــرای این همــه دغدغــه ای کــه وجــود دارد 

ــید. ــکاری اندیش راه
 استان یزد دومین استان معدنی کشور 

است 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
یــزد محمدرضــا علمــدار یــزدی در این نشســت 
بــا بیــان ســرمایه گذاری کــه در بخــش معــدن 
ــزار و ۱00  ــک ه ــه ی ــورت گرفت ــزد ص ــتان ی اس
میلیــارد تومــان اســت اظهــار داشــت: در ایــن 
بخــش بســیار مهم، ۱۱ هــزار و ۵00 نفر اشــتغال 

ــزدی  ــدار ی ــت.محمدرضا علم ــرده اس ــاد ک ایج
ادامــه داد: اســتان یــزد دومیــن اســتان معدنی 
کشــور اســت، تأمیــن ۵0 درصــد خــوراک 
ــورت  ــزد ص ــتان ی ــور در اس ــوالد کش ــع ف صنای
ــوان  ــزد را می ت ــل ی ــن دلی ــه همی ــرد ب می گی
هــم قلــب جغرافیایــی و هــم اســتراتژیکی 

کشــور نامیــد.
علمــدار یــزدی بــا اشــاره بــه اینکــه یــزد جــزو 
هشــت اســتان صــادر کننــده محصــوالت 
غیرنفتــی در کشــور اســت، تصریــح کــرد: 
مقاطــع  اســتان کاشــی،  صــادرات  عمــده 
فــوالدی، پســته، کابــل، فرومولیــدن و شیشــه 

ــت. اس
ــد  ــه رش ــان اینک ــا بی ــئول ب ــام مس ــن مق ای
صــادرات اســتان یــزد از ۱۶ ســال گذشــته 
تاکنــون 2 برابــر کشــور بــوده اســت، گفــت: بــه 
ایــن صــورت کــه رشــد کشــور 800 درصــد بــوده 
ــن  ــزد ۱۶00 درصــد در ای ــی اســتان ی اســت ول

ــت. ــته اس ــد داش ــال ها رش س

 تکمیل طرح های نیمه تمام صنعتی ۲۷ 
هزار شغل در استان یزد ایجاد می کند 

رئیــس خانــه صنعــت و معــدن اســتان یــزد ســید 
ــهم  ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــز ب ــر نی ــر کالنت علی اکب
اشــتغال صنعتــی اســتان یــزد قریــب بــه 49 درصــد 
ــور  ــه در کش ــرد: در صورتی ک ــار ک ــت اظه ــد اس درص
ــت  ــه معیش ــت ک ــوان گف ــت و می ت ــد اس 32 درص
مــردم اســتان یــزد وابســته بــه رونــق صنعت اســت.
ــع کوچــک  ــر صنای ــه اکث ــه اینک ــا اشــاره ب ــر ب کالنت
ــح  ــود خــارج نشــده اند، تصری ــون از رک اســتان تاکن
ــورت  ــی ص ــی و بانک ــع مال ــق مناب ــر تزری ــرد: اگ ک
ــع  ــن صنای ــوان بســیاری از مشــکالت ای ــرد می ت گی

را برطــرف کــرد.
ایــن مقــام مســئول اضافــه کــرد: در ایــن شــش مــاه 
ــان  ــارد توم ــزار و 300 میلی ــته ایم ه ــته توانس گذش
ــزار و 400  ــم ه ــر بتوانی ــم و اگ ــذب کنی ــپرده ج س
میلیــارد تومــان بــه طرح هــای نیمه تمــام کــه بــاالی 
ــه  80 درصــد درصــد هســتند تزریــق کنیــم موفــق ب

ایجــاد 27 هــزار شــغل در اســتان هســتیم.

استاندار یزد در دیدار با فعاالن اقتصادی استان :

طرح های شغلی در یزد 
شناسنامه دار شوند 

مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
ــا اربعیــن حســینی همایــش پیــاده روی حــرم تــا  همزمــان ب

ــاری برگــزار می شــود.  حــرم در چهارمحــال و بختی
ــار داشــت:  حجت االســالم والمســلمین مرتضــی عزیــزی اظه
هم زمــان بــا روز اربعیــن پیــاده روی حــرم تــا حــرم ســاعت 8 
صبــح از حــرم ســید محمــد »ســلطان ســبزپوش« واقــع در 
ــهرکرد  ــون )س( در ش ــزادگان دوخات ــا امام ــهرکرد ت ــرب ش غ
برگــزار می شــود.وی افــزود: اجتمــاع بــزرگ اربعیــن بــا 
ــهرکرد  ــتان ش ــر شهرس ــزاداری از سراس ــته های ع ــور دس حض
امامــزادگان  میــدان  محــل  در  صبــح   9:30 ســاعت  نیــز 
ــن  ــارت اربعی ــت زی ــزداری و قرائ ــا ع ــراه ب ــون)ع( هم دوخات

برپــا می شــود.
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه چهارمحــال و بختیــاری بیــان 

کــرد: در بقــاع متبرکــه سراســر اســتان نیز مراســم عــزاداری در 
شــب و روز اربعیــن برگــزار خواهــد شــد.

ــت  ــینه زنی، قرائ ــی، س ــرد: نوحه خوان ــان ک ــزی خاطرنش عزی
ــه  ــی از جمل ــتگاه های صلوات ــی ایس ــن و برپای ــارت اربعی زی

برنامه هــای روز یکشــنبه 30 آبان مــاه اســت.
ــه  ویــژه  ــا بیــان اینکــه تقویــت باورهــای دینــی مــردم ب وی ب
قشــر جــوان و افزایــش وحــدت و همبســتگی در بیــن آحــاد 
ــردم  ــت: م ــت، گف ــش اس ــزاری همای ــداف برگ ــردم از اه م
والیت مــدار شــهرکرد هــر ســاله در روز اربعیــن همایــش پیــاده 
روی حــرم تــا حــرم را برگــزار می کنند.مدیــرکل اوقــاف و امــور 
ــا  ــرد: هــر ســال ب ــح ک ــاری تصری ــه چهارمحــال و بختی خیری
ــان  ــرای نش ــه ب ــش ک ــن همای ــردم در ای ــی م ــور حماس حض

ــود. ــزوده  می ش ــت اف ــداری اس ــد والیت م دادن

ســبز  فضــای  و  هــا  پــارک  ســازمان  مدیرعامــل 
شــهرداری کرمــان از اجــرای طــرح جامــع اصــالح 
فضــای ســبز شــهر کرمــان در آینــده ای نزدیــک خبــر 

داد. 
ایمــان ســیف الهــی بــا اشــاره بــه حضــور کارشناســان 
ــرداری ســازمان، کارشناســان  ــره ب ــی و به ــت فن معاون
ــرح  ــد ط ــش و واح ــوزش و پژوه ــق، آم ــد تحقی واح
و برنامــه در نشســت کمیتــه فنــی و راهبــردی در 
خصــوص بررســی، اصــالح و احیــای پوشــش گیاهــی 
بلــوار جمهــوری اظهــار کــرد: در راســتای اصــالح و 
ــان مناســب  ــات گیاه ــای فضــای ســبز، خصوصی احی
کاشــت در فضــای ســبز کرمــان و نیــز تعــدادی از ارقــام 

ــت. ــرار گرف ــورد بررســی ق پیشــنهادی م

ــه هــای زینتــی  ــا بیــان اینکــه مطالعــه روی گون وی ب
ســازگار بــا اقلیــم شــهر کرمــان و مناســب بــا فضــای 
بلــوار جمهــوری صــورت گرفتــه اســت، افــزود: در 
باغبانــی  بخــش  اســاتید  حضــور  بــا  ای  جلســه 
ــر و مرکــز تحقیقــات کشــاورزی  دانشــگاه شــهید باهن
و منابــع طبیعــی نظــرات کارشناســی در حــوزه فضــای 
ــا  ــر اجــرای طــرح ه ــت و ب ــان دریاف ســبز شــهر کرم

ــد. ــال ش اعم
ســیف الهــی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح جامــع 
اصــالح فضــای ســبز شــهر کرمــان بــا همــکاری 
شــهرداری منطقــه دو تاکیــد کــرد: ایــن طــرح بــا 
مشــورت متخصصــان فضــای ســبز، اســتادان دانشــگاه 
و کارشناســان ســازمان مطالعــه و تدویــن شــده اســت.

مدیــرکل میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان 
کرمــان از افزایــش ۵۵ درصــدی گردشــگران خارجــی روســتای 

صخــره ای میمنــد شــهربابک خبــر داد. 
»محمــود وفایــی« مدیــرکل میــراث فرهنگــی ، صنایــع دســتی 
ــمار  ــش ش ــه افزای ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم ــگری اس و گردش
ــد  ــره ای میمن ــتای صخ ــی روس ــی و خارج ــگران داخل گردش
ــه  ــبت ب ــگران نس ــدی گردش ــش ۵۵ درص ــن افزای ــت : ای گف
ســال های گذشــته دور از انتظــار نبــود کــه خوشــبختانه اتفــاق 

افتــاد.
وی اظهــار کــرد: بــا ثبــت جهانــی روســتای میمنــد، گردشــگران 
ــژه  ــی و کشــورهای آســیایی به وی ــادی از کشــورهای اروپای زی

کشــور چیــن بــه ایــن روســتا ســفر کرده انــد.
گردشــگری  و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 

اســتان کرمــان بــا بیــان این کــه ثبــت جهانــی آثــار تاریخــی و 
مناطــق گردشــگری تأثیــر بســزایی در جــذب هــر چــه بیشــتر 
گردشــگران دارد، تصریــح کــرد: ثبــت جهانــی هــر اثــر نوعــی 
تبلیــغ بــرای جاذبه هــای گردشــگری آن کشــور محســوب 
ــار  می شــود کــه بایــد در شناســاندن هــر چــه بیشــتر ایــن آث
تــالش بیشــتری بــکار بــرده شــود کــه در ایــن زمینــه بخــش 

ــد. ــا باش ــد راه گش ــی می توان خصوص
وی بــه ایجــاد زیــر ســاخت های الزم بــرای حضــور گردشــگران 
در روســتای صخــره ای میمنــد اشــاره کــرد و گفت: خوشــبختانه 
ــنتی  ــتوران س ــک رس ــردی و ی ــگاه بوم گ ــار اقامت ــون چه تاکن
ــان گردشــگری  ــی و راهنمای ــای محل ــدازی شــده و بلده راه ان
ــگران  ــای گردش ــا نیازه ــد ت ــرا گرفته ان ــای الزم را ف آموزش ه

را برطــرف کننــد.

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای چهارمحــال و 
بختیــاری گفــت: 3 محــور پیشــنهادی بــرای ایمن ســازی و 
تبدیــل بــه جــاده بــدون حادثــه پیش بینــی شــده اســت. 
احمــد جمشــیدی در کارگــروه ایمنــی و حمــل و نقــل 
جــاده ای اظهــار داشــت: بــه مناســبت 20 نوامبــر همزمــان با 
29 آبــان روز جهانــی یــاد بــود قربانیــان حــوادث جــاده ای 
ــدون حادثــه معرفــی می شــود. ــوان محــور ایمــن ب ــه عن ب

ــل رخ«،  ــهرکرد - تون ــی »ش ــای ارتباط ــزود: محوره وی اف
ــردگان«  ــان« و »ســه راهی کوشــکی – ل »بروجــن – گندم
ــازی و  ــن س ــرای ایم ــنهادی ب ــور پیش ــوان 3 مح ــه عن ب
تبدیــل بــه جــاده بــدون حادثــه پیش بینــی شــده اســت.

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای چهارمحــال و 
ــه جــاده  ــن 3 محــور ب ــل ای ــان کــرد: در تبدی ــاری بی بختی

ــی  ــتاندارهای بین الملل ــی اس ــه تمام ــدون حادث ــن ب ایم
اجرایــی می شــود.

ــر بازرســی، مدیریــت  ــرکل دفت محمــد مــراد رئیســی مدی
عملکــرد و امــور حقوقــی اســتانداری چهارمحــال و بختیاری 
در ادامــه جلســه خاطرنشــان کــرد: براســاس بازدید هــای 
بــه عمــل آمــده از بیمارســتان های شــهرکرد، بروجــن، 
ــی و  ــای تجهیزات ــان و فارســان کمبوده ــردگان، اردل، ناغ ل
ــن مراکــز در اســتان شناســایی شــده  فضــای فیزیکــی ای

اســت.
ــتگاه های »ام. آر. آی«،  ــود دس ــرد: نب ــح ک ــی تصری رئیس
ســونوگرافی، تخــت »آی. ســی. یــو«. و« ســی. تــی. 
اســکن« از مهم تریــن کمبودهــای تجهیزاتــی بیمارســتان ها 

ــی در اســتان اســت. ــز بهداشــتی و درمان و مراک

استانها

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری: 

برگزاری همایش پیاده روی »حرم تا حرم« 

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز کرمان:

اجرای طرح جامع اصالح فضای سبز شهر کرمان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان

افزایش 55 درصدی گردشگران خارجی روستای میمند 

مدیرکل راهداری چهارمحال و بختیاری: 

تبدیل ۳ محور چهارمحال و بختیاری به جاده بدون حادثه 

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری: 
 چهارمحال و بختیاری در محرومیت

 به سر می برد 
حجت االســالم والمســلمین محمدعلــی نکونــام در دیــدار بــا مهــدی 
چمــران بــا تاکیــد بــر ایــن کــه اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــرای خــروج 
ــژه مســئوالن ملــی اســت، اظهــار داشــت:  ــگاه وی ــد ن از محرومیــت نیازمن
متاســفانه ایــن اســتان و چنــد اســتان دیگــر در کشــور در محرومیــت بــه 
ــا  ــه آن ه ــژه در ســطح کالن نظــام ب ــگاه وی ــک ن ــر ی ــه اگ ــد ک ســر می برن
صــورت نگیــرد بــه همیــن شــکل باقــی خواهنــد مانــد و همچنــان بــه عنوان 

ــاد می شــود. ــا ی اســتان محــروم از آن ه
ــن  ــالب اســالمی در شــأن ای ــد از گذشــت 38 ســال از انق ــزود: بع وی اف
ــور  ــتان های کش ــی از اس ــه برخ ــان ب ــه همچن ــت ک ــالب نیس ــام و انق نظ
اســتان محــروم بگوینــد کــه خــروج از ایــن وضعیــت نیازمنــد یــک نــگاه 

ــت. ــن استان هاس ــه ای ــی ب ــژه و اساس وی
نماینــده ولی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه دغدغــه 
ــر  جــدی مقــام معظــم رهبــری بــر روی مســئله عدالــت کــه بارهــا نیــز ب
ــات واقعــا یــک  ــع امکان ــان کــرد: اگــر در توزی ــد، بی ــد کرده ان روی آن تاکی

ــت  ــا درس ــود و برنامه ریزی ه ــم ش ــور حاک ــه در کش ــگاه عدالت محوران ن
صــورت بگیــرد بــه گونــه ای کــه اســتان های محــروم همچــون چهارمحــال و 
بختیــاری طــی چنــد ســال مشــکالت و کمبودهــای اساســی آن هــا برطــرف 
شــود و یکســان و هم تــراز بــا دیگــر اســتان های برخــوردار و در حــال 
ــد و  ــد ش ــام خواه ــی نظ ــرو و بالندگ ــه آب ــن مای ــا ای ــوند قطع ــعه ش توس
اگــر مشــکالتی هــم وجــود داشــته باشــد بــرای همــه اســتان های کشــور 

ــود. یکســان خواهــد ب
ــی و  ــیاری اساس ــه بس ــئله و دغدغ ــن مس ــرد: ای ــان ک ــام خاطرنش نکون
ــتان  ــه اس ــور ب ــه از کش ــئوالنی ک ــام مس ــه تم ــا ب ــا و باره ــدی را باره کلی
ســفر کرده انــد گفته ایــم و آقایــان نیــز در اســتان قــول می دهنــد کــه ایــن 
ــد  ــاز می گردن ــران ب ــه ته ــی متأســفانه وقتــی ب ــد ول مشــکالت را حــل کنن
داده انــد،  را کــه  وعده هایــی  و  می شــوند  دیگــری  مســائلی  گرفتــار 

فرامــوش می کننــد.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه اســتان ظرفیت هــا و اســتعدادهای بســیار غنــی 
بــرای شــکوفایی و پیشــرفت دارد، گفــت: گردشــگری، کشــاورزی، دامــداری 
و تــا حــدودی صنعــت از جملــه اســتعدادهای ایــن اســتان هســتند کــه اگر 
مســئوالن ملــی بــر روی این هــا برنامه ریــزی و فعالیــت جــدی و اساســی 

انجــام دهنــد قطعــا مایــه رشــد و توســعه اســتان خواهــد شــد.

#خبر_ویژه

کوتاه از استان ها
 توقیف محموله پارچه در 

چهارمحال و بختیاری 
فرمانــده انتظامــی چهارمحــال و بختیــاری از کشــف 
محمولــه قاچــاق پارچــه خارجــی در محــور لــردگان 

بــه بروجــن خبــر داد. 
ســردار غالمعبــاس غالمــزاده گفــت: در پــی کســب 
خبــری مبنــی بــر انتقــال محمولــه قاچــاق از محــور 
اســتان های مرکــزی  بــه  بروجــن  بــه  لــردگان 
کشــور، موضــوع در دســتور کار مأمــوران اداره مبــارزه 
ــرار  ــتان ق ــی اس ــس آگاه ــاق کاال و ارز پلی ــا قاچ ب
گرفــت.وی افــزود: مأمــوران طــی عملیــات ایســت 
و بازرســی در ایــن محــور یــک دســتگاه تریلــی 
کانتینــردار حامــل کاالی مشــکوک بــه قاچــاق را 

ــد. ــف کردن متوق

پرورش ۲04 هزار قطعه بلدرچين 
ساالنه در كرمان 

در اســتان كرمــان 9 واحــد پــرورش بلدرچيــن بــا ظرفيــت 
204 هــزار قطعــه فعاليــت مــی کننــد. 

ــازمان   ــی س ــدات دام ــود تولي ــاون بهب ــری; مع ــی باق عل
جهــاد کشــاورزی اســتان گفــت: در حــال حاضــر 9 واحــد 
ــتند  ــت هس ــال فعالی ــتان در ح ــن در اس ــرورش بلدرچی پ
و ايــن واحدهــا دارای ظرفیــت پــرورش معــادل 204هــزار 
ــر در  ــال حاض ــه در ح ــان اينك ــا بي ــتند.وی ب ــه هس قطع
اســتان کشــتارگاه صنعتــی خــاص در ایــن خصــوص 
وجــود نــدارد، گفــت: در حــال حاضــر نحــوه کشــتار عمــده 
محصــول تولیــدی ، بــا بارگیــری زنــده از درب واحــد 
تولیــدی، توســط خريــداران انجــام و در کشــتارگاههای 

ــی شــود. ــام م ــض خــط کشــتار انج ــا تعوی ــور ب طی

اجرای طرح ملی ایراپن در بافق 
حــدود  بافــق گفت:تاکنــون  بهداشــت  مرکــز  رئیــس 
ــن  ــی ایراپ ــرح مل ــرای ط ــق در اج ــردم باف ــد از م 20درص

معاینــه شــدند. 
ــق گفــت:در  ــز بهداشــت باف مســعود دانشــی رئیــس مرک
ادامــه طــرح تحــول ســالمت طرحــی در شهرســتان بافــق 
ــاالی  ــراد ب ــه اف ــن در حــال اجــرا اســت ک ــوان ایراپ ــا عن ب
30ســال در زمینــه هــای مختلــف از ســوی پزشــکان معاینه 
ــه تشــریح بخشــی از جزئیــات ایــن  مــی شوند.دانشــی ب
ــاری  ــش بیم ــه افزای ــه ب ــا توج ــت و افزود:ب ــرح پرداخ ط
هــای غیرواگیــر اعــم از قلبــی عروقی،سرطان،آســم و 
دیابــت و همچنیــن تصادفــات و مشــکالت روحــی و 
روانــی،ا یــن طــرح در ســطح کشــور در حــال اجراســت کــه 

ــد. ــزان بیمــاری هــا کاهــش یاب ایــن می

 برگزاری دوره آموزشی نجوم
در جیرفت 

دوره آمــوزش نجــوم در ســازمان دانــش آمــوزی جیرفــت 
ــود.  ــزار می ش برگ

ســاره واحــدی ؛مربــی و مســئول انجمــن نجــوم و ســتاره 
شناســی ســازمان دانــش آمــوزی جیرفــت از برگــزاری دوره 
آمــوزش نجــوم در کانــون شــهید قریشــی جیرفت خبــر داد 
و گفــت مهمتریــن اهــداف دوره آموزشــی انجمــن نجــوم و 
ســتاره شناســی ســازمان دانــش آمــوزی جیرفــت آشــنایی 
ــا مفاهیــم علــم ســتاره شناســی و نیــز ایجــاد محیطــی  ب
ــان  ــرای شناســایی اســتعدادها و آشــنایی جوان مناســب ب
ــد آســمان، خــط افــق، فــرق ســتاره و  ــا گنب ــان ب و نوجوان
خورشــید، مفهــوم فضــا، اجــرام آســمانی، ســیارات، دنبالــه 
ــحابیها،  ــتاره ای، س ــای س ــه ه ــانها، خوش ــا، کهکش داره
تعریــف صــور فلکــی، جایــگاه زمیــن در آســمان، منظومــه 

شمســی و غیــره اســت.

کشت کلزا در 14 هکتار از زمین 
های کشاورزی اشکذر

مســئول زراعــت و باغبانــی جهــاد کشــاورزی اشــکذر گفــت: 
۱4 هکتــار از زمیــن هــای ایــن شهرســتان زیــر کشــت کلــزا 

بــا ارقــام RGS و هایــوال 48۱۵ رفــت.
محمــد کاظــم ســلطانی افــزود: از ایــن میــزان، 2 هکتــار آن 
ــی  ــار باق ــاد و ۱2 هکت ــذاب بخــش خضرآب در دهســتان ک
مانــده در دهســتان رســتاق و چرخــاب کشــت کــه 80 
درصــد آن ســبز شــده اســت. ســطح کل زیــر کشــت باغات 
ــر  ــطح زی ــار و س ــزار و 4۵0 هکت ــکذر دو ه ــتان اش شهرس
کشــت زراعــی آن یــک هــزار و 932 هکتــار بــا پنــج هــزار و 
۱42 نفــر بهــره بــردار اســت.مرکز شهرســتان اشــکذر در 20 
کیلومتــری شــمال شــهر یــزد قــرار دارد. کلــزا گیاهــی اســت 
زراعــی و یکســاله کــه دانه هــای آن حــاوی 48-40 درصــد 
ــام  ــوده و دارای ارق ــن ب ــا 24 درصــد پروتئی ــن و ۱8 ت روغ
بهــاره و پائیــزه اســت کــه ارقــام پاییــزه آن دارای عملکــرد 

ــا دارد. ــه بهاره ه ــری نســبت ب باالت

آزاد سازی دوازده و نیم هکتار از 
اراضی عنبر آباد 

جانشــین مدیــرکل وحفاظــت از عرصه هــای منابــع طبیعــی 
جنــوب کرمــان گفــت :اراضــی 3.۵ میلیــارد ریالــی عنبرآباد 

از زمین خــواران پــس گرفتــه شــد. 
ــت از  ــرکل وحفاظ ــین مدی ــی جانش ــراد کریم ــیم م حس
ــت: ۱2/۵  ــان گف ــوب کرم ــی جن ــع طبیع ــای مناب عرصه ه
هکتــار از اراضــی ملــی شهرســتان عنبرآبــاد از زمین خــواران 
ــتای  ــت: در راس ــان داش ــد.مرادکریمی بی ــه ش ــس گرفت پ
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــری ب ــام معظــم رهب ــات مق اجــرای منوی
پدیــده مذمــوم زمین خــواری رفــع تصــرف از اراضــی ملــی 
ــه  ــرار گرفت ــت از آن هــا در دســتور کار ق و حراســت و صیان
ــر همیــن اســاس بیــش از ۱2/۵ هکتــار از اراضــی ملــی  ب
منطقــه شــهید دهقــان  پــور جهادآبــاد شهرســتان عنبرآبــاد 

رفــع تصــرف شــده اســت.

اجرای نمایش عروسکی در شهرکرد 
ــهرکرد  ــد« در ش ــو مرواری ــکی »دال ــش عروس نمای

اجــرا می شــود. 
نمایــش عروســکی »دالــو مرواریــد« از شــنبه آینــده 
ــژه  ــج روز، وی ــدت پن ــه م ــاری ب ــاه ج ــان م 20 آب
ــا 9 ســال در شــهرکرد اجــرا می شــود. ــودکان ۵ ت ک
ایــن نمایــش در دو ســانس ۱۶:30 و ۱7:30 بــا 
ظرفیــت هــر اجــرا 30 تماشــاگر، در خانــه هنرمنــدان 
حــوزه هنــری چهارمحــال و بختیــاری واقــع در 
ــو علــی ســینا شــهرکرد برگــزار می گــردد. چهــارراه ب

،،
اینکــه  بــه  بــا اشــاره  یــزد   اســتاندار 
بایــد  یــزد  در  شــغلی  طرح هــای 
شناســنامه دار شــوند گفــت: بــا ایــن 
اقــدام می تــوان بــه  راحتی و در کمترین 
زمان ممکن متوجه شد که این طرح 
چــه بازدهــی در مــدت  زمــان فعالیــت 

خــود داشــته اســت.

گروه استانها فاطمه احمدی
F.Ahmadi@eskimia.ir

مهــدی حســینی نژاد مدیــرکل صنعــت، معــدن 
ــروه  ــه کارگ ــان در جلس ــتان کرم ــارت اس و تج
ــرد:  ــار ک ــان اظه توســعه صــادرات اســتان کرم
ــال  ــان در س ــتان کرم ــادرات اس ــترین ص بیش
جــاری مربــوط بــه پســته و مغــز پســته، نانــو 
ــی و  ــوا، کاش ــذ و مق ــتربچ، کاغ ــد مس کامپون

ــر اســت. ســرامیک و تای
 رقیب ما در صادرات پسته آمریکا 

است 
ــه  ــت ماه ــه در هف ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
ــون دالر صــادرات  ــر 4۶0 میلی ــغ ب ســال 9۶ بال

ــت:  ــت گف ــده اس ــام ش ــان انج ــتان کرم از اس
ــا ارزش  در ایــن مــدت پســته و مغــز پســته ب
248 میلیــون دالر بیشــترین صادرات را داشــته 

اســت.
ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــرکل صنع مدی
کرمــان بــا بیــان اینکــه رقیــب مــا در صــادرات 
ــکا  ــرد: آمری ــح ک ــت تصری ــکا اس ــته آمری پس
ــته  ــد پس ــن تولی ــزار ت ــدود 4۱0 ه ــال ح امس
ــی کار صــادرات را انجــام  ــک کمپان داشــته و ی
می دهــد امــا در کشــور مــا تعــداد زیــادی 
صادرکننــده ایــن کار را انجــام می دهنــد کــه بــا 

مشــکالتی روبــه رو می شــویم.
ــن کــه دومیــن محصــول  ــه ای ــا اشــاره ب وی ب

صادراتــی اســتان محصــول دانــش بنیــان 
نانــو کامپونــد مســتربچ اســت، افــزود: در 
هفــت ماهــه امســال ۱۱3 میلیــون دالر از ایــن 

ــت. ــده اس ــام ش ــادرات انج ــول ص محص
ــادرات  ــه ص ــه اینک ــاره ب ــا اش ــینی نژاد ب حس
کاغــذ و مقــوا از اســتان بــه ارزش 4۱ میلیــون 
ــادرات  ــوم ص ــه س ــن در رتب دالر و وزن ۱7۵ ت
اســتان قــرار دارد گفــت: کاشــی و ســرامیک و 
ــر و تیــوپ در رتبه هــای چهــارم و پنجــم در  تای

بحــث صــادرات هســتند.
ــوع صــادرات اســتان 2۵3  ــزود: از مجم وی اف
میلیــون دالر از صــادرات محصــوالت کشــاورزی، 
202 میلیــون دالر از صــادرات کاالهــای صنعتــی 

بیــش از 4 میلیــون دالر از صــادرات مــواد 
ــوده اســت. ــی ب معدن

ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــرکل صنع مدی
در  کاال  دالر  میلیــون  واردات ۵22  از  کرمــان 
هفــت ماهــه امســال خبــر داد و گفــت: عمــده 
کاالهــای وارداتــی اســتان مربــوط بــه قطعــات 

ــت. ــودرو اس خ
امــور  هماهنگــی  معاونــت  سرپرســت 
اقتصــادی و توســعه منابــع اســتانداری کرمــان 
محمدجــواد فدایــی نیــز در ایــن کارگــروه اظهــار 
ــروه توســعه صــادرات اســتان  ــر کارگ ــرد: اگ ک
ــاتی  ــت جلس ــر اس ــادرات موث ــش ص در افزای
ــوده  ــم ب ــیار ک ــده بس ــزار ش ــون برگ ــه تاکن ک
ــه  ــا اشــاره ب ــد.وی ب ــدا کن ــش پی ــد افزای و بای
اینکــه در ایــن جلســات بایــد از صادرکننــدگان 
نیــز حضــور داشــته باشــند گفــت: در حقیقــت 

ایــن جلســات بــرای برطــرف کــردن مشــکالت 
ــن  ــه همی ــود و ب ــزار می ش ــدگان برگ صادرکنن

ــوت شــود. ــز دع ــا نی ــد از آنه ــل بای دلی
سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی 
ــان  ــا بی ــان ب ــع اســتانداری کرم و توســعه مناب
ــده واردات  ــه ش ــار ارائ ــه آم ــه ب ــا توج ــه ب این
اســتان کرمــان در هفــت ماهــه امســال بیشــتر 
ــم  ــن حج ــزود: ای ــت اف ــوده اس ــادرات ب از ص
ــی  ــات خوروی ــه واردات قطع ــوط ب واردات مرب
کارخانجــات خودروســازی در کرمــان اســت 
کــه تــراز تجــاری اســتان را منفــی کــرده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد برنامــه ای دیــده شــود 
کــه از ایــن اقــدام جلوگیــری شــود افــزود: هــر 
واحــد واردکننــده ای بایــد بــا صــادرات بخشــی 
ــراز تجــاری آن واحــد را  ــدی ت از کاالهــای تولی

مثبــت کنــد.

در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان کرمان مطرح شد؛ 

حجم صادرات استان کرمان از مرز ۴۶۰ میلیون دالر گذشت 
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 مدیرعامــل انجمــن صــرع ایــران در خصــوص بیمــاری صــرع 
توضیــح داد: ایــن بیمــاری در واقــع نوعــی اختــال در کارکــرد 
مغــز اســت کــه بــه صــورت ناگهانــی بــروز می کنــد و قســمتی 

از مغــز دچــار اختــال عملکــرد می شــود. 
وی افــزود: بــا ایجــاد ایــن اختــال امواجــی بــه صــورت پارازیت 
در مغــز ســاطع می شــود کــه ممکــن اســت حالــت ســرگیجه 
گــذرا بــه فــرد دســت دهــد. اگــر ایــن حالــت فــرم تکرار شــونده 
ــوان گفــت اختــال صــرع رخ داده اســت  داشــته باشــد، می ت
و نیــاز بــه یــک درمــان طوالنی مــدت داریم.مدیرعامــل انجمــن 
ــن بیمــاری  ــران گفــت: در مواقعــی ممکــن اســت ای صــرع ای
کامــًا درمــان شــود و همچنیــن در برخــی مواقــع نیــز ممکــن 
اســت فــرد تــا پایــان عمــر نیازمنــد مصــرف دارو باشــد.داریوش 
ــح داد:  ــرع توضی ــروز ص ــل ب ــوص عوام ــبی تهرانی در خص نس

بخشــی از عوامــل بــروز صــرع ناپیداســت. حــوادث دوران 
ــان  ــن زایم ــوارض حی ــان، ع ــل از زایم ــات قب ــی، اتفاق جنین

ــد.  ــا کن ــن بیمــاری نقــش ایف ــروز ای ــد در ب می توان
ــای  ــوص آزمایش ه ــاب در خص ــز و اعص ــص مغ ــن متخص ای
ژنتیــک قبــل از بــارداری توضیــح داد: بــا انجــام آزمایش هــای 
ژنتیــک قبــل از بــارداری نمی تــوان ایــن بیمــاری را شناســایی 
ــای  ــب بیماری ه ــا اغل ــن آزمایش ه ــه ای ــل اینک ــه دلی ــرد. ب ک

ــد. ــب را از نظــر ژنتیکــی بررســی می کنن غال
مدیرعامــل انجمــن صــرع ایــران در خصــوص آمــار مبتایــان به 
ایــن بیمــاری در کشــور، گفــت: طبــق آمــار جهانــی حــدود نیــم 
ــا  ــه بیمــاری صــرع مبت ــان ب ــا یــک درصــد از جمعیــت جه ت
هســتند، ایــن آمــار در جامعــه مــا حــدود 600 تــا 700 هــزار نفــر 

ــود. ــن زده می ش تخمی

رئیــس انجمــن علــوم و صنایــع غذایــی ایــران محمــد حســین 
عزیــزی گفــت: در چنــد ســال اخیــر بار هــا اخبــاری مبنــی بــر 
ــدار های  ــر و هش ــات منتش ــده در لبنی ــفید کنن ــتفاده از س اس
ــن  ــردم داده شــده اســت. ای ــه م ــه ب ــن زمین ــددی در ای متع
درحالــی اســت کــه متأســفانه ایــن اقــدام غیــر بهداشــتی بوده 

ــد مشــکل ســاز شــود. و می توان
بــه منظــور  دامداری هــای ســنتی  از  برخــی  افــزود:  وی 
نگهــداری طوالنــی مــدت محصــوالت لبنــی، از وایتکــس 
ــرای  ــه ب ــالم زمین ــیر س ــه در ش ــرا ک ــد چ ــتفاده می کنن اس
ــوای شــیر را اســیدی  رشــد میکروب هــا فراهــم شــده و محت
می کنــد. بــا ایــن حــال اســتفاده از این گونــه مــواد شــیمیایی 
نــه تنهــا ســامت محصــوالت را تضمیــن نکــرده، بلکــه باعــث 
ــع  ــوم و صنای ــن عل ــود.رئیس انجم ــدن آن می ش ــی ش قلیای

غذایــی ایــران خاطــر نشــان کــرد: در شــرایطی کــه بســیاری از 
ایــن اقدامــات بــه لبنیــات ســنتی تعمیــم داده می شــود، ولــی 
محصــوالت صنعتــی نیــز بایــد بــه شــدت مــورد نظــارت قــرار 
ــه  هــا جلوگیــری،  ــا از ایــن اقــدام در برخــی از کارخان گیــرد ت
و امنیــت جــان مصــرف کننــدگان محصــوالت تولیــدی حفــظ 
شــود.وی عنــوان کــرد: عــاوه بــر اســتفاده از مــواد شــیمیایی 
ــای  ــا کاغذ ه ــذی ی ــز از دســتمال کاغ ــواردی نی در شــیر، در م
ــا  ــا ب ــود ت ــتفاده می ش ــیر اس ــت و ش ــازک در سرشیر،ماس ن
ــی،  ــواد لبن ــجام در م ــت و انس ــاد ضخام ــر و ایج ــظ ظاه حف

ــل شــوند. ــه مصــرف آن متمای ــادی ب مشــتریان زی
ــذ و  ــواد ســلولزی موجــود در کاغ ــان داشــت: م ــزی اذع عزی
دســتمال کاغــذی بــه هیــچ عنــوان قابلیــت هضــم را نداشــته و 

ــود. ــدن نمی ش ــذب ب ج

مدیرعامل انجمن صرع ایران:

600 هزار ایرانی به »صرع« مبتال هستند
تقلب شرکت های لبنی

استفاده از دستمال کاغذی در سر شیرهای سنتی 

توصیه های طب سنتی در پیاده روی اربعین
اربعیــن حســینی نزدیــک اســت و عــده ای پیــاده روی را شــروع کــرده و 

تعــدادی بــزودی آغــاز خواهنــد کــرد.
ــر را  ــه کشــوری دیگ ــاده روی قصــد عزیمــت ب ــن پی ــران در ای چــون زائ
دارنــد، عــاوه بــر تدابیــر ســفر بایــد اقلیــم جدیــد و وضعیــت خاصــی را 

ــد. ــر بگیرن ــز در نظ ــد نی ــرار می گیرن ــه در آن ق ک
 کاربرد ماسک و چفیه در حین پیاده روی

بهتــر اســت در حیــن پیــاده روی از ماســک های اســتاندارد بــرای 
ــتفاده  ــاری زا اس ــای بیم ــوده و میکروب ه ــوای آل ــری از ورود ه جلوگی

ــت.  ــه اس ــوره از چفی ــتفاده چندمنظ ــب تر اس ــه مناس ــد. توصی کنی
ــار و  ــرد و غب ــا از ورود گ ــد ت ــی را بگیری ــوی بین ــا آن جل ــد ب می توانی
بــاد ســرد بــه ســینوس ها محافظــت کــرده، ضمــن ایــن کــه بــه عنــوان 
کاه و ســربند، در هــوای ســرد یــا در مقابــل نــور شــدید آفتــاب از ســر 

ــد. ــت می کن مراقب
همچنیــن بــه عنــوان زیرانــداز و روانــداز هنــگام خــواب اســتفاده 
ــرد  ــم کارب ــرق دســت و صــورت ه ــردن ع ــرای خشــک ک می شــود و ب

دارد.

 با این شرایط استحمام کنید
وقتــی بــه اســتراحتگاهی می رســید، بافاصلــه وارد حمــام نشــوید. صبــر 
کنیــد عــرق بــدن خشــک شــود و بعــد از اســتحمام یکــی دو ســاعت 
در یــک جــای ســر بســته بمانیــد تــا دمــای بــدن متعــادل شــود.چون 
ــا  ــدن را ب ــر اســت در حمــام ب ــدن می شــود بهت هــوا باعــث خشــکی ب
روغــن بــادام شــیرین یــا زیتــون، روغن مالــی کنیــد. دوش گرفتــن بــا 
آب ســرد در اقلیم هــای گــرم و خشــک، ریســک ابتــا بــه ســرماخوردگی 

ــد. ــش می ده ــه را افزای و ذات الری
 چگونگی محافظت از پاها

اســتفاده از روغــن مــورد یــا پــودر آن موجــب مســتحکم شــدن 
ــرای  ــیرین ب ــادام ش ــه و ب ــن بابون ــدن روغ ــود و مالی ــا می ش تاندون ه
بهبــود درد مفاصــل توصیــه می شود.ماســاژ پاهــا بــا آب نمــک بــه همــراه 
روغــن بــادام یــا زیتــون یــا گــرم کــردن مقــداری نمــک و ریختــن آن در 
پارچــه و قــرار دادن روی مفاصــل و عضــات بــه رفــع خســتگی و گــرم 
ــد از  ــاژ بای ــد، ماس ــا ورم می کنن ــون پاه ــک می کند.چ ــا کم ــدن پاه ش
نــوک و البــه الی انگشــتان پــا شــروع شــود و بــه ســمت زانــو و کمــی 
باالتــر بــرود و وقتــی نشســته یــا خوابیده ایــد زیــر پــا را بلنــد بگیریــد. 
اگــر پاهــا تــاول زدنــد تاول هــا را نترکانیــد و فقــط آنهــا را چــرب کنیــد. 

ــایع ترین  ــه ش ــاره ب ــا اش ــص درد ب ــوق تخص ف
علــل ایجــاد کمــر درد، گفــت: دیســک های کمــر 
ــر فشــار  ــی در اث ــه دلیــل نداشــتن عــروق خون ب
بیماری هــای  یــا  ســن  افزایــش  مکانیکــی، 

التهابــی بســیار آســیب پذیر هســتند.
ــی از  ــه یک ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــد حیدری مجی
شــایع ترین علــل ایجــاد کمــر درد، تخریــب بافــت 
داخلــی دیســک ها اســت ،گفــت: معیارهــای 
ســنی و تشــخیصی خاصــی الزم اســت تــا بیمــار 
ــر  ــک کم ــی دیس ــلول درمان ــام س ــد انج کاندی

شــود.

وی گفــت: اســتفاده از ســلول های بنیــادی در 
درمــان بیمــار تخریــب دیســک بیــن مهــره ای از 
مــواردی اســت کــه بــا موفقیــت در کشــور شــروع 
شــده و در حــال حاضــر در کلینیک هــای زیــادی 
در کشــورهای پیشــرفته نیــز در حــال انجــام 

اســت.
ــرد: دیســک ها  ــان ک ــوق تخصــص درد بی ــن ف ای
بــه واســطه نداشــتن عــروق خونــی در اثــر فشــار 
بیماری هــای  یــا  ســن  افزایــش  مکانیکــی، 
ــر  ــتند. در اث ــر هس ــیب پذی ــیار آس ــی بس التهاب
ــار  ــک دچ ــی دیس ــت داخل ــیب ها باف ــن آس ای

ــری آن را  ــاف پذی ــه انعط ــود ک ــی می ش تغییرات
ــب  ــار تخری ــی دچ ــه آرام ــک ب ــرده، دیس ــم ک ک
ــیب  ــوع از آس ــن ن ــرد: ای ــه ک ــود.وی اضاف می ش
ــه دیســک، ســبب ایجــاد کمردردهــای مزمنــی  ب
ــه  ــا خشــکی و گرفتگــی در ناحی ــه ب می شــوند ک
ــاد  ــراه اســت. ایج ــرات هم ــرف ســتون فق دو ط
کمردردهــای  علــت  شــایع ترین  از  تغییــرات 
مزمــن و مقــاوم بــه درمــان در افــرادی اســت کــه 
در اثــر وضعیت هــای نامناســب کاری یــا افزایــش 

ــده اند. ــردرد ش ــار کم ــن دچ س
حیدریــان بــا بیــان اینکــه مغــز اســتخوان و بافــت 

چربــی دو منبــع مهــم جهــت  تولیــد ســلول 
ــتفاده  ــی اس ــت: کارای ــت ،گف ــادی اس ــای بنی ه
از ایــن روش در کشــور مطابــق بــا عملکــرد 
ــورد  ــت و م ــا اس ــر دنی ــی سراس ــز تحقیقات مراک
ــص  ــوق تخص ــت.این ف ــه اس ــرار گرفت ــول ق قب
ــه  ــت: نمون ــی گف ــیوه درمان ــوص ش درد در خص
قبــا  فعــال شــده کــه  بنیــادی  ســلول های 
ــه  ــه ب ــد دقیق ــی چن ــده، ط ــه ش ــار گرفت از بیم
ــک  ــس از ی ــار پ ــق و بیم ــک تزری ــل دیس داخ
ــود.  ــص می ش ــرپایی مرخ ــورت س ــاعت به ص س
ــادر  ــز ق ــبی نی ــتراحت نس ــد روز اس ــس از چن پ
ــت. ــه اس ــادی روزان ــای ع ــام فعالیت ه ــه انج ب

حیدریــان در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا در 
همــه بیمــاران مبتــا بــه دیســک کمــر، اســتفاده 

از ســلول های بنیــادی بــرای درمــان دیســک کمــر 
قابــل انجــام اســت؟ گفــت: ایــن درمــان مربــوط 
بــه دیســک هایی اســت کــه دچــار آســیب و 
ــای  ــرد: معیاره ــه ک ــده اند.وی اضاف ــب ش تخری
ســنی و تشــخیصی خاصــی الزم اســت تــا بیمــار 
ــر  ــک کم ــی دیس ــلول درمان ــام س ــد انج کاندی
شــود. رعایــت معیارهــای تخصصــی در اســتفاده 
از ایــن روش در درمــان دیســک می توانــد ســبب 
موفقیــت ایــن روش درمانــی شــود ولــی در همــه 

ــت. ــام نیس ــل انج ــک ها قاب دیس
حیدریــان گفــت: بیمــاران مبتــا بــه دیســک کمــر 
ابتــدا توســط پزشــک معاینــه می شــوند و در 
ــن  ــی از ای ــه انجــام ســلول درمان ــاز ب صــورت نی

ــی شــود ــا اســتفاده م ــان آنه روش در درم
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کوتاه اخبار

ارتباط داروهای سوزش دل 
با سرطان معده

تحقیــق جدیــد نشــان مــی دهــد برخــی داروهــای 
ســوزش دل احتمــال ابتــا بــه ســرطان معــده را افزایــش 

ــد.  ــی دهن م
بــه گفتــه محققــان بــروز ایــن ریســک بــا طــول مــدت و 
ــده  ــه PPI )بازدارن ــوم ب ــای موس ــرف داروه ــات مص دفع
هــای پمــپ پروتــون( مرتبــط اســت. بــه هرحــال ریســک 
ناشــی از مصــرف ایــن داروهــا دو تــا هشــت برابــر افزایش 
مــی یابد.بــه گفتــه محققــان، اگرچــه ایــن ریســک نســبی 
بــاال بــه نظــر مــی رســد، امــا ریســک مطلــق آن کم اســت. 
ــوص در  ــت، بخص ــمگیر اس ــاری چش ــاظ آم ــه لح ــا ب ام
 Helicobacter pylori ــری ــه باکت ــوده ب ــراد آل ــورد اف م

کــه بــا ســرطان معــده مرتبــط اســت.
ــق از  ــم تحقی ــت تی ــگ، سرپرس ــگ لیون ــر وای کیون دکت
دانشــگاه هنــگ گنــگ، در ایــن بــاره مــی گویــد: »درحالیکه 
PPIهــا یکــی از رایج تریــن داروهــای مورداســتفاده بــرای 
ــا  ــن ســوءهاضمه اســت، ام ــان ریفاکــس و همچنی درم
پزشــکان بایــد بــه هنــگام تجویــز بلندمــدت PPIهــا 

ــد.« ــه عمــل کنن محتاطان
 Prevacid و Prilosec، Nexium شــامل PPI داروهــای
هســتند.به گفتــه لیونــگ، حــذف H. pylori ریســک 
ســرطان معــده را بــه شــکل قابــل توجهــی کاهــش مــی 
دهــد، امــا حتــی بعــد از درمــان ایــن باکتــری، همچنــان 
ــه ســرطان معــده مــی شــوند. بســیاری از افــراد مبتــا ب
بــا ایــن حــال محققــان تاکیــد مــی کننــد افزایــش انــدک 
 ،PPI ریســک ابتــا بــه ســرطان معــده بــه دلیــل مصــرف
ــده  ــرطان مع ــا شود.س ــن داروه ــرف ای ــع مص ــد مان نبای
ــات  ــت و مطالع ــان اس ــنده در جه ــرطان کش ــومین س س
قبلــی هــم ارتبــاط بیــن PPIهــا و ســرطان معــده را نشــان 
داده انــد. امــا نقــش H. pylori هنــوز مشــخص نیســت.

ارتباط مصرف استامینوفن در 
بارداری و بیش فعالی کودک

ــزار  ــدود ۱۱۳ ه ــن ح ــد در بی ــروژ دریافتن ــان در ن محقق
بــارداری  طــول  در  مادرشــان  کــه  آنهایــی  کــودک، 
اســتامینوفن مصــرف کــرده بودنــد، بیشــتر از همــه مبتــا 
بــه اختــال بیــش فعالــی تشــخیص داده شــده اند.

طوالنــی  مصــرف  صــورت  در  ارتبــاط  ایــن  اگرچــه 
اســتامینوفن بخصــوص بــرای مــدت یــک مــاه یــا بیشــتر 
محــدود شــده اســت.به گفتــه محققــان زمانی کــه مــادران 
در طــول بــارداری بــه مــدت ۲۹ روز یا بیشــتر اســتامینوفن 
ــه  ــی ک ــر زنان ــان دو براب ــند، کودک ش ــرده باش ــرف ک مص
ــک  ــرض ریس ــند در مع ــرده باش ــرف نک ــن دارو را مص ای
ابتــا بــه اختــال بیــش فعالــی هســتند.از ســوی دیگــر، 
زمانی کــه مــادر بــاردار بــه مــدت یــک هفتــه یــا کمتــر ایــن 
ــال  ــه اخت ــا ب ــک ابت ــد، ریس ــرده باش ــرف ک دارو را مص

ــد. ــی در کــودکان نســبتا کاهــش مــی یاب بیــش فعال
بــه گفتــه محققــان هنــوز دلیــل وجــود ایــن رابطــه 
ــون  ــا هورم ــن دارو ب ــاال ای ــا احتم ــت، ام ــخص نیس مش
ــت  ــم اس ــن مه ــز جنی ــد مغ ــرای رش ــه ب ــادر ک ــای م ه

ــد. ــی یاب ــل م تداخ

تغذیه

عاقبت خطرناک صبحانه نخوردن
ــه  ــی همیش ــوال اساس ــک س ــه ی ــان تغذی در جه
ــه  ــا صبحان ــا واقع ــه: آی ــن ک ــوده و آن ای ــرح ب مط

مهم تریــن وعــده غذایــی در روز اســت؟
پاســخ ایــن ســوال در حــال حاضــر کامــا روشــن 
اســت: انجمــن قلــب آمریــکا اعــام کــرده کســانی 
ــد، در  ــی کنن ــر م ــه صرف نظ ــده صبحان ــه از وع ک
طــول روز بیشــتر از ســایرین دچــار پرخــوری شــده 
ــن  ــن ای ــد. ضم ــی کنن ــه م ــه وزن را تجرب و اضاف
ــرخ  ــار ن ــه، دچ ــده صبحان ــدگان وع ــه دریافت کنن ک
ــاال، و  ــون ب ــار خ ــی، فش ــای قلب ــر بیماری ه پایین ت

ــاال مــی شــوند.  کلســترول ب
ــه نخــوردن  ــی صبحان ــوارض جانب ــن حــال ع ــا ای ب
ــر تاثیــرات منفــی روی وزن، شــامل عــدم  عــاوه ب
ســامت هورمونــی، اختــال حافظــه و خلــق و 

ــت. ــوی و ... اس خ
ــل  ــب آن از قبی ــوارض متعاق ــی و ع ــی: چاق چاق
از   .... و  قلبــی،  بیمای هــای  نابــاروری،  دیابــت، 

قــرن هســتند.  نگرانی هــای  بزرگتریــن 
ــد  ــی توان ــان م ــن می ــه در ای ــدم مصــرف صبحان ع
خطــر ابتــا بــه چاقــی و عــدم از دســت دادن وزن 
را بدتــر کنــد. بــه گفتــه کارشناســان تغذیــه نخــوردن 
صبحانــه باعــث مــی شــود کــه شــما در تمــام طــول 

روز پرخــوری کنیــد. 
ــی  ــواد غذای ــرف م ــه مص ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــع انســولین  ــع از تجم ــه مان ــرای صبحان مناســب ب
ــه  ــود ک ــی  ش ــث م ــون باع ــن هورم ــود. ای ــی  ش م
ســلول های چربــی، اســیدهای چــرب بیشــتری 

ــد.  ــره کن ذخی
ــی   ــه م ــه صبحان ــرادی ک ــان اف ــده محقق ــه عقی ب
ــد کمتــر در معــرض نوســانات وزن قــرار مــی  خورن

ــد.  گیرن
ــه  ــی تغذی ــور کل ــه ط کاهــش ســطح حافظــه: ب
ــان  ــودکان و نوجوان ــی ک ــد ذهن ــب روی رش نامناس
دانشــگاه  مــی  گــذارد. محققــان  منفــی  تاثیــر 
ــه  ــه صبحان ــی ک ــد کودکان ــاهده کردن ــد مش مریلن
خســتگی  احســاس  مدرســه  در  خورنــد  نمــی  
بیشــتری کــرده و نمــی  تواننــد بــه درســتی تمرکــز 
داشــته باشــند. بــه عقیــده محققــان دانشــگاه 
آیــووا ایــاالت متحــده آمریــکا نیــز کودکانــی کــه بــه 
میــزان کافــی آهــن، یــد و پروتئیــن دریافــت نمــی 

ــد.  ــری دارن ــن  ت ــی پایی ــره هوش ــد به  کنن
بــی نظمــی در قاعدگــی: حــذف وعــده صبحانــه 
ــراه  ــی هم ــای دوران قاعدگ ــا بی نظمی ه ــان ب در زن
اســت. عــاوه بــر ایــن قاعدگــی دردنــاک و یبوســت 

نیــز از عــوارض دیگــر هســتند.
کاهــش ســطح خلــق و خــوی: مصــرف مــواد 
غذایــی مناســب بــرای صبحانــه باعــث تامیــن 
ــک  ــده و کم ــدن ش ــی ب ــواد معدن ــا و م ویتامین ه
ــپری  ــتری روز را س ــرژی بیش ــا ان ــه ب ــد ک ــی  کن م
اولیــن وعــده  از  امــا صرفه نظــر کــردن  کنیــد. 
غذایــی باعــث مــی  شــود کــه خیلــی زود احســاس 

ــد.  ــی کنی ــج  خلق ــتگی و ک خس

زیبایی

مبارزه بانوان با ریزش ابرو 
پرپشــت بــودن ابــرو بــرای خانم هــا از اهمیــت 
بســیار باالیــی برخــوردار اســت. بــا اســتفاده از مــواد 
و گیاهــان طبیعــی می توانیــد ابرو هایــی پرپشــت و 

ــه ارمغــان بیاوریــد.  زیبــا را بــرای خــود ب
 زیتون و درمان کم پشت بودن ابرو

ــنیده اید،  ــاد ش ــون زی ــن زیت ــن روغ ــاره محاس درب
ــای  ــد ابرو ه ــن در رش ــن روغ ــد ای ــاید ندانی ــا ش ام
شــما تاثیــر بســیاری دارد. کافــی اســت مقــدار 
ــه  ــر روی ریش ــون را ب ــن زیت ــی از روغ ــیار کم بس
قســمتی کــه می خواهیــد رشــد کنــد بمالیــد، البتــه 
حواس  تــان باشــد کــه فقــط روی قســمت  های 
ــد  ــو رشــد کن ــد م ــه می خواهی ــی ک ــی و جا های خال
روغــن بگذاریــد، ســپس مو هــای ابــرو خــود را 
ــه  ــد. توصی ــانه کنی ــوص ش ــواک مخص ــط مس توس
می شــود هــر شــب ایــن کار را انجــام دهیــد و صبــح 

ــویید. ــن  را بش روغ
 ابرو خود را با موچین برندارید

بســیاری از متخصصــا ن زیبایــی اعتقــاد دارنــد 
ــود  ــبب می ش ــن س ــا موچی ــرو ب ــتن اب ــه برداش ک
ــن  ــه همی ــود ب ــم ش ــرور ک ــه م ــما ب ــای ش ابرو ه
دلیــل اگــر می خواهیــد ابروهایــی پرپشــت داشــته 
باشــید قبــل از انجــام هــرکاری موچیــن و بنــد را کنار 
بگذاریــد، از کنــدن مو هــا دســت بکشــید تــا ابرو هــا 

فرصــت رشــد داشــته باشــند.
 مراقب بیماری های خاص باشید

خانم هــا  از  خیلــی  بــرای  ابــرو  مــوی  ریــزش 
ــرا  ــید، زی ــا نترس ــد، ام ــده باش ــد نگران  کنن می توان
افــراد زیــادی در دنیــا هســتند کــه چنیــن مشــکلی 
دارنــد، البتــه نبایــد ایــن مشــکل را نادیــده گرفــت.

ــددی  ــل متع ــه عل ــا ب ــوی ابرو ه ــت م ــن اس ممک
ــد  ــه می توان ــی ک ــت مهم ــوند، عل ــزش ش ــار ری دچ
منجربــه ریــزش مو هــا شــود نوعــی خــاص از 
بیمــاری آلوپشــی اســت؛ در ایــن بیمــاری سیســتم 
به عنــوان  را  مــو  فولیکول  هــای  بــدن،  ایمنــی 
ــد  ــو  کن ــد م ــه رش ــد و در نتیج ــری می شناس باکت
ــیار  ــد بس ــا می توان ــاره مو ه ــش دوب ــود و روی می ش
مشــکل باشــد. عــاوه بــر ایــن اســترس بســیار هــم 

می توانــد موجــب ریــزش مــوی ابرو هــا گــردد.
 استرس عامل ریزش ابرو

ــوی  ــغ، م ــن و تی ــتفاده از  موچی ــل اس ــر به دلی اگ
ابرو هــای خــود را از دســت داده ایــد، انتظــار داشــته 
ــه  ــروع ب ــدد ش ــه مج ــرض ۲ هفت ــه در ع ــید ک باش
رشــد کننــد، البتــه اگــر ابرو  هــا را زیــاد بــا تیــغ بزنیــد 
و یــا منطقــه خاصــی را مرتــب بــا موچیــن برداریــد 
ــا زود  ــه آن ه ــید ک ــته باش ــار داش ــد انتظ ــر نبای دیگ
ــی  ــاری خاص ــر بیم ــه خاط ــر ب ــا اگ ــد، ام ــد کنن رش
ــه  ــاال ب ــید احتم ــت داده باش ــان را از دس ابروهای ت
ــی  ــرد و حت ــد ک ــد نخواهن ــا رش ــن زودی  ابرو ه ای
شــاید نیــاز بــه راهکار  هــای درمانــی هــم باشــد. اگــر 
هــم بــه خاطــر اســترس ابرو هــا ریختــه باشــند بایــد 
ــن  ــود از بی ــترس را در خ ــل اس ــی عام ــه نوع اول ب
ــد. ــت اول بازگردن ــه حال ــاره ابرو هــا ب ــا دوب ــد ت ببری
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قــاَل الصــادق )ع(: الَعْیــَش َاْهَناُء ِمــْن ُحْســِن الُخلِق)۱۲( 
هیــچ زندگــى گواراتــر از حســن خلــق نیســت.زندگى 
و  داشتنى،بانشاط،شــاداب  گوارا،شیرین،جاذب،دوســت 
گــرم و داراى اســتوارى در پرتــو حســن خلــق بــه دســت 
مى آیــد خانــواده اى كــه روابطــش بــر پایــه حســن خلــق 
ــانى  ــه آس ــختى ها ب ــدارد و س ــى در آن راه ن ــد، تلخ باش
تبدیــل مى شــود و اعضــاء آن خانــواده از عــزت و احتــرام 
الزم برخــوردار مى گردنــد و در ایــن خانــواده بــه علــت 
روابطــى كــه پایــه ا ش برحســن خلــق بناگردیــده، آرامــش 
ــى وجــود دارد و در ســایه  و آســایش در حــد بســیار باالی
آرامــش موجــود در خانــواده اســتعدادهاى نهفتــه فرزنــدان 
بــه آســانى شــكوفا مى شــود و افــراد مى تواننــد بــه رشــد 
ــود را  ــتگى خ ــت و شایس ــد و لیاق ــت یابن ــل دس و تكام

بیابنــد.
بــه همیــن دلیــل اســت كــه اســام و از جملــه پیامبر)ص( 
و امامــان معصــوم)ع( بــر حســن خلــق در خانــواده 
و اجتمــاع توصیــه و تأكیــد دارنــد و آن را مایــه گــوارا 
ــن  ــذت بخــش شــدن زندگــی مــی دانند،بهتری شــدن ول
دوســت و رفیق،ســنگینى اعمــال نیــك و بهشــت معرفــى 

مى فرماینــد.
ــق  ــن الُخل ــد: ُحْس ــى)ع( مى فرمای ــان عل ــوالى متقی م
خیــُر رفیــٍق)۱۳( بهتریــن دوســت،همراه و همنشــین 

ــت. ــق اس ــن خل ــان حس انس
ــْن  ــذُّ ِم ــَش َاَل ــد: الَعْی ــى مى فرمای ــن مجتب ــام حس و ام
ــوش  ــوى خ ــد خ ــز مانن ــچ چی ــِق)۱4( هی ــن الُخل ُحْس

زندگــى را شــیرین)لذت بخــش( نمى كنــد.
و نیــز پیامبــر)ص( فرمودنــد: مــا ِمــْن شــى ٍء َاْثَقــُل فــِى 
ــز در  ــن چی ــنگین تری ــِق س ــِن الُخْل ــن ُحْس ــزاِن م المی
میــزان)روز حساب(حســن خلــق اســت. )در روز حســاب 

ــر نیســت.( ــا ارزش  ت ــق ب ــز از حســن خل ــچ چی هی
همچنیــن فرمودنــد: َاكَثــَر مــا َیدُخــِل الَجنَّــة تقــوى الّلــه و 
حســن الخلــق. بیشــتر اهــل بهشــت پرهیــزگاران و خــوش 
ــروع  ــواده ش ــد از خان ــق بای ــن خل ــان هستند.حس خوی
ــد  ــه بای ــواده اول  كســانى ك ــن اعضــاء خان شــود و در بی
روابطشــان بــر پایــه خلــق نیكــو باشــد زن و شــوهر اســت، 
روابــط شــیرین پــدر و مــادر، فرزنــدان را از نظــر روحــى و 
ــره و تشــویش و  ــراب و دله ــت مى كند،اضط ــى ضمان روان
نگرانــى را از آنهــا مى زدایــد و روح لطیــف آنهــا را آرامــش 
نیــازى  اساســى ترین  و  بزرگ  تریــن  ایــن  و  مى دهــد 
ــوق مســلم آنهاســت  ــد و از حق ــدان دارن ــه فرزن اســت ك
كــه والدیــن بایــد رعایــت كننــد. یکــی از صفــات نیــک هــر 
انســان، خوشــرو بــودن و داشــتن لبخنــد بــر لــب هــا در 

برخــورد بــا دیگــران اســت.

گروه خانواده

گروه سامتخدیجه توسلی دینانی
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ــی از مشــکات دهــان و فــک از  درصــد باالئ
ــی  ــا م ــه ای منش ــای لث ــت  ه ــا و باف دندانه
ــی از  ــای گوناگون ــت  ه ــا از باف ــدن م گیرد.ب
جملــه پوســت، ماهیچــه، اســتخوان، چربــی، 
غشــاهای جداکننــده بافتــی و غیــره تشــکیل 

ــت.  ــده اس ش
ــی  ــم م ــورت ه ــک و ص ــان، ف ــه ده در ناحی
تــوان ایــن بافتهــا را مشــاهده نمــود. بنابرایــن 
ضایعــات و بیماریهــای مربــوط بــه ایــن بافت 
 هــا در دهــان، فــک و صــورت و در بقیــه 
ــر  ــت. ه ــاهده اس ــل مش ــدن قاب ــای ب جاه
ــی را  ــی اختافات ــن شناس ــر جنی ــد از نظ چن

ــد. ــی ده ــان م نش
ــی  ــان م ــینی بی ــی حس ــید مجتب ــر س دکت
کنــد: بیشــترین شــناخت مــردم از بیماریهای 
ــا و  ــی دندانه ــه خراب ــوط ب دهــان و فــک مرب

ــت.  ــل از آن اس ــای حاص عفونته
امــا درصــد باالئــی از مشــکات دهــان و 
ــکل   ــه ش ــای لث ــت ه ــا و باف ــک از دندانه ف

ــه  ــک ب ــان و ف ــای ده ــرد. بیماریه ــی گی م
دو دســته اصلــی ضایعــات وابســته بــه 
دنــدان)Odontogenic( و غیروابســته بــه 
تقســیم    )Non-odontogenic( دنــدان 

ــردد.  ــی گ ــدی م بن
امــا تقســیم بنــدی دیگــر مربــوط اســت بــه 
بیمــاری بافــت هــای نــرم دهــان و فــک کــه 
شــامل ضایعــات ســفید و قرمــز مــی باشــد.

 بیماریهای دهان و دندان در هر 
سنی می تواند بروز کند 

ــوال  ــن س ــه ای ــخ ب ــینی در پاس ــر حس دکت
ــدان در  ــان و دن ــای ده ــاری  ه ــا بیم ــه آی ک
ــرد:   ــار ک ــد، اظه ــی کن ــروز م ــی ب ــن خاص س
ــنی  ــر س ــدان در ه ــان و دن ــای ده بیماری ه
مــی توانــد بــروز کنــد البتــه در نژادهــای 
ــی  ــردان اختافات ــان و م ــن زن ــف و بی مختل
ــوع بیمــاری و  ــه ن وجــود دارد کــه بســتگی ب
ضایعــه دارد.تعــداد محــدودی از بیماری هــای 
دهــان و اســتخوان های فــک از ابتــدا بدخیــم 
هســتند یــا خطــر پیشــرفت بــه ســوی 
ــه  ــوط ب ــا مرب ــه ی ــد ک ــدن را دارن ــم ش بدخی

دهــان اســت یــا نمــودی از بیماریهــای دیگر و 
انتشــار آنهــا بــه ناحیــه دهــان و فــک اســت. 

 علل ایجاد ضایعات دهانی 
چیست؟ 

ســوالی  بــه  پاســخ  در  حســینی  دکتــر 
ایجــاد ضایعــات دهانــی  علــل  مــورد  در 
شــامل  عمومــی  بیماری هــای  گفــت: 
بیماری هــای کبــدی، کلیــوی و بــه ویــژه 
بیماری هــای مربــوط بــه ســوخت و ســاز 
بــدن )Metabolic( و بــارداری باعــث ایجــاد 
ــوند. در  ــی ش ــک م ــان و ف ــی در ده ضایعات
برخــی از بیمــاران نیــز عــدم رعایــت مســائل 
بهداشــتی، تغذیــه ای و درمانــی ســبب ایجــاد 

ــود. ــی ش ــی م ــات دهان ضایع
او مــی گویــد: در ســنین بــاال خشــکی دهــان 
ــی و  ــی اصل ــدد بزاق ــرفت غ ــت َپس ــه عل ب
فرعــی دهــان و فــک مــی توانــد باعــث ایجــاد 
مشــکاتی ماننــد پوســیدگی طــوق دندان هــا 
ــن کاهــش  ــردد. همچنی ــان گ و ســوزش ده
بــزاق ســبب اختاالتــی در تکلــم و در نگهداری 
دندان هــای مصنوعــی در دهــان شــده و بلــع 
ــز  ــار را نی ــواب بیم ــی خ ــد طبیع ــذا و رون غ
ــانه ها در  ــن نش ــد. ای ــی کن ــکل م ــار مش دچ
بیمــاران دیابتــی، کســانی کــه دارای افزایــش 
فشــار خــون و اوره خــون هســتند و بیمارانــی 
کــه سیســتم ایمنــی آنهــا دچــار مشــکل 

ــده مــی شــود. اســت بیشــتر دی
ــرای  ــری را ب ــای دیگ ــینی علت ه ــر حس دکت

ــد: اســتفاده  ــان مــی کن ــی بی ضایعــات دهان
از غذاهــای تنــد و ســرخ شــده در برخــی 
ــدن  ــه جوی ــادت ب ــی کشــور، ع مناطــق جنوب
ــاس و  ــو، ن ــد تنباک ــی مانن ــواد غیرمعمول م
ــی  ــی م ــای دهان ــروز بیماریه ــث ب ــره باع غی
گــردد. همچنیــن افــرادی کــه از مــواد مخدر و 
مشــروبات الکلــی اســتفاده مــی کننــد عــاوه 
ــر ایجــاد بیمــاری در قســمت های مختلــف  ب
ــار  ــز دچ ــک نی ــان و ف ــه ده ــدن، در ناحی ب
ــم  ــات بدخی ــون و ضایع ــای گوناگ بیماری ه

مــی شــوند.
مصــرف مــداوم برخــی از داروهــا ماننــد 
داروهــای ضدتشــنج و ضــد فشــار خــون 
ــی  ــت طبیع ــی در حال ــاد تغییرات ــبب ایج س
بافت هــا شــده و ســبب ایجــاد نوعــی از 
بیماری هــای دهــان و فــک گردیــده کــه ایــن  
نــوع ا ز بیماری هــا واکنش هــای داروئــی نــام 

ــد.  دارن
دســته دیگــری از ایــن مشــکات در افــرادی 
کــه پوســت روشــن تــری دارنــد و بــه آفتــاب 
حســاس ترنــد و یــا مــدت زیــادی از روز را در 
معــرض تابــش شــدید آفتــاب قــرار دارنــد در 

ناحیــه صــورت و لــب ایجــاد مــی گــردد.
ــک از  ــان و ف ــات ده ــی از ضایع ــه گروه البت
ابتــدای تولــد وجــود دارنــد و یــا در ماه هــای 
ــی  ــی م ــوند و باق ــی ش ــر م ــد ظاه اول تول
ــه  ــوط ب ــائل مرب ــرح مس ــدف از ط ــد. ه مانن
ضایعــات فــک و دهــان ایجــاد نگــرش کلــی 

بــرای عمــوم مــردم مــی باشــد تــا گســتردگی 
ضایعــات دهــان و فــک را هــر چنــد بــه 

ــد. ــم دریابن صــورت مبه
 مراجعه به دندانپزشک در اولین 
فرصت بدون اقدام به خود درمانی 

دکتــر حســینی بــرای درمــان ضایعــات دهانی 
چنیــن بیــان مــی کنــد: توصیــه عمومــی ایــن 
اســت کــه اگــر بیمــاری در هــر ســنی متوجــه 
ضایعــه ای در ناحیــه دهــان و فــک و صــورت 
خــود شــد و یــا والدیــن متوجــه چنیــن 
ــن  ــودک خــود شــدند، در اولی مشــکلی در ک
ــی  ــود درمان ــه خ ــدام ب ــدون اق ــت و ب فرص
ــوط  ــراد غیرمرب ــا اف ــت ب ــاح و مصلح و ص
مســتقیمًا بــه  دندانپزشــک مراجعــه کننــد بــه 
ویــژه اگــر ضایعــه بیــش از دو هفتــه در دهــان 
مانــدگار باشــد مراجعــه بــه دندانپزشــک 
کامــًا الزامــی اســت.او در ادامــه مــی گویــد: 
ــز  ــرداری، تجوی ــه ب ــان، نمون ــخیص، درم تش
ــه ای  ــتی و تغذی ــای بهداش ــه ه دارو و توصی
خــاص بــه طــور کلــی مربوط بــه دندانپزشــک 
مــی باشــد. در مــوارد پیشــرفته تر ارجــاع بــه 
ســطوح باالتــر و یــا همــکاران دیگــر گروه های 
پزشــکی بــه عهــده دندانپزشــک خواهــد بــود 
و مطمئنــًا راه آســان تــر و کوتاهتــری انتخــاب 

خواهــد شــد.
کــف دهــان و زیــر زبــان و کناره هــای زبــان و 
ــه  ــرم مناطــق حســاس تری هســتند ک کام ن

بایــد بیشــتر مــورد توجــه قرارگیرنــد. 

دبیــر علمــی ســمپوزیوم بیــن الملــل نســترن در آســتانه 
ســرطان  المللــی  بیــن  ســمپوزیوم  ســومین  برگــزاری 
اظهارداشــت: مرکــز پیشــگیری ســرطان نســترن بــا همــکاری 
دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد، دانشــگاه فردوســی مشــهد و 
جهــاد دانشــگاهی ســومین ســمپوزیوم بیــن المللــی نســترن 
را از تاریــخ 8 تــا ۱0 آذر مــاه ســال جــاری برگــزار خواهــد کــرد.
وی بیــان داشــت: یکــی از اهــداف مهــم ســمپوزیوم، نهادینــه 
کــردن راهبــرد پیشــگیری از ســرطان در بیــن مدیــران و 
ــن  ــان در بی ــم زم ــه در وزارت بهداشــت و ه مســئولین مربوط
ــت  ــرد: در جه ــوان ک ــی عن ــت.متولی زاده اردکان ــان اس جوان
اجرایــی کــردن ایــن راهبــرد، مرکــز پیشــگیری ســرطان 
نســترن بــه شــکلی هدفمنــد ۱00 دبیرســتان دخترانــه در 
مشــهد را زیــر پوشــش آمــوزش هــای پیشــگیری از ســرطان 

ــی ســالم، روانشناســی،  ــه، ســبک زندگ ــای تغذی در حــوزه ه
ــرار داده اســت.دبیر علمــی  ــی ق ژنتیــک، ورزش و خــود آزمای
ســومین ســمپوزیوم بیــن المللــی نســترن گفــت: در طــول دو 
دهــه گذشــته بســیاری از کشــور هــای پیشــرفته جهــان برنامــه 
هــای کنتــرل ســرطان و برنامــه هــای آموزشــی پیشــگیری از 
ســرطان را در ســطوح دبســتان و دبیرســتان اجــرا کــرده انــد تــا 
انتخــاب ســبک زندگــی ســالم توســط جوانــان نهادینــه شــود.

ــت  ــه وزارت بهداش ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک وی خاطر نش
و درمــان بــر سیاســت هــای درمانــی تاکیــد دارد، مرکــز 
ــن  ــد ای ــت بتوان ــدوار اس ــترن امی ــرطان نس ــگیری از س پیش
کمبــود را حداقــل در اســتان خراســان پــر کنــد و تجربه هــای 
ــگیری از  ــای پیش ــوزش، روش ه ــوزه آم ــده در ح ــب ش کس
ســرطان را در آینــده بــه دیگــر اســتان های کشــور انتقــال دهــد.

علیرضــا  رئیســی  معــاون بهداشــت وزارت اظهــار کــرد: بــا بــاال 
ــرای  ــواع ناهنجاری هــا ب ــا ان ــه ب ــن آســتانه تحمــل ، مقابل رفت
افــراد  راحــت می شــود و آنهــا  رویکــرد  بهتــری  در مواجهــه بــا 

ــد. ــدا می کنن ــف پی مســائل مختل
وی بیــان کــرد: هــر چــه  روحیــه  نقدپذیــری  افــراد  باالتر باشــد، 
ــف   ــائل مختل ــا و مس ــواع ناهنجاری ه ــا ان ــه ب ــه  مقابل روحی
جامعــه  در آنهــا قوی تــر می شــود و کســانی کــه نقدپذیــر  
ــدت  ــد  و در دراز  م ــوره  در می رون ــریع از ک ــی س ــتند خیل نیس
ــوند.  ــی  می ش ــی و روان ــیب های روح ــکات و آس ــار مش دچ
رئیســی  بــا بیــان اینکــه افــراد دارای ســامت روحــی و روانــی ، 
قوانیــن جامعــه را بهتــر رعایــت می کننــد، افــزود: افــرادی کــه 
دچــار اختــاالت روانــی نیســتند قوانیــن جامعــه و همچنیــن 
فرهنــگ آن را بــه درســتی رعایــت می کننــد و در مواجهــه  

ــا  ــاری  و ی ــاالت رفت ــار اخت ــر  دچ ــف کمت ــائل مختل ــا مس ب
ــوند. ــی می ش ــی و روان ــکات روح مش

 وی عنــوان کــرد: ۲۳ درصــد از مــردم ایــران نیــز دچــار نوعی از 
اختــاالت روانپزشــکی  هســتند کــه از ایــن تعــداد  60 درصــد  به  
افســردگی  دچارنــد. رئیســی  بــا بیــان اینکــه  بیــکاری  و طــاق  
ــواًل  ــرده، معم ــراد افس ــرد: اف ــد ک ــی آورد، تأکی ــردگی  م افس
گرفتــار مشــکات اقتصــادی ، بیــکاری ، طــاق  هســتند. چنیــن 
افــرادی  معمــواًل منــزوی  می شــوند کــه در ایــن میــان ســاکنان 

شــهرها  در مقایســه بــا روســتاییان  بیشــتر افســردگی دارد.
 وی یــادآور شــد: بــرای پیشــگیری از شــیوع افســردگی 
ــت در  ــده و وزارت بهداش ــه ش ــازی  ارائ ــته های توانمندس بس
حــوزه پیشــگیری و غربالگــری  اقدامــات خوبــی را انجــام داده 

اســت.

در گفت وگوی کیمیای وطن با دکتر سید مجتبی حسینی دینانی، مربی بخش جراحی دهان و 
فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مطرح شد:

سرطان دهان و فک را جدی بگیرید

ضرورت نهادینه کردن 
راهبرد پیشگیری از سرطان در کشور

60 درصد از مبتالیان به اختالالت روانپزشکی
افسرده اند 
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رضا )ع( تجمع می کند
ــزد  ــی »ی ــه بیــن الملل عضــو شــورای مرکــزی دبیرخان
ــه  ــزد ب ــزاداری ی ــت ع ــت: هیئ ــران« گف ــینیه ای حس
مناســبت ایــام پایانــی مــاه صفــر در حــرم امــام رضــا 
ــار  ــینی اظه ــیدمحمود حس ــی کنند.س ــاع م )ع( اجتم
ــرم  ــر اک ــت پیامب ــالروز رحل ــا س ــان ب ــت: همزم داش
ــام  ــی )ع( و ام ــن مجتب ــام حس ــهادت ام )ص( و ش
ــام  ــرم ام ــزد در ح ــزاداری ی ــای ع ــا )ع(، هیئت   ه رض
رضــا )ع( گردهــم مــی آینــد.وی افــزود: ایــن هیئت هــا 
تحــت عنــوان یــک هیئــت واحــد بــا عنــوان حســینیه 
ــد  ــزاداری خواهن ــه ع ــام رضــا )ع( ب ــران درحــرم ام ای
پرداخت.حســینی ادامــه داد: ایــن تجمــع از ۲۵ تــا 
۲۸ آبــان مــاه از ســاعت ۲۱:۳۰ تــا ۲۲:۳۰ در رواق 
دارالهدایــه حــرم امــام رضــا )ع( برگــزار مــی شــود.عضو 
شــورای مرکــزی دبیرخانــه بیــن المللــی »یزد حســینیه 
ــکاری  ــا هم ــه ب ــن برنام ــرد: ای ــان ک ــران« خاطرنش ای
دبیرخانــه بیــن المللــی یــزد حســینیه ایــران، شــورای 
هیئــت مذهبــی اســتان یــزد، هیئــت رزمنــدگان اســام، 
موسســه گســترش فرهنــگ عمومــی، بســیج مداحــان 
اســتان یــزد و کانــو ن مداحــان اســتان یــزد برگــزار مــی 

شــود.
 در حــال حاضــر بیــش از هــزار و ۴۰۰ هیئــت مذهبی در 

اســتان یــزد در حــال فعالیت هســتند.

مرز مهران آرام شد
ســرهنگ رضــا همتــی زاده رئیــس پلیــس راه اســتان 
ایــام اظهــار داشــت: هــم اکنــون فقــط در محــور ایام-

ــه روان  ــه ســنگین و البت ــک نیم ــران، شــاهد ترافی مه
هســتیم. وی گفــت: خوشــبختانه در محورهــای اســتان 
هیــچ گــره ترافیکــی وجــود نــدارد و ترافیــک روان 
اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه هیــچ حادثــه تلخــی در 
بحــث تصادفــات رانندگــی در اســتان رخ نــداده اســت، 
گفــت: انتظــار داریــم راننــدگان در مســیر برگشــت نیز با 
پلیــس همــکاری خوبــی داشــته باشــند.همتی زاده بــا 
اشــاره بــه اینکــه هــم اکنــون بارندگــی در اســتان وجــود 
نــدارد، گفــت: لغزندگــی دیــروز جــاده باعــث واژگونــی 

چنــد خــودرو در محورهــای اســتان شــده اســت.
طبــق گفتــه اکثــر مســئوالن انتظامــی کشــوری در 
ــران  ــرزی مه ــه م ــت پایان ــون وضعی ــم اکن ــتان، ه اس
ــا  ــم تردده ــوده و از حج ــته ب ــای گذش ــر از روزه آرام  ت

ــت.  ــده اس ــاز ش ــت زوار آغ ــده و بازگش ــته ش کاس
ــدار مهــران گفــت: خوشــبختانه اقدامــات خوبــی  فرمان
ــرزی  ــه م ــعه پایان ــتای توس ــر در راس ــالهای اخی در س
ــو  ــری در گفتگ ــت.مراد ناص ــده اس ــام ش ــران انج مه
ــان داشــت: بعــد از اربعیــن ســال گذشــته  ــر بی ــا مه ب
و  اقدامــات بســیار مناســبی در زمینــه شناســایی 
ــت.  ــده اس ــام ش ــا انج ــکات و محدودیت ه ــع مش رف
فرمانــدار مهــران افــزود: کمبــود آب شــرب و آبرســانی 
ــال  ــکات س ــی  از مش ــر یک ــیله ۳۶ تانک ــیار به وس س
گذشــته بــود کــه امســال بــا احــداث ۱۹ کیلومتــر خــط 
ــه مــرزی  آب رســانی از ۲ حلقــه چــاه آب شــرب پایان

ــن شــده اســت. تأمی

گردشگری
دستگیری ۴ شکارچی همراه با 
الشه ۳ آهو در پناهگاه حیات 

وحش موته
ــط زیســت اســتان  ــگان حفاظــت محی ــده ی فرمان
اصفهــان بــا بیــان اینکــه پناهــگاه حیــات وحــش 
موتــه زیســتگاه آهــوی ایرانــی و بســیار ارزشــمند 
ــور  ــه ط ــان ب ــط بان ــت: محی ــار داش ــت، اظه اس
شــبانه روزی در حــال گشــت زنــی در مناطــق 
حفاظــت شــده هســتند و بــر ایــن اســاس در 
ــد  ــکار و صی ــف ش ــار متخل ــته چه ــای گذش روزه
ــات  ــگاه حی ــو در پناه ــه آه ــه س ــا الش ــراه ب هم
وحــش موتــه دســتگیر و بــه مراجــع قضایــی 

ــد. ــل گردی تحوی
اســلحه  یــک  متخلفــان  ایــن  از  افــزود:  وی 
شــکاری، یــک دســتگاه دوربیــن چشــمی و ســایر 

ــت. ــده اس ــف ش ــکار کش ــوازم ش ل
ــط زیســت اســتان  ــگان حفاظــت محی ــده ی فرمان
ــه  ــدام ب ــی اق ــکار و حت ــرد: ش ــد ک ــان تاکی اصفه
آغــاز شــکار در زیســتگاه های حیــات وحــش 
توســط متخلفــان جــرم اســت و طبــق مــاده ۱۰ و 
۱۵ قانــون شــکار و صیــد، متخلفــان تحــت تعقیــب 

ــد. ــرار می گیرن ــازات ق و مج
ــگاه  ــه پناه ــاده ای ک ــه داد: متاســفانه ج  وی ادام
ــیم  ــش تقس ــه دو بخ ــه را ب ــش موت ــات وح حی
ــال های  ــول س ــکارچیان، در ط ــت و ش ــرده اس ک
ایــن منطقــه  بــه مهــم تریــن بایــای  اخیــر 
حفاظــت شــده تبدیــل شــده اند کــه بــه ویــژه 
ــد توجــه مســئوالن در  ــه، نیازمن ــن منطق جــاده ای
ــات  ــذر حیوان ــاده گ ــی و ج ــس کش ــتای فن راس

ــت. اس

منطقه حفاظت شده » هلن« در 
استان چهار محال و بختیاری 

منطقــه حفاظــت شــده » هلــن » نــام خــود را 
ــه  ــده گرفت ــع ش ــه واق ــن منطق ــه در ای ــی ک از کوه
ــام منطقــه حفاظــت شــده جنگلــی  اســت. هلــن ن
در اســتان چهارمحــال و بختیــاری اســت کــه حــدود 
ــاری آن  ــزار هکت ــعت ۴۰ ه ــار از وس ــزار هکت ۳۰ ه

ــرب اســت.  ــوط غ ــوع بل ــا« از ن ــی و غالب جنگل
ــام خــود را از کوهــی کــه در همیــن  ایــن منطقــه ن
ــام هلــن مشــهور اســت  ــه ن محــل واقــع شــده و ب

ــه اســت.  گرفت
ــام پرســتاری آمریکایــی اســت  گفتــه مــی شــود ن
کــه بــا یــک پزشــک ایرانــی بختیــاری ازدواج کــرده 
و در ســال ۱۹۳۱ بــه ایــران آمــده و بــه همــراه 
همســرش بــا ایــل بختیــاری کــوچ مــی کــرده و بــه 

ــه اســت. مــداوای مــردم مــی پرداخت

گروه گردشگریعاطفه قلع ریز
A.Ghalriz.a@eskimia.ir

جایگزینــی  از  ســخن  حالــی  در  امــروز 
بــه جــای صنایــع دیگــری  گردشــگری 
ــره  ــات و غی ــاورزی و کارخانج ــون کش همچ
آن  از  درآمدزایــی  فکــر  بــه  و  می شــود 
ــوز  ــان هن ــگری در اصفه ــه گردش ــتند ک هس

قالــب صنعــت نگرفتــه اســت.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، ســالهای ســال 
اســت کــه مســئو الن اصفهــان بدنبــال ایــن 
هســتند کــه صنعــت گردشــگری را در صــدر 
اقتصــاد  بتواننــد  و  دهنــد  قــرار  صنایــع 
اصفهــان را از ایــن راه پویــا کننــد، امــا غافــل 
از اینکــه مــا امــروز چیــزی بــه نــام صنعــت 
ــد  ــوان ورود چن ــم و نمی ت گردشــگری نداری
ــه  ــان را ک ــه اصفه ــالیانه  ب ــر س ــون نف میلی
بخشــی بــه خاطــر شــرایط راهبــردی و 
ترانزیتــی اصفهــان اســت را بــه خاطــر وجود 

ــت. ــگری دانس ــت گردش صنع
ــی  ــد و محل ــی تولی ــگری یعن ــت گردش صنع
بــرای درآمدزایــی امــا نــه تنهــا زیر ســاخت   های 
تولیــد و درآمدزایــی فراهــم نشــده اســت، 
بلکــه طــی ســال های اخیــر بســیاری از 
زیرســاخت  هایی هــم کــه در گذشــته  های دور 
اصفهــان را نصــف جهــان کــرده بــود، در حــال 

نابودشــدن اســت.
رود  زاینــده  بــه  بــاب می تــوان  ایــن  در 
اشــاره کــرد کــه ســبب خــوش آب و هوایــی 
ــی  ــل اصل ــن یکــی از دالی ــود وای ــان ب اصفه

ــوده اســت.  ــرای ســفر ب ب
ــده رود  ــه زاین ــی ک ــای زیبای ــن نم همچنی
بــه اصفهــان بخشــیده بــود ،بــه دنبــال 
خشکســالی پیاپــی آن از دســت رفــت.

دلیــل  بــه  نیــز  گردشــگران  از  بخشــی 
ــه اصفهــان ســفر  ــار باســتانی ب تماشــای آث

همچــون  دیگــر  آثــاری کــه  می کردنــد، 
گذشــته قــرص و محکــم نیســت و بــه دلیل 
ــن  ــداری از ای ــی مســئوالن در نگه ــی توجه ب
آثــار امــکان اینکــه در ســال های آینــده ایــن 
بخــش از گردشــگران را نیــز از دســت بدهیم، 

ــود دارد. وج
خشــکی زاینــده رود یکــی از عوامــل نابــودی 
تدریجــی آثــار باســتانی اصفهــان اســت. 
ــار  ــم آث ــه  ترمی ــه ک ــود بودج ــن کمب همچنی
باســتانی را ناممکــن کــرده و نیــز تبدیــل 
اصفهــان بــه یــک شــهر صنعتــی ضربــه 
ســنگین دیگــری بــر آثــار باســتانی زد و 
ــان  ــاز اصفه ــن عوامــل ویژگــی ممت تمــام ای
را بــه ورطــه نابــودی کشــانده و باعــث شــده 
 ایــن زیرســاخت مهــم گردشــگری را سســت 

کند.

همچنیــن صنایــع دســتی اصفهــان کــه 
ــه  ــگران ب ــذب گردش ــی در ج ــش مهم نق
اصفهــان دارد نیــز امــروز بــازار خوبــی نــدارد 
ــع  ــدگان صنای ــد کنن ــه تولی ــزه ک و آن انگی
شــاهد  را  داشــتند  گذشــته  در  دســتی 
ــه خاطــر  ــل آن ب ــن دلی نیســتیم و مهم تری
ــن  ــرای ای ــزی مســئو الن ب عــدم برنامــه ری

زیرســاخت صنعــت گردشــگری اســت.
امــا فرهنــگ مــردم اصفهــان در جــذب 
توریســت نیــز از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 
ــازه  ــی و مغ ــان تاکس ــه صاحب ــت، اینک اس
داران و حتــی مــردم کوچــه و بــازار بتواننــد 
ــش  ــگری نق ــذب گردش ــی در ج ــا آگاه ب
مهمــی ایفــا کننــد. امــروز مســئوالن هیــچ 
داران  تاکســی  آمــوزش  بــرای  اقدامــی 
بازاریــان  داران،  رســتوران  داران،  هتــل   ،
ــور  ــه ط ــدام ب ــر ک ــه ه ــاف ک ــر اصن و دیگ
قطــع بــا گردشــگری و صنعــت گردشــگری 

مرتبــط هســتند، انجــام نداده انــد.
ــی  ــازار ب ــن ب ــه در ای ــکان دارد ک ــور ام چط
برنامــه گــی ســخن از صنعــت گردشــگری 
ــه  ــود ک ــه گردشــگرانی ب زد و دل خــوش ب
ــای نصــف  ــا روی ــان ب ــه اصفه ــوز هــم ب هن

ــد. ــفر می کنن ــان س جه
 نقش مستقیم و غیر مستقیم 
۱۲۶ ارگان در صنعت گردشگری

ــان  ــی در اصفه صنعــت گردشــگری در حال
شــکل می گیــرد و بایــد بــه گردشــگران 
ان بالیــد کــه گردشــگران پایــداری داشــته 
جاده هــای  از  رهگــذری  نــه  و  باشــد 
ــار  ــا آم ــئوالن تنه ــا مس ــند ت ــان باش اصفه
بــه  از ورودی و خروجــی  باالیــی  بلنــد 
ــد. ــگر بدهن ــوان گردش ــه عن ــان را ب اصفه
رئیــس اتحادیــه هتلــداران اســتان اصفهــان 
ــای وطــن در  ــگار کیمی ــا خبرن ــو ب در گفتگ
ایــن خصــوص کــه آیــا صنعــت گردشــگری 
در اصفهــان وجــود دارد یــا خیــر، بیــان 
ــه  ــوز گردشــگری در اصفهــان ب داشــت: هن
ــروز  ــت و ام ــیده اس ــت نرس ــه صنع مرحل
بیشــترین بــار گردشــگری روی بخــش 
ــد ۱۲۶  ــه بای ــی ک ــت در حال ــی اس خصوص
ارگان مســتقیم و غیــر مســتقیم در ایجــاد 

ــد. صنعــت گردشــگری نقــش ایفــا کنن
مهــدی نریمانــی ادامــه داد: گردشــگری 
ــه  ــود ک ــدل می ش ــت مب ــه صنع ــی ب زمان
ــت در  ــت دول ــوازی کاری و دخال ــاهد م ش
ــت  ــه دول ــیم بلک ــگری نباش ــوزه گردش ح
تســهیات و برنامه هــای حمایتــی خــود 
بخش هــای  از  حــوزه  گردشــگری  در  را 
ــی  ــراث فرهنگ ــی و در رأس آن می خصوص
کــه متولــی اصلــی آن اســت، داشــته باشــد.
از  صحبــت  وقتــی  داشــت:  بیــان  وی 
ــهیات  ــه تس ــی ارائ ــود یعن ــت می ش حمای
ــردن  ــم ک ــه ای، ک ــای بیم ــی، حمایت    ه بانک
ــازمان های  ــره از س ــات و غی ــی و مالی دارای

گردشــگری،
مدیــر گــروه جغرافیا و گردشــگری دانشــگاه 
نجــف آبــاد اصفهــان نیــز بــه خبرنــگار 
ــر  ــال اخی ــت: در ده س ــن گف ــای وط کیمی
توســعه گردشــگری  جهــت  در  اقدامــی 
و جــذب گردشــگر در اصفهــان صــورت 

ــت. ــه اس نگرفت
ــن  ــه در ای ــام اینک ــا اع ــدم کار ب ــر گن امی
ــه  ــازی، چ ــل س ــداد هت ــه تع ــال ها چ س
میــزان جشــنواره و همایــش در ایــن ارتبــاط 
و یــا چنــد نفــر ســرمایه گــذار بــرای ارتقــای 
گردشــگری در این اســتان وارد شــده اســت، 
ــاخص های  ــر از ش ــن اوام ــام ای ــت: تم گف
ــک  ــچ ی ــه در هی ــت ک ــت اس ــا توریس ارتق

ــم. ــام نداده  ای ــاخصی انج ــت ش فعالی
در  گردشــگری  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــزود:  ــدارد، اف ــا ن ــان معن ــتاهای اصفه روس
ایــن در حالــی کــه در ســطح کشــور در حــوزه 
جــذب گردشــگر در روســتا و فراهــم کــردن 
ــی  ــات خوب ــگران اقدام ــرای گردش ــتر ب بس

ــت. ــده اس ــام ش انج
سیاســت  های  تمــام  گفــت:  گنــدم    کار 
توســعه آینــده شــهر اصفهــان بایــد بــر 
ــرار  ــگری ق ــت گردش ــعه صنع ــای توس مبن

ــرد. گی
متخصــص و اســتاد مطالعــات توریســت در 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه بــه منظــور توســعه 
گردشــگری بایــد از توســعه بی رویــه صنعت 
در شــهر و اطــراف آن جلوگیــری شــود، ادامه 
داد: کارخانه هــای داخــل و اطــراف شــهر 
بایــد بــه مکان هــای دورتــر منتقــل شــوند و 
مکان هــای توریســت پذیر شــهر بــه زیبایــی 
آراســته و از ورود وســایل نقلیــه موتــوری بــه 

آنهــا جلوگیــری شــود.
امــروز در حالــی شــایعه صنعــت گردشــگری 
را از زبــان مســئوالن می شــنویم و حتــی 
ــد  ــی از برن ــال رونمای ــه دنب ــه ب شــاهدیم ک
گردشــگری در اصفهــان هســتند کــه بیشــتر 
روی تشــریفات گردشــگری کار شــده اســت 
تــا اینکــه در عمــل  گامــی اساســی و جــدی 

در ایــن حــوزه برداشــته شــده باشــد.

گزارش کیمیای وطن از وضعیت گردشگری در اصفهان

خواب خوش صنعت گردشگری
خیال درآمدزایی از صنعتی که هنوز صنعت نیست

آگهی وقت رسیدگی و دادخواست 
وضمائم به آقای / خانم فاطیما 

معبودی    فرزند  مرتضی و ابوالفضل 
شوقی فرزند علی   

 ۹۶۱۰۱۰۰۳۵۴۲۰۵۵۱۳  : اباغنامــه  شــماره 
 ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۹۵۰۱۲۱۱  : پرونــده  شــماره 
شــماره بایگانــی شــعبه : ۹۶۰۵۴۳ تاریــخ 
احمدجبــاری  خواهــان   ۹۶/۸/۶  : تنظیــم 
ــده  ــت خوان ــه طرفی ــتی ب ــی  دادخواس ف تق
ــه  ــودی  ب ــا معب ــوقی و فاطیم ــل ش ابوالفض
ــرح  ــرداری مط ــارکت در کاهب ــته مش خواس
ــماره  ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ــن ش ــه ای ــه ب ک
ــده کاســه ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۹۵۰۱۲۱۱ شــعبه  پرون
۱۱۶  دادگاه کیفــری دو مجتمــع امــور تجــاری 
و بازرگانــی شهرســتان اصفهــان-)۱۱۶ جزایــی 
ــه تاریــخ  ســابق (  ثبــت و وقــت رســیدگی ب
ــن  شــده اســت  ۹۶/۹/۱۸ســاعت ۹:۳۰ تعیی
کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع 
مدنــی   دادرســی  آییــن  7۳قانــون  مــاده 
بعلــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده  و 
ــت در  ــب یــک نوب در خواســت خواهــان مرات
یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود 
ــخ  ــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاری ــا خوان ت
ــه  و  ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــی ب ــار آگه انتش
ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه دوم 
دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت 
مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر گــردد .

م الــف ۲۵۰۳۱ متصــدی امــور دفتــری دادگاه  
ــور  ــع ام ــری دو مجتم ــعبه ۱۱۶ دادگاه کیف ش
تجــاری و بازرگانــی شهرســتان اصفهــان-)۱۱۶ 

جزایــی ســابق (  

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
نظــر بــه اینکــه خواهــان حمیدرضــا دشــتبانی 
دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه وجــه 
ــون  ــاد میلی ــغ هفت ــه مبل ــره چــک ب ــک فق ی
ریــال همــراه بــا هزینــه دادرســی و خســارت 
تاخیــر تادیــه و بــدوا تامیــن امــوال بــه 
مجتمــع شــوراهای حــل اختــاف کاشــان 
ــعبه اول  ــه ش ــاع ب ــس از ارج ــه پ ــم ک تقدی
ــه  ــه کاس ــاف ب ــل اخت ــورای ح ــی ش حقوق
 ۹۶/۰۹/۱۸ تاریــخ  بــرای  و  ثبــت   ۴۵7/۹۶
تعییــن  رســیدگی  وقــت   ۱۶/۱۵ ســاعت 
ــر  ــوق الذک ــده ف ــه خوان ــا ک ــده از آنج گردی
مجهــول المــکان بــوده لــذا بــه تجویــز مــاده 
هــای  دادگاه  دادرســی  آئیــن  قانــون   7۳
عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی مراتــب بــه 
نامبــرده ابــاغ مــی گــردد کــه در وقــت مقــرر 
ــا  ــوند . ضمن ــر ش ــی حاض ــه دادرس در جلس
نامبــرده میتوانــد تــا قبــل از جلســه رســیدگی 
ــت  ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس ــت دریاف جه
مراجعــه  شــورا  دفتــر  بــه  آن  ضمائــم  و 
نماینــد .انتشــار ایــن آگهــی بــه منزلــه ابــاغ 
ــور  ــدم حض ــورت ع ــده در ص ــوب ش محس
ــد ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض ــورا تصمی  ش

 نمود.
حــل  شــورای  اول  شــعبه  دفتــر  مســئول 

۱۵۴۵ م/الــف  کاشــان  اختــاف 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ پــاک شــماره 
۴7۵۳ / ۳۵ واقــع در بخــش میمــه ثبــت 
ــی  ــده ثبت ــوابق و پرون ــق س ــه طب ــان ک اصفه
بنــام آقــای محمــد حســین ابراهیمــی فرزنــد 
آقــا ابراهیــم در جریــان اســت و عملیــات 
ــده  ــل نیام ــه عم ــی آن ب ــدود قانون ــد ح تحدی
ــر  ــمت اخی ــتور قس ــه دس ــا ب ــک بن ــت این اس
ــای  ــق تقاض ــر طب ــت و ب ــون ثب ــاده ۱۵ قان م
نامبــرده تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در 
ــاعت  ــنبه ۵ / ۹ / ۱۳۹۶ س ــک ش ــح روز ی صب
۹ صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد 
ــه  ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــه موج ــذا ب ــد ل آم
ــه  ــردد ک ــی گ ــار م ــن اخط ــن و مجاوری مالکی
در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد 
اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن مطابــق 
مــاده ۲۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت 
مجلــس تحدیــدی تــا ۳۰ روز پذیرفتــه خواهــد 

ــد .  ش
تاریــخ انتشــار بــه اختیــار روزنامــه  طبــق 
ــس  ــادی ، ریی ــر صی ــادره – ناص ــررات ص مق
اداره ثبــت اســناد و امــاک شــاهین شــهر 

۹۶/  ۸  /  ۱۵ انتشــار  الفتاریــخ  /م   ۱77۳

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــید  ــان س ــده ۲7۶/۹۶خواه ــوص پرون در خص
رســول محاتــی  دادخواســتی مبنــی بــر: 
تقاضــای صــدور حکــم  بــر محکومیــت خوانــده 
بــه پرداخــت  مبلــغ ۵۵۰۰۰۰۰ ریــال  بــه طرفیت 
و وقــت  نمــوده  تقدیــم  عیســی رســتمی  
ــورخ۹۶/۹/۱۹  ــنبه   م ــه ش ــرای س ــیدگی ب رس
 . اســت  تعییــن گردیــده    ۱۵:۳۰ ســاعت 
باتوجــه بــه مجهــول المــکان  خوانــده حســب 
ــر  ــد منتش ــب در جرای ــان مرات ــای خواه تقاض
ــن  ــه ای ــت رســیدگی ب ــل از وق ــده قب ــا خوان ت
ــت  ــی دادخواس ــخه ثان ــه و نس ــعبه  مراجع ش
و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم 
حضــور در وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی 
 شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد

 شد. 
حــل  شــورای   ۳7 شــعبه  دفتــر  رئیــس  

اصفهــان اختــاف 

اخطار اجرایی
 شــماره پرونــده : ۸۲/۹۶مشــخصات محکــوم 
علیــه: نــام: حســن وردی کــردی پــور    نشــانی 
ــخصات  ــکان مش ــول الم ــت: مجه ــل اقام مح
ــد  ــد فرزن ــام فریــدون بختیارون ــه: ن محکــوم ل
ســلطان حســین   نشــانی محــل اقامــت: 
اصفهــان – پایــگاه هشــتم شــکاری بلــوک 
به:بــه موجــب  ........پاک۳۰۲۰محکــوم   ۲۶

رای شــماره ۲۱۰ تاریــخ ۹۶/۵/۲۲ حــوزه ۳7  
شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه 
ــوم  ــه محک ــه اســت.محکوم علی ــت یافت قطعی
اســت به:پرداخــت مبلــغ ۲۵۰۰۰۰۰۰ریــال بابــت 
ــت  ــال باب ــغ ۱۳۰۰۰۰۰ ری ــته و مبل ــل خواس اص
هزینــه دادرســی ومبلــغ ۲7۵۰۰۰۰ ریــال بابــت 
جهــت اظهــار نامــه و مبلــغ ۳۰۰۰۰ ریــال بابــت 
الصــاق تمبــر  دادرســی و ۴۸۰۰۰۰ هزارریــال 
بابــت نشــرآگهی  وخســارت تاخیــر تادیــه 
ــی  ــه  ۹۶/۲/۲7 ال ــار نام ــت اظه ــخ ثب از تاری
اجــرای حکــم وهمچنیــن پرداخــت نیــم عشــر 

ــد .  ــه میباش ــوم علی ــده محک ــی در عه اجرای
ــون اجــرای احــکام: همیــن کــه  مــاده ۳۴ قان
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 
ــوم  ــتیفاء محک ــم و اس ــرای حک ــه اج ــد ک کن
ــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود  ب
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، 
بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع 
دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 
 کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــام 

نماید.
ــر شــعبه ۳7 مجتمــع شــماره ۳ شــورای   دفت

حــل اختــاف اصفهــان

  اخطار اجرایی
مشــخصات   ۹۵۰۹۵7 پرونــده  شــماره   
ــناس   ــق ش ــام: محمدرضاح ــه: ن ــوم علی محک
اقامــت:  محــل  نشــانی  قاســم   فرزنــد 
مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم لــه: 
ــد  ــد محم ــره  فرزن ــی زف ــام اســمعیل کوچک ن
 – اصفهــان  اقامــت:  محــل  نشــانی  علــی 
ــت  ــجادبن بس ــوی س ــان ک ــت خ ایم بلواربعث
ــوم  ــزل ســوم ســمت راســت محک ــدی من مه
ــه موجــب رای شــماره ۹۶۰۲۲۸۶ تاریــخ  ــه: ب ب
۹۶/۶/7 حــوزه ۱۲  شــورای حــل اختــاف 
یافتــه  قطعیــت  کــه  اصفهــان  شهرســتان 
انتقــال  بــه  محکــوم  علیــه  اســت.محکوم 
ســند دو خــط تلفــن ثابــت بــه شــمارهای 
۳۱۳۴۵۸۰۱۴۴و۳۱۳۴۵۸۰۴۱۵وپرداخــت 
دادرســی  هزینــه  بابــت   ۴۱۵/۰۰۰/ مبلــغ 
لــه  محکــوم  درحــق  نشــرآگهی  وهزینــه 
ــاده ۳۴  ــرا  م ــرحق االج ــم عش ــت نی وپرداخ
ــه  ــه اجرائی ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج قان
ــاغ شــد، محکــوم علیــه  ــه محکــوم علیــه اب ب
ــاد آن  ــدت ده روز مف ــرف م ــت ظ ــف اس مکل
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق را ب
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــود را  ــه خ ــی ک ــد و در صورت ــر باش از آن میس
ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ــادر ب ق
ــی  ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ
خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر 

ــدارد، صریحــا اعــام نمایــد . مالــی ن
 ۲۵۰۵۹  م الــف دفتــر شــعبه ۱۲ مجتمــع 
ــتان  ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح ــماره ۲ ش ش

ــان اصفه

اخطاراجرایی
ــده ۹۶۰۰۵۰ مشــخصات محکــوم   شــماره پرون
ــد آقاجــان    نشــانی محــل  ــام: مجی ــه: ن علی
اقامــت: مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم 
نشــانی  بحــق    احســان  نــام ســید  لــه: 
ــرم  ــان خ خ ــان – اصفه ــت: اصفه ــل اقام مح
ــه موجــب  پاک۶۸کوچــه عــارف محکــوم به:ب
رای شــماره ۹۶۰۴۳۵ تاریــخ ۹۶/۳/۱۰ حوزه ۲7  
شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه 
ــوم  ــه محک ــه اســت.محکوم علی ــت یافت قطعی
ــال  ــغ ۱۲۴/۰۰۰/۰۰۰ری ــت مبل ــه: پرداخ ــت ب اس
ــال  ــته ومبلغ۳/۹۴۵/۰۰۰ری ــل خواس ــت اص باب
بابــت هزینــه دادرســی وخســارت تاخیــر تادیــه 
از تاریــخ سررســید چــک شــماره ۴۲۴۳۴۱ 
حکــم  اجــرای  ۹۵/۴/۱۳تاتاریــخ  مــورخ 
ــوم  ــق محک ــی در ح ــر آگه ــای نش ــه ه وهزین
ــت.  ــق دول ــردر ح ــق االج ــر ح ــم عش ــه ونی ل
ــون اجــرای احــکام: همیــن کــه  مــاده ۳۴ قان
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 
ــود را  ــه خ ــی ک ــد و در صورت ــر باش از آن میس
ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ــادر ب ق
ــی  ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ
خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر 

ــد ــدارد، صریحــا اعــام نمای ــی ن مال
ــماره  ــع ش ــعبه ۲7 مجتم ــف  ش ۲۵۰۶۳ م ال
دو شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان

اخطاراجرایی
 شــماره پرونــده ۹۶۰۰۵۴ش۴۹ مشــخصات 
ــاری  ــه: نام:رضــا هاشــم پوربختی ــوم علی محک
ــل  ــانی مح ــغل آزاد     نش ــاس ش ــد عب فرزن
مشــخصات  المــکان  مجهــول  اقامــت: 
ــد  ــی  فرزن ــد کان ــه: نام:عبدالحمی ــوم ل محک
ــت:  ــل اقام ــانی مح ــغل آزاد   نش ــاس ش عب
فردوســی-کوچه  اصفهــان-خ   – اصفهــان 
ــب  ــه موج ــاختمان ۳7۲ واحد۲ب ــاری س مهی
ــوزه ۴۹   ــخ ۹۶/۴/۳۱ ح ــماره ۲۳۳ تاری رای ش
شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه 
ــوم  ــه محک ــه اســت.محکوم علی ــت یافت قطعی
ــغ یکصدوســی هــزار  ــه: پرداخــت مبل اســت ب
ــت  ــته وپرداخ ــل خواس ــوان اص ــه عن ــال ب ری
ــارت  ــوان خس ــال بعن ــزار ری ــصت ه سیصدوش
ــه  ــر تادی ــارت تاخی ــت خس ــی وپرداخ دادرس
ازتاریــخ تقدیــم دادخواســت لغایــت زمــان 
وصــول وابطــال آن طبــق نــرخ شــاخص بانــک 
مرکــزی در حــق خواهــان صــادر واعــام مــی 

گــردد ودارای نیــم عشــر حــق االجــرا مــی 
باشــد.ماده ۳۴ قانــون اجــرای احــکام: همیــن 
ــد،  ــاغ ش ــه اب ــوم علی ــه محک ــه ب ــه اجرائی ک
محکــوم علیــه مکلف اســت ظرف مــدت ده روز 
مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی 
ــی  ــا مال ــه بدهــد ی ــرای پرداخــت محکــوم ب ب
ــتیفاء  ــم و اس ــرای حک ــه اج ــد ک ــی کن معرف
محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی که 
خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، 
بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایی 
خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر 

ــد ــام نمای ــا اع ــدارد، صریح ــی ن مال
ــماره  ــع ش ــعبه ۴۹ مجتم ــف ش ۲۴۹۴۸ م ال
شهرســتان  اختــاف  حــل  شــورای  یــک 

اصفهــان

اخطار اجرایی
ــخصات  ــده ۱۱۴۵/۹۵ش۴۲ مش ــماره پرون  ش
محکــوم علیــه: نــام: مریــم میرزائــی    نشــانی 
ــخصات  ــکان مش ــول الم ــت: مجه ــل اقام مح
محکــوم لــه: نــام میــاد براهوئــی  فرزندعباس 
شــغل لــوازم آرایشــی بهداشــتی نشــانی محــل 
ــرکت گل  ــراج – ش ــان – خ مع ــت: اصفه اقام
نرگــس ۱۲ پ۲ محکــوم به:بــه موجــب رای 
شــماره ۹۶۰۹۹7۶7۹7۲۰۰۱۴۵ تاریــخ ۹۶/۲/۱۶ 
ــاف شهرســتان  حــوزه ۴۲  شــورای حــل اخت
ــت.محکوم  ــه اس ــت یافت ــه قطعی ــان ک اصفه
علیــه محکــوم اســت به:پرداخــت مبلــغ شــش 
میلیــون وســی وپنــج هــزار ریــال بابــت اصــل 
خواســته ومبلــغ نهصــد وپنــج هــزار وهشــتصد 
و هفتــاد ریــال هزینــه دادرســی وهزینــه نشــر 
آگهــی تــا اجــرای کامــل حکــم وخســارت 
تاخیــر تادیــه از تاریــخ مطالبــه ۹۵/۱۱/۱۱ لغایت 
ــم  ــان ونی ــق خواه ــم در ح ــل حک ــرای کام اج
ــت.  ــدوق دول ــق صن ــرادر ح ــق االج ــر ح عش
ــون اجــرای احــکام: همیــن کــه  مــاده ۳۴ قان
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 
ــود را  ــه خ ــی ک ــد و در صورت ــر باش از آن میس
ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ــادر ب ق
ــی  ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ
خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر 

ــدارد، صریحــا اعــام نمایــد مالــی ن
۲۵۰۶۴ م الــف شــعبه ۴۲ مجتمــع شــماره 
شهرســتان  اختــاف  حــل  شــورای  یــک 

اصفهــان

اخطار اجرایی
 شــماره پرونــده ۹۵۰7۰7 مشــخصات محکــوم 
علیــه: نــام: محســن ســالمی    نشــانی محــل 
اقامــت: مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم 
لــه: نــام مجتبــی زراعتــی شــمس آبــادی   

نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان – اصفهــان 
–خ پرویــن ابتــدای خ 7تیــر مجتمــع اداری 
ــه  ــه: ب ــه ۲-واحــد۵ محکــوم ب ــن طبق پروی
ــماره ۹۶۰۹۹7۶7۹۵۹۰۰۵۳۱  ــب رای ش موج
ــل  ــورای ح ــوزه ۲۹  ش ــخ ۹۶/۴/۱۲ ح تاری
ــت  ــه قطعی ــان ک ــتان اصفه ــاف شهرس اخت
ــه محکــوم اســت  ــه اســت.محکوم علی یافت
بــه: پرداخــت پرداخــت مبلــغ هفتادمیلیــون 
ومبلــغ  خواســته  اصــل  بابــت  ریــال 
دومیلیــون وهشــتصد وده هــزار ریــال هزینه 
ــخ  ــه از تاری ــر تادی دادرســی وخســارت تاخی
سرســید چــک هــای موصــوف ۹۵/۱۱/۱۵بــه 
۹۵/۱۰/۱۵بــه  ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریــال  مبلــغ 
مبلغ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریــال تاتاریــخ اجــرای حکــم 
ــق  ــزی در ح ــک مرک ــاخص بان ــای ش برمبن

ــم عشــر حــق االجــرا. ــغ نی ــان ومبل خواه
ــن  ــکام: همی ــرای اح ــون اج ــاده ۳۴ قان م
کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، 
محکــوم علیــه مکلــف اســت ظرف مــدت ده 
ــا  ــذارد ی ــع اجــرا بگ ــه موق ــاد آن را ب روز مف
ــه بدهــد  ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم ب
ــم  ــرای حک ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ی
ــه از آن میســر باشــد  و اســتیفاء محکــوم ب
ــه اجــرای  ــادر ب ــود را ق ــه خ ــی ک و در صورت
ــت  ــرف مهل ــد ظ ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی مف
ــه  ــود را ب ــی خ ــع دارای ــورت جام ــور ص مزب
ــی  ــر مال ــد و اگ ــلیم کن ــرا تس ــمت اج قس

ــد ــام نمای ــا اع ــدارد، صریح ن
۲۴۹۹۸ م الــف شــعبه ۲۹ مجتمــع شــماره 
دوشــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهان

اخطار اجرایی
 شماره پرونده ۵۲/۳۸۵/۹۶ش

مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: علــی رهبــر   
نشــانی محــل اقامــت: مجهــول المــکان 
مشــخصات محکــوم لــه: نــام مهــدی طالبی 
ــت:  ــد شــعبانعلی  نشــانی محــل اقام فرزن
ــه  ــری کوچ ــهر خ مطه ــک ش ــان – مل اصفه
ــماره  ــب رای ش ــه موج ــاک ۳7 ب ــر پ ناص
 ۹۶/۵/۳ تاریــخ   ۹۶۰۹۹7۶۸۰۵۲۰۰7۶۵
حــوزه ۵۲  شــورای حــل اختــاف شهرســتان 
اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم 
علیــه محکــوم اســت بــه:   پرداخــت مبلــغ 
ــت  ــام باب ــال تم ــون ری ــت میلی ــی وهش س
/۵۲۵/۰۰۰ریــال  ومبلــغ  خواســته  اصــل 
بابــت هزینــه دادرســی وهزینــه نشــر آگهــی 
ــر  ــارت تاخی ــی وخس ــه ی قانون ــق تعرف طب
ــه از تاریــخ ۹۶/۳/۲۱لغایــت اجــرای  در تادی
ــون  ــاده ۳۴ قان ــم عشــر اجــرا . م ــم نی حک
ــه  ــه ب ــه اجرائی ــن ک ــکام: همی ــرای اح اج
ــه  ــوم علی ــد، محک ــاغ ش ــه اب ــوم علی محک
ــاد  ــدت ده روز مف ــرف م ــت ظ ــف اس مکل
ــی  ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق آن را ب
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی 
معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء 

محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در 
صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد 
ــور  ــت مزب ــد ظــرف مهل ــد، بای ــه ندان اجرائی
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت 
اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، 

ــد ــام نمای ــا اع صریح
۲۴۹۴۵ م الــف شــعبه ۵۲ مجتمــع شــماره 
شهرســتان  اختــاف  حــل  شــورای   ۳

اصفهــان

دادنامه 
کاســه پرونــده : ۹۶۰۵۴7 شــماره دادنامــه 
 ۹۶/7/۱۸ مــورخ   ۹۶۰۹۹7۶7۹۴۱۰۲۶۱۴  :
ــل  ــورای ح ــعبه ۱۱ش ــیدگی : ش ــع رس مرج
اختــاف  خواهــان عبدالحمیــد کانــی خ 
ــاری ســاختمان ۳7۲  فردوســی کوچــه مهی
ــی  ــود زه ــه محم ــده جمیل واحــد ۲    خوان
مجهــول المــکان  شــورا بــا عنایــت بــه 
محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی 
اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــام و بــه 
ــی   ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــی مب ــرح آت ش
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــد رای قاض نمای
در خصــوص دعــوی عبدالحمیــد کانــی بــه 
طرفیــت جمیلــه محمــود زهــی  به خواســته 
7۰۰۰۰۰۰۰ ریــال  وجــه چــک بــه شــماره 
ــام  ــه انضم ــی  ب ــک مل ــده بان ۱7۳77۴ عه
مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک 
و گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک 
ــه  ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک ــال علی مح
ــه  ــان در مطالب ــتحقاق خواه ــده و اس خوان
ــم  ــی رغ ــده عل ــه خوان ــه آن دارد و اینک وج
ــی در جلســه رســیدگی حضــور  ــاغ قانون اب
نداشــته و هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات 
مســتند و محکمــه پســندی در مقــام دفــاع 
ــراز  ــود اب ــان از خ ــوی خواه ــه دع نســبت ب
و ارایــه ننمــوده اســت لــذا دعــوی خواهــان 
ــه  ــه نظــر میرســد ک ــت ب ــده ثاب ــه خوان علی
بــه اســتناد مــواد ۳۱۰و۳۱۳ قانــون تجارت و 
۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲ قانــون آئیــن دادرســی 
ــه  ــده ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک مدن
پرداخــت مبلــغ 7۰۰۰۰۰۰۰ ریــال  بابــت اصــل 
خواســته و ۱۳۲۵۰۰ ریــال بابــت هزینــه 
نشــر  هزینــه   ریــال   ۱۲۰۰۰۰ و  دادرســی 
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــی و  خس آگه
ســر رســید چــک موصــوف ۹۴/۲/۳۰تــا 
تاریــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان صادر 
ــی و  ــادره غیاب ــد رای ص ــی نمای ــام م و اع
ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ قابل 
ــام  ــس از اتم ــن شــعبه و پ واخواهــی در ای
ــل  ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه مهل
ــی  ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک ــد نظ تجدی

ــی باشــد  ــان م اصفه
م الــف ۲۵۰۴۳ قاضــی شــعبه ۱۱ شــورای 

حــل اختــاف اصفهــان

امروز دوشنبه 15 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 570 روزنامه

آیفــر اونــر، بانــوی مســن ترکیــه ای بــا 
شــرکت در کاس هــای آموزشــی، روخوانــی 

ــت. ــی 7 روز فراگرف ــم را ط ــرآن کری ق
در  و  دارد  ســن  ســال   ۶۶ اونــر،  آیفــر 

ــر  ــتان ازمی ــع اس ــا از تواب ــتان بوج شهرس
می کنــد. زندگــی  ترکیــه 

ــرکت  ــا ش ــه ای ب ــن ترکی ــوی مس ــن بان ای
در کاس هــای قرآنــی توانســت در 7 روز 

بگیــرد.  یــاد  را  قــرآن کریــم  روخوانــی 
او  اســت کــه  حالــی  در  موضــوع  ایــن 
ــرآن را  ــی ق ــی روخوان ــن توانای ــش از ای  پی

نداشته است.

موفقیــت آیفــر انــور در یادگیــری قــرآن 
ــاتید وی  ــتان و اس ــگفتی دوس ــب ش موج

ــت. ــده اس ش
ــی  ــا ط ــتان بوج ــی شهرس ــرم گل، مفت مح

ایــن خصــوص گفــت: 7۰  در  ســخنانی 
نفــر در کاس هــای قرآنــی بوجــا قــرآن 
ــان  ــی از آن ــر یک ــم اون ــه خان ــد ک می آموزن

ــت.  اس
ــوی  ــن بان ــتعداد ای ــان اس ــن می ــا در ای ام
ــدوارم  ــرد. امی ــگفت زده ک ــا را ش ــن م مس

کــه موفقیت هــای وی ادامــه یابــد. 

 بانوی ۶۶ ساله و یادگیری قرآن در هفت روز

،،
بــه  اصفهــان  در  گردشــگری  هنــوز 
مرحله صنعت نرسیده است و امروز 
بیشــترین بــار گردشــگری روی بخــش 
خصوصــی اســت در حالــی کــه بایــد 
۱۲۶ ارگان مســتقیم و غیــر مســتقیم 
در ایجــاد صنعــت گردشــگری نقــش 

ایفــا کننــد.



اطالعرسانی8
دادنامه 

کالســه پرونــده : 96-477 شــماره دادنامــه 
 96/7/30 مــورخ   9609976815301233  :
مرجــع رســیدگی : شــعبه 53شــورای حــل 
نشــانی  حامدنیکبخــت  خواهــان  اختــالف  
بانــک  از  بعــد  باباگلــی  خ  جدیــد  شــاهپور 
ملــی کانــون کامیونــداران    خوانــده محمــد 
ــه  ــته: مطالب ــکان خواس ــول الم ــی مجه عظمت
7000000 ریــال وجــه چــک شــماره 340253 
ــت  ــا عنای ــورا ب ــارات  ش ــق خس ــام مطل بانضم
بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی 
اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه 
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد 
رای قاضــی شــورای حــل اختــالف در خصــوص 
دعــوی آقــای حامــد نیکبخــت فرزنــد علــی بــه 
طرفیــت محمــد عظمتــی فرزنــد ابوطالــب  بــه 
خواســته 7000000 ریــال  وجــه چــک بــه شــماره 
93/3/5-340253 عهــده بانــک صــادرات   بــه 
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 
ــر مصــدق چــک و  ــی تصوی دادخواســت تقدیم
ــال  ــک مح ــط بان ــت توس ــدم پرداخ ــی ع گواه
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد 
ــی در  ــالغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل ــه خوان و اینک
ــه  ــته و هیچگون ــور نداش ــیدگی حض ــه رس جلس
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
ــه دعــوی خواهــان از  ــاع نســبت ب ــام دف در مق
ــوی  ــذا دع ــوده اســت ل ــه ننم ــراز و ارای خــود اب
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 قانــون تجــارت 
ــی  ــن دادرس ــون آئی و 198و515و519و522 قان
بــه  بــه محکومیــت خوانــده  مدنــی حکــم 
پرداخــت مبلــغ 7000000 ریــال  بابــت اصــل 
هزینــه  بابــت  ریــال   1292500 و  خواســته 
ــارت  ــی و  خس ــر آگه ــه  نش ــی و هزین دادرس
رســید چــک  تاریــخ ســر  از  تادیــه  تاخیــر 
ــم در  ــخ اجــرای حک ــا تاری موصــوف 93/3/5ت
ــد رای  ــی نمای ــالم م ــان صــادر و اع حــق خواه
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس 
از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس 
ــت روز  ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه ــام مهل از اتم
قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــد . ــی باش ــان م اصفه
م الــف 25024 قاضــی شــعبه 53 شــورای حــل 

ــالف اصفهان  اخت

اخطار اجرایی
 شــماره پرونــده 95-1097 مشــخصات محکــوم 
ــد  :حســین   ــی  فرزن ــام: حســن غالم ــه: ن علی
المــکان  مجهــول  اقامــت:  محــل  نشــانی 
ــد  ــید محم ــام س ــه: ن ــوم ل ــخصات محک مش
حجــازی  فرزنــد ســید قاســم   نشــانی محــل 
اقامــت: اصفهــان – خ جــی شــهرک –اریســون 
بــه موجــب رای  بــه:  اول محکــوم  –ورودی 
  53 حــوزه   95/12/22 تاریــخ   1166 شــماره 
شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه 
ــوم  ــه محک ــت.محکوم علی ــه اس ــت یافت قطعی
ــه: پرداخــت مبلــغ ســه میلیــون ریــال  اســت ب
سررســید   254433 ش  بــه  چــک  وجــه 
95/5/24بابــت اصــل خواســته ومبلــغ 182/000 
ریــال هزینــه داد رســی ونشــر آگهــی وخســارات 
ــت  ــوف لغای ــک موص ــید چ ــر رس ــر از س تاخی

ــت. ــق دول ــر در ح ــم عش ــم ونی ــرای حک اج
ــه  ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان م
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ 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 
ــه خــود را  از آن میســر باشــد و در صورتــی ک
ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ــادر ب ق
ــی  ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ
ــر  ــد و اگ ــه قســمت اجــرا تســلیم کن خــود را ب

ــد ــالم نمای ــا اع ــدارد، صریح ــی ن مال
ــماره 3  ــع ش ــعبه 53 مجتم ــف ش 25052 م ال

ــان شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفه

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9610420350800311

شماره پرونده: 9009980350800875 
تاریــخ    900881  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
ــه  ــوم ل ــخصات محک ــم: 07/26 /96 مش تنظی
ــر  ــنه مه ــرض الحس ــه ق ــام موسس ــف 1 ن ردی
ــد  ــان –خ توحی ــانی: اصفه ــیجیان       نش بس
ــاالر فرشــچیان ســر پرســتی موسســه  ــب ت جن
قــرض الحســنه مهــر بســیجیان    مشــخصات 
الهــام   ، دادخــواه  ایمــان  علیــه  محکــوم 
دادخــواه ،احمــد دادخــواه ، مجیدســلیمانی     
ــخصات  ــکان  مش ــول الم ــانی:همگی مجه نش
ــه  ــوم ل ــی محک ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی نماین
/ محکــوم علیــه  ســیدرضاطباطبایی منــش 
روبــروی  بــاال  چهاربــاغ  خ  اصفهــان  آدرس: 
ــر  ــه زی ــیان طبق ــع پارس ــزم مجتم ــرکت زم ش
قــرض  موسســه  وکیــل  واحــد401   زمیــن 
الحســنه مهــر بســیجیان ،ســپیده لطفــی فتــح 
ــان آدرس :خ  ــین اصفه ــادی فرزند:عبدالحس آب
توحیــد میانــی بــاالی بانــک موسســه حقوقــی 
ــر بســجیان ــرض الحســنه مه جــم موسســه ق

ــرای  ــت اج ــب درخواس ــه موج ــه: ب ــوم ب محک
شــماره  غیابــی  ودادنامــه  مربوطــه  حکــم 
محکــوم  شــعبه  ایــن   9109970350800066
علیهــم متضامنــا محکومنــد بــه :1-بــه پرداخــت 
ــته   ــل خواس ــت اص ــال باب ــغ 106/110/000ری مبل
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــام خس ــه انضم ب
ــه  ــوم ب ــه محک ــان تادی ــت زم 1390/01/30لغای
بابــت  2/242/200ریــال  مبلــغ  وهمچنیــن 
3/746/640ریــال  ومبلــغ  دادرســی  هزینــه 
بابــت حــق الوکالــه وکیــل همگــی در حــق 

محکــوم لــه 2-پرداخــت 5 درصــد محکــوم 
ــوم  ــی .  .   محک ــق االاجرادولت ــوان ح ــه عن ب
ــه :  ــالغ اجرائی ــخ اب ــف اســت از تاری ــه مکل علی
1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد 
) مــاده34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی( .2- 
ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- 
ــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا  ــی معرفــی کن مال
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود 
ــد  ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی ــه اجــرای مف ــادر ب را ق
ــامل  ــود را ش ــوال خ ــه ام ــی روز کلی ــرف س ظ
تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول 
و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر 
ــزد  ــوان ن ــر عن ــه ه ــه ب ــدی ک ــزان وجــوه نق می
ــی  ــاری ایران ــی و اعتب ــات مال ــا و موسس بانکه
یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
ــه  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــابهای مذک حس
هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه 
ــز فهرســت  ــث ونی ــات او از اشــخاص ثال مطالب
نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر 
ــل  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک در ام
ــه  ــار ب ــت اعس ــه دادخواس ــه ضمیم ــار ب ازاعس
مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت 
محکــوم لــه بــاز داشــت مــی شــود) مــواد 
ــی  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح 8و3 قان
1394(  .4- خــودداری محکــوم علیــه از اعــالم 
کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای 
ــت را در  ــه هف ــری در ج ــس تعزی ــم ، حب حک
ــکام  ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان ــی دارد. ) م پ
مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه 
ــال  ــی 1394( 5- انتق ــت مال ــرای محکومی اج
مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار 
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ــن ب از ادای دی
ــب  ــد موج ــی نباش ــون کاف ــت دی ــرای پرداخ ب
مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای 
ــردو  ــا ه ــه ی ــوم ب ــف محک ــادل نص ــدی مع نق
ــون نحــوه  ــاده 21 قان مجــازات مــی شــود. ) م
اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 6- چنانچــه 
ــه  ــت ســی روز ارائ ــس از مهل ــوال پ صــورت ام
شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط 
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
ــد  ــه خواه ــوم علی ــط محک ــل توس ــی کفی معرف
ــون نحــوه اجــرای  ــاده 3 قان ــود.) تبصــره 1 م ب

محکومیــت مالــی 1394(
م الــف25054 مدیــر دفتــر شــعبه 8 دادگاه 

حقوقــی اصفهــان
 

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9610420350800286
شماره پرونده: 9609980350800031 

تاریــخ    960033  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
تنظیــم: 96/07/15 مشــخصات محکــوم لــه 
ردیــف 1 نــام رضــا تحویلیــان   فرزندعلــی    
ــر  ــان -  خ جاب ــان شــهر- اصفه نشــانی: اصفه
مجتمــع  زاده-  طاهــر  شــهید  –خ  انصــاری 
مســکونی اشــراف 1- واحــد 5  مشــخصات 
عمــران  تالشــگران  شــرکت  علیــه  محکــوم 
ــه مدیریــت عباســعلی  تجــارت نقــش جهــان ب
مســتاجران بــه شــماره ثبــت 49740     نشــانی: 
مجهــول المــکان  مشــخصات نماینــده یــا قائــم 
ــه  ــوم علی ــه / محک ــوم ل ــی محک ــام قانون مق
ــرای  ــت اج ــب درخواس ــه موج ــه: ب ــوم ب محک
شــماره  غیابــی  دادنامــه  و  مربوطــه  حکــم 
،محکــوم  ایــن شــعبه   9609970350800695
علیــه محکــوم  اســت به:1-پرداخــت مبلــغ 
ــه عنــوان اصــل خواســته  00/000/000 1/5ریــال ب
بــه انضمــام خســارت تاخیــر ادای دیــن از 
پرداخــت  زمــان  1395/12/5لغایــت  تاریــخ 
ــال بابــت  وجــه وهمچنیــن مبلــغ 1/183/200ری
ــه  ــوم ل ــق محک ــی درح ــی همگ ــه دارس هزین
2- پرداخــت 5 درصــد محکومبــه بعنــوان حــق 
االجــرا دولتــی   .   محکــوم علیــه مکلــف 
ــرف ده  ــه : 1- ظ ــالغ اجرائی ــخ اب ــت از تاری اس
ــاده34  ــذارد ) م ــع اجــرا گ ــرا بموق ــاد آن روز مف
قانــون اجــرای احــکام مدنــی( .2- ترتیبــی 
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- مالــی 
معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم 
ــادر  ــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را ق ب
ــرف  ــد ظ ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی ــرای مف ــه اج ب
ــداد  ــامل تع ــود را ش ــوال خ ــه ام ــی روز کلی س
یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر 
منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان 
وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و 
موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی 
ــابهای  ــق حس ــخصات دقی ــراه مش ــه هم دارد ب
مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد 
اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از 
اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت 
و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور 
از زمــان یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای 
اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه 
مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت 
محکــوم لــه بــاز داشــت مــی شــود) مــواد 
ــی  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح 8و3 قان
1394(  .4- خــودداری محکــوم علیــه از اعــالم 
کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای 
ــت را در  ــه هف ــری در ج ــس تعزی ــم ، حب حک
ــکام  ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان ــی دارد. ) م پ
مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه 
ــال  ــی 1394( 5- انتق ــت مال ــرای محکومی اج
مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار 
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ــن ب از ادای دی
ــب  ــد موج ــی نباش ــون کاف ــت دی ــرای پرداخ ب
مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای 
ــردو  ــا ه ــه ی ــوم ب ــف محک ــادل نص ــدی مع نق
ــون نحــوه  ــاده 21 قان مجــازات مــی شــود. ) م
اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 6- چنانچــه 
ــه  ــت ســی روز ارائ ــس از مهل ــوال پ صــورت ام
شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط 

بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
ــد  ــه خواه ــوم علی ــط محک ــل توس ــی کفی معرف
ــون نحــوه اجــرای  ــاده 3 قان ــود.) تبصــره 1 م ب

ــی 1394( ــت مال محکومی
م الــف 25051 مدیــر دفتــر شــعبه 8 دادگاه 

حقوقــی اصفهــان 

دادنامه 
 9609970354201107  : دنامــه  دا  شــماره 
پرونــده  شــماره   96/7/26  : تنظیــم  تاریــخ 
بایگانــی  شــماره    9509980359501775
کالســه  پرونــده   /  960550  : شــعبه 
دادگاه   116 شــعبه   9509980359501775
ــی  ــاری و بازرگان ــور تج ــع ام ــری دو مجتم کیف
ســابق(  جزایــی   116( اصفهــان  شهرســتان 
ــی شــماره  1107 960997035420 ــم نهای تصمی

رامشــه  نوریــان  مجتبــی  آقــای  شــاکی 
فرزنــد محمــد بــه نشــانی اســتان اصفهــان 
ــان - خ  ــهر اصفه ــان - ش ــتان اصفه - شهرس
ــیان 1 ط3 ــع پارس ــد مجتم ــن خ ال خجن پروی

متهمیــن : 1 آقــای حســن مقــدم فــرد بــه 
ــد  ــمیری زاده فرزن ــز س ــای عزی ــانی 2- آق نش
بررســی  از  پــس  دادگاه  المــکان   مجهــول 
ــالم و  ــیدگی را اع ــم رس ــده خت ــات پرون محتوی
ــر  ــه شــرح زی ــال ب ــد متع بااســتعانت از خداون
ــد .  رای دادگاه  ــدوررای مینمای ــه ص ــادرت ب مب
درخصــوص اتهــام اقایــان 1- حســن مقــدم فــر 
ــر  ــد صــدام دائرب ــز ســمیری زاده فرزن 2- عزی
ــغ 9990125  ــه مبل ــرداری ب ــارکت در کالهب مش
ریــال موضــوع شــکایت شــاکی اقــای مجتبــی 
نوریــان فرزنــد محمــد نظــر بــه محتویــات 
پرونــده و کیفرخواســت صــادره از دادســرای 
ــاکی  ــکایت ش ــان و ش ــالب اصفه ــی وانق عموم
ــی  ــاب بانک ــت حس ــه پرین ــی، مالحظ خصوص
شــاکی پاســخ اســتعالم هــای انجــام شــده از 
ــرات و بانــک مربوطــه و متــواری  شــرکت مخاب
ــاع  ــت دف ــور جه ــدم حض ــن و ع ــودن متهمی ب
علــی رغــم ابــالغ هــای مکــرر و نظــر بــه ســایر 
ــر  ــه نظ ــده ب ــود در پرون ــارات موج ــن و ام قرائ
ــوق  ــرح ف ــه ش ــردگان ب ــکاری نامب دادگاه بزه
محــرز تشــخیص فلــذا مســتندًا بــه مــاده یــک 
ــاء ،  ــن ارتش ــازات مرتکبی ــدید مج ــون تش قان
ــاده 125  ــت م ــرداری و رعای ــالس و کالهب اخت
قانــون مجــازات اســالمی حکــم بــه محکومیــت 
ــغ مذکــور  ــه پرداخــت مبل ــردگان هریــک ب نامب
ــن  ــه پرداخــت همی ــک ب درحــق شــاکی و هری
مبلــغ در حــق صنــدوق دولــت بــه عنــوان 
جــزای نقــدی و هرکــدام بــه تحمــل یــک 
ســال حبــس تعزیــری صــادر واعــالم مــی 
دارد. ایــن رای غیابــی تلقــی و ظــرف 20 روز 
ــن دادگاه  ــی درای ــل واخواه ــالغ قاب ــخ اب از تاری
تجدیدنظــر  قابــل  200روز  ظــرف  وســپس 
 خواهــی در محاکــم تجدیدنظــر اســتان اصفهــان 

می باشد .
م الــف25040 رئیــس شــعبه 116 دادگاه کیفــری 

دو اصفهــان - حســین بیگــی

دادنامه 
 9609970354201119  : دنامــه  دا  شــماره 
تاریــخ تنظیــم : 96/7/29 شــماره پرونــده 
بایگانــی  شــماره   9509980359501562
 1562 کالســه  960551پرونــده   : شــعبه 
950998035950 شــعبه 116 دادگاه کیفــری دو 
ــی شهرســتان  ــور تجــاری و بازرگان ــع ام مجتم
ــای  ــم نه ــی ســابق( تصمی ــان )116 جزای اصفه
ــای  ــاکی: آق ــماره  9609970354201119 ش ش
ــانی  ــه نش ــدی ب ــد مه ــی فرزن ــن دهقان حس
اســتان اصفهــان - شهرســتان اصفهــان - شــهر 
اصفهــان - آبشــار - مجتمــع مســکونی آبشــار 

اســپادانابلوک نیلوفــر 1- واحــد 14- ط 2
متهم:آقــای ســینا لقانــی دول فرزنــد نــادر 
ــا 1.  ــام ه ــکان .:اته ــول الم ــانی مجه ــه نش ب
ــادی ــخاص ع ــه اش ــن ب ــرداری 2. توهی کالهب

پرونــده کالســه 1562 950998035950 شــعبه 
ــاری  ــور تج ــع ام ــری دو مجتم 116 دادگاه کیف
ــی  ــان )116 جزای ــتان اصفه ــی شهرس و بازرگان
ســابق( تصمیــم نهایــی شــماره دادگاه پــس از 
ــم رســیدگی را  ــده خت ــات پرون بررســی محتوی
ــه  ــال ب ــد متع ــتعانت از خداون ــا اس ــالم و ب اع
ــد. ــه صــدور رای مینمای ــادرت ب ــر مب شــرح زی

رای دادگاه  در خصــوص اتهــام اقــای ســینا 
لقائــی دول دائربــر کالهبــرداری بــه مبلــغ 
شــاکی  شــکایت  موضــوع  ریــال   1300000
آقــای حســن دهقانــی فرزنــد مهــدی نظــر بــه 
ــرای  ــت دادس ــر خواس ــده کیف ــات پرون محتوی
ــاکی  ــکایت ش ــان ش ــالب اصفه ــی و انق عموم
ــی  ــاب بانک ــت حس ــه پرین ــی، مالحظ خصوص
شــاکی ، پاســخ اســتعالم هــای انجــام شــده 
از بانــک مربوطــه متــواری بــودن متهــم وعــدم 
ــای  ــالغ ه ــم اب ــی رغ ــاع عل ــت دف حضــور جه
مکــرر و نظــر بــه ســایر قرائــن و امــارات موجود 
در پرونــده بــه نظــر دادگاه بزهــکاری نامبــرده با 
اصــالح عنــوان اتهامــی در کیفرخواســت تحــت 
ــرز  ــوق مح ــرح ف ــه ش ــرداری ب ــوان کالهب عن
ــون  تشــخیص فلــذا مســتندا بهمــاده یــک قان
تشــدید مجــازات  مرتکبیــن  ارتشــا اختــالس 
وکالهبــرداری حکــم بهمحکومیــت نامبــرده بــه 
ــه پرداخــت  پرداخــت مبلــغ مذکــور  نامبــرده ب
ــت  ــه پرداخ ــاکی و ب ــق ش ــور درح ــغ مذک مبل
مبلــغ مذکــور در حــق صنــدوق دولــت بــه عنوان 
ــس  ــال حب ــک س ــل ی ــدی و تحم ــزای نق ج
ــن رای  ــی دارد ای ــالم م ــادر وأع ــں ص تعزیری
ــالغ  ــخ اب ــی و ظــرف 20 روز .از تاری ــی تلق غیاب
قابــل واخواهــی درایــن شــعبه ســپس  ظــرف 
20 روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم 

ــی باشــد  ــان م تجدیدنظــر اســتان اصفه
الــف 25039رئیــس  شــعبه 116 دادگاه  .م 

کیفــری دو اصفهــان - حســین بیگــی

دادنامه 
 9609970354201124  : دنامــه  دا  شــماره 
تاریــخ تنظیــم : 96/7/30 شــماره پرونــده 
بایگانــی  شــماره    9409980366100691
 : کالســه   پرونــده   941398  : شــعبه 
دو  کیفــری  دادگاه   9409980366100691
مجتمــع امــور تجــاری و بازرگانــی شهرســتان 
ــای  ــم نه ــی ســابق  تصمی ــان 116 جزای اصفه
شــماره 1124 997035420 960 شــاکی: آقای 
ــه نشــانی  ــد غالمرضــا ب محمــد قــادری فرزن
اصفهان-اصفهــان خ مــدرس بــن قزوینــی پ 
ــد  ــان فرزن ــا مهدی ــای محمدرض ــم: اق 11 مته
عــزت الــه بــه نشــانی اصفهــان مجهــول 
المــکان  اتهــام هــا: 1. تهدیــد 2. هتــک 
حرمــت 3. توهیــن بــه اشــخاص عــادی 
دادگاه بابررســی محتویــات پرونــده ختــم 
رســیدگی را اعــالم و بــا اســتعانت از خداونــد 
ــدور  ــه ص ــادرت ب ــر مب ــرح زی ــه ش ــال ب متع
رای مینمایــد. رای دادگاه : در خصــوص اتهــام 
ــول  ــال مجه ــان فع ــا مهدی ــد رض ــای محم آق
ــای  ــه آق ــن نســبت ب ــر توهی ــر ب ــکان دای الم
ــه  ــا توج ــا ب ــد غالمرض ــادری فرزن ــد ق محم
ــاکی ،  ــکایت ش ــده ، ش ــات پرون ــه محتوی ب
ــی  ــرار ضمن ــن و اق ــارات شــهود و مطلعی اظه
ــرده در  ــه نامب ــر موج ــات غی ــم و دفاعی مته
ــورش  ــدم حض ــی و ع ــی بازجوی ــل قبل مراح
ــاع از  ــت دف ــیدگی دادگاه جه ــه رس در مرحل
ــرده  ــام نامب ــن اته ــا برای ــابی بن ــام انتس اته
محــرز و مســلم تشــخیص بــه اســتناد مــاده 
608 قانــون مجــازات اســالمی )تعزیــرات 
محکومیــت  بــه  حکــم   1375 مصــوب   )
ــه شــالق  ــه تحمــل 50 ضرب ــرده ب ــم نامب مته
در  مــی گــردد  اعــالم  و  صــادر  تعزیــری 
بــه  نامبــرده  شــاکی  اعتــراض  خصــوص 
ــب مورخــه 94/10/5 صــادره  ــع تعقی ــرار من ق
ــی و  ــرای عموم ــاری دادس ــعبه 42 دادی ازش
ــک  ــد و هت ــر تهدی ــی ب ــان مبن ــالب اصفه انق
حرمــت کــه بــه لحــاظ فقــدان ادلــه کافــی و 
ــه  ــدار یافت ــی اص ــال ارتکاب ــودن اعم ــرم نب ج
ــه براســاس  ــرض عن ــرار معت ــه ق ــه اینک نظرب
محتویــات پرونــده و منطبــق بــا موازیــن 
ــذا  ــه نحــو صحیــح صادرشــده و ل ــی وب قانون
مســتندآبه مــاده 273 قانــون آئیــن دادرســی 
اعتــراض  رد  92 ضمــن  مصــوب  کیفــری 
ــردد  ــی گ ــد م ــًا تائی ــادره عین ــاکی، قرارص ش
ــی  ــی تلق ــت غیاب ــمت نخس ــن رای در قس ای
ــل واخواهــی  ــالغ قاب ظــرف 20 روز پــس از اب
ــس  ــرف 20 روز پ ــپس ظ ــن دادگاه و س درای
محاکــم  در  تجدیدنظرخواهــی  قابــل  آن  از 
ــی باشــد ودر  ــان م ــر اســتان اصفه تجدیدنظ
ــت  ــی اس ــم دادگاه  قطع ــمت دوم تصمی قس
. /م الــف 25038 رئیــس شــعبه 116 دادگاه 

ــی ــین بیگ ــان - تحس ــری دو اصفه کیف

مزایده 
شــعبه اول  اجــرای احــکام شــورای حــل 
پرونــده  خصــوص  در  اصفهــان  اختــالف 
ناهیــد  لــه  اول   / ج  ش   980/96 کالســه 
ــری  ــی اب ــر فروغ ــه اصغ ــری علی ــی اب فروغ
– کوچــه  اکبــر  – هللا  جــی  خ  آدرس  بــه 
ــه و  ــوم ب ــت محک ــالک 11  باب ــا -23 پ صف
هزینــه هــای اجرایــی بــه مبلــغ 322230867 
ریــال  امــوال توقیفــی  بــه شــرح یکدســتگاه  
ــه شــماره  ــارس ب ــژو پ خــودروی   ســواری پ
انتظامــی13 ایــران 956 م 14مــدل 1387  
، خــودرو بعلــت تصــادف از ســمت جلــو 
ــور –  ــر ه - درب موت ــو پنج ــپر جل ــامل س ش
ــور – چــراغ هــا – سیســتم  فــن هــا – رادیات
فنــی وســپر عقــب خســارت دیــده  کــه بایــد 
تعمیــر گرددالســتیک هــا فرســوده – باطــری 
مســتهلک شــده بنــا بــه اظهــارات بیمــه دارد با 
توجــه بــه وضعیــت خــودرو  مــدل آن قیمــت 
ــون  ــده میلی ــغ هف ــه مبل ــر ب ــال حاض در ح
ــی  ــال ارزیاب ــان 17500000ری ــد هزارتوم وپانص
ــک از  ــراض هیچی ــورد اعت ــه م ــردد ک ــی گ م
ــردارد  ــت . در نظ ــه  اس ــرار نگرفت ــن ق طرفی
 96/9/12 مــورخ  در  ای  مزایــده  جلســه 
ــکام  ــرای اح ــل اج ــا 9 در مح ــاعت 10 ت درس
واقــع در خیابــان آتشــگاه روبــروی پمــپ 
بنزیــن  ســاختمان شــماره 2 دادگســتری 
شــرکت  طالبیــن  گــردد  مــی  برگــزار 
ــز ده  ــا واری ــد ب ــی توانن ــده  م ــه مزای درجلس
درصــد از مبلــغ پایــه بــه شــماره حســاب 
ــه  ــدام و ب ــی  اق ــک مل 2171350205001 بان
ــنهاددهنده  ــد پیش ــه نماین ــع و ارائ ــن مرج ای
باالتریــن قیمــت برنــده مزایــده خواهــد شــد . 
احــکام  اجــرای  مدیــر   24943 الــف  م 

اصفهــان اختــالف  حــل  شــوراهای 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای محمــد علــی صفاریــان بــه  شناســنامه 
شــماره 1453 بــه شــرح دادخواســت بــه 
کالســه 955/96 از ایــن دادگاه درخواســت 
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 
ــان  ــادروان داوود صفاری ــه ش ــح داده ک توضی
بــه شــماره شناســنامه 551 در تاریــخ 91/11/9 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
ــری  ــم زاده کوی ــته ابراهی ــه1( شایس ــت ب اس
فرزنــد محمــد بــه ش ش 1040 ، همســر، 2( 
ــه ش ش  ــد داوود ب ــان فرزن ــین صفاری حس
307 ، 3( عبــاس صفاریــان فرزنــد داوود  بــه 
ــد  ــان فرزن ــرت صفاری ش ش 727 ، 4( نص
داوود بــه ش ش 343 ، 5( اعظــم صفاریــان 
ــه ش ش 24 ، 6( حمیدرضــا  ــد داوود ب فرزن
ــه ش ش 24 ، 7(  ــد داوود ب ــان فرزن صفاری
ــه ش ش  ــد داوود ب ــان فرزن ــماء صفاری اس
ــه  ــد داوود ب ــان فرزن ــزت صفاری 307 ، 8( ع

ش ش 41083 ، 9( محمدعلــی صفاریــان 
فرزنــد داوود بــه ش ش 1453 ، فرزنــدان 
انجــام تشــریفات مقدماتــی  بــا  اینــک   .
ــک  ــت و ی ــک نوب ــور را در ی ــت مزب درخواس
مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
ــی  ــه از متوف ــا وصیتنمام ــی دارد و ی اعتراض
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر  نخســتین آگهــی 
ــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی  یــک مــاه ب

ــد شــد .  صــادر خواه
 قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف 
کاشــان ، فاطمــه حســین پــور م/الــف 1538

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــنامه  ــه  شناس ــزاان ب ــدرزاده ق ــم آذر حی خان
شــماره 844  بــه شــرح دادخواســت بــه 
کالســه 944/96 از ایــن شــورا درخواســت 
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 
ــدر  ــی حی ــادروان یحی ــه ش ــح داده ک توضی
زاده قــزاان بــه شــماره شناســنامه 34 در 
خــود  دائمــی  اقامتــگاه   96/06/01 تاریــخ 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
ــه1( مهــدی حیــدر  مرحــوم منحصــر اســت ب
ــه ش ش 267 ،  ــد یحیــی ب زاده قــزاان فرزن
2( حســین حیــدر زاده قــزاان فرزنــد یحیــی  
زاده  حیــدر  آذر   )3  ،  41682 ش  ش  بــه 
قــزاان  فرزنــد یحیــی بــه ش ش 844 ، 4( 
ــه  ــی ب ــد یحی ــزاان فرزن ــدرزاده ق ــا حی فریب
ش ش 892 ، 5(فاطمــه حیــدرزاده قــزاان 
فرزنــد یحیــی بــه ش ش 544 ، 6( ملیحــه 
ــه ش ش  ــی ب ــد یحی ــزاان فرزن ــدرزاده ق حی
ــاز  ــدان ، 7( جمیلــه حقیقــی خب 179 ،  فرزن
فرزنــد علــی بــه ش ش 852 همســر . اینــک 
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
مزبــور را در یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی 
ــی دارد و  ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای م
ــزد او  ــه  ن ــا وصیتنمامــه از متوفــی / متوفی ی
باشــد از تاریــخ نشــرآگهی ظــرف یــک مــاه به 
 شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد

 شد . 
 قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف 
کاشــان ، فاطمــه حســین پــور م/الــف 1541

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
نظــر بــه اینکــه خواهــان عبــاس حقگــو 
کاشــانی دادخواســتی بــه خواســته یــک 
ــه  ــال ب ــغ 1/250/000 ری ــه مبل ــک ب ــره چ فق
شــماره 187178 و هزینــه هــای دادرســی 
و تاخیــر تادیــه بــه طرفیــت علــی اکبــر 
صالحــی فرزنــد حســینعلی بــه مجتمــع 
شــوراهای حــل اختــالف کاشــان تقدیــم 
ــی  ــعبه 13 حقوق ــه ش ــاع ب ــس از ارج ــه پ ک
ــه 369/96  ــه کالس ــالف ب ــل اخت ــورای ح ش
ثبــت و بــرای تاریــخ 96/10/24 ســاعت 5 
عصــر وقــت رســیدگی تعییــن گردیــده از آنجــا 
ــکان  ــول الم ــر مجه ــوق الذک ــده ف ــه خوان ک
بــوده لــذا بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آئیــن 
ــالب در  ــی و انق ــای عموم دادرســی دادگاه ه
ــالغ مــی  ــرده اب ــه نامب ــب ب ــی مرات امــور مدن
گــردد کــه در وقــت مقــرر در جلســه دادرســی 
ــا  ــد ت ــرده میتوان ــا نامب ــوند . ضمن ــر ش حاض
قبــل از جلســه رســیدگی جهــت دریافــت 
ــه  ــم آن ب ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان نس
ــن  ــار ای ــد .انتش ــه نماین ــورا مراجع ــر ش دفت
آگهــی بــه منزلــه ابــالغ محســوب شــده و در 
صــورت عــدم حضــور شــورا تصمیــم مقتضــی 

ــود. ــد نم ــاذ خواه اتخ
حــل  شــورای   13 شــعبه  دفتــر  مســئول 

1534 م/الــف  کاشــان   اختــالف 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
نظــر بــه اینکــه خواهــان عبــاس حقگــو 
ــه  ــته مطالب ــه خواس ــتی ب ــانی دادخواس کاش
ســه  طــی  ریــال  میلیــون  ســی  مبلــغ 
بــه شــماره هــای 432930  فقــره چــک 
 ،  95/03/25  –  432932  ،  95/01/25  –
432933 – 95/04/25 و هزینــه دادرســی 
ــرای  ــان اج ــا زم ــه ت ــر تادی ــارت تاخی و خس
حکــم بــه طرفیــت جــالل نجفــی بــه مجتمــع 
شــوراهای حــل اختــالف کاشــان تقدیــم کــه 
پــس از ارجــاع بــه شــعبه 8 حقوقــی شــورای 
حــل اختــالف بــه کالســه 451/96 ثبــت 
ــر  ــاعت 16 عص ــخ 96/10/13 س ــرای تاری و ب
ــده از آنجــا کــه  وقــت رســیدگی تعییــن گردی
ــوده  ــکان ب ــول الم ــر مجه ــوق الذک ــده ف خوان
لــذا بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آئیــن 
ــالب در  ــی و انق ــای عموم دادرســی دادگاه ه
ــالغ مــی  ــرده اب ــه نامب ــب ب ــی مرات امــور مدن
گــردد کــه در وقــت مقــرر در جلســه دادرســی 
ــا  ــد ت ــرده میتوان ــا نامب ــوند . ضمن ــر ش حاض
قبــل از جلســه رســیدگی جهــت دریافــت 
ــه  ــم آن ب ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان نس
ــن  ــار ای ــد .انتش ــه نماین ــورا مراجع ــر ش دفت
آگهــی بــه منزلــه ابــالغ محســوب شــده و در 
صــورت عــدم حضــور شــورا تصمیــم مقتضــی 

ــود. ــد نم ــاذ خواه اتخ
حــل  شــورای   8 شــعبه  دفتــر  مســئول 

 1535 م/الــف  کاشــان  اختــالف 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون 
و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای 

ــد ســند رســمی فاق

برابــر آرای شــماره هــای ذیــل هیــات موضوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی 
ــد ســند رســمی  اراضــی و ســاختمانهای فاق
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح مس
دولــت آبــاد برخــوار بخــش 16 ثبــت اصفهــان 
بااســتناد اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی  و 
اســناد عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان ذیــل محرز 
ــون  ــاده 3 قان ــق م ــذا طب ــت ل ــده اس گردی
اراضــی  ثبتــی  تکلیــف وضعیــت  تعییــن 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و بــه 
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه 
ــی  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورت فاصل
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور اســناد 
مالکیــت متقاضیــان اعتراضی داشــته باشــند  
ــی  ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن م
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
ــورت  ــت در ص ــی اس ــد . بدیه ــم نماین تقدی
انقضــای  مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات اســناد مالکیــت 
ــت  ــند مالکی ــدور س ــد. ص ــد ش ــادر خواه ص
ــه دادگاه نیســت. مانــع از مراجعــه متضــرر ب
 139660302018000686 شــماره  رای  برابــر 
 139660302018000686 پرونــده  کالســه 
ــد  ــادی فرزن ــگ آب ــژه شــفیعی ین ــم منی خان
عبدالحســین  بشــماره شناســنامه 49194 
ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــان  نس ــادره از اصفه ص
ــر  ــاحت  250 مت ــه مس ــاب کارگاه ب ــک ب ی
ــالک  ــمتی از پ ــر روی قس ــی ب ــع احداث مرب
صنعتــی  منطقــه  در  واقــع  اصلــی    313
دولــت آبــاد بخــش 16 ثبــت اصفهــان در ازای 

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

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/08/15
اداره ثبــت اســناد و امــالک برخــوار   شــماره: 
745 /37/05/الــف/م بــه تاریــخ 96/07/23

دادنامه
ــه  ــماره دادنام ــه : 96/243 ش ــده کالس پرون
اختــالف  حــل  شــورای   96/08/09-633
ــه  ــان ب ــاد مهدی ــان : فره ــعبه دوم خواه ش
نشــانی امامــزاده نرمــی خیابــان مســلم 
پ  نریمانــی  شــهید  عقیــل کوچــه  ابــن 
ــانی  ــه نش ــری ب ــی مظاه ــده: مرتض 26خوان
مجهــول المــکان خواســته  گردشــکار: پــس 
از ارجــاع پرونــده بــه ایــن شــعبه و ثبــت آن 
بــه کالســه فــوق و طــی تشــریفات قانونــی و 
اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــاء قاضــی شــورا 
ــر  ــرح زی ــه ش ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس خت
مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد رای شــورا 
ــان  ــاد مهدی ــای فره ــوی آق ــوص دع در خص
بــه طرفیــت مرتضــی مظاهــری بــه خواســته 
حــق  و  ریــال   47500000 مبلــغ  مطالبــه 
الوکالــه کارشــناس و هزینــه دادرســی بــا 
عنایــت بــه نظریــه کارشــناس و عــدم حضــور 
خوانــده در جلســه رســیدگی بــا عنایــت 
ــل  ــن اتومبی ــه بی ــورت گرفت ــادف ص ــه تص ب
ــه  ــه نظری ــه ب ــا توج ــده و ب ــان و خوان خواه
کارشــناس رســمی دادگســتری و کارشــناس 
عالــی تصادفــات و امــور فنــی در مــورخ 
96/04/07 و 96/03/11 و نظــر ارائــه شــده 
ــون  ــده کامی ــر رانن ــزان تقصی ــر می ــی ب مبن
و   24 ع   838-13 انتظامــی  شــماره  بــه 
ــر  ــمند 43-961 ل 42 ه ــواری س ــده س رانن
ــا  ــت و ب ــده اس ــن ش ــد تعیی ــدام 50 درص ک
توجــه بــه تعییــن میــزان خســارت وارده بــه 
ــه میــزان 92000000  خــودرو ســواری ســمند ب
ریــال کــه 50 درصــد آن 46000000 ریــال مــی 
ــواد 198 و 519 و  ــه م ــتندا ب ــذا مس ــد ل باش
ــه  ــده را ب ــی خوان ــی مدن ــن دادرس 522 آیی
پرداخــت مبلــغ 46000000 ریــال بابــت هزینــه 
ــی  ــوم م ــان محک ــق خواه ــی در ح کارشناس
ــرف بیســت  ــی و ظ ــد .رای صــادره غیاب نمای
ــل واخواهــی  و ظــرف  ــالغ قاب روز پــس از اب
ــی در  ــر خواه ــد نظ ــل تجدی ــت روز قاب بیس

ــد.  ــی باش ــاد م ــت آب ــی دول دادگاه عموم
دفتــر شــعبه دوم مجتمــع شــماره یــک  

برخــوار  شهرســتان 
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

5/37/830/م الــف بــه تاریــخ 96/08/11

دادنامه
پرونــده کالســه : 96/291 شــماره دادنامــه 
اختــالف  حــل  شــورای   96/07/22-371
شــعبه ســوم خواهــان : امیــر زارعــان بــا 
وکالــت امیــر حســین مهــرداد امرالهــی فرزند 
احمــد بــه نشــانی بلــوار جانبــازان جنــب 
رضــا  حمیــد  برخوارخوانــده:  دادگســتری 
ــول  ــانی مجه ــه نش ــر ب ــد اکب ــائی فرزن انش
المــکان خواســته مطالبــه وجــه بــه انضمــام 
کلیــه هزینــه دادرســی و تاخیــر تادیــه و حــق 
الوکالــه وکیــل  شــورا بــا توجــه بــه محتویــات 
پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح 
ــد  ــی نمای ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــل مب ذی
دعــوی خواهــان  در خصــوص  رای شــورا 
امیــر زارعــان بــه وکالــت امیــر حســین 
خوانــده  طرفیــت  بــه  امرالهــی  مهــرداد 
حمیدرضــا انشــائی فرزنــد اکبــر بــه خواســته 
ــه شــماره هــای  ــه ی 7 فقــره چــک ب مطالب
 5000000 مبلــغ  بــه   95/08/10-873330
ریــال 2- 873342-95/07/04 بــه مبلــغ 
 95/07/20-873328 ریــال3-   56000000
-8524140  -4 ریــال   5000000 مبلــغ  بــه 

 -5 ریــال   8760000 مبلــغ  بــه   95/10/20
ــغ 37540000  ــه مبل 873343-96/01/24 ب

ریــال 6- 873328-95/07/16 بــه مبلــغ 
ــال عهــده بانــک صــادرات شــعبه  5000000 ری
فلکــه زینبیــه 7- چــک شــماره 022761-

94/08/20 بــه مبلــغ 5000000 ریــال عهــده 
ــا انضمــام مطلــق  ــاد ب بانــک ملــی دولــت آب
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــی ب ــارت دادرس خس
مســتندات  اصــول  و  خواهــان  تقدیمــی 
ــف  ــا وص ــه ب ــان و اینک ــل خواه ــرازی وکی اب
آگهــی در خوانــده  از طریــق نشــر  ابــالغ 
ــر عــدم  ــی ب ــه مبن ــه الیحــه و دفاعی هیچگون
اشــتغال ذمــه خویــش بــه ایــن شــورا ارائــه 
ننمــوده اســت لــذا خواســته خواهــان ثابــت 
و وارد تشــخیص دانســته و بــا اســتناد مــواد 
310 و 313 قانــون تجــارت و مــواد 198 و 
519 و قانــون آییــن دادرســی مدنــی و قانــون 
استفســاریه بــه تبصــره الحاقــی بــه مــاده 2 
قانــون اصــالح مــوادی از قانــون صــدور چــک 
ــه پرداخــت  ــده ب ــر محکومیــت خوان حکــم ب
ــد  ــال )یکص ــغ 122300000 ری ــه مبل ــا ب جمع
ــال  ــزار ری ــون و ســیصد ه و بیســت دو میلی
بابــت چــک هــای مذکــور و مبلــغ 2788750 
ریــال هزینــه دادرســی و مبلــغ 800000 ریــال 
ــل در حــق خواهــان  ــه وکی ــت حــق الوکال باب
رای صــادره  نمایــد  مــی  اعــالم  و  صــادر 
غیابــی اســت و ظــرف بیســت روز پــس 
ــورا و  ــن ش ــی و در ای ــل واخواه ــالغ قاب از اب
ــل اعتــراض و  ســپس ظــرف بیســت روز قاب
تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه هــای عمومــی 
حقوقــی شهرســتان برخــوار مــی باشــد ضمنــا 
ــدور  ــخ ص ــه از تاری ــر تادی ــوص تاخی در خص
ــر  ــول ب ــان وص ــت زم ــوف لغای ــک موص چ
ــی  ــان صــادر م ــورم در حــق خواه اســاس ت

ــد  .  نمای
ــک   ــماره ی ــع ش ــوم مجتم ــعبه س ــر ش دفت

شهرســتان برخــوار 
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

5/37/815/م الــف بــه تاریــخ 96/08/10

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
ــه  ــتی ب ــی دادخواس ــا کمال ــای محمدرض آق
خواســته الــزام بــه فــک پــالک بــه طرفیــت 
ــن دادگاه تســلیم کــه  ــه ای ــدی فتاحــی ب مه
بــه کالســه 96/640 ثبــت و بــرای تاریــخ 
وقــت  عصــر   16:45 ســاعت   96/11/03
رســیدگی تعییــن شــده اســت نظــر بــه 
ــکان میباشــد  ــول الم ــدگان مجه ــه خوان اینک
لــذا حســب مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامه 
هــای کثیــر االنتشــار طبــع و نشــر میشــود و 
از خوانــده مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی آیــد 
جهــت دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و در وقــت 
ــر  ــیدگی حاض ــت رس ــز جه ــوق نی ــرر ف مق

شــود. 
دفتــر شــعبه دوم مجتمــع شــماره یــک 

برخــوار شهرســتان  
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

5/37/827/م الــف به تاریــخ 96/08/10

آگهی حصر وراثت
آقــای مهــدی رســتمی شــاپور آبــادی  دارای 
شناســنامه شــماره 1293508713 بــه شــرح 
 1 بــه کالســه 660/96 ش ح  دادخواســت 
ــی  ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــت( از ای )وراث
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان رجبعلــی رســتمی شــاپور 
آبــادی بــه شــماره شناســنامه 1736 در تاریخ 
1396/04/17  اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه:1- فاطمــه صادقی شــاپور 
ــادی فرزنــد حیــدر ش.ش 6609823715  آب
ش.ش  مهــدی   )2( متوفــی(   )همســر 
1293508713 )3( محســن  ش.ش 468 
)4( ســعید ش.ش 1270317334 )5( روح 
ش.ش  بهــروز   )6(  93475 ش.ش  الــه 
شــاپور  رســتمی  همگــی   1271326582
آبــادی فرزنــد رجبعلــی  )فرزنــدان متوفــی( 
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
ــا  ــد ت ــی نمای ــی م ــور را آگه ــت مزب درخواس
ــه  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــس اعتراض ــر ک ه
تاریــخ نشــر  از  باشــد  او  نــزد  از متوفــی 
نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه 
تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــعبه اول ش ــس ش رئی

ــوار  برخ
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
5/37/832/م الــف بــه تاریــخ  1396/08/11

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
موســوی  مهــدی  ســید  آقــای  خواهــان: 
آقــای  بــه طرفیــت خوانــده  دادخواســتی 
محرمعلــی شــکری بــه خواســته مطالبــه 
چــک مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه 
شــماره پرونده کالســه 9609983751300532 
)حقوقــی(  عمومــی  دادگاه  اول  شــعبه 
ــیدگی  ــت رس ــت و  وق ــوار ثب ــتان برخ شهرس
مــورخ 1396/09/25 ســاعت 09:30 تعییــن که 
ــاده  ــوع م ــق موض ــتور دادگاه طب ــب دس حس
ــت  ــه عل ــی ب ــن دادرســی مدن ــون آئی 73 قان
مجهــول المــکان بــودن خوانــده و در خواســت 
خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
ــا خوانــده  کثیــر االنتشــار آگهــی مــی گــردد ت
ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار 
آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن 
اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت 
 مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر 

گردد.
دفتــر شــعبه اول دادگاه عمومــی حقوقــی 

ــوار برخ
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

ــه تاریــخ 96/08/10 5/37/823/م الــف ب
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9 گزارش ویژه
 آرای انضباطی در فدراسیون 

جا ماند
و  پرســپولیس  تیــم  دو  دیــدار  تکمیلــی  آرای 
اســتقالل از ســری رقابت هــای لیــگ برتــر در هفتــه 
دهــم، اعــالم شــد. بــا توجــه بــه آرای اعالم شــده از 
ســوی کمیتــه انضباطــی دربــاره دیــدار پرســپولیس 
و اســتقالل از هفتــه دهــم لیــگ برتــر و اعــالم آن 
در ســایت فدارســیون، بــه اطــالع می رســاند مــوارد 
ــن  ــه مت ــود ک ــاده ب ــر از آرای انضباطــی جــا افت زی

ــالم می شــود:  ــر اع ــه شــرح زی ــل ب رأی کام
داریــوش شــجاعیان، بازیکــن اســتقالل تهــران بــه 
ــه  ــرر ب ــات مک ــی و اعتراض ــار غیرورزش ــل رفت دلی
ــه دریافــت کارت زرد  ــه منجــر ب تصمیمــات داور ک
شــد، بــا توجــه بــه بنــد ۵ مــاده ۶۶ آیین نامــه بــه 
یــک جلســه محرومیــت از مســابقه و پرداخــت ۲۰ 

میلیــون ریــال جریمــه نقــدی محکــوم شــد. 
تیــم اســتقالل تهــران بــه دلیــل اعتــراض بــه 
ــغ ۱۰۰  ــه مبل ــابقه( ب ــمی )داور مس ــابقات رس مس

ــد.  ــوم ش ــدی محک ــه نق ــال جریم ــون ری میلی
شــفر، ســرمربی تیــم اســتقالل تهــران، بــه دلیــل 
رفتــار غیرورزشــی و غیرمســئوالنه بــه تذکــر کتبــی 

و درج در پرونــده محکــوم شــد.
 تیــم پرســپولیس تهــران تخلفاتــی مبنــی بــر 
ــازی کــه منجــر  ــه ســمت زمیــن ب ــاب اشــیا ب پرت
بــه تأخیــر در شــروع مســابقه شــد، داشــت. 
ــاده ۷۹  ــه م ــک و س ــای ی ــق بنده ــم طب ــن تی ای
انضباطــی بــه پرداخــت ۱۰۰ میلیــون ریــال جریمــه 

ــد.  ــوم ش ــدی محک نق
ــتقالل  ــم اس ــاگران تی ــی تماش ــل فحاش ــه دلی ب
تهــران بــه تیــم مقابــل، پرتــاب نارنجــک کــه منجــر 
بــه آســیب دیدگی یــک عــکاس شــد، پرتــاب 
ــابقه  ــروع مس ــر در ش ــه تأخی ــر ب ــه منج ــیا ک اش
شــد و بــا توجــه بــه ســابقه تخلفــات متعــدد 
ایــن تیــم در فصــل جــاری، تماشــاگران ایــن تیــم 
ــی  ــاده ۷۹ انضباط ــه م ــک و س ــای ی ــق بنده طب
ــمی  ــابقه رس ــک مس ــود در ی ــم خ ــی تی از همراه
ــر  ــد نظ ــل تجدی ــن رأی قاب محــروم هســتند؛ )ای

ــت(  اس
همچنیــن میــالد زکی پــور، بازیکــن تیــم اســتقالل 
ــه زدن  ــار غیرورزشــی و ضرب ــل رفت ــه دلی ــران، ب ته
بــه بازیکــن حریــف بــدون تــوپ کــه منجــر 
بــه تحریــک و اغتشــاش در تماشــاگران شــد، 
از همراهــی تیــم خــود در یــک دیــدار رســمی 
ــه  ــال جریم ــون ری ــد ۲۰ میلی ــوده و بای ــروم ب مح

ــردازد.  ــدی بپ نق
وریــا غفــوری، بازیکــن تیــم اســتقالل تهــران، نیــز 
بــه دلیــل اعتــراض بــه تصمیمــات داور، بــا تذکــر 

کتبــی روبــه رو شــد. 
شــجاع خلیــل زاده، بازیکــن تیــم پرســپولیس 
ــل دادن  ــار غیرورزشــی و ه ــل رفت ــه دلی ــران، ب ته
ــه  ــی، ب ــه پنالت ــل از زدن ضرب ــف قب ــن حری بازیک
یــک جلســه از همراهــی تیــم خــود در مســابقات 

ــد. ــروم ش ــمی مح رس

کوتاه اخبار 
علی حسینی به دنبال طالی المپیک

وزنه بــردار فــوق ســنگین ایــران گفــت: در مســابقات 
ــرا  ــم؛ چ ــت کن ــودم را ثاب ــم خ ــان می خواه ــی جه قهرمان
ــال طــالی المپیــک  ــه دنب ــد همــه ورزشــکاران ب ــه مانن ک
ــوب  ــل از آن خ ــابقات قب ــد در مس ــن بای ــتم؛ بنابرای هس

ــوم.  ــر ش ظاه
ــتانه  ــود در آس ــت خ ــاره  وضعی ــینی درب ــعید علی حس س
مســابقات وزنه بــرداری قهرمانــی جهــان بیــان کــرد: بعــد 
ــا  ــات ســبک تر شــد ت ــه داشــتیم، تمرین ــری ک از رکوردگی
بدن هایمــان اســتراحت کنــد و دو هفتــه آخــر، فشــار 
تمرینــات دوبــاره زیــاد می شــود تــا بــه اوج برســیم. 
اکنــون نیــز شــرایط بدنــی ام خــوب اســت و امیــدوارم در 

ــرم.  ــی بگی مســابقات نتیجــه خوب
او در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه در مســابقات قهرمانــی 
ــت: در  ــد، گف ــت کن ــوردی ثب ــه رک ــد چ ــان می خواه جه
ــر شــرایط  ــر شــوم. اگ ــم خــوب ظاه ــه اول می خواه وهل
ــن هســتم خــودم را  ــال ای ــه دنب ــی داشــته باشــم، ب خوب

ــن ظاهــر شــوم. ــم و غرورآفری ــت کن ثاب

 برخورد با دو تکواندوکار خاطی 
تیم ملی

ــال ۲۰۱۷ در  ــداد س ــن روی ــدو در آخری ــی تکوان ــم مل تی
اولیــن دوره مســابقات گرنداســلم جهانــی در چیــن حاضــر 

می شــود. 
ــب  ــی ترکی ــرای معرف ــی ب ــم مل ــی تی ــابقات انتخاب مس
اصلــی بــا حضــور تکوانــدوکاران حاضــر در اردو برگــزار شــد 

ــت.  ــم داش ــیه هایی ه ــه حاش ــه البت ک
مســعود حجــی زواره بــه شــکل عجیبی در اواســط مســابقه 
انصــراف داد تــا شــایعه خداحافظــی اش مطــرح شــود. از 
ــم در  ــدی ه ــد محم ــی و احم ــعید رجب ــر س ــوی دیگ س

طــول مســابقه بــا یکدیگــر درگیــری جزئــی داشــتند. 
ــاره  ــدو، درب ــی تکوان ــم مل ــرمربی تی ــاک، س ــدی بی ب مه
ــی  ــدی و رجب ــن محم ــری بی ــت: درگی ــات گف ــن اتفاق ای
ــای  ــی در ورزش ه ــن اتفاقات ــود و چنی ــدی نب ــی ج خیل
ــن دو  ــا ای ــا ب ــال حتم ــن ح ــا ای ــد. ب ــی رخ می ده رزم
نفــر برخــورد می کنیــم؛ چــون در فضــای تیــم ملــی بایــد 
مســابقات انتخابــی بــه شــکل دوســتانه تری برگــزار شــود. 
درســت اســت کــه حساســیت زیــاد بــوده و جــدال بــر ســر 
پیراهــن تیــم ملــی اســت، امــا درگیــری هیــچ توجیهــی 

نــدارد. 
وی افــزود: مســعود حجــی زواره یکــی از ملی پوشــان 
ــی  ــکر وقت ــدا را ش ــود و خ ــوب می ش ــا محس ــالق م بااخ
ــراف داد.  ــدارد، انص ــی الزم را ن ــه آمادگ ــد ک ــودش دی خ
ــری  ــوغ فک ــن بل ــه ای ــا ب ــان م ــی بازیکن ــدوارم تمام امی
برســند کــه وقتــی آمادگــی ندارنــد، خودشــان کنــار 
بکشــند. حجــی زواره هنــوز تصمیــم صددرصــد بــرای 
خداحافظــی نگرفتــه و مــن هــم هیــچ وقــت در تصمیــم 
ــم. ــت نمی کن ــی دخال ــرای خداحافظ ــوش ب ــک ملی پ ی
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ــم  ــه اردوی تی ــده ب ــان دعوت ش ــت بازیکن فهرس
ــا ســوپرایزهای کــی روش همــراه  ملــی همــواره ب
اســت. فــارغ از موافقــان و مخالفــان همیشــگی 
فهرســت تیــم ملــی، ایــن بــار شــاید جالب تریــن 
ــه اردوی  ــام در میــان فهرســت دعوت شــدگان ب ن
اتریــش، امیــر عابــدزاده اســت؛ فرزنــد دروازه بــان 
اســطوره ای فوتبــال ایــران احمدرضــا عابــدزاده کــه 
روزگاری عقــاب آســیا بــود؛ شــاید ایــن، اتفاقــی 

ــد.  اســت کــه خیلی هــا در انتظــارش بودن
نیامــده  پیــش  هیــچ گاه  فوتبــال  دنیــای  در 
ــود را از  ــد خ ــی بتوان ــن بزرگ ــد بازیک ــه فرزن ک
ــه  ــل ب ــرون بکشــد و تبدی ــدرش بی ــر ســایه پ زی
بازیکــن بزرگ تــری شــود. همــواره فرزنــدان 
ــزرگ پدرانشــان  ــام ب ــر ن ــال در زی ســتارگان فوتب
ــام پدرانشــان  ــون شــده اند و از آن هــا جــز ن مدف
ــت. ــده اس ــی نمان ــال باق ــن فوتب ــری در زمی اث

ــات  ــن اتفاق ــم از ای ــم ک ــان ه ــال خودم در فوتب
ــن  ــد پروی ــد اســطوره هایی مانن نداشــته ایم؛ فرزن
یــا ناصــر حجــازی بــا وجــود همــه تالش هایشــان 
ــام خانوادگی شــان  هیــچ گاه نتوانســتند در حــد ن
ظاهــر شــوند و خیلــی زود از فوتبــال محو شــدند.

 بازگشت عابدزاده به درون دروازه
ــازه ای  ــیر ت ــا در مس ــدزاده پ ــر عاب ــاال امی ــا ح ام
گذاشــته اســت. فرزنــد »عقــاب آســیا« کــه مانند 

ــارج از  ــال ها در خ ــت، س ــان اس ــدرش دروازه ب پ
ایــران زندگــی کــرد. او مــدت کوتاهــی بــه ایــران 
ــرای خــود  بازگشــت، امــا نتوانســت جایگاهــی ب
ــرای  ــود را ب ــم خ ــی زود تصمی ــد و خیل ــدا کن پی

ــی کــرد.  ــران عمل ــال در خــارج از ای ادامــه فوتب
او در ایــن راه پــس از حضــور در انگلســتان و 
آمریــکا رهســپار فوتبــال پرتغــال شــد و بــا حضور 
در تیــم ماریتیمــو ایــن شــانس را پیــدا کــرد که در 
یکــی از لیگ هــای خــوب اروپایــی فعالیــت کنــد. 

ــان  ــر بازیکن ــی ب ــی مبتن ــال، فوتبال ــال پرتغ فوتب
ــن  ــت؛ از ای ــی اس ــدت هجوم ــه ش ــی و ب تکنیک
ــه شــدت  رو دروازه بان هــا در لیــگ ایــن کشــور ب
تحــت فشــار مهاجم هــای حریــف هســتند و 
همیــن امــر هــم بــه رشــد آن هــا کمــک شــایانی 

می کنــد.
ــدان نتوانســته  ــن مــدت چن ــر در ای ــد امی  هرچن
ــی حضــور داشــته باشــد، امــا در  در ترکیــب اصل
همیــن فرصــت اندکــی هــم کــه بــه دســت آورده 
آنقــدر خــوب کار کــرده کــه توانســته نظــر مربــی 

ســختگیر تیــم ملــی را بــه خــود جلــب کنــد.
ــی روش  ــوس ک ــوی کارل ــدزاده از س ــوت عاب دع
ــا  قطعــا اتفاقــی نیســت و همــه می دانیــم کــه ب
ــان خــوب  وجــود داشــتن تعــداد زیــادی دروازه ب
ــه  ــک زدن هم ــال مح ــان در ح ــی روش همچن ک
ــر از  ــی اســت. او بهت ــام جهان ــرای ج ــا ب گزینه ه
ــک  ــی ی ــام جهان ــه در ج ــد ک ــی می دان ــر کس ه
تیــم بــرای موفقیــت بایــد در همــه زمینه هــا 
بی نقــص باشــد و دروازه بــان، رکــن مهمــی از 

ــت.  ــن ماجراس ای
هم اکنــون چــه در لیــگ داخلــی و چــه خــارج از 
کشــور مــا چندیــن دروازه بــان خــوب داریــم؛ امــا 
فــراز و نشــیب های ایــن دروازه بان هــا باعــث 
ــت  ــرای تس ــی ب ــر فرصت ــی روش از ه ــده ک ش
ــد کــه  ــد اســتفاده کن کــردن دروازه بان هــای جدی
ــر  ــدزاده دیگ ــک عاب ــام ی ــه ن ــه ب ــار قرع ــن ب ای

ــاده اســت.  افت
ــان  ــای دروازه ب ــد ج ــر نتوان ــچ گاه امی ــاید هی ش
بی نظیــری ماننــد پــدرش را بــا آن کاریزمــا پــر 
ــد؛ امــا دســت کم بســیاری از فوتبال دوســت ها  بکن
ــر  ــدزاده دیگ ــک عاب ــور ی ــاهد حض ــد ش امیدوارن

ــام او،  ــا ن ــا شــاید ب ــران باشــند ت درون دروازه ای
ــده شــود. خاطــرات خــوب گذشــته برایشــان زن

 فهرست بازیکنان تیم ملی
ــرای  ــی ب ــم مل ــت تی ــن فهرس ــه آخری ــی ب نگاه
دیــدار تدارکاتــی برابــر پانامــا و احتمــاال ونزوئــال؛ 

ــر اســت: ــه شــرح زی ــی ب فهرســت تیــم مل
ــپولیس،  ــد از پرس ــا بیرانون ــا: علیرض دروازه بان ه
امیــر عابــدزاده از ماریتیمــو پرتغــال، محمدرشــید 

مظاهــری از ذوب آهــن
ــی  ــت گروزن ــدی از اخم ــالد محم ــان: می مدافع
ــر،  ــد قط ــی از الس ــی پورعلی گنج ــیه، مرتض روس
رامیــن رضاییــان از اوســتنده بلژیــک، روزبــه 
چشــمی از اســتقالل تهــران، ســعید آقایــی از 
ســپاهان، ســید جــالل حســینی از پرســپولیس، 

ــران. ــتقالل ته ــوری از اس ــا غف وری
هافبک هــا: احمــد عبــدهللا زاده از فــوالد خوزســتان، 
اکبــر ایمانــی از پدیــده، علــی کریمــی از ســپاهان، 

از  حاجی صفــی  احســان  دژاگــه،  اشــکان 
ــد ابراهیمــی از اســتقالل  ــان، امی پانیونیــوس یون
تهــران، ســعید عزت اللهــی از آمــکار روســیه، 

ــوئد. ــوندز س ــدوس از اوسترس ــامان ق س
مهاجمــان: علیرضــا جهانبخــش از آلکمــار هلنــد، 
یونــان،  المپیاکــوس  از  انصاری فــرد  کریــم 
ــی  ــدی طارم ــک، مه ــارلوا بلژی ــی از ش کاوه رضای
از پرســپولیس، مهــدی ترابــی از ســایپا، رضــا 
ــون  ــردار آزم ــد، س ــن هلن ــژاد از هیرنفی قوچان ن
از  امیــری  وحیــد  و  روســیه  روبیــن کازان  از 

پرســپولیس.
ــران پنجشــنبه ســاعت ۲۲  ــال ای ــی فوتب ــم مل تی
ــال  ــی فوتب ــه مصــاف تیــم مل ــران ب ــه وقــت ای ب
ــاال  ــان احتم ــن ملی پوش ــی رود. همچنی ــا م پانام
۲۲ آبان مــاه در کشــور هلنــد بــه مصــاف ونزوئــال 
می رونــد. دیــداری کــه هنــوز در  هالــه ای از ابهــام 

قــرار دارد.

نگاهی به فهرست تیم ملی در آستانه دیدارهای تدارکاتی

بازگشت عابدزاده به دروازه تیم ملی

مدیــر عامــل باشــگاه پرســپولیس بعدازظهــر روز شــنبه بــا اعالم 
اســتعفا از پســت خــود، از حمیدرضــا گرشاســبی خواســته 

اســت زمــام امــور مدیریتــی را در باشــگاه بــر عهــده بگیــرد.
 علی اکبــر طاهــری کــه بــه نظــر از ادامــه دار شــدن ماجراهــای 
باشــگاه  اداره  مشــکالت  و  مالــی  مصائــب  بــه  مربــوط 
ــه شــدت عمــل ســازمان  ــا ادام پرســپولیس خســته شــده، ب
بازرســی در موضــوع بازنشســته ها، اســتعفای خــود را بــه 

ــرد.  ــالم ک ــفاهی اع ــورت ش ص
ایــن اتفــاق در شــرایطی رخ داد کــه باشــگاه پرســپولیس درگیــر 
ــگ  ــور در لی ــرای حض ــدارک ب ــع آوری م ــل جم ــن مراح آخری
ــل  ــه دلی ــود ب ــا ب ــه مدت ه ــری ک ــت. طاه ــان آسیاس قهرمان
مشــکالت مالــی و پیامدهــای آن و همین طــور مســائل اداری 
ــر  ــتعفا فک ــه اس ــود ب ــن خ ــتگی در ذه ــه بازنشس ــوط ب مرب
ــش  ــه و پی ــود را گرفت ــی خ ــم قطع ــار تصمی ــن ب ــرد، ای می ک

از ســفر بــه کربــال و عتبــات عالیــات کــه بیســت روز بــه طــول 
خواهــد انجامیــد، هیئت مدیــره را در جریــان ایــن تصمیــم 

ــت.  گذاش
بــا وجــود اصــرار اعضــا، طاهــری از تصمیــم خــود کوتــاه نیامــده 
و اگرچــه وزیــر ورزش هــم مخالــف ایــن جدایــی اســت، امــا 
ــژه  ــرد؛ به وی ــی ک ــی تلق ــد قطع ــئله را بای ــن مس ــر ای ــه نظ ب
کــه قوانیــن ســختگیرانه جدیــدی در ســازمان بازرســی علیــه 

ــت.  ــده اس ــع ش ــته ها وض ــاره بازنشس ــری دوب به کارگی
حــاال مدیریــت پرســپولیس در یــک بــازه زمانــی نامشــخص بر 
عهــده حمیدرضــا گرشاســبی خواهــد بــود. او بــا ســوابق طوالنی 
مدیریتــی در مناصــب مختلــف وزارت ورزش و ســازمان تربیــت 
ــش از  ــه بی ــرد ک ــل می گی ــری تحوی ــتی را از طاه ــی، پس بدن
هرچیــز نیــاز بــه پولســازی بــرای رفــع و رجــوع مشــکالت مالی 

دارد.

مرتضــی تبریــزی و ساســان انصــاری، دو مهاجــم 
ــی کــی روش قــرار  ــی، در لیســت نهای تیم هــای اصفهان
نگرفتنــد تــا بــه اردوهــای بعــدی چشــم داشــته باشــند. 
مرتضــی تبریــزی و ساســان انصــاری بــه همــراه رشــید 
مظاهــری، ســعید آقایــی و علــی کریمــی، ۵ بازیکنــی 
ــات  ــان در تمرین ــهر اصفه ــده ش ــه از دو نماین ــد ک بودن
ــان دو مهاجــم  ــا در پای ــی حضــور داشــتند؛ ام ــم مل تی
ــی  ــرد خوب ــوع عملک ــه درمجم ذوب آهــن و ســپاهان ک
ــی  ــت نهای ــی در فهرس ــته اند، جای ــم نداش ــگ ه در لی
کــی روش پیــدا نکردنــد و در رقابــت بــا ســایر مهاجمــان 
ــژاد و  ــون، قوچان ن ــش، آزم ــر جهانبخ ــی نظی ــم مل تی
ســامان قــدوس، مهــدی طارمــی، وحیــد امیــری و کاوه 

رضایــی قافیــه را باختنــد. 
ــگ  ــای لی ــم رقابت ه ــه یازده ــان هفت ــا پای ــزی ت تبری

برتــر ۵ گل زده کــه البتــه 4تــای آن هــا در پیــروزی ۶ بــر 
۰ مقابــل اســتقالل خوزســتان بــه ثمــر رســیده اســت. 

ــا  ــه ت ــرار دارد ک ــاری ق ــان انص ــر ساس ــوی دیگ در س
اینجــای رقابت هــا تنهــا یــک بــار گلزنــی کــرده کــه آن 
ــا ساییده شــدن ســرش در میانــه راه بــه شــوتی  هــم ب
بــوده کــه مهــرداد محمــدی بــه ســمت دروازه زده                                                                                      

ــود.  ب
ــی کــه  دو مهاجــم سبزپوشــان و طالیی پوشــان اصفهان
تیم هایشــان هــم بــه ترتیــب بــا ۱3 و ۱۱ امتیــاز شــرایط 
خوبــی در لیــگ هفدهــم ندارنــد، بــرای حضــور در جــام 
ــه درخشــش بیشــتری در رقابت هــای لیــگ  ــی ب جهان
ــه  ــان شــاخصی ک ــا بازیکن ــت ب ــا در رقاب ــد ت ــاز دارن نی
ــر او را  ــد نظ ــی دارد، بتوانن ــی روش در بخــش تهاجم ک

بــرای حضــور در لیســت تیــم ملــی جلــب کننــد.

ورزش

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم لــه: محســن فاطمــه 
نبــی بــا وکالــت خانــم پریســا غفــوری محکــوم 
علیهــم : عبــاس براتــی کهریزســنگی   بــه 
ــه  ــه : ب ــوم ب ــکان  محک ــول الم ــانی مجه نش
ــخ ۹۶/۰8/۰۲  ــه تاری موجــب رأی شــماره 3۱۶ ب
حــوزه شــعبه 4  شــورای حــل اختــالف برخــوار  
ــت  ــه : پرداخ ــت ب ــوم اس ــه محک ــوم علی محک
ــته و  ــل خواس ــت اص ــال باب ــغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ری مبل
ــی  ــه دادرس ــت هزین ــال باب ــغ ۲۵۵۰۰۰۰ ری مبل
و مبلــغ ۶۰۰۰۰۰۰ ریــال حــق الوکالــه وکیــل و 
خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ صــدور چــک تــا 
ــی  ــی م ــادره غیاب ــم رای ص ــرای حک ــخ اج تاری
باشــد هزینــه اجــرا بــر عهدهــی محکــوم علیــه 
ــون اجــرای احــکام  ــاده 34 قان ــی باشــد . م م
ــالغ  ــه اب ــه محکــوم علی ــه ب : همیــن کــه اجرائی
شــد ، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف 
ــا  ــذارد  ی ــرا بگ ــع اج ــه موق ــرا ب ــاد آن ده روز مف
ــا  ــه بدهــد ی ــرای پرداخــت محکــوم ب ترتیبــی ب
مالــی معرفــی کنــد کــه اجرای حکــم و اســتیفاء 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه 
خــود قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد باید 
ظــرف مهلــت مذبــور صــورت جامــع دارایــی خود 
ــی  ــد و اگــر مال ــه قســمت اجــرا تســلیم کن را ب

ــد.   ــدارد صریحــا اعــالم نمای ن
دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یــک 

برخــوار شهرســتان 
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
۵/3۷/83۱/م الــف بــه تاریــخ  ۱3۹۶/۰8/۱۱

تاریخ ارسال آگهی: ۹۶/۰8/۱۱

آگهی وقت رسیدگی و دادخواست 
وضمائم به آقای / خانم روح اله 
پارسای ده باال  فرزند  ماشااله  

شــماره ابالغنامــه : ۹۶۱۰۱۰۶۷۹۶۹۰۰83۹ شــماره 
ــی  ــماره بایگان ــده : ۹۶۰۹۹8۶۷۹۰۰۵3۷ ش پرون
 ۹۶/8/۶ : تنظیــم  تاریــخ   ۹۶۰۵3۷ : شــعبه 
خواهــان مجتبــی شــامحمدی دادخواســتی 
ــاال   ــه پارســای ده ب ــده روح ال ــه طرفیــت خوان ب
بــه خواســته مطالبــه  مطــرح کــه بــه ایــن 
شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه 
ــری  ــعبه 3۹  دادگاه کیف ۹۶۰۹۹8۶۷۹۰۰۵3۷ ش
دو مجتمــع امــور تجــاری و بازرگانــی شهرســتان 
اصفهــان-)۱۱۶ جزایــی ســابق (  ثبــت و وقــت 
رســیدگی بــه تاریــخ ۹۶/۹/۲۰ســاعت ۱۵:3۰ 
تعییــن  شــده اســت کــه حســب دســتور دادگاه 
طبــق موضــوع مــاده ۷3 قانــون آییــن دادرســی 
مدنــی  بعلــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده  
ــت در  ــک نوب ــب ی ــان مرات ــت خواه و در خواس
ــی مــی شــود  ــد کثیراالنتشــار آگه یکــی از جرای
ــخ  ــس از تاری ــاه پ ــک م ــرف ی ــده ظ ــا خوان ت
انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه  و 
ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم 
ــت  ــت و در وق ــم را دریاف ــت و ضمائ دادخواس
 مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر گــردد .

م الف ۲۵۰۱۹
ــعبه  ــالف ش ــل اخت ــورای ح ــر ش ــئول  دفت مس
3۹ حقوقــی شــورای حــل اختــالف اصفهــان 
)مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم ( مینــا اقــارب 

ــت   پرس

آگهی وقت رسیدگی 
شــماره ابالغنامه : ۹۶۱۰۱۰۰3۵4۷۰۶4۵۷ شــماره 
ــده : ۹۶۰۹۹8۰3۶۲۵۰۰۹۱۹ شــماره بایگانــی  پرون
 ۹۶/8/۷  : تنظیــم  تاریــخ   ۹۶۰۹۶۵  : شــعبه 
شــاکی  اداره جهــاد کشــاورزی دادخواســتی 
بــه طرفیــت خوانــده محمــد میرزائــی بــه اتهــام 
تغییــر غیــر مجــاز کاربری اراضــی و باغهــا  تقدیم 
دادگاه هــای عمومــی شهرســتان اصفهــان نمــوده 
کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه ۱۲۱  دادگاه  
ــی ســابق  ــان )۱۲۱( جزای کیفــری ۲ شــهر اصفه
ــاال   ــاغ ب ــار ب ــان خ چه ــان اصفه ــع در اصفه واق
خ شــهید نیکبخــت ســاختمان دادگســتری کل 
ــاع و  ــاق ۲۲۵ ارج ــه ۲ ات ــان طبق ــتان اصفه اس
ــت رســیدگی  ــه وق ــده ک ــت گردی ــه کالســه  ثب ب
ــن   ــاعت ۹:3۰ تعیی ــخ ۱3۹۶/۹/۱8  س ــه تاری ب
ــکان  ــول الم ــت مجه ــه عل ــذا ب ــت ل ــده اس ش
ــم و درخواســت خواهــان /  ــده/ مته ــودن خوان ب
ــد  ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی ــاکی مرات ش
کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده/ 
ــاد  ــالع از مف ــی و اط ــر آگه ــس از نش ــم پ مته
ــانی  ــالم نش ــن اع ــه و ضم ــه دادگاه مراجع آن ب
کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را 
دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی 

ــردد . ــر گ حاض
ــری دادگاه   ــور دفت ــدی ام ــف ۲4۹۶4 متص م ال
شــعبه ۱۲۱ دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان )۱۲۱ 

جزایــی ســابق ( مصطفــی رمضانــی فــر 

آگهی وقت رسیدگی 
شــماره ابالغنامــه : ۹۶۱۰۱۰۰3۵4۷۰۶4۵۱ شــماره 
پرونــده : ۹۶۰۹۹8۰3۵88۰۰۵۲۲ شــماره بایگانــی 
 ۹۶/8/۷  : تنظیــم  تاریــخ   ۹۶۱۱۲۹  : شــعبه 
شــاکی  اداره جهــاد کشــاورزی دادخواســتی بــه 
طرفیــت خوانــده رضــا حــق شــناس  بــه اتهــام 
تغییــر غیــر مجــاز کاربری اراضــی و باغهــا  تقدیم 
دادگاه هــای عمومــی شهرســتان اصفهــان نمــوده 
کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه ۱۲۱  دادگاه  
ــی ســابق  ــان )۱۲۱( جزای کیفــری ۲ شــهر اصفه
ــاال  خ شــهید  ــاغ ب ــار ب ــان خ چه ــع در اصفه واق
نیکبخــت ســاختمان دادگســتری کل اســتان 
اصفهــان طبقــه ۲ اتــاق ۲۲۵ ارجــاع و بــه کالســه  
ــخ  ــه تاری ــیدگی ب ــت رس ــه وق ــده ک ــت گردی ثب
۱3۹۶/۹/۱8  ســاعت ۹:۰۰ تعییــن  شــده اســت 
لــذا بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده/ 
ــب  ــان / شــاکی مرات ــم و درخواســت خواه مته
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهی 
ــر  ــس از نش ــم پ ــده/ مته ــا خوان ــود ت ــی ش م
ــه  ــه دادگاه مراجع ــاد آن ب ــی و اطــالع از مف آگه
و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم 

دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت 
ــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر گــردد  مق

ــری دادگاه   ــور دفت ــف ۲4۹۶۵ متصــدی ام .م ال
شــعبه ۱۲۱ دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان )۱۲۱ 

جزایــی ســابق ( مصطفــی رمضانــی فــر 

 دادنامه
دادنامــه  شــماره   ۹۶/۲۹۹  : پرونــده کالســه 
ــعبه  ــالف ش ــل اخت ــورای ح ۵۰۰-۹۶/۰۷/۲3 ش
ــده: مرتضــی  4 خواهــان : محمــد قدیــری خوان
مرادیــان بــه نشــانی مجهــول المــکان خواســته 
الــزام بــه انتقــال ســند گردشــکار: پــس از ارجــاع 
ــه کالســه  ــت آن ب ــن شــعبه و ثب ــه ای ــده ب پرون
ــه  ــی و اخــذ نظری ــوق و طــی تشــریفات قانون ف
مشــورتی اعضــاء قاضــی شــورا ختــم رســیدگی 
ــدور  ــه ص ــادرت ب ــر مب ــرح زی ــه ش ــالم و ب را اع
ــوی  ــوص دع ــورا در خص ــدرای ش ــی نمای رای م
ــان  ــه طرفیــت مرتضــی مرادی ــری ب محمــد قدی
ــه  ــر خان ــور در دفت ــه حض ــزام ب ــته ال ــه خواس ب
ــه  ــدل ۱38۷ ب ــمی ال ۹۰ م ــند رس ــال س و انتق
شــماره ۵3- 3۷۷ ج ۹۲ بــا توجــه بــه قولنامــه 
و  خواهــان  مابیــن  فــی   ۹۵/۰۶/۲8 مورخــه 
ــان  ــند خواه ــال س ــت انتق ــه باب ــده و اینک خوان
ــی باشــد  ــکار م ــان بده ــده ۵۰۰۰۰۰ توم ــه خوان ب
ــی رغــم  ــده عل ــه عــدم حضــور خوان ــا توجــه ب ب
ــی در شــورا حاضــر  ــت کاف ــی و مهل ــالغ قانون اب
نشــده و الیحــه ارســال ننمــوده اســت لــذا 
دعــوی خواهــان را وارد  تشــخیص و مســتندا بــه 
مــواد ۱۰،۲۱۹،۲۲۰،۲۲3،3۶۲،3۶۷ قانــون مدنــی 
و مــواد ۵۱۹ و ۱۹8 ق آ د م حکــم بــه الــزام 
خوانــده بــه حضــور در دفترخانــه اســناد رســمی 
ــه شــماره ۵3- و انتقــال ســند ســواری ال ۹۰ ب

3۷۷ ج ۹۲ مــدل ۱38۷ بــه نــام خواهــان و 
نیــز پرداخــت مبلــغ ۱88۷۵۰ ریــال بابــت هزینــه 
دادرســی در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی 
ــه  ــان ب ــغ ۵۰۰۰۰۰ توم ــان مبل ــز خواه ــردد و نی گ
ــی و  ــادره غیاب ــد رای ص ــت نمای ــده پرداخ خوان
ظــرف بیســت روز قابــل واخواهــی در ایــن شــورا 
و ســپس ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل 
تجدیــد نظــر خواهــی در دادگســتری برخــوار مــی 
باشــد. دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یک  
شهرســتان برخــوار  شــماره نامــه اداره فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی ۵/3۷/8۲3/م الــف بــه تاریــخ 

۹۶/۰8/۱۰

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
ــا وکالــت  آقــای ســید مهــدی موســوی خــواه ب
آقــای رضــا فــروزان مهــر دادخواســتی بــه 
بــه طرفیــت ۱-معصومــه  خواســته مطالبــه 
ــرده  ــکری ک ــی ش ــد عل ــای محم ــدل و آق کهن
ــه  ــه کالس ــه ب ــلیم ک ــن دادگاه تس ــه ای ــن ب میه
ــاعت  ــخ ۹۶/۱۰/۱۱ س ــرای تاری ــت و ب ۹۶/۶۱۹ ثب
تعییــن شــده  ۰4:۰۰ عصــر وقــت رســیدگی 
اینکــه خوانــدگان مجهــول  بــه  اســت نظــر 
المــکان میباشــد لــذا حســب مــاده ۷3 قانــون 

ــت در  ــک نوب ــب ی ــی مرات ــی مدن ــن دادرس آئی
یکــی از روزنامه هــای کثیــر االنتشــار طبــع و 
ــه  ــوت ب ــور دع ــده مذک ــود و از خوان ــر میش نش
ــی  ــخه ثان ــت نس ــت دریاف ــد جه ــی آی ــل م عم
دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر دادگاه مراجعــه 
ــیدگی  ــت رس ــز جه ــوق نی ــرر ف ــت مق و در وق

ــود.  ــر ش حاض
یــک  شــماره  مجتمــع  اول  شــعبه  دفتــر 
شهرســتان  برخــوار  شــماره نامــه اداره فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی ۵/3۷/8۲4/م الــف بــه تاریــخ 

۹۶/۰8/۱۰

دادنامه
ــه ۱۷۵- ــماره دادنام ــه : ۹۶/4 ش ــده کالس پرون

۹۶/۰4/۲۵ شــورای حــل اختــالف شــعبه 4 
خواهــان : صمــد معصومــی خوانده: عبدالحســن 
گل شــکوه بــه نشــانی مجهــول المــکان خواســته 
ــخ ۹۶/۰8/۰۲  ــه تاری ــی ب ــه/ رای تصحیح مطالب
ــعبه 4  ــه ش ــاده جلس ــوق الع ــرر ف ــت مق در وق
شــورای حــل اختــالف برخــوار بــه تصــدی امضاء 
ــه  ــده کالس ــت پرون ــکیل اس ــل تش ــده ذی کنن
۹۶/4 تحــت نظــر اســت شــورا بــا بررســی اوراق 
و محتویــات پرونــده و رای اصــداری متوجــه 
اشــتباه در تحریــر نــام خوانــده ردیــف اول 
ــالم  ــیدگی را اع ــم رس ــذا ،خت ــت علیه ــده اس ش
ــرح  ــه ش ــال ب ــد متع ــتعانت از خداون ــا اس و ب
ــی  ــی م ــدور رای تصحیح ــه ص ــادرت ب ــل مب ذی
نمایــد. رای نصحیحــی شــورا نظــر بــه ایــن که در 
ــماره ۹۶/۰4/۲4-۱۷۵  ــه ش ــداری ب ــه اص دادنام
ــف  ــده ردی ــام خوان ــه ۹۶/4 ن ــده کالس در پرون
ــپ  ــر و تای ــین تحری ــتباه عبدالحس ــه اش اول ب
ــی  ــن رای تصحیح ــب ای ــه موج ــت ب ــده اس ش
ــات  ــان و محتوی ــا لحــاظ دادخواســت خواه و ب
ــواد 3۰۹ از  ــه م ــده مســتندا ب و مندرجــات پرون
قانــون آییــن دادرســی مدنــی و مــاده ۲8 قانــون 
ــده  ــک خوان ــام کوچ ــالف ن ــل اخت ــورای ح ش
ــی  ــالم م ــن اع ــالح و عبدالحس ــف اول اص ردی
گــردد،دادن رونوشــت رای تصحیحــی بــدون 
ــد .  ــی باش ــوع م ــلیمی ممن ــت رای تس رونوش
رای صــادره حضــوری  و ظــرف بیســت روز پــس 
از ابــالغ قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محــکام 
عمومــی حقوقــی شهرســتان برخــوار مــی باشــد. 
دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یــک  

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

۵/3۷/8۱۹/م الــف بــه تاریــخ ۹۶/۰8/۰۹

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه ۹۶۱۰۵۱ خواه ــده کالس ــوص پرون در خص
ســیاوش اســتکی دادخواســتی مبنــی برمطالبــه 
مبلــغ 3۱۷۰۰۰۰۰ ریــال   بــه طرفیــت ایمــان 
رســیدگی  وقــت  و  نمــوده  تقدیــم  طغیانــی 
۹۶/۹/۱8ســاعت  مــورخ   ............ روز  بــرای 
بــه   باعنایــت   . اســت  8:3۰تعییــن گردیــده 
مجهــول المــکان بــودن خوانــده مراتــب در جراید 

منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه 
ایــن شــعبه واقــع در خیابــان ســجاد- اول 
خیابــان  اربــاب – روبــه روی مدرســه نیلــی 
پــور – جنــب ســاختمان صبــا – پــالک ۵۷ کــد 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــتی 8۱۶۵۷۵۶44۱ ش پس
ــی  ــان – شــعبه 4۵ مراجعــه و نســخه ثان اصفه
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت 
ــی   ــالغ قانون عــدم حضــور در وقــت رســیدگی اب
 تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 

شد.
شــماره: ۲4۹۹۷م الــف  مدیــر دفتــر شــعبه 4۵ 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــده کالســه ۹۶۰84۲ خواه در خصــوص پرون
ســیدحجت هللا هاشــمی دادخواســتی مبنــی 
ــوری  ــش ک ــی بخ ــت عل ــه طرفی ــه   ب برمطالب
ــرای روز  ــیدگی ب ــت رس ــوده و وق ــم نم وندتقدی
.........   مــورخ ۹۶/۹/۱8ســاعت ۱۲:۰۰تعییــن 
گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول المــکان 
بــودن خوانــده مراتــب در جرایــد منتشــر تــا 
خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه 
واقــع در خیابــان ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – 
روبــه روی مدرســه نیلــی پــور – جنب ســاختمان 
ــتی 8۱۶۵۷۵۶44۱  ــد پس ــالک ۵۷ ک ــا – پ صب
ــعبه 3۲  ــان – ش ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 

مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد.
شــماره: ۲4۹۷۲م الــف  مدیــر دفتــر شــعبه 3۲ 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 
40/201 بخش 14 ثبت اصفهان

نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک 
ــع در  ــماره 4۰/۲۰۱ واق ــالک ش ــن پ ــه زمی قطع
ــی   ــده ثبت ــق ســوابق و پرون ــه طب بخــش  ۱4 ک
بــه نــام مصطفــی محمــد پــور لمجیــری فرزنــد 
ــت و  ــت اس ــان ثب ــرکا ء   در جری ــن و ش حس
ــه عمــل  ــی آن  ب ــد حــدود قانون ــات تحدی عملی
ــمت  ــتور قس ــه دس ــا ب ــک بن ــت این ــده اس نیام
ــای  ــق تقاض ــت و طب ــون ثب ــاده ۱۵ قان ــر م اخی
نامبــرده تحدیــد حــدود پــالک مرقوم در روز ســه 
شــنبه مــورخ ۹۶/۹/۷ ســاعت ۹ صبــح  در محــل 
شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه موجــب 
ــی  ــار م ــن اخط ــه مجاوری ــه کلی ــی ب ــن آگه ای
گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی 
ــن  ــات مالکی ــد و اعتراض ــور یابن ــل حض در مح
ــت از  ــون ثب ــاده ۲۰ قان ــق م ــن مطاب ــا مجاوری ی
تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 3۰ 

ــه خواهــد شــد.  روز پذیرفت
تاریخ انتشار : ۹۶/8/۱۵

 م الــف ۲۵۵48 رئیــس منطقــه  ثبــت اســناد و 
امــالک غــرب اصفهــان – حیــدری 

آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه 
9500195

ششــدانگ پــالک ۲4۶۵ فرعــی از ۱۵ اصلــی 
واقــع در بخــش دوحــوزه ثبتــی کاشــان بــه 
ــی کــوی  ــه یثرب ــه ال ــان آی نشــانی کاشــان خیاب
شــهید پــاک طینــت کوچــه نهــم )مقابــل کبابــی 
ــت ۱4۷۶3 در صفحــه  ــل ثب ــه ذی مقصــودی( ک
3۵۲ دفتــر ۹۶ امــالک بــه نــام ابوالفضــل مقــدم 
امیــن ثبــت و ســند مالکیــت صــادر گردیــده بــا 
ــول  ــوار بط ــه دی ــماال ب ــخصات ش ــدود و مش ح
۹ متــر بــه پــالک ۶۷44 اصلــی شــرقا پــی بــه 
طــول ۱۹/۵۰ متــر بشــماره ۶ فرعــی از ۶84۲ 
اصلــی جنوبــا درب و دیــوار بــه طــول ۹ متــر بــه 
قســمتی کــه جــزء کوچــه شــده اســت غربــا پــی 
ــک  ــماره ی ــه ش ــر ب ــول ۲۰ مت ــه ط ــترک ب مش
فرعــی از ۶۷43 اصلــی و طبــق نظــر کارشــناس 
رســمی ششــدانگ پــالک فــوق، در حــال حاضــر 
ــدود ۲۵  ــت ح ــا قدم ــکونی  ب ــورت مس ــه ص ب
ســال دارای عرصــه بمســاحت۱۷۷/۶ متــر مربــع 
ــع و همکــف  ــن بمســاحت ۱۰۹ مترمرب و زیرزمی
بمســاحت ۱۰۶ مترمربــع و طبقــه اول بمســاحت 
۷۶ مترمربــع و پارکینــگ بــه مســاحت ۱۲ متــر 
ــع  ــاط ســازی بمســاحت ۶۰ مترمرب ــع و حی مرب
ــی ،  ــقف آهن ــر و س ــی :آج ــح مصرف ــا مصال ب
ــنگ ،  ــای س ــرامیک و نم ــک و س ــف موزائی ک
حیــاط ســازی دیــوار آجــری بــا نمــای ســنگ  و 
ــه  ــا ب ــرق و گاز جمع ــای شــهری آب و ب امتیازه
ــی  ــی و قطع ــال ارزیاب ــغ 4/۵۱8/4۰۰/۰۰۰ری مبل
ــند  ــق س ــه طب ــاال ک ــرده ب ــی نامب ــده ملک گردی
رهنــی شــماره 8۶۲۷۹-۱3۹3/۰۷/۱۲ دفترخانــه 
اســناد رســمی ۱۹ کاشــان دررهــن بانــک قوامین 
ــده  ــتقر ش ــان مس ــین کاش ــام حس ــعبه ام ش
اســت ، از ســاعت ۹ الــی ۱۲ روز ســه شــنبه 
مــورخ ۱3۹۶/۰۹/۱4 در واحــد اجــرای اســناد 
رســمی کاشــان واقــع در بلــوار باهنــر نبــش 
میــدان جهــاد محــل اداره ثبــت اســناد وامــالک 
بــه مزایــده گــزارده میشــود .مزایــده از مبلــغ پایــه 
4/۵۱8/4۰۰/۰۰۰ ریــال شــروع و بــه هرکــس کــه 
خریــدار باشــد بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی 
نقــدا فروختــه مــی شــود . الزم بــه ذکــر اســت 
پرداخــت بدهی هــای مربــوط بــه آب، بــرق 
ــتراک و  ــق اش ــعاب و ح ــق انش ــم از ح و گاز اع
مصــرف در صورتیکــه مزایــده دارای آنهــا باشــد و 
ــوارض شــهرداری  ــی و ع ــای مالیات ــز بدهی ه نی
ــم  ــه رق ــم از اینک ــده اع ــخ مزای ــا تاری ــره ت و غی
قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بعهــده 
برنــده مزایــده اســت ضمــن آنکــه پــس از مزایده 
در صــورت وجــود مــازاد ، وجــوه پرداختــی بابــت 
هزینه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده 
ــا چنانچــه روز  مزایــده مســترد مــی گــردد ضمن
مزایــده مصــادف بــا تعطیــل رســمی غیرمترقبــه 
گــردد، مزایــده اولیــن روز اداری بعــد از تعطیلــی 
خواهــد  مقــرر  مــکان  و  ســاعت  همــان  در 
ــه ــی بیم ــند رهن ــق س ــده طب ــورد مزای ــود. م  ب

 می باشد.

روزنامــه  در  نوبــت  یــک  آگهــی  ایــن 
 کثیراالنتشــار مورخ ۱3۹۶/۰8/۱۵ درج و منتشــر

 می گردد./
ــلمانی ۱4۵۰/ م  ــان س ــت کاش ــس اداره ثب  رئی

الــف

اجــرای  جهــت  پــوالدی  محمــود  آقــای 
محمــد  زهــرا  خانــم  طــالق  صیغــه 
بــه  هفتــه  یــک  مــدت  ظــرف  حســینی 
مراجعــه کاشــان  طــالق   ۱۵ خانــه    دفتــر 

 بفرمائید. 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه ۹۶۰۶۱۷ خواه ــده کالس ــوص پرون در خص
ــه  ــی برمطلب ــتی مبن ــری دادخواس ــدی باق مه
وجــه    بــه طرفیــت مهــدی مردانگاهــی گلهینــی 
تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز 
یکشــنبه   مــورخ ۹۶/۹/۱۹ســاعت 4:3۰تعییــن 
گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول المــکان 
خواهــان  تقاضــای  حســب  خوانــده  بــودن 
ــی  ــن دادرس ــون آئی ــاده ۷3 قان ــه م ــتندا ب مس
ــده  ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای ــی، مرات مدن
ــع  ــن شــعبه واق ــه ای ــت رســیدگی ب ــل از وق قب
ــارراه  ــان خ شــیخ صــدوق شــمالی چه در اصفه
ــورای  ــرم ش ــع ح ــهدای مداف ــع ش وکال  مجتم
ثانــی  نســخه  و  مراجعــه  اختــالف    حــل 
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت 
ــی   ــالغ قانون عــدم حضــور در وقــت رســیدگی اب
 تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد

 شد.
  3۱ شــعبه  دفتــر  الــف   ۲4۹88م  شــماره: 

اصفهــان اختــالف  حــل  شــورای 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ خانــه 
پــالک شــماره ۲۲۶8 فرعــی از ۲۷/۶۱  واقــع 
ــق رای  ــه طب ــان  ک ــت اصفه ــش  ۱4 ثب در بخ
ــه  ــی مبارک ــواد مدن ــید ج ــام س ــه ن ــات   ب هی
فرزنــد ســید قاســم  مفــروز و   در جریــان ثبــت 
ــی آن   ــدود قانون ــد ح ــات تحدی ــت و عملی اس
بــه عمــل نیامــده اســت اینــک بنــا بــه دســتور 
ــق  ــت و طب ــون ثب ــاده ۱۵ قان ــر م ــمت اخی قس
تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــالک مرقــوم 
در روز یــک شــنبه مــورخ ۹۶/۹/۵ ســاعت ۹ 
ــد  ــل خواه ــه عم ــروع و ب ــل ش ــح  در مح صب
ــه  ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــه موج ــذا ب ــد، ل آم
مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت 
ــد و  ــی در محــل حضــور یابن ــن آگه ــرر در ای مق
مطابــق  مجاوریــن  یــا  مالکیــن  اعتراضــات 
مــاده ۲۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت 
ــا 3۰ روز پذیرفتــه خواهــد  مجلــس تحدیــدی ت

 شد. 
تاریخ انتشار : ۹۶/8/۱۵

م الــف ۲۵۶3۵ رئیــس منطقــه  ثبــت اســناد و 
امــالک غــرب اصفهــان – حیدری

،،
فارغ از موافقان و مخالفان همیشگی 
ــار شــاید  فهرســت تیــم ملــی، ایــن ب
جالب تریــن نــام در میــان فهرســت 
اتریــش  اردوی  بــه  دعوت شــدگان 

ــدزاده اســت امیــر عاب

امروز دوشنبه 15 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 570 روزنامه

مهاجمان اصفهانی از قطار تیم ملی جا ماندنداستعفای علی اکبر طاهری قطعی شد



پیشهناد فیلم

چهارشنبه

کارگردان: سروش محمدزاده
نویسنده: پیمان ناجی

ــی، هســتی  ــان درویــش، نســیم ادب بازیگــران: آرم
ــام  ــین ش ــینی، امیرحس ــهاب حس ــر، ش مهدوی ف
قاســمی،  گیتــی  حاج فتحعلــی،  الهــام  بیاتــی، 
فرخنــده فرمانــی زاده، رســول ادهمــی، نیمــا راد، پیــام 
اینالویــی، محمدرســول صفــری، حمیدرضــا جانبــاز، 
امیــر کــوروش زاده، بهنــاز بستان دوســت، صمــد 
ــو ملت دوســت،  ــار، آری ــدی حاج صف ــت زاده، مه عدال
ایلیــا کیــوان، پانتــه آ کیقبــادی، احســان ناجــی، 

ــی. علیرضــا خاتم
 تحلیل فیلم

»چهارشــنبه«، فیلمــی اســت کــه خالقیت هــای 
ــن  ــه مت ــا گاه ب ــن خالقیت ه ــیار دارد. ای ــی بس فرم
ــد و  ــاد می کن ــی ایج ــب خوب ــت، تناس ــط اس مرتب
تأثیرگــذار واقــع می شــود؛ امــا گاه بی ارتبــاط اســت. 
ایــن مســئله ای اســت کــه ســینمای مــا سال هاســت 
ــری  ــرم بص ــاز در ف ــت. فیلمس ــده اس ــار آن ش دچ
فضــای  بــا  خودنمایــی کنــد. کاری  می خواهــد 
موجــود در متــن نــدارد. می خواهــد جلوه ســازی 
ــر  ــا ه ــن کار را ب ــد و ای ــان ده ــودی نش ــد و خ کن

ــد.  ــد، می کن ــتش برس ــه دس ــه ب ــه ای ک فیلمنام
جــان فــورد می گویــد: »هیــچ گاه نبایــد بــرای خلــق 
احساســات از اداهــای تکنیکــی اســتفاده کــرد« 
و ایــن مســئله ای اســت کــه در ســینمای ایــران 

ــت. ــده اس ــوش ش فرام
فیلــم »چهارشــنبه«، روایتــی را بیــان می کنــد کــه در 
آن یــک موقعیــت، محــور کنش هــا و واکنش هــای 
ــدام  ــا هــر ک ــوان ب شخصیت هاســت و از آنجــا می ت
آشــنا شــد. یــک واقعــه در گذشــته )2 ســال قبــل( 

رخ داده و قتلــی صــورت گرفتــه اســت. 
ــتیم  ــاهد آن هس ــم ش ــه در فیل ــی ک ــت فعل موقعی
آنجایــی آغــاز می شــود کــه ســلیم )شــهاب  از 
حســینی( می خواهــد رضایــت بدهــد و بــرادرش 
ــت.  ــام اس ــد انتق ــش( مترص ــان دروی ــر )آرم طاه
ــا،  ــات، برخورده ــام اختالف ــأ تم ــالف منش ــن اخت ای
ــدام  ــر ک ــط ه ــه توس ــت ک ــا و واکنش هاس کنش ه

از شــخصیت ها شــاهد آن هســتیم.

حرف و نقل

ــرداری  ــان تصویرب ــس از پای ــوی پ ــا پرت  کامبوزی
»کامیــون« در ســه کشــور عــراق، ســوریه و ایــران، 
فیلمــش را بــرای صداگــذاری بــه دســت پرویــز آبنــار 
ســپرد. در ایــن اثــر ســینمایی ســعید آقاخانــی، نیکــی 
کریمــی، تروســکا جــوال، رامیــن راســتاد، یعقــوب 
 پرســا، نســرین مــرادی و ... بــه ایفــای نقــش 

می پردازند.
 دیویــد لینــچ، کارگــردان برجســته ســینمای آمریکا 
دوازدهمیــن جایــزه یــک عمــر دســتاورد هنــری 
جشــنواره فیلــم رم را از پائولو ســورنتینو، کارگــردان نامی 

ایتالیایــی دریافــت کــرد.
ــون،  ــینما و تلویزی ــر س ــت، بازیگ ــد ایراندوس  احم
دربــاره آخریــن فعالیت هایــش در ســینما گفــت: یــک 
فیلــم ســینمایی دارم کــه بــرای عیــد اکــران می شــود 
کــه بســیاری از بازیگــران  هالیــوودی از جملــه آنجلینــا 
جولــی در آن ایفــای نقــش کرده انــد. مــن در ایــن فیلم 

نقــش بادیــگارد را دارم.
ــه عنــوان صــدای مانــدگار   چنگیــز جلیلونــد کــه ب
ســینما و تلویزیــون ایــران شــناخته می شــود بــا 
نمایــش »پــدر« بــه کارگردانــی محمــود زنده نــام از 29 

ــی رود. ــه م ــان روی صحن آب
ــن  ــی »روب ــه کارگردان ــدان« ب ــم ســوئدی »می  فیل
اوســتلوند« کــه نگاهــی هجوآمیــز بــه دنیــای هنــر دارد 
و در جشــنواره فیلــم کــن امســال جایــزه نخــل طــالی 
بهتریــن فیلــم را از آن خــود کــرد، بــا نامــزدی در پنــج 
ــی،  ــدی، کارگردان ــن کم ــم، بهتری ــن فیل ــاخه بهتری ش
فیلمنامــه و بهتریــن بازیگــر مــرد، پیشــتاز ســی ُامین 

ــام گرفــت. ــا ن ــم اروپ ــز فیل دوره جوای
ــاره حضــور در فیلــم ســینمایی   پژمــان بازغــی درب
ــه«، از  ــش »بل بل ــفید 2« در نق ــونی س ــوی پیش »آه
ایفــای نقــش در اثــری مختــص بــه کــودک و نوجــوان 
ــراز  ــر، اب ــازی در ایــن اث ــه ســبک جدیــدی از ب و تجرب
خرســندی کــرد و آن را جــزو افتخــارات خــود در عرصــه 

فیلــم و ســریال دانســت.
 فیلــم ســینمایی »هجــوم« بــه کارگردانــی شــهرام 
مکــری از دوشــنبه 15 آبــان در گــروه ســینمایی »هنــر و 

تجربــه« بــه اکــران درمی آیــد.
 علیرضــا محمــودزاده بــا گلــه از کمبــود ســالن های 
ــه مســئوالن  ــرد ک ــان ک ــاز دم دراز« بی ــش »حقه ب نمای
تنهــا دربــاره حمایــت از ســینمای کــودک حــرف 

می زننــد و در عمــل حمایتــی صــورت نمی گیــرد.
 انیمیشــن ســینمایی »رهایــی از بهشــت« ســاخته 
علــی نــوری اســکویی بــه جشــنواره ای در چــک رفــت.

 امیــر قمیشــی، تهیه کننده »چشــم شــب روشــن«               
از تهیــه یــک ویژه برنامــه ویــژه شــب یلــدا خبــر داد.

ــه  ــب« ب ــه ابوغری ــینمایی »تنگ ــم س ــط فیل  ضب
ــید. ــهر رس ــه چرمش ــی ب ــرام توکل ــی به کارگردان

ــزه  ــه کســب جای ــق ب ــران موف ــم »حــد« از ای  فیل
بهتریــن فیلمبــرداری در جشــنواره »بلیدینــگام« شــد.

ــازون«  ــر« و اســتودیو »آم ــرادران وارن ــی »ب  کمپان
ــاس  ــر اس ــی ب ــه ای تلویزیون ــاخت مجموع ــرای س ب
مجموعــه رمــان »اربــاب حلقه هــا« نوشــته »جــی.آر.آر 

ــتند. ــره هس ــال مذاک ــن« در ح تالکی

کوتاه اخبار 

عکاسی از آسمان
گروه فرهنگالهام صباغی

E.Sabaghi@eskimia.ir

برنهــارد النــگ، عــکاس پــرآوازه آلمانــی و متولد شــهر مونیخ، 
نزدیــک بــه دو دهــه اســت بــه حرفــه عکاســی می پــردازد. 

او از ســال 2010 بــا تمرکــز بــر روی عکــس هوایــی، 
چشــم اندازهایی بــا موضــوع صنعــت، حیــات وحــش 
ــه ایــن ســبب  و طبیعــِت سراســر جهــان، تهیــه کــرده و ب
بــر  عــالوه  عکس هایــی کــه  اســت.  شــده  مشــهور 
ــی  ــه نوع ــدن و ب ــد تم ــاختاری، منتق ــی س زیبایی شناس

دســت اندازی بشــر بــه طبیعــت بکــر هســتند. 
النــگ ســعی کــرده رابطــه انســان بــا طبیعــت را از زاویــه ای 
ــورت  ــه ص ــتر ب ــی او بیش ــای هوای ــرد. عکس ه ــو بنگ ن
ــدی  ــه نظــر می رســد و دارای ترکیب بن نقاشــی انتزاعــی ب

رنگارنــگ و دلنشــین اســت. 
کادربندی هــای هوشــمندانه ای کــه در آن رنــگ، خــط، 
ــر از  ــه ای بی نظی ــری مجموع ــر بص ــایر عناص ــکل و س ش
نظــم و دقــت را نشــان می دهــد و منتقل کننــده یــک 
ــیار  ــار بس ــن آث ــدن ای ــت. دی ــدی اس ــر ج ــام و تلنگ پی
دلچســب اســت. او بــا اســتفاده از هلیکوپتــر یــا به وســیله 
یــک هواپیمــای ســبک، عکس هــای خــود را از زاویــه دیــد 

ــده برداشــته اســت.  چشــم پرن
ــا  ــی رود ت ــر م ــاال و باالت ــرای عکاســی ب ــگ ب ــن الن دوربی
جایــی کــه دیگــر از فردیــت خبــری نیســت و مــا بــه نظــاره 
ــه مخاطــب  ــک کل واحــد می نشــینیم. چشــم اندازی ک ی
را بــا جزئیــات و کلیــات، بــه طــور همزمــان درگیــر می کنــد. 
ایــن زاویــه دیــد کــه ورای افــق انســانی اســت بــا هــدف 
نشــان دادن زیبایــی، تحــول و نابــودی زمیــن شــکل گرفته 
اســت. نقــش ویــژه النــگ در تلفیــق ایــن دو دیــدگاه عیان 
می شــود. او مبــارزه مــداوم بــرای همزیســتی بیــن بشــر و 
زمیــن را همزمــان بــه تصویــر می کشــد؛ ماننــد تصویــری 
ــان طبیعــت بکــر  ــور جــاده ای خاکســتری را از می کــه عب
ــا نگرش هــای  ــد ب ــر می توان ــن تصاوی ــد. ای نشــان می ده
مختلــف دیــده شــود؛ بــه عنــوان مثــال در تصویــر مزرعــه 
ــد  ــگاه اول می توان ــه، ردیــف الله هــای کاشته شــده در ن الل
بــه راحتــی بخشــی از یــک لبــاس یــا حتــی فــرش قلمداد 
ــدر، ماشــین های  ــن ترتیــب در عکــس بن ــه همی شــود. ب
حمــل بــار می تواننــد اســباب بازی یــا آجرهــای رنگــی بــه 
نظــر بیاینــد؛ امــا درواقــع هــدف از ایــن ســاختار دقیــق کــه 
ــه رخ  ــز ب ــی اش را نی ــش زیبایی شناس ــکاس دان در آن ع
می کشــد، شــرح خصومــت میــان نظــم دلپذیــر طبیعــت 

و تخریــب ناشــی از تأثیــر انســان اســت.
النــگ بــا تصاویــرش می خواهــد تغییــرات تدریجــی 
چهــره زمیــن را کــه از نــگاه انســان پنهــان اســت، آشــکار 
ــی  ــای زیاده خواه ــد پیامده ــت بتوان ــدوار اس ــد و امی کن
ــد. ــره، را بنمایان ــت ک ــب زیس ــل تخری ــن عام ــان، ای انس

فیلــم  در  حضــور  ترکیــه ای،  بازیگــر  یشــیل چای،  نــورگل 
ســینمایی »جــن زیبــا« و ایفــای نقــش یــک زن ایرانــی را در 

ــت.  ــاوت دانس ــه ای متف ــن کار، تجرب ای
یشــیل چای در ایــن فیلــم نقــش زنــی را بــازی می کنــد 
ــردن را از دســت  ــی صحبت ک ــه، توانای ــک حادث ــس از ی ــه پ ک
ــرد  ــه ســر می ب ــران ب می دهــد. او کــه از دو هفتــه پیــش در ای
ــاره نقــش دالرام در فیلــم »جــن زیبــا« بیــان  جزئیاتــی را درب

کــرد. 
او بــا اشــاره بــه اینکــه حضــور در ایــن نقــش بــرای او تجربــه ای 
تــازه بــوده، گفــت: »عــادت بــه ســر کــردن چــادر برایــم ســخت 
ــر  ــی بهت ــتین االن خیل ــای نخس ــبت روزه ــه نس ــا ب ــود؛ ام ب
هســتم در ایــن زمینــه. در اینجــا همکارانــم بــه مــن می گوینــد 
ــم  ــس می کن ــم ح ــودم ه ــد. خ ــن می آی ــه م ــی ب ــادر خیل چ
چــادر بــه مــن می آیــد و زیبایــی اســرارآمیزی می دهــد. 

ــن نیســت؟«  ــران همی ــی اســرارآمیز ســینمای ای زیبای
ــاره شــرایط  ــا« شــب کار هســتند. او درب ــروه »جــن زیب او و گ
ــدار  ــح بی ــا صب ــب شــب ها ت ــت: »اغل ــز گف ــان نی کار در اصفه
ــای  ــیک فیلم ه ــای کالس ــبک کاره ــادآور س ــن ی ــتیم و ای هس
ســینمایی اســت. بســیار عالقه منــد هســتم فرصتــی بــه دســت 

بیــاورم و شــهر اصفهــان را بگــردم.« 
ــازی در  ــت: »ب ــران گف ــینمای ای ــاره کار در س ــن درب او همچی
نقــش یــک ایرانــی در فیلمــی ایرانــی کار دشــواری اســت؛ امــا 
ــد و  ــادی دارن ــتند و درک زی ــواز هس ــیار مهمان ن ــا بس ایرانی ه

ــد.«  ــلط دارن ــان تس ــه کار حرفه ای ش ب
ــادری،  ــس م ــق، ح ــده عش ــا« نمایش دهن ــن زیب ــم »ج فیل
ــا لحــن کمــدی ســیاه اســت. گــرد  تنهایــی و اســرار زندگــی ب
هــم آمــدن دوســتداران یشــیل چای در اصفهــان هــر از گاهــی 
موجــب بــروز مشــکالتی بــرای ادامــه فیلمبرداری شــده اســت.

محمــد احســانی، مدیــر شــبکه نســیم، در پاســخ بــه 
ایــن ســؤال کــه چــرا ایــن شــبکه در طــول مــاه محــرم 
ــگی  ــت همیش ــت و از فعالی ــژه ای نداش ــدات وی تولی
خــود فاصلــه گرفتــه، گفــت: همان طــور کــه می دانیــد 
ــرم  ــاه مح ــارف در م ــکل متع ــه ش ــیم ب ــبکه نس  ش
و صفــر ســعی می کنــد برنامه هــای تأمینــی روی 
ــا ایــن حــال مــا امســال چنــد برنامــه  آنتــن ببــرد؛ ب
ــزار  ــا »ه ــی از آن ه ــه یک ــم ک ــد کرده ای ــم تولی را ه
داســتان« بــود و دیگــری »هــوش برتــر« و همچنیــن 
ــاز« کــه در حــال پخــش اســت.  مجموعــه »کتــاب ب
همــه ایــن برنامه هــا بــا حــال و هــوای مــاه محــرم و 

صفــر تناســب بیشــتری داشــت. 
ــی  ــو« جزئیات ــه »عبدی ش ــاره مجموع ــانی درب احس
مجموعــه  ایــن  گفــت:  و  داد  ارائــه  برنامــه  از 

ــک  ــی ی ــورت ترکیب ــه ص ــت و ب ــی نیس تمام نمایش
همچنیــن  و  نمایــش  و  دارد  گفت وگــو  بخــش 
شــده  گرفتــه  نظــر  در  آن  بــرای  آیتم هایــی کــه 
ــبکه  ــد ش ــه برن ــم ب ــه ه ــدوارم آن برنام ــت. امی اس
ــمت های  ــط قس ــال ضب ــروه در ح ــود و گ ــل ش تبدی
ایــن برنامــه هســتند؛ در تــالش هســتیم اگــر کارهــا 
 بــه خوبــی پیــش بــرود، پــس از پایــان مــاه محــرم 
ــه را  ــن برنام ــع االول ای ــاز ربی ــا آغ ــان ب ــر همزم و صف

ــم.  ــرای پخــش شــبکه نســیم در نظــر بگیری ب
دارد  تئاترگونــه  برنامــه شــکلی  ایــن  افــزود:   وی 
و مبتنــی بــر توانایی هــای عبــدی اســت کــه بــه 
ــه  ــع ب ــد و درواق ــتالژیک می ده ــه نوس ــه جنب برنام
ــان  ــا هم ــرده ب ــازی ک ــه او ب ــی ک ــکلی کاراکترهای ش

لحــن و لهجه هــا در برنامــه یــادآوری می شــود.
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ــر  ــه 1939 هیتل ــم ژانوی ــه در یک ــی ک هنگام
از غــرب و در 17 ســپتامبر همــان ســال 
لهســتان حملــه  بــه  از شــرق  اســتالین 
ــد؛  ــاز ش ــانی آغ ــگ دوم جهــ ــد، جن کردن
جنگــی فراگیــر کــه بیشــتر کشــورها را درگیر 
کــرد. در آن روزهــای آتــش و خــون، عــده ای 
ــد و  ــارت درآمدن ــه اس ــز ب ــتانی ها نی از لهس
ــی  ــاری و زندگ ــال کار اجب ــد س ــس از چن پ
بــر  روســیه،  در  طاقت فرســا  و  ســخت 
اســاس توافــق متفقیــن بــه ایــران پناهنــده 

ــدند.  ش

ــت  ــن در موقعی ــل قرارگرفت ــه دلی ــران ب ای
جغرافیایــی ویــژه، کشـــوری مهاجرپذیــر 
ــی  ــای باستان شناس ــی یافته ه ــوده؛ بعض ب
از حفریــات و آثــار بــه جــا مانــده از گذشــته 
گــواه ایــن موضــوع اســت. بــر ایــن اســاس 
در جریــان جنــگ جهانــی دوم، عــده ای 
پناهنــده  اصفهــان  بــه  لهســتانی ها  از 
ــخت  ــی س ــا زندگ ــس از مدت ه ــدند و پ ش
و ســرگردانی در اســتپ های قزاقســتان و 
ــان  بیابان هــای ترکمنســتان در بهشــت اصفه

روی آرامــش را دیدنــد.
 کودکان اصفهان

نمایشــگاه عکــس بــا عنــوان »متولدیــن 

لهســتان مســتقل؛ لهســتانی ها؛ کــودکان 
ایــران  بــه  ســال   75 از  پــس  اصفهــان 
بازمی گردنــد«، نمونــه ای اســت از میــراث 
ــتانی ها  ــور لهس ــی دوم و حض ــگ جهان جن
ــی  ــال اتفاق ــورت کام ــه ص ــه ب ــان ک در اصفه
حــدود نیــم قــرن پــس از پایــان جنــگ دوم 
جهانــی در اســتودیوی عکاســی »ابوالقاســم 
جــال« یافــت شــده اســت. ایــن نمایشــگاه 
ســالگرد  هفتادوپنجمیــن  مناســبت  بــه 
ــرال  ــراه ژن ــه هم ــزار لهســتانی ب ورود 120 ه
ــه ایــران، برگــزار  »ُووادیســواس آنــدرس« ب
شــد و شــامل 67 عکــس دســته جمعی 
و تک پرتــره یــا تصاویــری اســت کــه از 
لهســتانی ها در خــارج از آتلیــه گرفتــه شــده 

ــت. اس
ــگر  ــکاس و پژوهش ــدان«، ع ــا دمن »پریس
تاریــخ هنــر، در انبــار متــروک اســتودیو 
»شــرق« در خیابــان چهاربــاغ، آرشــیوی 
نگاتیــو  هــزاران  شــامل  پیــدا کــرد کــه 
ــر روی بیــش از بیســت  ــود و ب شیشــه ای ب
جعبــه عنــوان »لهســتانی 1324- 1321« 

درج شــده بــود. 
تــا  زمــان گذاشــت  ســال  ده  حــدود  او 
اســتفاده  قابــل  را  قدیمــی  نگاتیوهــای 
ــوان  ــا عن ــی ب ــتا کتاب ــن راس ــرد و در همی ک

»بچه هــای اصفهــان« بــه چــاپ رســاند 
کــه داســتان بســیاری از لهســتانی هایی 
اســت کــه طــی روزهــای جنــگ دوم جهانــی 
ــود را  ــه خ ــی ک ــد؛ مهاجران ــران آمدن ــه ای ب

می داننــد.  اصفهــان«  »بچه هــای 

ــگام  ــده، هن بســیاری از لهســتانی های پناهن
یــا تجربه هــای  بودنــد  یتیــم  مهاجــرت، 
تلخــی را از ســر گذرانــده بودنــد؛ امــا در 
ــدند  ــه ش ــاز پذیرفت ــوش ب ــا آغ ــان ب اصفه
و  زندگــی، کار  و فرصــت درس خوانــدن، 
ــود  ــا خ ــد. آن ه ــر یافتن ــده بهت ــتن آین داش
آن  آرامــش  و  اصفهــان  مدیــون شــهر  را 

ننــد. ا می د

 میراث جال
ــان  ابوالقاســم جــال در ســال 1294 در اصفه
ــا آمــد و در ســال 1313 عکاســخانه  ــه دنی ب
»شــرق« را مقابــل مدرســه چهاربــاغ بــه 
ــی  ــرد و طول ــیس ک ــتقل تأس ــورت مس ص
ــهرت  ــه ش ــردم ب ــان م ــه در می ــید ک نکش

ــید.  رس
آنجــا کــه عــکاس و  از  ابوالقاســم جــال 
خبرنــگار بــود و معمــوال بــا روزنامه هــا و 
بــه  مراکــز مختلــف همــکاری می کــرد، 
اهمیــت حضــور لهســتانی ها در اصفهــان 
نکته ســنجی  و  ذکاوت  و  بــود  بــرده  پــی 
وی باعــث شــد تــا امــروز میراثــی ارزشــمند 
ــخ و  ــی از تاری ــه بخش ــد ک ــی بمان از او باق
را  اصفهــان  و  لهســتان  ایــران،  فرهنــگ 
بــه نمایــش می گــذارد؛ عکس هایــی کــه 
روایتگــر داســتان زندگــی مردمــی اســت کــه 
روزگار ســختی را پشــت ســر گذاشــته اند؛ 
پرآشــوِب  دنیــای  از  فــارغ  افــرادی کــه 
ــته اند  ــی توانس ــزی و آوارگ ــگ و خونری جن
بــا آرامــش بــه لنــز دوربیــن ابوالقاســم جــال 

ــد. ــد بزنن لبخن
ــای  ــوزه هنره ــل م ــگاه در مح ــن نمایش ای
معاصــر اصفهــان تــا دوم آذرمــاه ســال 

اســت. عالقه منــدان  پذیــرای  جــاری 

،،
نمایشگاه عکس با عنوان »متولدین 
لهســتانی ها؛  مســتقل؛  لهســتان 
کــودکان اصفهــان پس از 75 ســال به 
ایــران بازمی گردنــد«، نمونــه ای اســت 
از میــراث جنــگ جهانــی دوم و حضــور 

لهســتانی ها در اصفهــان

گزارش کیمیای وطن از یک نمایشگاه عکس

کودکان لهستانیِ اصفهــان

بخشی از وصیت نامه 
شهید محسن رجبی

بسم رب الشهدا و الصدیقین
الســام علیــک یــا اباعبــدهللا الحســین)ع( 

یــا ثــارهللا
ــار  ــاء ی ــش در لق ــرق خوی ــا ف ــا ب ای خوش

ــن رفت
سرجدا، پیکر جدا، در محفل دلدار رفتن

بــا ســام و درود بــر حضــرت بقیة هللا)عــج( 
و شــهدای بــه خــون غلتــان، امــام و امــت 
ــورت  ــه ص ــه ب ــه ای را ک ــام. وصیت نام ام
ــی  ــم: هنگام ــاز می کن ــت، آغ ــته اس نوش
ــر  ــم ب ــه قل ــتن وصیت نام ــرای نوش ــه ب ک
کاغــذ می گذاشــتم، بــه ایــن فکــر افتــادم 

کــه خدایــا! مــن در مقابــل بزرگــی و جــال 
ــم و  ــاب نمی آی ــه حس ــت ذره ای ب و مقام
ــن همــه نعمت هــای بی حــد  ــل ای در مقاب
و حســابت کــه بــه طــور رایــگان ولــی 
ــتی،  ــت گذاش ــار بندگان ــغ در اختی بی دری

چــه بنویســم؟
ــه  ــن ک ــن، روح م ــم م ــن، جس ــون م خ
ــه  ــرانجام ک ــا و س ــت در دنی ــی اس امانت
بایــد بــه صاحــب اصلــی یعنــی پــروردگار 
عزیــز برگــردد، چــرا از راه درســت کــه 
منافــق  ای  و  برنگــردد  رفتنــد،  پــاکان 
نامــوس  کــه  بی غیرتــی  ای  و  کــوردل 
ــرار  ــی ق ــر اجنب ــوش ه ــش را در آغ خوی
ــا  ــه م ــد ک ــال می کنی ــا خی ــد! آی می دهی
هــم مثــل شــما بــه امــام راســتین ملــت                              

می کنیــم؟  خیانــت 
نــه. بــه خــدا اگــر هــزاران بــار زنــده شــوم 
بــه ماننــد اول و مصمم تــر از اول بــه امــام 
خواهــم گفــت: یــا روح هللا لبیــک! ای 
امــام زمان)عــج( شــاهد بــاش کــه مــا بــه 
فرزنــد زهــرا)س( بــه ماننــد مــردم کوفــه و 

ــم.  ــت نکرده ای ــن خیان منافقی
ــا  ــه م ــید ک ــواه باش ــما گ ــة هللا ش ــا بقی ی
ــه جانشــینت  ــی ب ــم، ول ــکار بودی ــر گنه اگ
ــی«  ــر ینصرن ــن ناص ــل م ــاد »ه ــه فری ک
جــدت از حلقــوم مبارکــش برخاســت، 
لبیــک گفتیــم و تــا پــای جــان در مقابــل 

دشــمنانش ایســتادیم. 
مــن از شــما می خواهــم از خــدا بخواهیــد 
ــت  ــتم درس ــه نتوانس ــد ک ــرا ببخش ــه م ک

وظیفــه ام را انجــام دهــم؛ ولــی امیــدوارم 
ــن در شــکل های  ــد منافقی ــه مانن ــه اینک ب

مختلــف نامــردی نکــردم. 
امــام  بــه  خداونــد  بی پایــان   رحمــت 
و اصحابــش، به ویــژه علمــای اســام و 
ــش  ــاب مظلوم ــر اصح ــت ب ــام و رحم س
شــهید آیــت هللا دکتــر بهشــتی، شــهید 

منتظــری و آن هفتــاد و دو تــن. 
ــون  ــزرگ چ ــهدای ب ــر ش ــدا ب ــت خ رحم
رجایــی و باهنــر و شــهیدان دیگــر بــه مانند 
ــد  ــاد و رحمــت خداون شــهیدان محــراب ب
بــر تمامــی شــهدا به ویــژه شــهدای مظلــوم 
کردســتان. بــا درود بــر اســتادان شــهیدم 

ــدی.  ــد و ناهی عبدالحمی
ــاد  ــم می خواهــد از تمامــی دوســتان ی دل

ــم  ــی آورم و قلم ــم م ــذ ک ــی کاغ ــم، ول کن
ــهدای  ــر ش ــدا ب ــود. درود خ ــام می ش تم

ــاد. ــا ب ــوم جبهه ه ــزرگ و مظل ب
ــد.  ــرت بگیری ــائل روز عب ــی از مس در زندگ
همچنیــن از شــهدا. ان شــاءهللا خداونــد بــه 
مــا توفیــق دهــد کــه گنــاه نکنیــم؛ به ویــژه 

تفســیر گنــاه. 
هرکــس در هــر لباســی بــه خاطــر شــهادتم 
بــه مقامــات دولتــی توهیــن کنــد، بــه خدا 
ســوگند فــردای قیامــت یقــه اش را خواهــم 
می خواهــم  شــما  همگــی  از  و  گرفــت 
ــتی را از  ــمن هس ــا دش ــن تنه ــد ای بیایی
ــه  ــس ک ــوای نف ــی ه ــم؛ یعن ــن ببری بی
ــمن او را از  ــا دش ــر او و تنه ــه خاط ــد ب بای

ــم. ــای دربیاوری پ

تلویزیون

مالک جناب خان: با رامبد توافق می کنیم
ــه  ــان در خندوان ــاره جناب خ ــور دوب ــاره حض ــاالرزهی درب ــعید س س
گفــت: واقعیــت ایــن اســت کــه در حــال حاضــر مذاکــرات بــه خوبــی 
انجام شــده،  از صحبت هــای  پــس  و  اســت  پیشــرفت  در حــال 
ــه  ــت ک ــام اس ــال انج ــی و اداری در ح ــای حقوق ــری از کاره یکس
بایــد رونــد الزم بــرای آن هــا پشــت ســر گذاشــته شــود؛ امــا بــه نظــر 
می رســد کــه ایــن گفت وگوهــا در صــورت پیشــروی بــا همیــن رونــد 
بــه نتیجــه می رســد و بــه قــول آقــای احســانی اگــر اتفــاق خاصــی در 
ایــن بیــن رخ ندهــد و روال حقوقــی و اداری کــه در حــال وقوع اســت، 
ادامــه پیــدا کنــد، ان شــاءهللا بــه مشــکل برنمی خوریــم و صحبت هــا 

ــد.  ــه می دهن نتیج
ــا  ــه ی ــه خندوان ــان ب ــل جناب خ ــذاری کام ــاره واگ ــن درب وی همچنی
شــراکت بــا ایــن برنامــه در فصــل جدیــد آن بیــان کــرد: جزئیــات ایــن 
ــم  ــم از آن بگوی ــق نمی توان ــال دقی ــه فع ــت ک ــی اس ــم، موضوع تفاه
ــذارد؛  ــروی کار نمی گ ــر پیش ــم ب ــی ه ــر چندان ــوع تأثی ــن موض و ای
ــه  ــرات ب ــه مذاک ــت ک ــن اس ــی همی ــه کل ــن نکت ــر م ــه نظ ــرا ب زی
ــه  ــتم ک ــدوار هس ــم امی ــن ه ــت و م ــرفت اس ــال پیش ــی در ح خوب
ــر مــن، ســازمان صداوســیما  ــد؛ چــون عــالوه ب ــد ادامــه یاب ایــن رون
ــکاری  ــن هم ــا ای ــد ت ــل دارن ــم تمای ــه ه ــتی خندوان ــم سرپرس و تی
صــورت بگیــرد؛ بــه همیــن دلیــل بــه زودی اخبــار خوبــی را در این بــاره 

می شــنوید. 
ــم ســینمایی جناب خــان هــم گفــت:  ــاره ســاخت فیل ســاالرزهی درب
ــم  ــر کنی ــد صب ــم بای ــان ه ــینمایی جناب خ ــم س ــاخت فیل ــرای س ب
 تــا پــس از رفــع ابهامــات و صحبت هایــی کــه در حــال بررســی 
ــتر را  ــات بیش ــرده و جزئی ــت ک ــاره آن صحب ــت، درب ــروی اس و پیش

ــم. اعــالم کنی

ادبیات

»برادرخوانده« به کتابفروشی ها رفت
ــزه  ــده جای ــدوی، برگزی ــود مه ــده« نوشــته محم ــاب »برادرخوان کت
ــی از  ــه به تازگ ــر 102 صفح ــتمل ب ــردی مش ــین ف ــی امیرحس ادب
ــده  ــاب ش ــازار کت ــه ب ــاپ و روان ــر چ ــوره مه ــارات س ــوی انتش س

ــت.  اس
ــه شــامل 7 فصــل اســت،  ــده« ک ــاب »برادرخوان در قســمتی از کت
ــگاه اســتوار  ــر، اســب ســرش را ســمت ن ــل از جاب ــم: قب می خوانی
چرخانــد. اطــراف پــر بــود از تفنــگ و لبــاس ســربازی. اســب قبــل 
از جابــر ایســتاد و جابــر پاییــن پریــد. پارچــه ای را از زیــر صندلــی 
بیــرون آورد و روی گــردن عرق کــرده اســب کشــید. بــه بــوی ســیر، 
اســب پــوزه اش را جنبانــد. اســتواری اراده بیــن برنوهــا نشســت و 

ــد هق هقــش اســب را ترســاند.  صــدای بلن
ــوزه  ــه ح ــه ب ــت ک ــی اس ــر تاریخ ــک اث ــده«، ی ــان »برادرخوان رم
ــی  ــا تلفیق ــه ب ــیده ک ــنده کوش ــه و نویس ــل پرداخت ــی اردبی تاریخ
ــه  ــت را ب ــوم و مل ــک ق ــت ی ــل خــود هوی ــل و تخی ــخ اردبی از تاری

ــد.  ــه ده ــروز ارائ ــل ام ــه نس ــد و ب ــر بکش تصوی
تــاراج و چپــاول کتابخانــه نفیــس بقعــه شــیخ صفی الدیــن 
ــده«  ــدوی در »برادرخوان ــه مه ــت ک ــواردی اس ــه م ــی از جمل اردبیل

ــت.  ــه اس ــه آن پرداخت ب
ــش  ــه اول بخ ــده« رتب ــر »برادرخوان ــا اث ــدوی ب ــود مه ــید محم س
رمــان نوجــوان در هشــتمین جشــنواره سراســری داســتان انقــالب 

ــرد.  ــود ک ــردی( را از آن خ ــین ف )امیرحس
ادبــی  جایــزه  برگزیــده  »برادرخوانــده«  اســت کتــاب  گفتنــی 
ــمارگان 2500  ــدوی در ش ــود مه ــته محم ــردی نوش ــین ف امیرحس
ــر  ــوره مه ــارات س ــوی انتش ــان از س ــت 6000 توم ــا قیم ــخه ب نس

به تازگــی چــاپ و روانــه بــازار کتــاب شــده اســت.

تئاتر

 اجرای نمایش »اولین بازی« 
در هنرسرای خورشید

نمایــش زنــده عروســکی »اولیــن بــازی« بــه کارگردانــی امیــد پاریــاب تــا 30 
ــوم شــهروندان اجــرا می شــود. ــدارس و عم ــژه م ــاه وی آبان م

ــان،  ــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفه ــه گــزارش رواب  ب
نمایــش »اولیــن بــازی« نوشــته امیــر مشــهدی عبــاس بــه کارگردانــی 
ــه جــز روزهــای 25 و 26 ســاعت 18 در  ــاه ب ــا 30 آبان م ــاب از 11 ت ــد پاری امی

ــود.  ــرا می ش ــید اج ــرای خورش هنرس
ــه عروســکی  ــب تعزی ــژوه در قال ــا فرهنگ پ ــا آهنگســازی پوی ــن نمایــش ب ای
از ســوی دفتــر تخصصــی تئاتــر و تــاالر هنــر ســازمان فرهنگی تفریحــی 
شــهرداری اصفهــان بــه اجــرا درمی آیــد کــه روایتگــر واقعــه عاشــورا بــه زبــان 
ــی،  ــدی یزدان ــی، مه ــد بیژن ــی، مجی ــا ایروان ــت. محمدرض ــه اس ــیاء تعزی اش
ــاری،  ــن، محســن طی ــا صدرالدی ــی فاتحــی، بیت افســانه شیشــه گر، محمدعل
ــد  ــدگان( ســایه محم ــا، حســام الدین حســامی و )بازی دهن ــا امین الرعای صب
ــدگان  ــران و بازی دهن ــه بازیگ ــری از جمل ــا جعف ــن رفاهــت و رؤی ــده، امی دوی

ــش هســتند.  ــن نمای عروســکی ای
ــه از 8  ــده ک ــی ش ــدارس پیش بین ــژه م ــش وی ــن نمای ــای ای ــرای صبح ه اج
ــه ســایت  ــد ب ــرای دریافــت بلیــت می توانن ــدان ب ــا 12 ظهــر اســت. عالقه من ت

ــد.  ــه کنن partakticket.com مراجع
ــه و  ــرار گرفت ــه 7 آن ق ــان در منطق ــی اســت هنرســرای خورشــید اصفه گفتن
ــر عروســکی و موســیقی  ــری ســازمان در حــوزه تئات ــژه هن ــز وی یکــی از مراک
ــور،  ــرفته ن ــتم های پیش ــه سیس ــز ب ــر )مجه ــالن آمفی تئات ــوده و دارای س ب
صداوتصویــر( و موســیقی بــا امــکان اجــرای تکنــوازی بــدون نیــاز بــه 
سیســتم صوتــی، کتابخانــه تخصصــی موســیقی و تئاتــر، کارگاه ســاخت دکــور 
ــژه  ــر وی ــز آرشــیو هنرهــای عروســکی و دفت و عروســک های نمایشــی و مرک

ــری اســت. مشــاوره هن

امروز دوشنبه 15 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 570 روزنامه

»عبدی شو« جنبه نوستالژیک داردروایت بازیگر ترک از تجربه پوشیدن چادر در ایران ا�ن �ن ا�ب ک�ت

گیاهخوار
نویسنده  هان کانگ

قیمت 16 هزار تومان
نشر آناپنا

روی خط چشم
نویسنده پیمان هوشمندزاده

قیمت 12 هزار تومان
نشر  چشمه

کاج های زرد
نویسنده پونه ابدالی

قیمت 10 هزار تومان
نشر آگه



11 و حوادث اجتماعی  کوتاه اخبار 
 ضرورت بازنگری در قانون 

مبارزه با مواد مخدر
کاظــم غریب آبــادی، معــاون امــور بین الملــل و 
ــوق  ــتاد حق ــی س ــی قضای ــای بین الملل همکاری ه
ــون الحــاق یــک  ــا اســتقبال از تصویــب قان بشــر، ب
مــاده بــه قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر در مجلــس 
شــورای  توســط  آن  تأییــد  و  اســامی  شــورای 
نگهبــان بــا هــدف کاهــش مجــازات اعــدام، اجمــاع 
ایجادشــده در تمامــی قــوای کشــور در حمایــت 
ــرای  ــی ب ــرمایه مهم ــت و س ــرح را فرص ــن ط از ای
ــت.  ــدر دانس ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــردن مب کارآمدترک

غریب آبــادی بــا اشــاره بــه اینکــه ضــرورت بازنگــری 
در قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر اولیــن بار در ســطح 
ــوق بشــر مطــرح  ــر ســتاد حق رســمی از ســوی دبی
ــراز  شــد و قــوه قضائیــه نیــز از آن حمایــت کــرد، اب
ــط  ــی دســتگاه های ذی رب ــه تمام ــرد ک ــدواری ک امی
تاش هــا و ظرفیت هــای خــود را بــر مبــارزه مؤثــر و 
کارآمــد بــا مــواد مخــدر و عامــان اصلــی آن متمرکز 
کننــد تــا جلــوی سوءاســتفاده قاچاقچیــان از قانــون 
جدیــد گرفتــه شــود. در ایــن راســتا، وی بازنگــری در 
کل قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر را شــرط اساســی 

در کارآمدکــردن ایــن مبــارزه خوانــد.

 معلولیت 80 هزار نفر 
در سال گذشته 

ــان اینکــه  ــا بی رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور ب
بایــد در کنــار دولــت بتوانیــم افــراد نیکــوکار و 
ــم  ــت: نمی توانی ــم، گف ــای کار بیاوری نوع دوســت را پ
در جامعــه ای زندگــی کنیــم و بی اعتنــا بــه سرنوشــت 

ــران باشــیم.  دیگ
ــش  ــن همای ــی در اولی ــنی بندپ ــیروان محس انوش
نیکــوکاری و خیــر جمعــی کــه در مرکــز خیریــه 
معلــوالن وحــدت برگــزار شــد، بــا بیــان اینکــه 
ــه از  ــتیم ک ــرادی هس ــود اف ــاهد وج ــه ش در جامع
ــن  ــت: ای ــد نشــده اند، گف ــر بهره من ــای براب فرصت ه
افــراد دچــار آســیب هایی شــدند کــه نیازمنــد کمــک 

ــتند.  ــژه هس ــه وی و توج
ــه رشــد آســیب ها، ســوانح،  ــا توجــه ب ــزود: ب وی اف
ــان سرپرســت  ــا زن ــی و...، ب ــاالت ژنتیک ــروز اخت ب
و بدسرپرســت، کــودکان بدسرپرســت، معتــادان 
متجاهــر و افــراد معلــول روبــه رو هســتیم. در ســال 
گذشــته 15 هــزار و 900 نفــر جــان خــود را از دســت 
ــول شــدند.  ــر ایــن جمعیــت معل ــد و پنــج براب دادن
ــان اینکــه  ــا بی رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور ب
بایــد در کنــار دولــت بتوانیــم افــراد نیکــوکار و 
نوع دوســت را پــای کار بیاوریــم، گفــت: همــواره 
ــج  ــه و تروی ــن کار را توصی ــا ای ــی م ــای دین آموزه ه
کــرده اســت. همــکاران بهزیســتی بیــش از هــر نهــاد 
و دســتگاهی هــر روز منشــأ اقداماتــی هســتند کــه 
لبخنــد را بــر لبــان افــراد تحــت حمایــت بنشــانند؛ در 
ایــن میــان یــاری نیکــوکاران کــه در کنــار مــا هســتند 

بســیار ارزشــمند اســت.

جامعه

محدودیت های ترافیکی اربعین 
مشخص شد

ــس راه  ــک پلی ــرل ترافی ــات و کنت ــز اطاع ــس مرک رئی
کشــور، اعمــال محدودیــت ترافیکــی در روز اربعیــن را در 
اســتان های خوزســتان و چهارمحــال و بختیــاری تشــریح 

کــرد. 
ــا  ــردد تمامــی کامیون ه ــی گفــت: ت ــادر رحمان ســرهنگ ن
بــه اســتثنای حامــان مــواد ســوختی و  تریلرهــا  و 
فاسدشــدنی از ســاعت 0۷:00 روز دوشــنبه 15 آبان مــاه تــا 
ســاعت 0۷:00 روز سه شــنبه ۲۳ آبان مــاه در محورهــای 
اهــواز – سوســنگرد، بســتان – چزابــه، اهــواز – خرمشــهر و 

ــوع اســت.  شــلمچه ممن
وی افــزود: بــرای محــور شــلمچه مســیر جایگزیــن در نظر 
ــه نشــده اســت؛ امــا خودروهایــی کــه قصــد رفتــن  گرفت
بــه خرمشــهر را دارنــد، می تواننــد از مســیر جایگزیــن                     

ــد.  ــردد کنن ــادان – خرمشــهر و بالعکــس ت اهــواز – آب
ــردد تمامــی اتوبوس هــا از ســاعت 0۷:00 روز  وی گفــت: ت
ــنبه ۲۳  ــاعت 0۷:00 روز سه ش ــا س ــاه ت ــنبه 15 آبان م دوش
ــدز  ــذه- ده ــک – ای ــگل – باغمل ــور هفت ــاه در مح آبان م
ــواز –  ــیر اه ــوده و مس ــوع ب ــس ممن ــهرکرد و بالعک – ش
اندیمشــک – خرم آبــاد – الیگــودرز – اصفهــان – شــهرکرد 
ــده  ــن ش ــن تعیی ــیر جایگزی ــوان مس ــه عن ــس ب و بالعک

اســت. 
ــس راه  ــک پلی ــرل ترافی ــات و کنت ــز اطاع ــس مرک رئی
کشــور ادامــه داد: در اســتان ایــام تــردد تمامــی تریلرهــا، 
ــواد  ــان م ــتثنای حام ــه اس ــا ب ــا و کامیونت ه کامیون ه
ســوختی و فاسدشــدنی از ســاعت 0۷:00 روز دوشــنبه 15 
آبان مــاه تــا ســاعت 0۷:00 روز سه شــنبه ۲۳ آبان مــاه 
ایــام،                       – حمیــل  مهــران،   – دهلــران  محورهــای  از 

ــت.  ــوع اس ــران ممن ــام – مه ــام و ای ــه – ای قاج

مدارس، دانش آموزان پروانه ای را 
نمی پذیرند

مســئول خانــه بیمــاران پروانــه ای )EB( از وزیــر آمــوزش 
ــد:  ــات دارد؛ او می گوی ــت ماق ــت وق ــرورش درخواس و پ
ــه  ــا ب ــوزان مبت ــن دانش آم ــرای پذیرفت مــدارس کشــور ب
ــاری  ــی را بیم ــد و ای.ب ــکاری نمی کنن ــاری هم ــن بیم ای
قابــل ســرایت می داننــد؛ در حالــی که ای.بــی واگیــر 

ــدارد. ن
 ســید حمیدرضــا  هاشــمی در ایــن راســتا افــزود: از ایــن 
ــی در  ــودکان ای.ب ــرش ک ــم در پذی ــه تقاضــا داری وزارتخان
ــودکان  ــن ک ــری داشــته باشــد. ای ــکاری بهت ــدارس هم م
ــا  ــه نمی شــوند؛ چــون مســئوالن آن ه ــدارس پذیرفت در م
ــنا  ــا آن آش ــر دارد و ب ــاری واگی ــن بیم ــد ای ــاد دارن اعتق
نیســتند. الزم اســت جلســاتی بــا مدیــران اســتان ها 
ــا بیــان کنیــم کــه  تشــکیل دهنــد و مــا را دعــوت کننــد ت

ــردار نیســت.  ــاری واگی ــن بیم ای

کوتاه حوادث 
14 مجروح در واژگونی اتوبوس 

در شاهین شهر
رئیــس اورژانــس اصفهــان از مجروح شــدن 14 نفــر 

در حادثــه واژگونــی اتوبــوس خبــر داد. 
غفــور راســتین گفــت: ســاعت 6 صبــح روز یکشــنبه 
ــافربری در  ــوس مس ــتگاه اتوب ــک دس ــی ی واژگون
جــاده شاهین شــهر بــه میمــه بــه اورژانــس اعــام 
ــل  ــه مح ــس ب ــتگاه آمبوالن ــه ۷ دس ــد. بافاصل ش

ــه اعــزام شــدند.  حادث
وی ادامــه داد: در ایــن حادثــه کــه در حوالــی 
مورچه خــورت رخ داد، 14 نفــر مجــروح شــدند. 
ــر از  ــان، 1۳ نف ــس اصفه ــس اورژان ــه رئی ــه گفت ب
ــهر  ــس شاهین ش ــتان گلدی ــه بیمارس ــان ب مجروح
ــه صــورت ســرپایی در  اعــزام شــدند و یــک نفــر ب
محــل درمــان شــد. تحقیقــات دربــاره علــت حادثــه 

ــه دارد. ادام

 کالهبرداران تلفنی 
70 نفر را سرکیسه کردند

از  تهــران  اســتان  شــرق  انتظامــی  فرمانــده 
در  تلفنــی  حرفــه ای  کاهبــردار  دو  دســتگیری 
قرچــک خبــر داد و گفــت: تاکنــون ۷0 نفــر مالباخته 

در ایــن خصــوص شناســایی شــدند.
ــردار  ــر کاهب ســردار عبدالرضــا از دســتگیری دو نف
بــه  افــراد  ایــن  افــزود:  و  داد  خبــر  حرفــه ای 
ــی را  ــرده و منازل ــه ک ــک مراجع ــهر قرچ ــطح ش س
ــی  ــایگان اطاعات ــق همس ــه و از طری ــر گرفت در نظ
ــد و  ــب می کردن ــای آن خانــواده کس ــاره اعض درب
ــت  ــه دس ــق 11۸ ب ــه را از طری ــماره تلفن آن خان ش

می آوردنــد.
ــا  ــاس ب ــس از تم ــرداران پ ــن کاهب ــزود: ای وی اف
تلفــن منــزل مذکــور اعــام می کردنــد کــه از طــرف 
ــا پســرخاله هســتند  ــد پســردایی ی بســتگانی، مانن
کــه تصــادف کــرده و در فــان بیمارســتان نیــاز بــه 
عمــل جراحــی دارد و بایــد مبلغــی پــول بــه حســاب 
واریــز کنیــد؛ البتــه برخــی از ســوژه های ایــن 
ــع  ــا مطل ــت آن ه ــیاری از نی ــا هوش ــرداران ب کاهب
می شــدند؛ امــا برخــی دیگــر از افــراد متوجــه 
نشــده و مبالغــی را بــه حســاب کاهبــرداران واریــز 
واریــز  بــرای  می کردنــد. شــماره کارت هایی کــه 
ــود  ــه خ ــق ب ــل و متعل ــد، اصی ــام می ش ــه اع وج
کاهبــرداران نبــود و آن هــا را از طریــق مناطــق 

ــد.  ــه می کردن ــران تهی ــهر ته ــوب ش جن
از  تهــران  اســتان  شــرق  انتظامــی  فرمانــده 
شناســایی ۷0 مالباختــه خبــر داد و گفــت: ایــن 
ــون  ــر بیــش از 400 میلی ــن ۷0 نف ــرداران از ای کاهب
ــه  ــد؛ البت ــه کارت کردن ــرداری و کارت ب ــال کاهب ری
تعــداد مال باختــگان بیشــتر از ایــن افــراد شناســایی 
ــرادی طعمــه چنیــن  شــده کــه الزم اســت، اگــر اف
ــه پلیــس آگاهــی قرچــک  ــد، ب ــرداری بوده ان کاهب

ــد. ــه کنن مراجع

معــاون پیشــگیری از معلولیت هــای مرکــز توســعه پیشــگیری 
ــزار  ــش از 40 ه ســازمان بهزیســتی کشــور از فعال شــدن بی
پایــگاه بهزیســتی بــرای غربالگــری بینایــی کــودکان ۳ تــا 6 

ســال تــا پایــان آذرمــاه خبــر داد. 
مینــو رفیعــی بــا اشــاره بــه اینکــه کــودکان زیــر ۷ ســال بایــد 
حداقــل ســه بــار بــرای ســنجش بینایــی و تشــخیص تنبلــی 
چشــم معاینــه شــوند، گفــت: در ایــن ســنین چشــم کــودک 
در حــال تکامــل اســت؛ بــه همیــن دلیــل اگــر چشــم کــودک 
در گذشــته مشــکلی نداشــته، خانواده هــا بایــد بــرای معاینــه 

دوبــاره بــه ایــن مراکــز مراجعــه کننــد. 
و  مناطــق محــروم  در  غربالگــری  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
روســتایی بــه شــکل رایــگان انجــام می شــود، تصریــح کــرد: 
ــات در ســایر مناطــق ۲000 تومــان  ــه انجــام ایــن معاین هزین
اســت. اگــر کودکــی مشــکوک بــه تنبلــی چشــم باشــد، بــرای 

ــز تخصصــی  ــه مراک ــدی بینایی ســنجی ب انجــام مراحــل بع
ارجــاع داده می شــود؛ البتــه خدمــات ایــن مراحــل بــه 
شــکل رایــگان انجــام خواهــد شــد. همچنیــن بهزیســتی بــه 
ــل  ــد عم ــان نیازمن ــودک آن ــه ک ــی ک ــای کم بضاعت خانواده ه

ــه عینــک اســت، کمــک خواهــد کــرد. ــا تهی جراحــی ی
توســعه  مرکــز  معلولیت هــای  از  پیشــگیری  معــاون   
ــی  ــت نابینای پیشــگیری ســازمان بهزیســتی شــایع ترین عل
و کم بینایــی تک چشــمی افــراد زیــر ۲0 ســال را تنبلــی 
چشــم عنــوان کــرد و افــزود: ســه علــت عمــده شــایع بــرای 
کم بینایــی کــودکان وجــود دارد کــه شــامل آب مرواریــد، 
ــد و  ــه آب مرواری ــتند. اگرچ ــم هس ــی چش ــیاه و تنبل آب س
آب ســیاه مــادرزادی هســتند، امــا تنبلــی چشــم در صورتــی 
ــل  ــه موقــع تشــخیص داده و درمــان شــود، کامــا قاب کــه ب

ــت. ــگیری اس پیش

رئیــس کمیتــه هماهنگــی ارتباطــات اربعیــن بــا تشــریح 
وضعیــت ارتباطــات زائــران کربــا گفــت: زائــران ایرانــی در کمتــر 
ــتند.  ــه داش ــه مکالم ــون دقیق ــته، ۲0 میلی ــه گذش ــک هفت از ی
ــراق  ــور ع ــی در کش ــران ایران ــات زائ ــی ارتباط ــماعیل رادکان اس
را مطلــوب و طبیعــی ارزیابــی کــرد و اظهــار داشــت: طبــق 
ــن  ــا کمتری ــی ب ــران ایران ــات زائ ــی، ارتباط ــای دریافت گزارش ه
مشــکل و اختــال در حــال برقــراری اســت؛ بــه نحــوی کــه از 
ــه،  ــه مکالم ــون دقیق ــر ۲0 میلی ــغ ب ــون بال ــه گذشــته تاکن هفت

ــه شــده اســت. ــراق مبادل ــران و ع ــان ای می
ــدادن مناســب  ــن ن ــادات از آنت ــه بعضــی انتق  وی در پاســخ ب
ســیم کارت های ایرانــی در کشــور عــراق گفــت: ایــن اختــاالت 
ــی  ــش آنتن ده ــه پوش ــد ک ــیرهایی باش ــت در مس ــن اس ممک
از ســوی اپراتورهــای عراقــی ضعیــف اســت و مشــترکانی کــه 
از رومینــگ اســتفاده می کننــد، در بعضــی مســیرها بــا از 

ــن  ــا ای ــه رو می شــوند؛ ام دســترس خــارج شــدن شــبکه، روب
ــی  ــه بدیه ــان اینک ــا بی ــی ب ــت. رادکان ــی اس ــاالت مقطع اخت
ــود  ــرویس دهی خ ــت س ــی، اولوی ــای عراق ــه اپراتوره ــت ک اس
ــه  ــزود: ب ــد، اف ــاص دهن ــی اختص ــیم کارت های عراق ــه س را ب
همیــن دلیــل وجــود بعضــی محدودیت هــا بــا توجــه بــه حجــم 
زائــران، طبیعــی اســت. اگرچــه بــه زائــران ایرانــی توصیــه شــده 
کــه در کشــور عــراق و بــرای ارتباطــات داخلــی در ایــن کشــور، از 

ــد.  ــتفاده کنن ــی اس ــیم کارت های عراق س
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاخت ب ــات زیرس ــرکت ارتباط ــاون ش مع
آمارهــا نشــان می دهــد کــه تمــاس از ســمت عــراق بــه ایــران 
ــا کمتریــن اختــال مبادلــه می شــود، گفــت: روز  و برعکــس، ب
ــی  ــک تمــاس تلفن ــه ترافی ــون دقیق ــر 4.۲ میلی ــغ ب شــنبه بال
میــان ایــران و عــراق در شــبکه ارتباطــی کشــور ثبــت شــد کــه 

ــت. ــوده اس ــابقه ب ــون بی س ــم تاکن ــن رق ای

زائران ایرانی، ۲۰ میلیون دقیقه مکالمه داشتندغربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال تا پایان آذر
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ــت  ــه ای از اهمی ــر جامع ــی در ه ــای درس کتاب ه
بســیاری برخــوردار اســت. انتشــار کتــاب درســی 
شــاید در ظاهــر تابــع همــان قوانیــن چــاپ 
کتاب هــای معمولــی باشــد، امــا از آنجــا کــه ایــن 
ــده کشــور  ــده نســل های آین ــا پرورش دهن کتاب ه
هســتند، کوچک تریــن اشــتباه در چــاپ ایــن 
ــک نســل  ــه ی ــد آن اشــتباه را ب کتاب هــا می توان
تعمیــم دهــد و جبــران یــا تصحیــح ایــن اتفــاق 

ــد داد.  ــا رخ نخواه ــن راحتی ه ــه ای ــز ب نی
تایپــی  غلط هــای  یــا  اشــتباهات  موضــوع 
ــت؛  ــی نیس ــای درس ــازه ای در کتاب ه ــوع ت موض
امــا اشــتباهات فاحــش و گاه عجیــب و غریــب 
بــه انــدازه ای در ســال های اخیــر گســترش پیــدا 
ــه  ــه ب ــانی ک ــد کس ــر می رس ــه نظ ــه ب ــرده ک ک
ــن  ــغولند کوچک تری ــا مش ــن کتاب ه ــف ای تألی
آشــنایی بــا مســائلی کــه دربــاره اش تولیــد محتوا 

می کننــد، ندارنــد. 
ــدرک  ــا م ــردن ســواد ی ــر ســؤال ب ــا زی بحــث م
ــه  ــا چگون ــت؛ ام ــتان نیس ــن دوس ــی ای تحصیل
کســی کــه کتــاب ادبیــات را تألیــف می کنــد 
ــی از  ــپهری، یک ــهراب س ــعر س ــان ش ــاوت می تف
سرشــناس ترین شــاعران ایــران و خاورمیانــه 
را بــا شــعر شــاعر گمنامــی همچــون کیــوان 

نمی دانــد؟! شــاهبداغی 

 سوتی های کتاب های درسی
مــورد  یــک  ایــن  بــه  فقــط  ماجــرا  البتــه 
اشــتباه خاصــه نمی شــود و اگــر ســوتی های 
جســت وجو  گــوگل  در  را  درســی  کتاب هــای 
کنیــد، بــا انبوهــی از گاف هــای خنــده دار عزیــزان 
آمــوزش و پــرورش مواجــه می شــوید و پــس از 
دیــدن آن هــا قطعــا از خــود خواهیــد پرســید کــه 
در آمــوزش و پــرورش کشــور مــا چــه می گــذرد؟ 

آیــا در ایــن کشــور هشــتاد میلیــون نفــری، چنــد 
نویســنده و اســتاد باســواد وجــود نــدارد کــه 
آمــوزش و پــرورش بــرای تألیــف کتاب هــای 

ــرد؟ ــک بگی ــا کم ــی از آن ه درس
 مشکالت آموزش و پرورش

متاســفانه آمــوزش و پــرورش مــا، یکــی از 

ــیاری دارد.  ــکات بس ــه مش ــت ک ــی اس نهادهای
ــت معیشــتی  ــا همیشــه از وضعی ــان تقریب معلم
خــود ناراضــی هســتند و بودجــه آمــوزش و 
پــرورش تنهــا صــرف حقــوق معلمــان می شــود. 
ــل  ــر قاب ــوده و غی ــا فرس ــدارس م ــیاری از م بس
اســتفاده هســتند؛ بــا ایــن حــال کمبــود فضــای 
ــادی در  ــوزان زی ــث شــده دانش آم آموزشــی باع
ــل  ــغول تحصی ــتاندارد مش ــدارس غیراس ــن م ای

ــند.  باش
ــیار  ــر بس ــا و تصاوی ــی فیلم ه ــد گاه ــر از چن ه
تنبیــه دانش آمــوزان در فضــای  از  دلخراشــی 
مجــازی منتشــر می شــود و هــر بــار هــم آمــوزش 
و پــرورش قــول پیگیــری می دهــد؛ امــا در عمــل 
برخــورد چنــدان قاطعــی بــا ایــن معلمــان خاطــی 

ــرد.  ــورت نمی گی ص
بــه گفتــه بیشــتر کارشناســان مــدارس مــا 
تئوری محــور هســتند و دانش آمــوزان مســائل 
ــا شــیمی را  ــک ی ــوم و فیزی مهمــی همچــون عل
تنهــا در مقــام تئــوری و طوطــی وار یــاد می گیرنــد 
و همیــن سیســتم ضعیــف باعــث می شــود 
درنهایــت کشــور مــا در مباحــث مهــم عملــی 
همچــون صنعــت تــا ایــن انــدازه ضعیــف باشــد. 
وضعیــت کتاب هــای درســی هــم کــه دیگــر نیــاز 
ــه  ــن اســت ک ــدارد و اوضــاع همی ــی ن ــه بازگوی ب

می بینیــد.
ایــن مشــکات  بــا وجــود همــه  متاســفانه 

آمــوزش و پــرورش هــر بــار در برابــر پرســش های 
ــه  ــر را ب ــرد، تقصی ــرار می گی ــانه ها ق ــردم و رس م
ــوم  ــه معل ــی ک ــدازد؛ در حال ــه می ان ــردن بودج گ
ــرف  ــال ص ــه در ح ــه چگون ــن بودج ــت ای نیس

ــت. ــدن اس ش
بخــش بزرگــی از بودجــه آمــوزش و پــرورش 
ــر  ــا اگ ــود؛ ام ــتمزد می ش ــوق و دس ــرف حق ص
بخواهیــم نگاهــی شــفاف بــه ایــن ماجــرا داشــته 
باشــیم، بایــد گفــت ســهم بزرگــی از بودجــه 
ــمار  ــدان بی ش ــرف کارمن ــرورش ص ــوزش و پ آم
ــوم  ــه معل ــرورش می شــود ک ادارات آمــوزش و پ
نیســت بــه چــه دلیــل ایــن حجــم از کارمنــد را در 

ــت؟  ــای داده اس ــود ج خ
جالــب اینجاســت کــه بــا ایــن حجــم کارمنــد کــه 
حتــی گفتــه می شــود تعدادشــان از معلمــان هــم 
بیشــتر اســت، اجــرای هــر کاری در ایــن سیســتم 
ــن  ــکل ممک ــن ش ــه کندتری ــل ب ــض و طوی عری

ــود. ــام می ش انج
ــر  ــا زی ــد م ــه قص ــم ک ــد می کنی ــم تاکی ــاز ه ب
ســؤال بــردن خدمــت بســیاری از فرهنگیــان 
ایــن  در  امــا  نیســت؛  زحمتکــش  و  کاربلــد 
سیســتم هزارتــو و ناکارآمــد، بایــد باالخــره کســی 
ــر  ــن تقصی پاســخگوی مشــکات باشــد. انداخت
ــی  ــوان دلیل ــچ عن ــه هی ــه ب ــردن چاپخان ــه گ ب
ــای  ــرر در کتاب ه ــتباهات مک ــرای اش ــی ب منطق
ــه  ــه گفت ــه ب ــی ک ــم کتاب ــت؛ آن ه ــی نیس درس
ــار رفــع  خــود مســئوالن آمــوزش و پــرورش ۲0 ب

ــت.  ــده اس ــکال ش اش
ســؤال اصلــی مــا در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه 
ــدازه  ــه ان ــاب چ ــن کت ــه ای ــخه اولی ــا نس اساس
اشــتباه داشــته کــه بــا ۲0 بــار تصحیــح هنــوز هــم 
دیــده می شــود  این چنینــی  آن مشــکات   در 
ــرده  ــف ک ــن نســخه را تألی ــه اولی ــا کســی ک و آی

ــت؟ ــته اس ــن کار را داش ــت ای صاحی

نقدی بر اشتباهات مکرر در کتاب های درسی

»غلط نامه«های درسی

،،
انداختــن تقصیــر بــه گــردن چاپخانــه 
بــه هیــچ عنــوان دلیلــی منطقــی بــرای 
اشــتباهات مکرر در کتاب های درســی 
نیســت؛ آن هــم کتابــی کــه بــه گفتــه 
خــود مســئوالن آمــوزش و پــرورش 20 

بــار رفــع اشــکال شــده اســت

دختــری 10 ســاله کــه نیمه شــب شــاهد قتــل 
دلخــراش مــادر ۳5 ســاله و خواهر 4 ســاله اش بود، 
بــا حضــور در دادســرای جنایــی، جزئیــات ایــن شــب 
ســیاه را تشــریح کــرد. دختــرک کــه بــا گذشــت 4۳ 
ــه شــدت  ــوز دســت ها و بدنــش ب روز از جنایــت هن
زخمــی اســت، عمویــش را عامــل جنایــت معرفــی 

کــرد.
 آذیــن 10 ســاله کــه ســاعت 4 بامــداد سه شــنبه ۲۸ 
شــهریور امســال شــاهد قتــل مــادر و خواهــرش بــه 
 دســت عمویــش بــود، در حضــور بازپــرس محســن 
مدیرروســتا، از شــعبه ششــم دادســرای امــور جنایی 

تهــران، بــه تشــریح جزئیــات شــب قتــل پرداخــت.
ــز از  ــن« نی ــزرگ »آذی ــزرگ و مادرب ــه پدرب در ادام
متهــم بــه دلیــل قتــل دخترشــان شــکایت کردنــد و 

ــدند. ــش ش ــان قصاص خواه
بیــان  بــه  دختــرک نجات یافتــه در گفت وگویــی 

جزئیــات شــب جنایــت پرداخــت.
 آن شب چه اتفاقی افتاد؟

خــواب بــودم کــه متوجــه ســروصدای مــادرم شــدم. 
ــه  ــدم ک ــردی را دی ــردم، م ــاز ک ــه ب ــم هایم را ک چش
ــام  ــم از باب ــش ه ــود. هیکل ــانده ب ــش را پوش صورت
بزرگ تــر بــود. او مــادرم را بــا چاقــو مــی زد. در 
ــود.  ــط چشــم هایش مشــخص ب تاریکــی شــب فق
خیلــی ســریع چــراغ را روشــن کــردم و از پشــت بــه 
ــا چاقــو  ــا مــادرم را رهــا کنــد. او ب او حملــه کــردم ت
ــتمال روی  ــره دس ــه گ ــک دفع ــا ی ــم زد؛ ام ــرا ه م
صورتــش را بــاز کــردم کــه عمویــم را دیــدم. همــان 
موقــع موهــای خواهــرم را گرفــت و بــا چاقــو گلــوی 
ــر  ــوش شــدم و دیگ ــد از آن بیه ــد. بع او را هــم بری

چیــزی نفهمیــدم.
 کی به هوش آمدی؟

نمی دانــم؛ ولــی می دانــم زمــان زیــادی طــول 
ــود و  ــه مــن ب کشــید. مــادر و خواهــرم پشتشــان ب
ــنه ام  ــی تش ــون خیل ــط چ ــدم. فق ــا را نمی دی آن ه
ــه  ــار ب ــد ب ــود، چن ــی کــه آنجــا ب ــا ســیخ کباب ــود ب ب
ــواب  ــا او ج ــم؛ ام ــم آب می خواه ــادرم زدم و گفت م
ــه  ــختی ب ــه س ــودم را ب ــال خ ــن ح ــا ای ــی داد. ب نم
ــم،  ــاز کن ــاق رســاندم و خواســتم در را ب پشــت در ات

ــق نشــدم. ــا موف ام
 بعد چه اتفاقی افتاد؟

ــدم  ــه ش ــه متوج ــید ک ــول کش ــدر ط ــم چق نمی دان
کســی قصــد دارد وارد خانــه شــود. فکــر کــردم 
عمویــم اســت و بــا همــان حالتــی کــه خــون از مــن 
می رفــت، خواســتم مقاومــت کنــم؛ امــا صدایــی بــه 
مــن گفــت بــرای کمــک آمــده اســت. خــودم را بــه 
ــداد  ــا وارد شــدند. تع ــار کشــیدم و آن ه ســختی کن

ــد.  ــادی پلیــس بودن زی
ــی از  ــم. یک ــم آب می خواه ــا گفت ــی از آن ه ــه یک ب

ــا  ــا حالتــی کــه بغــض داشــت، گفــت ت پلیس هــا ب
ــده.  ــه ای را ندی ــه حــال چنیــن صحن ب

همــان موقــع بــود کــه بــه زبــان کــردی گفتــم 
عمــو ایــن کار را کــرد و یکــی از مأمــوران کــه کــردی 

می دانســت، متوجــه حرفــم شــد.
 کی فهمیدی که مادر و خواهرت کشته 

شده اند؟
ــه  ــدم ضرب ــودم و دی ــرم ب ــل خواه ــاهد قت ــن ش م
ــوش  ــه نیمه ه ــی ک ــون موقع ــا چ ــم زد؛ ام را عموی
ــه روی  ــدم ک ــودم، خواهــرم را می دی ــه ب داخــل خان
زمیــن آشــپزخانه نشســته بــود. بــاورم نمی شــد کــه 
او مــرده اســت. موقعــی کــه بســتری بــودم، مــدام 
ســراغ آن هــا را می گرفتــم کــه همــان اوایــل بــه مــن 
گفتنــد خواهــرم کشــته شــده و مــرگ مــادرم را هــم 

بعــد از چهلشــم فهمیــدم.
 چرا این اتفاق افتاد؟

حــدود ســه مــاه پیــش از کشته شــدن مــادر و 
ــه مــا  خواهــرم، عمویــم بــه همــراه خانمــی بــه خان
ــه یکــی از طبقــات  ــا ب آمــد. او از مــادرم خواســت ت
خانه مــان برونــد؛ امــا مــادرم اعتــراض کــرد و گفــت: 
تــو متأهــل هســتی. آن روز عمویــم بــا حالــت قهــر از 
خانــه مــا رفــت. بعــد از آن مــادرم بــه آن خانــم زنگ 
ــرده و  ــرار ک ــاط برق ــم ارتب ــا عموی ــت: چــرا ب زد و گف
موضــوع را بــه زن عمویــم هــم گفــت. عمویــم هــم 
فــردای آن روز بــه مقابــل خانــه مــا آمــد و مــادرم را 

ــرم. ــت را می ب ــت: آبروی ــرد و گف ــد ک تهدی
 از عمویت شکایت داری؟

ــو  ــا چاق ــادرم ب ــه م ــت ب ــه داش ــی ک ــه. او موقع بل
ــت را  ــم بچه های ــه می خواه ــت ک ــی زد، گف ــه م ضرب
ــوی چشــمانت بکشــم؛ چــرا ایــن کار را کــردی؟ جل
  هیچ وقت خواب شب حادثه را دیده ای؟

بهتــر شــده ام. خیلــی  امــا االن  اوایــل خیلــی؛ 
می ترســم. چنــد روز قبــل خانــه دایــی ام بــودم 
کــه بــرق رفــت و ناخــودآگاه شــروع کــردم بــه 
ــب  ــر آن ش ــم تصاوی ــریع ه ــی س ــغ زدن. خیل جی
جلــوی چشــم هایم آمــد. یکبــار هــم خــواب دیــدم 
کــه دو تــا مــرد بــا چاقــو می خواهنــد مــرا بکشــند؛ 
ــم  ــا دلتنگی های ــذرم، ب ــه بگ ــا ک ــه این ه ــا از هم ام
ــی  ــرم خیل ــم و خواه ــرای مامان ــم ب ــم. دل ــه کن چ

ــده. ــگ ش تن
 چند وقت در بیمارستان بستری بودی؟

بیشــتر از یــک مــاه. االن هــم کــه مرخــص شــده ام 
نمی توانــم  دســت هایم  جراحــت  دلیــل  بــه 
ــا پــدر  ــه ب ــروم. البتــه پــس از ایــن حادث مدرســه ب
و  می کنیــم  زندگــی  کردســتان  در  مادربزرگــم  و 
ــد  ــن می کنن ــم را تمری ــا مــن درس های ــم ب دایی های
ــروم؛  ــه مدرســه ب ــم ب ــا بعــد از خــوب شــدن بتوان ت
ــرد. ــت ک ــا را بدبخ ــم م ــرا عموی ــم چ ــی نمی دان ول

 روایت دختر 1۰ ساله 
از قتل خونین مادر و خواهر

قتلباوینچستردرکوچهبنبست

اختافــات  بــروز  پــی  جــوان ۳۲ ســاله ای کــه در 
خانوادگــی، دســت بــه ســاح بــرده و بــا شــلیک گلولــه 
در کوچــه بن بســت مــرد 4۲ ســاله ای را بــه قتــل 
رســانده بــود، در حالــی مقابــل قاضــی ویــژه قتــل عمــد 
بــه شــلیک گلولــه اقــرار کــرد کــه دو نفــر دیگــر نیــز در 
ــتر  ــاح وینچس ــه از س ــت گلول ــا اصاب ــه و ب ــن حادث ای

مجــروح شــده اند.
ــته  ــهریور گذش ــی اول ش ــده جنای ــن پرون ــرای ای ماج
ــان  ــی آغــاز شــد کــه نزاعــی دســته جمعی در خیاب زمان
حــر 90 مشــهد بــه دلیــل بعضــی اختافــات خانوادگــی 
ــه  ــوب و قم ــا چ ــده ای ب ــه ع ــزاع ک ــن ن رخ داد؛ در ای
درگیــر شــده بودنــد، ناگهــان مــرد ۳۲ ســاله ای بــه نــام 
»غامرضــا« اســلحه وینچســتر خــود را برداشــت و بــه 

طــرف مقابــل شــلیک کــرد. 
جــوان  یــک  و  زن  یــک  وی  شــلیک های  پــی  در 
مجــروح شــدند؛ ولــی یکــی از عامــان نــزاع بــه داخــل 
کوچــه بن بســت گریخــت. غامرضــا کــه از شــدت 
ــب  ــود، او را تعقی ــره اش ســرخ شــده ب ــت، چه عصبانی
کــرد و بــا شــلیک گلولــه در کوچــه بن بســت بــه زندگــی 

ــان داد. ــاله پای ــرد 4۲ س م
ــه  ــان ب ــراف متهم ــس از اعت ــزارش، پ ــن گ ــر ای ــا ب  بن
شــرکت در نــزاع منجــر بــه قتــل و در حالــی کــه هنــوز 
ــد،  ــرار دارن ــب ق ــت تعقی ــان تح ــر از متهم ــی دیگ برخ
ــت  ــه جنای ــه بازســازی صحن ــرادرش ب »غامرضــا« و ب

ــد.  پرداختن
ــه  ــاز بازســازی صحن ــن گــزارش حاکــی اســت در آغ ای
قتــل ابتــدا ســرگرد حمیدفــر )افســر پرونــده( خاصه ای 
ــل  ــان را در مراح ــر متهم ــده و اقاری ــات پرون از محتوی
ــرد و ســپس »غامرضــا«  ــان ک ــی بی ــی بازجوی مقدمات
متهــم ردیــف اول ایــن پرونــده بــا دســتور قاضــی 
میرزایــی مقابــل دوربیــن قــوه قضائیــه ایســتاد و پــس 
از معرفــی کامــل خــود گفــت: عزیــز )مقتــول 4۲ ســاله( 
بــا همســرش اختــاف داشــت؛ بــه طــوری کــه شــدت 
اختافــات خانوادگــی آن هــا بــه درخواســت طــاق 
کشــید. آن هــا پرونــده ای در دســتگاه قضایــی داشــتند؛ 
ــد؛  ــاق بده ــرش را ط ــود همس ــر نب ــز حاض ــی عزی ول
ایــن موضــوع بــه درگیری هــا و اختافــات فامیلــی 
کشــیده شــد؛ بــه طــوری کــه عزیــز همــواره مــا را تهدیــد 

می کــرد. 

ــودم  ــته ب ــودم نشس ــه خ ــن در خان ــز م ــه نی روز حادث
ــت:  ــت و گف ــاس گرف ــن تم ــا م ــد ب ــرادرم حمی ــه ب ک
اگــر جلــوی مغــازه هســتید، فــرار کنیــد! زیــرا عزیــز بــا 
چاقــو در خیابــان حــر خــودروی مــرا متوقــف کــرد؛ امــا 
ــه  ــم ب ــم و االن ه ــگ او گریختی ــن و همســرم از چن م
طــرف منــزل در حرکــت هســتم. مــن بــا شــنیدن ایــن 
ــرا  ــت دادم؛ چ ــودم را از دس ــرل خ ــر کنت ــا دیگ حرف ه
ــود.  ــد کــرده ب ــز دیگــر بســتگانم را تهدی ــا نی ــه او قب ک
ــدم  ــه داخــل کوچــه آمــدم. دی اســلحه را برداشــتم و ب
ــع  ــه جم ــل در کوچ ــای مقاب ــادی از طرف ه ــداد زی تع
ــلیک  ــی ش ــر هوای ــک تی ــدا ی ــم ابت ــن ه ــده اند. م ش
ــاره ســاح را مســلح  ــی خواســتم دوب ــا وقت ــردم، ام ک
کنــم، گلوله هایــی شــلیک شــد کــه بــه یــک زن و یــک 
جــوان بــه نــام »ب« برخــورد کــرد. در ایــن هنــگام عزیز 
ــی کــه  ــار دوســتان و برادرانــش در حال ــدم کــه کن را دی
فحاشــی می کــرد، قمــه اش را بــه ســمت مــن انداخــت 
ــه مــن نخــورد! مــن  ــی دادم و قمــه ب کــه مــن جاخال
ــه داخــل  ــه تعقیــب او پرداختــم کــه ب ــه ب هــم بافاصل
کوچــه بن بســت فــرار کــرد و درون حیاطــی رفــت کــه 
در آن نیمه بــاز بــود؛ ســپس بــه طــرف او شــلیک کــردم 

کــه مجــروح شــد و در بیمارســتان جــان ســپرد. 
پــس از اعترافــات صریــح غامرضــا، بــه دســتور قاضــی 
ــده  ــن پرون ــر ای ــم دیگ ــد، علیرضــا مته ــل عم ــژه قت وی
جنایــی نیــز مقابــل دوربیــن قــوه قضائیــه قــرار گرفــت 
ــردم  ــی کار می ک ــی تلفن ــا در تاکس ــن قب ــت: م و گف
ــا  ــه داشــتیم ب ــی ک ــل اختافات ــه دلی ــز ب ــی عزی و گاه
ــا قمــه ای  ــه محــل کارم می آمــد و ب صــورت پوشــیده ب
ــا  ــرد؛ ام ــد می ک ــرا تهدی ــرش می بســت، م ــه کم ــه ب ک
ــوم.  ــر نش ــا او درگی ــردم ب ــعی می ک ــواره س ــن هم م
ــا مــن تمــاس  روز حادثــه هــم وقتــی بــرادرم حمیــد ب
گرفــت کــه عزیــز او و همســرش را تهدیــد کــرده، مــن 
هــم بــه داخــل کوچــه آمــدم؛ ولــی وقتــی درگیــری شــد 
بافاصلــه از محــل گریختــم! ایــن در حالــی اســت کــه 
برخــی شــاهدان عینــی اظهــارات او را رد و بیــان کردنــد 
کــه او در درگیــری منجــر بــه قتــل حضور داشــته اســت. 
ــی  ــت، قاض ــه جنای ــازی صحن ــن بازس ــان یافت ــا پای ب
ــت  ــت موق ــتور بازداش ــدور دس ــا ص ــی ب ــم میرزای کاظ
ــا ایــن پرونــده جنایــی  متهمــان را روانــه زنــدان کــرد ت

نیــز دیگــر مراحــل قانونــی خــود را طــی کنــد.

کنش    وا

دبیر کل اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانش آموزان   

امسال یک هزار دانش آموز از استان های سراسر 
کشور با شرکت در پیاده روی بزرگ اربعین در موکب 

دانش آموزی انصارالمهدی در شهر کربا حضور 
خواهند داشت و میزبان دانش آموزان کشورهای 
لبنان، سوریه، گرجستان، ترکیه و آذربایجان در 

اولین موکب دانش آموزی در کربا خواهیم بود. 
حرکت کاروان ها از روز )شنبه 1۳ آبان( آغاز شده 
و پیاده روی بین دو حرم هم از روز دوشنبه آغاز 

می شود. از روز سه شنبه موکب ما در نزدیک حرم 
سیدالشهدا در خیابان باب القبله پذیرای گروه های 
دانش آموزی خواهد بود. ما صبحانه، ناهار، شام 

و بیتوته در خدمت میهمانان خواهیم بود و از روز 
سه شنبه تا پایان روز جمعه با برنامه های هیئت های 

انصارالمهدی شامل سخنرانی، مداحی و سینه زنی در 
خدمت دانش آموزان هستیم.

معاون گردشگری کرمان  
ما ورود به کویر لوت را محدود نکردیم؛ اصا بحثی 
با عنوان ممنوعیت یا محدودیت سفر به این بیابان 

که ثبت جهانی شده، مطرح نیست. موضوعِ ما فقط 
ساماندهی تورهای غیرحرفه ای و غیرمجاز در این 

منطقه است؛ تورهایی که با افراد ناآشنا و نابلد اجرا 
می شود و مشکاتی را به وجود می آورند.

سازمان پزشکی قانونی  
در نیمه اول امسال، ۸ هزار و 691 نفر در حوادث 

رانندگی کشته شده اند که این تعداد نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته 1.۲ درصد کاهش یافته است. 
همچنین بیشترین کشته های حوادث رانندگی مربوط 

به شهریورماه با یک هزار و ۷46 نفر و پس از آن 
تیرماه با یک هزار و 610 نفر و کمترین آن مربوط به 
فروردین ماه با یک هزار و 164 نفر بوده است؛ ضمن 

آنکه روز 9 تیرماه )جمعه آخر هفته تعطیات عید 
فطر( با ۷۷ کشته پرتلفات ترین روز در نیمه اول 

امسال بوده است.

دادستان تهران  
واکنش در برابر آسیب ها باید مدبرانه باشد؛ زیرا 

آسیب های اجتماعی تا حد بسیار به مسائل فکری، 
فرهنگی یا اقتصادی بازمی گردد؛ به عنوان مثال 

حجاب تا حدی مرتبط با مسائل فکری و عقیدتی 
افراد است و فعالیت آرایشگاه ها با مسائل اقتصادی 

گره خورده که در رفع با آسیب های اجتماعی باید 
مورد توجه قرار گیرد. همچنین ازدواج آسان جزو 
سیاست های کشور است و ترویج چنین اقداماتی 

در جامعه، حتی اگر برای عده ای که پول دارند 
مباح باشد، اما به لحاظ ترویج فرهنگ اشرافیت، 
سرمایه داری و غربی مردود است؛ لذا از نهادهای 

فرهنگی، سازمان تعزیرات حکومتی و اتحادیه صنف 
آرایشگرها می خواهیم از هر اقدامی که علیه فرهنگ 

ازدواج و تسهیل آن باشد، جلوگیری کنند.
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امام حسني )ع( فرمود:
 »كسى كه براى جلب رضايت مردم، موجب 

غضب خدا شود، خداوند او را به مردم وا مى  گذارد«.

زندگیامروز دوشنبه 15 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 570 روزنامه
دریچه

 از زمان انتخابات باطل شده کنیا در ماه اوت، تاکنون دست کم 
۵۰ نفر در ناآرامی های انتخاباتی این کشور کشته شده اند.

 »لطفا پارک نکنید« به زبان های زنده دنیا!

ترافیک مسیرهای منتهی به مهران و پایانه مرزی باعث شده است 
عده ای از مردم این مسیر را پیاده طی کنند. - عکس از تسنیم 

  در آشپزخانه حرم امام علی )ع( روزانه بیش از پنجاه هزار غذا 
شامل صبحانه، ناهار و شام طبخ می شود و دربین زائران اربعین 

توزیع می شود. - عکس از میزان

مراسم ترحیم پدر سردار قاسم سلیمانی - عکس از فارس 

منزل محل سکونت امام خمینی)ره( در شهر نجف اشراف یکی 
از مکان های پرمراجعه در ایام اربعین حسینی است.

عکس از مهر 

جدول سودوکو - شماره 109

حدیث روز

)بحار االنوار، ج ۷۵ ص ۱۲۶ ح۸ (
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کاریکاتور -  تو دهنی 13 آبان به عموسام

فارس

   ترفندهای خانه داری
کاهش هزینه ها در پاییز )1(

 خانه تان را در برابر تغییرات دما عایق کنید 
پیــش از آنکــه دمــای هــوا افــت پیــدا کنــد، بــه فکــر 
عایق کــردن خانه تــان باشــید. عایق کــردن درب و 
هزینه هــای  کــم کــردن  در  خانــه،  پنجره هــای 
ــد  ــی خواه ــه شــما کمــک بزرگ ــه ب گرمایشــی خان
ــت بام و  ــق پش ــردن عای ــک ک ــن چ ــرد. همچنی ک
ــگیری  ــی پیش ــکالت احتمال ــردن آن از مش تمیزک
می کنــد. مطمئــن باشــید رســیدگی بــه ایــن مــوارد 
ــد  ــان خواه ــی برایت ــب توجه ــری جال ــش فک آرام
داشــت و منزلتــان را بــرای ایــن فصــل آمــاده 

ــاخت.   ــد س خواه

 در خانه آشپزی کنید
بیــرون از خانــه شــام خــوردن بــا دوســتان را کمتــر 
کنیــد. بگذاریــد بــا خــود روراســت باشــیم. بیــرون 
غذاخــوردن خــرج دارد! عــالوه بــر این، با سردشــدن 
هــوا و کوتاه تــر شــدن روزهــا بهتــر نیســت در جــای 
ــوام دور هــم  ــا دوســتان و اق ــه ب ــل خان دنجــی مث

جمــع شــویم و شــام بخوریــم؟
ــت  ــیوه ای اس ــا ش ــل نه تنه ــن فص ــپزی در ای  آش
بلکــه در  پاییــز،  بــرای چشــیدن طعــم  عالــی 
ــر  ــی موث ــب توجه ــه طــرز جال ــا ب کاهــش هزینه ه

ــت. اس

   سالم باشیم
ورزشکاران شیرجه در معرض 

آسیب دیدگی های شدید
مطالعــات انجام شــده در مرکــز پزشــکی لویــوال نشــان داده 
ــیب دیدگی های  ــرض آس ــیرجه در مع ــکاران ش ــه ورزش ک
ــد:  ــات می گوی ــن تحقیق ــر ای ــد. مدی ــرار دارن ــی ق مختلف
حتــی اگــر شــیرجه به درســتی انجــام شــود، ممکــن اســت 

آســیب ایجــاد شــود.
ورزشــکاران شــیرجه بــا ســرعت حــدود 19 مایــل بر ســاعت 
تــا 37 مایــل بــر ســاعت بــه آب برخــورد می کننــد. زمانــی 
ــه  ــا ب ــت آن ه ــتاب حرک ــد، ش ــورد می کنن ــا آب برخ ــه ب ک
یــک بــاره در کســری از ثانیــه 50 درصــد کاهــش می یابــد. 
افــرادی کــه در مســابقات شــیرجه شــرکت می کننــد، 
حــدود 40 ســاعت در هفتــه  تمریــن می کننــد. آن هــا 

ــد. ــام می دهن ــیرجه در روز انج ــا 150 ش ــدودا 100 ت ح
ــش از  ــیرجه بی ــکاران ش ــیب دیدگی  در ورزش ــال آس احتم
ورزشــکاران ســایر ورزش هــا همچــون ژیمناســتیک اســت.

ــن  ــد را در بی ــترین درص ــانه بیش ــر و ش ــیب دیدگی  کم آس
ورزشــکاران شــیرجه دارد. ورزشــکاران شــیرجه بیــش 
از افــراد عــادی در معــرض کمــردرد در ســنین جوانــی 
هســتند؛ بــه عــالوه بســیاری از ورزشــکاران شــیرجه 
رژیم هــای غذایــی ســختی دارنــد تــا بدنشــان کامــال 
عضالنــی باشــد. ایــن مســئله باعــث می شــود کــه انــرژی 

ــد.  ــتگی کنن ــاس خس ــند و احس ــته باش ــی داش کم

   سبک زندگی
وحدت اسالمی و مدارا با مسلمانان

ــا  ــتی ب ــه همزیس ــیعیان را ب ــادق)ع( ش ــام ص ام
ــق  ــه ایــن طری ــا ب اهــل ســنت دعــوت می کــرد ت
هــم شــیعیان از جامعــه اکثریــت منــزوی نشــوند 
و هــم بتــوان احــکام و اصــول شــیعی را بــا 
ــن روی در  ــرد؛ از ای ــل ک ــان منتق ــه آن ــت ب مالطف
ــان رفتــار می شــد؛  ــا آن ــا مســامحه ب مــدار حــق ب
امــا ایــن ســهل گرفتــن هرگــز بــه معنــای زیــر پــا 
گذاشــتن اصــول نبــود و آنجــا کــه مســئله اصولــی 
ــز تســلیم نمی شــد؛  ــود، حضــرت هرگ ــان ب در می
از جملــه در یکــی از ســفرها، امــام صــادق)ع( 
ــه و بصــره( آمــد. در آنجــا  ــان کوف ــره )می ــه حی ب
منصــور دوانیقــی بــه دلیــل ختنــه فرزنــدش 

ــود.  ــرده ب ــوت ک ــی دع ــه مهمان ــی را ب جمع
ــد.  ــر ش ــس حاض ــر در آن مجل ــز ناگزی ــام نی ام
وقتــی کــه ســفره غــذا را انداختنــد، هنــگام صــرف 
ــه  ــی ب ــت؛ ول ــران آب خواس ــی از حاض ــذا، یک غ
ــراب  ــرف ش ــی ظ ــد؛ وقت ــراب آوردن ــای آن ش ج
برخاســت  بی درنــگ  امــام  دادنــد،  او  بــه  را 
»رســول  فرمــود:  و  تــرک کــرد  را  مجلــس  و 
ــه در  ــون اســت کســی ک ــود: ملع خــدا)ص( فرم
ــه در آن ســفره شــراب  ــار ســفره ای بنشــیند ک کن
نوشــیده شــود.« )کلینــی، فــروع کافــی، ج 6، ص 
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نکاتی درباره طالق
 آقایانی که کار تمام وقت ندارند، احتمال 

جدایی از همسرشان بیشتر است
ــل  ــی عام ــرایط مال ــه ش ــد ک ــور کنن ــا تص ــاید خیلی ه ش
ــز دیگــری اســت.  ــا واقعیــت چی ــی طــالق اســت؛ ام اصل
ــر رابطــه تاثیــر می گــذارد،  ــی ب آنچــه بیــش از شــرایط مال

تقســیم مسئولیت هاســت.
طبــق تحقیقــات اخیــر، مردانــی کــه کاری تمام وقــت 
ــه رابطــه عاطفی شــان  ــال دارد ک ــد، 3.3درصــد احتم ندارن
بــا شکســت مواجــه شــود؛ در حالــی کــه ایــن آمــار بــرای 
ــد، 2.5درصــد اســت.  ــی کــه شــغلی تمام وقــت دارن آقایان

 افرادی که مراسم عروسی مجلل تری دارند، 
احتمال شکستشان بیشتر است

ــادوام  ــده ازدواجــی ب ــل تضمین کنن مراســم عروســی مجل
و پایــدار نیســت. تحقیقــات نشــان داده افــرادی کــه بیــن 
بــرای مراســم عروسی شــان خــرج  تــا 5000 دالر   1000
ــر از 1000 دالر  ــه کمت ــی ک ــا زوج های ــه ب ــد، در مقایس کرده ان
هزینــه کرده انــد، بیشــتر در معــرض خطــر جدایــی هســتند. 
ــی  ــز در جدای ــان مراســم نی ــداد میهمان ــر تع ــرف دیگ از ط
زوج هــا تاثیرگــذار اســت؛ بــه ایــن گونــه کــه هرچــه تعــداد 
ــر اســت؛  ــی کمت ــال جدای ــان بیشــتر باشــد، احتم میهمان
ــان  ــش از 200 میهم ــه بی ــی ک ــال زوج های ــوان مث ــه عن ب
ــای  ــه میهمان ه ــرادی ک ــر از اف ــد کمت ــته اند، 92 درص داش

ــد. ــر طالق ان ــرض خط ــتند، در مع ــادی نداش زی

   خانواده

ــالب  ــرکت آب و فاض ــن ش ــکاری بی ــه هم ــم نام تفاه
اســتان اصفهــان و اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
ــترک  ــای مش ــعه همکاری ه ــتای توس ــان در راس اصفه
در زمینه هــای فرهنــگ ســازی شــیوه مصــرف آب 
ــش  ــدار و نق ــالم و پای ــتفاده س ــی و اس ــه جوی و صرف
دانــش آمــوزان و خانواده هــا در ایــن زمینــه بــه امضــاء 
رســید. کــه بــه دنبــال ایــن تفاهــم نامــه طــرح آمــوزش 
ــه  ــه خان ــی در تصفی ــت مقطــع اول ابتدای ضمــن خدم
آب باباشــیخعلی و گلپایــگان توســط کارشناســان روابــط 
عمومــی مــورد آمــوزش مصــرف صحیــح آب قــرار 
ــان  ــور معلم ــا حض ــه آن ب ــن برنام ــه اولی ــد ک می گیرن
مقطــع اول ابتدایــی شهرســتان مبارکــه در تصفیــه خانــه 
ــرار  ــه آب ق ــرف بهین ــوزش مص ــورد آم ــیخعلی م باباش

ــد. گرفتن
ــط عمومــی شــرکت آب و فاضــالب اســتان  ــر رواب مدی
اصفهــان پیرامــون امضــاء ایــن تفاهــم نامــه گفــت: ایــن 
ــاب فرهنــگ ســازی شــیوه مصــرف  تفاهــم نامــه در ب
ــم  ــوی مصــرف تنظی ــی واصــالح الگ ــه جوی آب و صرف
و مبادلــه گردیــد لــذا ایــن تفاهــم نامــه و دســتورالعمل 
اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت  همــکاری  نحــوه 
اصفهــان بــا اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان در 
ــه  ــرف آب و صرف ــیوه مص ــازی ش ــگ س ــت فرهن جه
ــش  ــش دان ــدار و نق ــالم و پای ــتفاده س ــی و اس جوی
آمــوزان و خانواده هــای آنهــا در ایــن زمینــه را مشــخص 

می نمایــد.
ســیداکبر بنــی طبــا در خصــوص اهمیــت تفاهــم نامــه 
ــا  ــت: ب ــتان گف ــرورش اس ــوزش و پ ــا آم ــکاری ب هم
توجــه بــه اینکــه کشــور ایــران در منطقــه آب و هوایــی 
خشــک و نیمــه خشــک واقــع شــده و میــزان متوســط 
ــی  ــط جهان ــوم متوس ــک س ــدود ی ــی در آن ح بارندگ
می باشــد لــذا ضــرورت مدیریــت مصــرف آب بــه 

ــه  ــی و برنام ــاد مقاومت ــزای اقتص ــی از اج ــوان یک عن
ریــزی در جهــت آن واقعیتــی اجتنــاب ناپذیــر اســت بــا 
توجــه بــه نقــش ارزشــمند آمــوزش و پــرورش در زمینــه 
فرهنــگ ســازی شــیوه مصــرف آب و اســتفاده ســالم 
ــت  ــان در جه ــوزان و خانواده هایش ــش آم ــدار دان و پای
ــم  ــن تفاه ــداف ای ــی از اه ــوی مصــرف یک اصــالح الگ

ــوده اســت. نامــه ب
وی در ادامــه بــه اهــداف تفاهــم نامــه همــکاری اشــاره 
کــرد و افــزود: فرهنــگ ســازی شــیوه صحیــح مصــرف 
ــوزش  ــی، آم ــوزان دوره ابتدای ــش آم ــان دان آب در می
روش هــای صرفــه جویــی مصــرف آب در مدرســه، 
ــان و  ــوزان، معلم ــش آم ــکاری دان ــه و توســعه هم خان
خانواده هــا در زمینــه اصــالح الگــوی مصــرف آب نیــزاز 

اهــداف ایــن تفاهــم نامــه اســت.
ــرد  ــاره ک ــرکت اش ــات ش ــه اقدام ــا ب ــیداکبربنی طب س
ــی  ــای آموزش ــات و کارگاه ه ــزاری جلس ــزود: برگ و اف
و توجیهــی ویــژه معلمــان مقطــع اول ابتدایــی در 
تصفیــه خانــه آب باباشــیخعلی و گلپایــگان درخصــوص 
مدیریــت مصــرف آب، تهیــه و تحویــل بســته های 
ــش  ــان دان ــع در می ــرای توزی ــی ب ــی و آموزش فرهنگ
آمــوزان ابتدایــی، برگــزاری جشــنواره نخســتین واژه آب، 
آمــوزش نصــب لــوازم کاهنــده مصــرف آب در انشــعابات 
و  ایده هــا  ابتدایــی و تشــویق  آب شــرب مــدارس 
طرح هــا بــا موضــوع آب، از اقدامــات شــرکت آب و 

ــود. ــد ب ــالب خواه فاض
در اولیــن برنامــه آمــوزش ضمــن خدمــت معلمــان داود 
ــه  ــتان مبارک ــرورش شهرس ــوزش وپ ــر آم ــی مدی رجب
ــد بیــش از 13 هــزار و  ــی جدی گفــت: در ســال تحصیل
690 نفــر دانــش آمــوز در مقطــع ابتدایــی در شهرســتان 
مبارکــه مشــغول بــه تحصیــل هســتند کــه از ایــن تعداد 
2553 نفــر کالس اولــی هســتند و 118 آمــوزگار دارندکه 
قطعــًا بــا برنامه هایــی کــه بــا همــکاری شــرکت آبفــا در 

ــح  ــوزش مصــرف صحی ــرار دارد تحــت آم دســتور کار ق
آب قــرار می گیرنــد. ایــن در حالیســت کــه طــرح جامــع 
خالقیــت بــا رویکــرد مصــرف بهینــه انــرژی در ســنوات 
ــای  ــه ایده ه ــا ارائ ــه ب ــت ک ــده اس ــال گردی ــل اعم قب

جدیــد از ســوی دانــش آمــوزان مواجــه شــد.
ــی  ــزود: در حــال حاضــر یکــی از مشــکالت اصل وی اف
ــی اســت پــس همــه مســولین  کشــور معضــل کــم آب
ــن بحــران  ــار ای ــرای مه ــالش خــود را ب ــت ت ــد نهای بای
بــه خــرج دهنــد کــه در ایــن زمینــه آمــوزش وپــرورش 
ــر دارد  ــط در نظ ــولین ذیرب ــا مس ــکاری را ب ــت هم نهای
چــرا کــه مابــر ایــن بــاور هســتیم کــه بحــران کــم آبــی 
ــراد  ــک اف ــک ت ــن ت ــد بنابرای ــد می کن ــور را تهدی کش
ــتیم  ــول هس ــل مس ــن معض ــت ازای ــرون رف ــرای ب ب
ــکاری  ــا هم ــن را دارد ب ــی ای ــرورش آمادگ ــوزش وپ آم
شــرکت آب وفاضــالب فرهنــگ ســازی مصــرف بهینــه 
آب را در جامعــه نهادینــه نمایــد. در ایــن میــان می تــوان 
ــرورش در  ــوزش و پ ــیل های آم ــا و پتانس از ظرفیت ه
خصــوص فرهنــگ ســازی شــیوه مصــرف صحیــح آب 

اســتفاده کــرد.
 وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه برنامــه ششــم دولــت کــه 
ــوع  ــت موض ــه اهمی ــس ب ــت و مجل ــه دول ــزوم توج ل
مصــرف بهینــه آب مشــخص اســت در ایــن میــان 
نقــش مــردم در ایــن موضــوع بســیار پراهمیــت اســت 
کــه در ایــن راســتا نقــش آمــوزش و پــرورش بعنــوان 
ــوزان در  ــش آم ــن دان ــت در بی ــم و تربی ــتگاه تعلی دس
خصــوص شــیوه فرهنــگ ســازی مصــرف صحیــح آب 
 مشــهود اســت، اگــر اطالعــات فنــی در اختیــار دســتگاه 
تعلیــم و تربیــت قــرار بگیــرد مطمئــن باشــید مــا هــم با 
اعضــاء شــورای معاونیــن در اداره کل آمــوزش و پرورش 
ــی و  ــه جوی ــوع صرف ــه موض ــان ب ــی معلم ــا هماهنگ ب
 نقــش حیاتــی آب بــه نحو شایســته ای پرداخــت خواهد

 شد.

برای اولین بار از سوی شرکت آب وفاضالب استان اصفهان صورت گرفت:

آغاز طرح آموزش ضمن خدمت معلمان پایه اول ابتدایی


