
|صفحه 10

هݤݤݤݤݤݤ وسع�ت وط�ن ه ای ٮݬݬݬݬݬݓ �ش د�ی
روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فارسیا�ن

روزنامه کثیراالنتشار   ||  سه شنبه  16 آبان ماه 1396  ||  18 صفر  1439  ||  07 نوامبر 2017  ||  شماره 571  ||  سال سوم  ||   قیمت: 1000 تومان

صفحه 2 صفحه 3

Eskimia.ir    ||   info@eskimia.ir    ||    ISSN 2476-4809    ||    سامانه پیامکی   3000573433 

|صفحه 9

وضعیت بغرنج سردار آزمون در لیگ روسیه

آزمون دیگر بهترین نیست

نگاهی به کتاب »دلفین مرده« 
نوشته حسن بهرامی
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تنش های داخلی و بین الملل عربستان
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کشور  20 درصد مدارس 
دو شیفته هستند

 ارتباط اثربخش
عامل خالقیت انسانی
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عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
در پاسخ به کیمیای وطن مطرح کرد:

تبلیغات منفی علیه 
کیفیت داروی ایرانی
طرح تحول سالمت شکننده شده

ولی شکست نخورده است
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در گفت وگوی کیمیای وطن 
با کارشناسان لوازم خانگی عنوان شد:

مردم به خرید لوازم خانگی 
داخلی روی آورده اند
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روز گذشته

 چهار شهید گلگون کفن 
در اصفهان تشییع شدند
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رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور:

ظرفیت قطارهای مسیر 
اصفهان، سه برابر شد
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 اصفهان، دومین شهر 
کشور لوده صوتی  آ
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سرمقاله

مدیریت معنوی
مدیریت بر مبنای ارزش های دینی

»با وجود حاکمیت دینی، سازمان های ایرانی از 
معنویت دینی، نه معناگرایی غربی رنج می برند.«
شکی نیست  که انسان ها به مدیریتی نیاز دارند 
که در عرصه اجتماعی، همان نقش بی بدیل مغز را 
در انسان ایفا می کند که بدون آن و بدون کارکرد 
درستش، حتی با سالمت تمام اعضا و جوارح، 
از  را کنترل کرده و  انسان نمی تواند جسم خود 
در   ضرورت  همین  کند.  استفاده  درست  آن ها 
دارد.  وجود  مدیریت  به  نسبت  اجتماعی  نظام 
درواقع در نظام اجتماعی، مدیریت، محور زندگی 
از اهداف فردی و  است و بدون آن هیچ هدفی 

اجتماعی محقق نمی شود...

علی رشیدپور
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(
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ریــاض  بــه  شنبه شــب  حملــه 
ــدام  ــا انه ــی ب ــر نظام ــاید از نظ ش
ــا حــاوی  ــراه نشــد، ام ــی هم هدف
درس هــا و نــکات فراوانــی بــود 
ــت، تأثیــر خــود  کــه بیــش از اصاب

را روی ارتــش ســعودی و ســامانه های دفــاع موشــکی آن هــا 
ــت. گذاش

بــه گــزارش مشــرق، بیــش از دو ســال از آغــاز حملــه ارتــش 
ســعودی و همراهانــش بــه یمــن می گــذرد و بــا وجــود 
کشته شــدن هــزاران کــودک، زن و مــردان بی گنــاه یمنــی، 
ــای  ــط نیروه ــور توس ــن کش ــل ای ــغال کام ــکان اش ــوز ام هن

ــت. ــده اس ــم نش ــعودی فراه ــلح س ــراپا مس س
شنبه شــب در یــک اتفــاق جدیــد کــه تحولــی خــاص در 
جریــان جنــگ یمــن محســوب می شــود، یــک موشــک 
بــرکان اچ 2 یمنــی  بــه ســمت شــهر ریــاض، پایتخــت ســعودی 
پرتــاب شــد کــه می توانــد از جهــات مختلــف مســئله ای مهــم 
ــک  ــن موش ــد. ای ــور باش ــن کش ــوالت ای ــذار در تح و تأثیرگ
کــه بــه ســمت فــرودگاه ملــک خالــد ریــاض می رفــت، 
ــوت  ــی پاتری ــک های دفاع ــط موش ــراوان توس ــال ف ــه احتم ب
ــوع  ــده از ن ــر منتشرش ــا تصاوی ــده؛ ام ــاقط ش ــعودی ها س س
واکنــش ارتــش پرادعــای ســعودی، نــکات فراوانــی را دربــاره 
ایــن رویارویــی بــه ذهــن متبــادر می کنــد. بــرای آشــنایی بهتــر 
بــا ایــن مقابلــه بهتــر اســت نگاهی بــه تســلیحات نامتــوازن دو 

طــرف داشــته باشــیم.
 برکان 2، حاصل تالش یمنی ها در محاصره

ــه  ــدل ارتقایافت ــت م ــرکان 2 درحقیق ــری ب ــک های س موش
بــرکان 1 اســت. ایــن موشــک ها بــر پایــه ســری موشــک های 
ــد و از ســوخت  ــه زمیــن اســکاد توســعه پیــدا کرده ان زمیــن ب
ــن موشــک حــدود  ــد. ســر جنگــی ای ــع اســتفاده می کنن مای
650 کیلوگــرم وزن دارد و بــرد آن هــا حــدود 800 کیلومتــر اعــام 

شــده اســت. 
ــک  ــن موش ــرای ای ــی را ب ــای مختلف ــانه ای برده ــع رس مناب
ــک  ــن موش ــرد ای ــیدن ب ــم، رس ــه مه ــا نکت ــد؛ ام ــام کردن اع
ــت  ــل در دس ــن مح ــرا نزدیک تری ــت؛ زی ــر اس ــه 900 کیلومت ب
نیروهــای حوثــی و ارتــش یمــن حــدود 900 کیلومتــر بــا ایــن 
فــرودگاه فاصلــه دارد و بعیــد نیســت ایــن بــرد، بــه یــک هــزار 

کیلومتــر هــم رســیده باشــد.
ــر منتشرشــده از مــدل  ــه بررســی ظواهــر و تصاوی ــا توجــه ب ب
موشــک بــرکان 2 و مقایســه آن بــا بــرکان 1 ایــن نکتــه حائــز 
ــا تغییــر شــکل ظاهــر ســر جنگــی ایــن  اهمیــت اســت کــه ب
موشــک، بــا طراحــی پیشــرفته تر و بــا رعایــت بیشــتر مســائل 
طراحــی آیرودینامیــک مواجــه هســتیم کــه متخصصــان یمنی 
ــکی  ــر موش ــر از ذخای ــتفاده بهت ــت اس ــود، جه ــش خ ــا دان ب
ــن  ــد و ای ــره گرفته ان ــل، از آن به ــده از ســال ها قب ــا مان ــه ج ب
طراحــی جدیــد، می توانــد ســرعت بیشــتری را در زمــان 
ــتیک  ــک بالس ــن موش ــرای ای ــدف ب ــمت ه ــه س ــیرجه ب ش

تأمیــن کنــد.
 موشک پاتریوت، محصولی با 

عالمت سؤال های فراوان
ــر موشــک از ســامانه  ــا شــلیک 5 تی ــل، ســعودی ها ب در مقاب

مشــهور و پرادعــای پاتریــوت درنهایــت موفــق شــدند موشــک 
ــد.  ــا را ســاقط کنن ــرکان اچ 2 یمنی ه ب

در فیلــم منتشرشــده از ایــن حادثــه، شــلیک 4 موشــک 
مشــخص اســت؛ امــا اگــر بــه لحظــه اولیــه شــروع فیلــم دقت 
کنیــم، رد شــلیک یــک موشــک دیگــر نیــز دقیقــا مشــخص 
ــه اینکــه هــر تیــر از ایــن موشــک ها در  ــا توجــه ب می شــود. ب
حــدود 3 میلیــون دالر قیمــت دارنــد، مشــخص می شــود کــه 
آن هــا چــه هزینــه جالــب توجهــی را بــرای زدن یــک موشــک 
قدیمــی صــرف کرده انــد. ارتــش ســعودی از جملــه دارنــدگان 
قدیمــی موشــک پاتریــوت اســت کــه در حــال حاضــر دو مــدل 

2 و 3 ایــن موشــک در اختیــار عربســتان اســت.
ســعودی ها نزدیــک بــه 600 تیــر مــدل پاتریــوت 3 را در 
ســال های اخیــر ســفارش داده انــد و تبدیــل بــه یکــی از 
ــوت 3  ــن موشــک شــده اند. ســامانه پاتری ــزرگ ای ــران ب کارب
آخریــن مــدل از ســامانه های دفاعــی ســاخته شــرکت ریتهــون 
ــک های  ــر موش ــاع در براب ــی آن دف ــه اصل ــه وظیف ــت ک اس
ــه  ــامانه علی ــن س ــرد ای ــد. ب ــاب می آی ــه حس ــتیک ب بالس
موشــک های بالســتیک حــدود 20 کیلومتــر و ارتفــاع درگیــری 
آن حــدود 24 کیلومتــر اســت. ســرعت موشــک در ایــن مــدل 
ــواد  ــد م ــه فاق ــت و البت ــوت اس ــرعت ص ــر س ــدودا 4 براب ح
ــل از  ــرژی حاص ــا ان ــا ب ــت و صرف ــرجنگی اس ــره در س منفج

ــد. ــود می کن ــدف، آن را ناب ــا ه ــورد ب برخ
 GEM-T موشــک پاتریــوت 2 عربســتان عمدتــا از ســری
ــرعت  ــروازی و س ــخصات پ ــر مش ــدل از نظ ــن م ــت. ای اس
ــتر  ــرده و بیش ــر نک ــای 2 تغیی ــایر پاتریوت ه ــه س ــبت ب نس
ــر و  ــی و بحــث حســگرهای بهت در بحــث نرم افزارهــای هدایت
عملکــرد ارتقایافتــه فیوزهــا دچــار تغییــر شــده اســت. بــرد این 
موشــک بیــن 90 تــا 160 کیلومتــر اســت و ســرعت آن در حــدود 
ــده موشــک های ســری  ــری عم ــاع درگی ــاخ اســت. ارتف 4 م

ــر اســت. ــوت حــدود 24 کیلومت پاتری
در درگیــری شنبه شــب در ریــاض همان طــور کــه در بــاال 
ــوت  ــک پاتری ــر موش ــلیک 5 تی ــاهد ش ــد، ش ــاره ش ــز اش نی
ــوت  ــای پاتری ــی از پرتابگره ــا مدل ــم و تنه ــه بودی ــک نقط از ی
کــه بیــش از 4 موشــک در النچــر وجــود دارد، النچرهــای 
پاتریــوت 3 اســت. امــا نگاهــی بــه عملکــرد موشــک پاتریــوت 
ــک  ــن موش ــد. ای ــاد می کن ــن ایج ــادی را در ذه ــؤاالت زی س
اولیــن بــار در جریــان عملیــات طوفــان صحــرا وارد عمــل شــد 
و برخــاف آنچــه آمــار رســمی ایــن موشــک گفتــه می شــود، 
در ســال های بعــد از طوفــان صحــرا، کارشناســان زیــادی 
دربــاره آمــار اعامــی از موفقیــت پاتریــوت اعــام نظــر کردنــد. 
ــگاه  ــتول از دانش ــودور پوس ــور تئ ــل پروفس ــی مث ــی حت برخ
ــت  ــزان موفقی ــه می ــد ک ــش رفتن ــا پی ــه آنج ــا ب ــی ت ام آی ت
ــد  ــر 10 درص ــرا زی ــان صح ــات طوف ــک را در عملی ــن موش ای
ــه هــر حــال مبحــث عملکــرد  ــد. ب و حتــی صفــر اعــام کردن
موشــک پاتریــوت در عملیــات طوفــان صحــرا تــا همیــن امروز 

ــان محــل بحــث و اختــاف  همچن
ــت. ــوده اس ــران ب ــن صاحب نظ بی

پاتریــوت در ســال های بعــدی هــم 
در جریــان حملــه دوبــاره بــه عــراق 
ــه در خدمــت  در ســال 2003 و البت
رژیــم صهیونیســتی و در خدمــت ارتــش ســعودی در جریــان 
ــق  ــواردی موف ــه یمــن وارد عمــل شــده اســت. در م ــه ب حمل
ــا  ــورده اســت؛ ام ــز شکســت خ ــواردی نی ــرده و در م ــل ک عم
ــل بررســی اســت.  ــری شنبه شــب از جهــت دیگــری قاب درگی
عربســتانی ها 5 تیــر موشــک بــا بهــای کلــی 15 میلیــون 
ــون دالر را  ــدودا 3 میلی ــر ح ــر تی ــت ه ــاب قیم ــا احتس دالر ب
بــه ســمت یــک موشــکی کــه می تــوان بــه نوعــی آن را 
اســکادی ارتقایافتــه دانســت، شــلیک کردنــد. ارزش موشــک 
ــدود  ــت ح ــن حال ــا در گران تری ــط یمنی ه ــده توس شلیک ش
ــک  ــر ی ــا و در براب ــود. اینج ــن زده می ش ــون دالر تخمی 1 میلی
اســکاد ارتقایافتــه 5 موشــک شــلیک شــده اســت؛ پــس در 
صــورت روبــه رو شــدن بــا یــک حملــه همزمــان توســط چندین 

ــرد؟ ــد ک ــه خواهن ــعودی ها چ ــک س موش
ــا  ــری یمنی ه ــد هدف گی ــان می ده ــک نش ــلیک 5 موش ش
درســت بــوده اســت و سیســتم شناســایی پاتریــوت بــه 
درســتی تشــخیص داده موشــک در حــال نزدیــک شــدن بــه 
ــا عــدم  ــر شــد. آی ــا آن درگی ــد ب نقطــه حساســی اســت و بای
ــه 5 موشــک  ــث شــده ک ــوت باع ــت پاتری ــان از موفقی اطمین
بــه ســمت هــدف شــلیک شــود؟ چنــد موشــک بــرای مقابلــه 
بــا مهاجمــان الزم اســت و تــا چــه زمانــی می تــوان ایــن نــوع 
ــر  ــمنی قوی ت ــا دش ــعودی ها ب ــر س ــه داد؟ اگ ــلیک را ادام ش
دارای تعــداد بســیار بیشــتر از موشــک های بالســتیک بــا 
ــب  ــدرت تخری ــی و ق ــه نهای ــری در مرحل ــرعت، مانورپذی س

ــه رو شــوند، چــه خواهــد شــد؟ بیشــتر روب
نکتــه بعــدی اینکــه چطــور اســت کــه پــس از بیــش از 2 ســال 
ــروی  ــه نی ــره ن ــای در محاص ــه یمنی ه ــی ک ــگ و در حال جن
ــعودی  ــای س ــد و جنگنده ه ــی دارن ــاع هوای ــه دف ــی و ن هوای
ــا  ــس( آن ه ــار )آواک ــایی و پیش اخط ــای شناس و هواپیماه
تمــام مناطــق را تحــت پوشــش خــود دارنــد، همچنــان شــاهد 

ــز هســتیم؟  ــرد بیشــتر نی ــا ب شــلیک موشــک هایی ب
موشــک  متحــرک  پرتابگرهــای  بــا  مقابلــه  درحقیقــت 
بالســتیک را شــاید بتــوان کابوســی بــرای هــر ارتــش دانســت. 
از پرتابگرهــای متحــرک موشــک وی 2 در جنــگ جهانــی 
دوم تــا پرتابگرهــای اســکاد ارتــش عــراق در عملیــات طوفــان 
ــگ  ــا پرتابگرهــای راکــت و موشــک حــزب هللا در جن صحــرا ت
ــکلی  ــه مش ــه و هم ــی؛ هم ــای یمن ــه پرتابگره 33روزه و البت

ــد. ــردن بوده ان ــن و نابودک ــرای یافت ب
حملــه شنبه شــب بــه ریــاض شــاید از نظــر نظامــی بــا 
اصابتــی همــراه نبــود، ولــی حــاوی درس هــا و نــکات فراوانــی 
دربــاره بحــث دفــاع موشــکی و ارزش حملــه بــا موشــک های 
 بالســتیک بــود و قطعــا هنگامــی کــه یمنی هــا بــه مختصــات 
ــتان  ــت عربس ــمت پایتخ ــه س ــح ب ــروازی صحی ــیر پ و مس
دســت پیــدا کرده انــد، شــاید بــه زودی شــاهد حملــه ای 
ــت آن  ــیمگی از اصاب ــا سراس ــوان ب ــه نت ــیم ک ــر باش بزرگ ت

ــرد. ــری ک جلوگی

ــا 100 هــزار کیلومتــر مربــع وســعت و بیــش  اســتان اصفهــان ب
ــتانی  ــود اس ــخ خ ــواره در تاری ــت، هم ــر جمعی ــون نف از 5 میلی

ــت.  ــوده اس ــن ب ــگ و دی ــای فرهن ــاز در حوزه ه تمدن س
ــابقه  ــن و س ــگ و دی ــه در فرهن ــابقه دیرین ــا س ــتان ب ــن اس ای
7هــزار ســاله بیــش از 4 بــار پایتخــت ایــران بــزرگ بــوده و بــه 
عنــوان نصــف جهــان شــهر و اســتانی جهانــی اســت و توانســته 

چشــم جهانیــان را بــه خــود متوجــه کنــد.
ــدن  ــا هســت کــه آرزوی دی ــار دنی ــر کســی در گوشــه و کن کمت
ــر  اصفهــان را نداشــته باشــد. ایــن اســتان بیــش از 20 هــزار اث
گردشــگری دارد کــه حــدود یک هــزار و 600 اثــر آن ثبــت ملــی و 

5 اثــر آن نیــز در یونســکو ثبــت شــده اســت. 
همچنیــن آمــار تولیــد 60 درصــدی صنایــع دســتی کشــور از دیگر 
قابلیت هــای اصفهــان اســت کــه ظرفیــت زیــادی بــرای اشــتغال 
محســوب می شــود؛ امــا هنــوز نتوانســته جایــگاه خــود را بیابــد.

اســتان اصفهــان اگرچــه بــه عنــوان پایتخــت فرهنــگ و تمــدن 
ایــران اســامی نامگــذاری شــده و بــه عنــوان پایتخــت میــراث 
ــن  ــا ای ــود، ام ــاد می ش ــم از آن ی ــت ه ــر و صنع ــی، هن فرهنگ
ــام  ــم نظ ــزار شــهید را تقدی ــش از 23 ه ــه بی ــاور ک اســتان پهن
و انقــاب کــرده، بــا مشــکات جالــب توجهــی مواجــه اســت و 

ــد. ــا چاره اندیشــی کنن ــع آن ه ــرای رف ــد ب ــردان بای دولتم
اکنــون و پــس از گفت وشــنودهای زیــاد و بــا فاصلــه ای معنــادار 
ــده  ــن ش ــتان تعیی ــد اس ــر ارش ــم، مدی ــت دوازده ــر دول از عم

اســت. 
ــره  ــک چه ــه ی ــزاده را ک ــن مهرعلی ــر محس ــت دکت ــت دول هیئ
ــا  ــت داد ت ــاد اســت، مأموری ــات زی ــا تجربی ــی ب سرشــناس مل
بــه عنــوان نماینــده دولــت در اصفهــان خدمــت کنــد؛ امــا آیــا او 
کــه از نــگاه برخــی اصفهــان را تجربــه نکــرده و آشــنایی عمیــق 
بــا مســائل و جریان هــا و شــرایط اســتان نــدارد، می توانــد 
به راحتــی مشــکات اســتان را بشناســد و در جهــت رفــع آن هــا 

همــت گمــارد؟
ــه خدماتشــان  ــا توجــه ب ــن انتظــار وجــود دارد کــه ایشــان ب ای
ــرعت  ــه س ــان، ب ــی و توانمندی هایش ــف مل ــطوح مختل در س
اصفهــان و مشــکاتش را بشناســند، از پتانســیل های اســتان و 
تجربیــات و جایــگاه شــخصیتی خــود بهــره بگیرنــد و مشــکات 
ــتا  ــن راس ــه در ای ــد؛ البت ــع کنن ــری مرتف ــس از دیگ ــی پ را یک
ــه  ــی ب ــر و غیرسیاس ــن و همه جانبه نگ ــاوران امی ــاب مش انتخ
معنــای جناحــی می توانــد ایشــان را در اتخــاذ تصمیــم درســت 

یــاری کنــد.
بــه عــاوه اینکــه عمــل و توجــه جــدی بــه توصیــه رئیس جمهــور 
ــاط و گرفتــن رهنمــود از مرجــع عالی قــدر حضــرت  در ایــن ارتب
و  کارســاز  بســیار  می توانــد  مظاهــری،  العظمــی  آیــت هللا 

مشکل گشــا باشــد.
چند نکته خطاب به استاندار محترم:

ــردم  ــه م ــه ب ــق خالصان ــدم و آرزوی توفی ــر مق ــن خی 1- ضم
شــهیدپرور اصفهــان، اولیــن و مهم تریــن مشــکل و نیــاز 
اصفهــان، حیــات دوبــاره زاینــده رود اســت. زنده کــردن ایــن رود 

ــت.  ــار اس ــن دی ــردم ای ــت م ــل خواس ــان و اص ج
هــر اقدامــی در ایــن راســتا حمایــت تمامــی مــردم و جریان های 

ــت  ــردم اس ــوری م ــار اول و مح ــی دارد و انتظ ــی را در پ سیاس
و شــاید بتــوان گفــت خدمتــی باالتــر و ماندگارتــر از ایــن قابــل 

تصــور نیســت.
2- در ســال »اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال« بــا توجــه 
ــش از  ــد بی ــدود 3 درص ــان ح ــکاری اصفه ــرخ بی ــه ن ــه اینک ب
میانگیــن کشــور اســت و نیــز تــورم اســتان 2 درصــد از متوســط 
کشــور بیشــتر اســت، پرداختــن فــوری بــه فضــای کســب و کار و 
ســاماندهی اقتصــاد اســتان و پویایــی آن، یــک ضــرورت اســت.

3- آلودگــی هــوا نفســگیر شــده و بــه مــرز بحــران رســیده کــه 
بایــد فکــری اساســی دربــاره آن کــرد. اکنــون اصفهــان، یکــی از 
آلوده تریــن شــهرهای کشــور اســت و بــرای ایــن موضــوع بایــد 

تدبیــری جــدی اندیشــید.
4- متاســفانه برخــورداری، کار دســت اصفهــان داده اســت؛ بــه 
طــوری کــه موجــب شــده ایــن اســتان پهنــاور از کاروان توســعه و 
پیشــرفت در مقایســه بــا شــهرهای همتــراز خــود فاصلــه زیــادی 
بگیــرد. بــه امیــد خــدا زمــان زیــادی طــول نخواهــد کشــید کــه 
در بازدیدهایتــان بــه ایــن مهــم برســید کــه در اصفهــان برخــوردار 
و در شــمال و شــرق و غــرب و جنــوب و حتــی در وســط شــهر و 
در بافــت فرســوده و قدیمــی آن، کمبودهایــی هســت کــه بــرای 

غیراصفهانی هــا تعجــب آور اســت.
5- آســیب های اجتماعــی، اعتیــاد، طــاق، حاشیه نشــینی 
و... شــرایط جامعــه را متزلــزل کــرده اســت؛ لــذا پرداختــن بــه 
فرهنــگ و تقویــت مبانــی دینــی و اعتقــادی، ضرورتــی فــوری و 
ــه  همیشــگی اســت کــه الزم اســت بخشــی از وقــت خــود را ب

ایــن موضــوع اختصــاص دهیــد.
6- جــای درآمدهــای جالــب توجــه اســتان از گردشــگری خالی 
ــاخت های الزم  ــد زیرس ــل فاق ــور کام ــه ط ــان ب ــت و اصفه اس
ــتین  ــد آس ــر نیازمن ــن ام ــت. ای ــگری اس ــعه گردش ــرای توس ب
ــد  ــه می توان ــت شماســت ک ــا هدای ــط ب ــاالزدن نهادهــای مرتب ب
ــاد  ــرخ اقتص ــد و چ ــع کن ــکاری را مرتف ــل بی ــی از معض بخش
ــار  ــاخت قط ــه زیرس ــرای نمون ــت درآورد؛ ب ــه حرک ــتان را ب اس
سریع الســیر اصفهــان - تهــران و شــبکه های حمــل و نقــل 
هوایــی اســتان، کامــل و قــوی نیســت کــه امیدواریــم موانــع آن 

ــه زودی برطــرف شــود. ب
ــدازی  ــرای راه ان ــبی ب ــیل مناس ــت و پتانس ــان ظرفی 7- اصفه
ــان  ــدی کــه در اصفه ــذا موضــوع جدی توریســم پزشــکی دارد؛ ل
ــت.  ــکی اس ــم پزش ــود، توریس ــزی ش ــال و پی ری ــد دنب می توان
ــکان  ــود پزش ــکی و وج ــای پزش ــودن هزینه ه ــم ب ــل ک ــه دلی ب
ــا  ــت نوپ ــن صنع ــد در ای ــان می توان ــراوان، اصفه ــص ف متخص
ــاور  ــورهای مج ــکی از کش ــگران پزش ــد و از گردش ــق باش موف
ــائل  ــه مس ــد. این گون ــی کن ــوریه و... میزبان ــراق و س ــد ع مانن
ــا بافــت تاریخــی و  ــرای توســعه اصفهــان ضــروری اســت و ب ب
ــی  ــای خوب ــد زیربن ــی دارد و می توان ــهر همخوان ــی ش اجتماع

ــان باشــد. ــرای شــهر تاریخــی اصفه ب
8- یک هــزار و 200 نخبــه در ســطح اســتان اصفهــان وجــود دارد 

و در حــال حاضــر ایــن افــراد احســاس می کننــد کــه نمی تواننــد 
ایده هــا، خاقیت هــا و نوآوری هــای خــود را در جایــی ارائــه 
ــوان اســتان را  ــر می ت ــا فک ــد و ب ــروی کارآم ــن نی ــا ای ــد. ب دهن

متحــول کــرد.
ــزرگ  ــع ب ــد صنای ــی 10 درص ــی، یعن ــد صنعت ــزار واح 9- 9 ه
ــص  ــد ناخال ــد تولی ــت و 15 درص ــع اس ــان واق ــور در اصفه کش
ملــی بخــش صنعــت نیــز در ایــن اســتان تولیــد می شــود. اگــر 
صنایــعِ معطــل و نیــز صنایعــی کــه بــا ظرفیتــی پاییــن فعالیــت 
می کننــد بــه ظرفیــت کامــل برســند، حرکتــی ارزشــمند خواهــد 

بــود.
10- اصفهــان پــس از تهــران، دومیــن اســتان دانشــگاهی کشــور 
اســت و شــش دانشــگاه ایــن اســتان در رتبه بنــدی بین المللــی 
جایــگاه نســبتا مناســبی دارنــد. همچنیــن 330 هزار دانشــجو در 
مقاطــع گوناگــون و 7 هــزار دانشــجو در مقطــع دکتــری در ایــن 
اســتان تحصیــل می کننــد. توجــه بــه ایــن ظرفیــت، اســتان را از 

شــرایط نامطلــوب فعلــی خــارج می کنــد.
ــد  ــان در صــورت آبرســانی می توان 11- کشــاورزی اســتان اصفه
ــا  ــاورزی ب ــدات کش ــه تولی ــور را ب ــاز کش ــی از نی ــش بزرگ بخ
داشــتن زمیــن و نیــروی انســانی کارآزمــوده و کشــاورزان خبــره 
برطــرف کنــد کــه ایــن امــر چنانچــه عــرض شــد مســتلزم حیات 

زاینــده رود خواهــد بــود.
ــام  ــه ن ــزرگ ب ــکل ب ــک مش ــان ی ــر اصفه ــال حاض 12- در ح
ــر از ظرفیــت در بعضــی  ــوازن و بارگذاری هــای فرات توســعه نامت
ــه موضــوع آمایــش ســرزمین  نقــاط اســتان دارد. بی توجهــی ب
در فرآینــد توســعه اســتان باعــث بــروز عــوارض زیســت محیطی 
فراوانــی شــده اســت. تراکــم جمعیــت در بعضــی از نقــاط شــهر، 
ــه  ــبت ب ــتایی نس ــهری و روس ــت ش ــودن جمعی ــب نب متناس
میانگیــن کشــوری، افــت شــدید منابــع آب زیرزمینــی، آلودگــی 
هــوا، خــاک و آب، از جملــه پیامدهــای منفــی توســعه نامتــوازن 
در اســتان اســت کــه نیازمنــد توجــه دقیــق اســت. البتــه متولــی 
ــردازد و  ــط بپ ــه ضواب ــه جــای تعامــل ب ــد ب ــط زیســت بای محی
معاملــه نکنــد و در مقابــل اهالــی ثــروت و قــدرت کوتــاه نیایــد 
کــه ایــن شــجاعت و شــهامت نیازمنــد اراده و حمایت شماســت.
ــد  ــتانی مانن ــه در اس ــه اینک ــر از هم ــر و مهم ت ــه آخ 13- نکت
اصفهــان بایــد تــاش کــرد همگرایــی ایجــاد شــود و از واگرایــی 
بــه شــدت پرهیــز کــرد. ایــن همگرایــی زمانــی حاصــل می شــود 
ــانی  ــروی انس ــرد و از نی ــورت نگی ــازی ص ــاح و جناح ب ــه جن ک
کارآمــد و خــاق اســتان کــه شــاخصه اصلــی برخــورداری 
اصفهــان اســت، بــه درســتی و بــه دور از سیاســی کاری و 
سیاســت بازی اســتفاده شــود. توجــه آقــای اســتاندار بــه همــه 
ــد  مشــرب ها و جریان هــای سیاســِی داخــل در انقــاب می توان

ــد. ــاز بینجام ــاز و پیشرفت س ــِی کارس ــه همگرای ب
در پایــان یــک جملــه از فرمایش هــای مقــام معظــم رهبــری را 

بیــان می کنیــم کــه جــان کام و مســئله اصلــی اســت:
»آنچــه مشــکات کشــور را حــل خواهــد کــرد، روحیــه و 
ــه درون،  ــاد ب ــه خــدا، اعتم ــوکل ب ــای ت ــه معن ــی ب ــر انقاب تفک
شــجاعت اقــدام و عمــل، بصیــرت، عمــل بــه توصیه هــای امــام، 
ابتــکارورزی، امیــدواری بــه آینده، نترســیدن از دشــمن و تســلیم 

ــر اوســت.«  نشــدن در براب
مقام معظم رهبری، 95/8/12

حاصل تالش یمنی ها در محاصره، پاتریوت های آمریکایی را تحقیر کرد

پیام »برکان 2« برای آل سعود
سخنی چند با سکان دار جدید استان

اصفهان را دریابید!
یادداشت سردبیر

 پاسخ قاطع فرمانده ارتش
 به ایاالت متحده

فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: 
توان دفاعی و موشکی ایران، بحثی کامال داخلی 

است و به خودمان مربوط می شود...

 آب در صورت مصرف بهینه 
کافی وجود دارد به اندازه 

در  آب  چناچه  گفت:  نیرو،  وزیر  اردکانیان،  رضا 
کشور درست مصرف شود، برای مصارف مختلف 

آحاد این سرزمین به اندازه کافی وجود دارد...

کیمیای وطن بررسی کرد:

سیاست های بن  سلمان از بازداشت شاهزادگان سعودی تا طرح استعفای سعد حریری و کشتار مردم بی دفاع یمن، مشروعیت وی را زیر سؤال برده است



کوتاه از سیاست
قدردانی سرلشکر سلیمانی از 

آحاد مردم و مسئوالن
ــراز  ــی از اب ــلیمانی در پیام ــم س ــاج قاس ــکر ح سرلش
محبــت و لطــف آحــاد مــردم و مســئوالن در مصیبــت از 

ــی کــرد.  دســت دادن پدرشــان، قدردان
ــم  ــام معظ ــر مق ــیله از محض ــن وس ــام: بدی ــن پی مت
رهبــری )مدظلــه العالــی(، مراجــع عظــام تقلیــد، 
ــس  ــرم، رئی ــور محت ــوا )رئیس جمه ــزز ق ــای مع رؤس
محتــرم مجلــس شــورای اســامی و رئیــس محتــرم 
قــوه قضائیــه( و دیگــر مســئوالن کشــوری و لشــکری 
ــی و  ــی و خارج ــوار داخل ــخصیت های بزرگ ــایر ش و س
آحــاد مــردم عزیــز ایــران کــه حقیــر و خانــواده ام را در 
مصیبــت از دســت دادن »پــدر«، مــورد محبــت و لطــف 
قــرار دادنــد، صمیمانــه تشــکر می کنــم. از خداونــد 
ــرای  ــت را ب ــا موفقی ــراه ب ــر هم ــول عم ســبحان، ط

ــتارم. ــگان خواس هم

ادعای جدید نتانیاهو علیه ایران
ــتی  ــم صهیونیس ــت وزیر رژی ــو، نخس ــن نتانیاه بنیامی
مدعــی شــد کــه ایــران بــه دنبــال اســتفاده از پیوندهای 
نزدیــک خــود بــا ســوریه بــرای اســتقرار زیردریایی های 

خــود در بنــادر ســوریه اســت. 
نتانیاهــو پیش تــر نیــز چنیــن ادعایــی را در اندیشــکده 

ــود. ــه کــرده ب ــدن ارائ چتم  هــاوس لن

 تکذیب انتصاب »فریدون« 
به ِسمت »رایزن« در استرلیا

عبدالحســین فریــدون، مدیــر کل ســابق دفتــر وزارتــی 
وزارت علــوم، خبــر حضــورش را در جایــگاه رایــزن علمی 
ایــران در اســترالیا تکذیــب کــرد و اظهــار داشــت: ایــن 

خبــر صحــت نــدارد. 
فریــدون دربــاره پیشــنهاد مســئولیت جدیــد بــه وی نیز 
ــنهاد  ــده پیش ــه بن ــدی ب ــئولیت جدی ــوز مس ــت: هن گف

نشــده اســت.

 دیدار سرلشکر باقری و 
ژنرال باجوا

ــا رئیــس  ــش پاکســتان ب ــدار رئیــس ســتاد ارت در دی
ســتاد کل نیروهــای مســلح جمهــوری اســامی ایــران 
بــر ضــرورت توســعه مناســبات دفاعــی و امنیتــی میان 

دو کشــور تأکیــد شــد.
ضــرورت توســعه مناســبات دفاعــی و امنیتــی در جهــت 
حــل مشــکات مشــترک به ویــژه شــناخت و مبــارزه بــا 
زمینه هــای گســترش تروریســم در مرزهــای دو کشــور، 
در  امنیتی دفاعــی  مناســبات  گســترش  ضــرورت 
ــی پژوهــش و آمــوزش،  زمینه هــای صنعتــی، تحقیقات
ــی دو  ــی و فرهنگ ــی دین ــترکات تاریخ ــر مش ــد ب تأکی
کشــور و بهره گیــری از ایــن ظرفیت هــا در مجامــع 
بین المللــی و منطقــه ای، بهره منــدی از ظرفیت هــای 
دفاعــی و سیاســی در حــل مســائل منطقــه ای و 
تشــریک مســاعی بــه عنــوان دو کشــور بــزرگ و 
ــه  ــگان از جمل ــت بیگان ــدون دخال ــه ب ــد منطق قدرتمن

ــود. ــی ب ــام نظام ــن دو مق ــرات ای ــای مذاک محوره

توصیه های آیت هللا نوری همدانی 
به مسئوالن 

مســئوالن  بــه  خطــاب  همدانــی  نــوری  آیــت هللا 
ــب  ــد فری ــت کنن ــئوالن مراقب ــرد: مس ــان ک خاطرنش
غــرب را نخورنــد، وارد آزمــون و خطــا نشــوند، از تجربــه 
ــرب  ــته غ ــای گذش ــد خیانت ه ــد؛ ببینن ــتفاده کنن اس
را؛ توصیه هــای رهبــری را جــدی بگیرنــد، فقــط در 
ــد، بعــد کار خــود  ــه نگذارن ــری مای ســخنرانی ها از رهب
ــکا  ــه آمری ــد ب ــا فرمودن ــان باره ــد؛ ایش ــام دهن را انج

ــید. ــود باش ــه خ ــی ب ــد، متک ــاد نکنی اعتم

 پاسخ قاطع فرمانده ارتش 
به ایاالت متحده

ــران گفــت:  ــوری اســامی ای ــده کل ارتــش جمه فرمان
تــوان دفاعــی و موشــکی ایــران، بحثــی کامــا داخلــی 

ــوط می شــود. ــان مرب ــه خودم اســت و ب
امیــر سرلشــکر عبدالرحیــم موســوی، فرمانــده کل 
ارتــش جمهــوری اســامی ایــران، بــا اشــاره بــه برنامــه 
موشــکی ایــران اظهــار کــرد: ایــن برنامــه بــه ترامــپ و 

آمریــکا هیــچ ربطــی نــدارد.
ــران  ــکی ای ــی و موش ــوان دفاع ــرد: ت ــح ک وی تصری
ــوط  ــان مرب ــه خودم ــت و ب ــی اس ــا داخل ــی کام بحث
ــالی از  ــد س ــپ چن ــد ترام ــر می رس ــه نظ ــود. ب می ش
ــوز در  ــد هن ــر می کن ــب اســت و فک ــان عق ــخ جه تاری

ــرد. ــر می ب ــه س ــازی ب دوران قلدرب
ارتــش خاطرنشــان کــرد: جمهــوری  فرمانــده کل 
اســامی ایــران تــا زمانــی کــه الزم باشــد قــدرت 
نظــرات  گرفتــن  نظــر  در  بــدون  را  دفاعــی خــود 

دشــمنان تقویــت خواهــد کــرد.

ارتش سوریه به مرزهای عراق 
رسید

ــدان  ــش و متح ــای ارت ــوری از ورود نیروه ــع س مناب
ــه  ــراق و آزادســازی دو روســتا در حوم ــای ع ــه مرزه ب
ــش  ــتی داع ــروه تروریس ــغال گ ــرقی از اش ــوب ش جن

ــد. ــر دادن خب
ارتــش ســوریه و هم پیمانــان آن بــه عملیــات خــود در 
»دیرالــزور« و حومــه آن در محورهــای مختلف در ســایه 
نبــرد شــدید بــا تروریســت های داعشــی بــا پشــتیبانی 

یــگان توپخانــه و نیــروی هوایــی ادامــه می دهنــد.
ــر اســاس ایــن گــزارش، ارتــش ســوریه و نیروهــای  ب
هم پیمــان پــس از پیشــروی از ایســتگاه دوم موســوم 
ــوب  ــزور در چارچ ــی دیرال ــه جنوب ــی 2 در حوم ــه ت ب
عملیــات الفجــر 3 بــه مرزهــای ســوریه و عراق رســیدند 
ــری  ــا در 30 کیلومت ــن نیروه ــب ای ــن ترتی ــه ای ــا ب ت
ــد کــه مهم تریــن و آخریــن قلعــه  البوکمــال قــرار گیرن
ــداد  ــوریه قلم ــرق س ــش در ش ــتی داع ــروه تروریس گ
ــش و  ــری از ارت ــای دیگ ــل، یگان ه ــود. در مقاب می ش
متحــدان از محــور المیادیــن بــه ســمت شــهر البوکمــال 
پیشــروی می کننــد؛ بــه طــوری کــه ایــن نیروهــا در 50 

ــد. ــرار گرفته ان ــال ق ــری البوکم کیلومت

سرمقاله
مدیریت معنوی، مدیریت بر مبنای 

ارزش های دینی
علی رشیدپور

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسامی واحد اصفهان)خوراسگان(
A.Rashidpur@eskimia.ir

ــرایط  ــا ش ــق ب ــد منطب ــد بتوان ــت بای ــن مدیری در ضم
بــا نیازهــای مــادی و  دنیــای امــروز و متناســب 
به ویــژه معنــوی در جوامــع و نهادهــای اجتماعــی، 
بســتر مناســبی را بــرای اعضــا و عناصــر ســازمان تحــت 
امــر خــود بــه گونــه ای مهیــا ســازد کــه ضمــن تحقــق 
اهــداف فــردی، اهــداف اجتماعــی نیــز محقــق شــود؛ 
ــادی  ــرفت های م ــه پیش ــر پای ــا ب ــه نه تنه ــی ک مدیریت
ــی و  ــای درون ــخگوی نیازه ــد پاس ــه بتوان ــد، بلک باش
ــان  ــر زم ــش از ه ــه بی ــد ک ــان هایی باش ــوی انس معن

ــد.  ــاز دارن ــه آن نی ــری ب دیگ
آنچــه تاکنــون در ســازمان ها اتفــاق افتــاده عمدتــا بــر 
منابــع و امکانــات مــادی تاکیــد داشــته و انســان ها را 

از درون تهــی و ســردرگم کــرده اســت.
امــروزه شــرایط جوامــع و نهادهــای اجتماعــی آن، 
بــه گونــه ای پیــش رفتــه کــه اعتمــاد و اخــاق در 
و  شــده  کم فروغ تــر  روزبــه روز  کاری  محیط هــای 
نارضایتــی و احســاس ناامنــی، تعــداد زیــادی از افــراد 
ــه  ــر گرفت ــی را درب ــای اجتماع ــژه نهاده ــه، به وی جامع

ــت.  اس
بســیاری از اقداماتــی کــه ســازمان ها، به ویــژه در دو 
دهــه اخیــر، بــرای تغییــر و بهبــود وضعیتشــان انجــام 
داده انــد، عمومــا باعــث تضعیــف روحیــه و نوعــی 
ــن  ــرا ای ــراد شــده اســت؛ زی ــوی در اف ســردرگمی معن
قبیــل اقدامــات تحــت لــوای مدیریتــی صــورت گرفتــه 
ــی و مکانیســم  ــم عقای ــر پارادای ــی ب ــا مبتن ــه عمدت ک
مــدرن بــوده و نتوانســته خواســته های افــراد جامعــه و 

ــرآورده ســازد. ــی را ب ــای اجتماع نهاده
نظــام مدیریتــی موجــود، اگرچــه جوامــع انســانی را در 
ــه اوج رســانده، لکــن نتوانســته  بســیاری از حوزه هــا ب
ــان را  ــی و ســردرگمی افــراد را کاهــش دهــد و آن نگران
ــز ارتقــا بخشــد.  ــوی نی ــی و معن ــه لحــاظ روحی روان ب
انســان موجــودی دو ســاحتی اســت؛ هــم دارای ُبعــد 
ــم  ــی ه ــت؛ یعن ــی اس ــد روحی روان ــم بُع ــادی و ه م
ــوی  ــای معن ــم دارای نیازه ــادی و ه ــای م دارای نیازه
ــا و  ــروه از نیازه ــک گ ــه ی ــه ب ــه یک طرف ــت. توج اس
ــال در  ــث ایجــاد اخت ــر باع ــروه دیگ ــه گ ــی ب بی توجه
رشــد و تکامــل وی شــده و او را از دســتیابی بــه اهــداف 

ــی دارد.  ــی بازم ــردی و اجتماع ف
آنچــه امــروزه در جوامــع و نهادهــای اجتماعــی آن رخ 
ــرایط  ــان و ش ــه انس ــری ب ــی از یک جانبه نگ داده، حاک

ــت.  ــای آن اس و ویژگی ه
رشــد و توســعه اقتصــادی و دســتاوردهای بــزرگ 
ــه  ــه ب ــه یک جانب ــر توج ــدی ب ــر تأیی ــز ُمه ــادی، نی م
نیازهــای مــادی انسان هاســت؛ بــه طــوری کــه او را بــه 
ــزه  ــاوت، ســردرگم و بی انگی ــه انســانی بی تف ــج ب تدری

ــرده اســت.  ــل ک تبدی
ــک  ــه ی ــه همــان نســبت ک ــت ب ــن وضعی در ایجــاد ای
ســبک مدیریــت مادی گــرا نقــش داشــته، یــک ســبک 
ــازمان ها و  ــروج س ــد در خ ــرا می توان ــت معناگ مدیری
اعضــای آن از ایــن شــرایط تأثیرگــذار باشــد، آســایش 
و آرامــش را بــه آن هــا بازگردانــد و آن هــا را در راســتای 
ــد  ــیر رش ــی در مس ــردی و اجتماع ــداف ف ــق اه تحق
ــوان  ــت عن ــه تح ــبکی ک ــد؛ س ــت کن ــل هدای و تکام
ــن  ــک و برانگیخت ــن تحری ــوی« ضم ــت معن »مدیری
افــراد، بــا اســتفاده از چشــم انداز معنــوی و ایجــاد 
ــر اســاس ارزش هــای انســانی،  زمینه هــای فرهنگــی ب
کارکنانــی فعــال بــا بهــره وری زیــاد، متعهــد و باانگیــزه 

ــد. را تربیــت کن
ــای مــدرن  ــه دنی ــن اســت ک ــه شایســته تامــل ای نکت
ــل  ــال ح ــه دنب ــابه ب ــوارد مش ــیاری از م ــد بس همانن
ــه کار و  ــر معنابخشــی ب ــذا ب ــی مســئله اســت؛ ل موقت
محیــط آن بــا راهکار هــای متنــوع و متغیــر می پردازنــد؛ 
در حالــی کــه در دیــدگاه اســامی معنویت گرایــی 
دینــی مدنظــر اســت کــه مســئله را ریشــه ای و اساســی 
مدنظــر قــرار دهــد و بــه فکــر حــل و فصــل مبنایــی آن 
ــذا  ــد؛ ل ــی آن باش ــیب های احتمال ــگیری از آس و پیش
مدیریــت معنــوی، شــیوه مدیریتــی اســت  کــه بــه امور 
فطــری و ذاتــی بشــر توجــه کنــد و بــه زمــان خاصــی 
محــدود نباشــد و ضمــن شــناخت دقیــق انســان ها، در 
تمامــی عرصه هــا ـ هــم فــردی و هــم جهانــی ـ از ابزار و 
منابــع تحــت اختیــار در راســتای تأمیــن ســعادت دنیا و 
آخــرت اســتفاده کنــد؛ مدیریتــی کــه بــا کمتریــن منابع 
ــذارد،  ــش بگ ــه نمای ــرد را ب ــن عملک ــات، بهتری و امکان
ــوان خــود  ــام ت ــش، تم ــروردگار خوی ــا اســتمداد از پ ب
ــب و  ــه مواه ــم ب ــذارد و چش ــاص بگ ــق اخ را در طب
ــود را  ــت خ ــد، مدیری ــته باش ــادی آن نداش ــای م مزای
ــد و در اســتفاده از آن نهایــت دقــت  ــت الهــی بدان امان
را مصــروف کنــد؛ بــه طــوری کــه خــود را برتــر و واالتــر 
از مجموعــه تحــت امــر خــود ندانــد و هرگــز بــه دیــده 

ابــزار بــه آنــان نــگاه  نکنــد. 
ــی  ــدگاه، مبان ــوع دی ــاب ن ــه در انتخ ــت ک ــی اس بدیه
ــذار  ــام تاثیرگ ــرب و اس ــگ غ ــی فرهن ــری و ارزش فک
ــر اســام  ــوی از منظ ــت معن ــاوه مدیری ــه ع ــوده و ب ب
دارای اصــول اساســی اســت کــه در نوشــته های بعــدی 

ــم پرداخــت. ــه آن هــا خواهی ب

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

سیاست زدگی محمـــد بـن  ســــلمان از بازداشت 
شــاهزادگان ســعودی تــا طــرح اســتعفای ســعد 

حریری، مشــهود اســت.
ســعودی  شــاهزادگان  اخیــر  بازداشــت های 

مــورد توجــه قــرار گرفته انــد.
کــرد:  تصریــح  رویتــرز  راســتا  همیــن  در   
ــه  ــته ب ــال گذش ــلمان در یکس ــن س ــد ب محم
تصمیم گیرنــده نهایــی در امــور نظامــی، سیاســت 
ــده  ــل ش ــی تبدی ــادی و اجتماع ــی، اقتص خارج
اســت؛ ایــن موضــوع ناخشــنودی برخــی اعضــای 
خانــدان ســعودی را بــه دنبــال داشــته کــه ارتقــای 

برنمی تابنــد.  را  او  یک بــاره 
ایــن رســانه در ادامــه می  افزایــد: تحلیلگــران 
می گوینــد کــه هــدف از بازداشــت ها ورای بحــث 
فســاد، بــرای حــذف رقبــای احتمالــی ولیعهد در 

روند اصاحات جاه طلبانه اوست. 

»جیمــز دورســی«، تحلیلگــر سیاســی، در 
این بــاره می گویــد: شــاهزاده محمــد بــه 
جــای ایجــاد اتحــاد، در پــی گســترش مهــار 
آهنیــن خــود بــه دور اعضــای خانــدان حاکــم، 
ــه  ــه ب ــا آنچ ــا ب ــت ت ــی اس ــش و گارد مل ارت
بــا  مخالفتــی گســترده تر  می رســد  نظــر 
ــه  ــد، مقابل ــن باش ــگ یم ــات او و جن اصاح

ــد.  کن
ادامــه  بازداشــت ها در  رویتــرز می افزایــد: 
اقــدام مــاه ســپتامبر حاکمــان عربســتان 
ســعودی در ســرکوب رقبــای سیاســی صورت 
ــا،  ــن از علم ــان آن 30 ت ــه در جری ــت ک گرف
اندیشــمندان و فعــاالن سیاســی ایــن کشــور 

بازداشت شدند. 
شــواهد نشــان می دهــد یــک بالگــرد حامــل 
ــب  ــتان یکشنبه ش ــه عربس ــئوالن بلندپای مس
در منطقــه مــرزی »عســیر« واقــع در جنــوب 

ایــن کشــور ســقوط کــرد. 

منابــع خبــری گــزارش دادنــد کــه ایــن بالگــرد 
ــه  ــه ســعودی از جمل حامــل مســئوالن بلندپای
»منصــور بــن مقــرن بــن عبدالعزیز« شــاهزاده 
ســعودی بــود. منصــور بــن مقــرن معــاون امیر 
ــف،  ــن نای ــد ب ــاور محم ــیر و مش ــه عس منطق
ولی عهــد ســابق عربســتان، بــود.  در ایــن 
ــر  ــن مدی ــس و همچنی ــس پلی ــه، رئی حادث
ــه عســیر کشــته  کل بخــش کشــاورزی منطق

شــدند. 
ریــدل نیــز کــه نزدیــک بــه 30 ســال در 
ــد  ــوده، تأکی ــد ب ــر ارش ــیا تحلیلگ ــازمان س س
کــرد: »تصمیــم بــرای تحکیــم قــدرت ولیعهــد 
هــم نشــانگر بلندپــروازی اســت و هــم نگرانی. 
ــه  ــه عجوالن ــردی اســت ک ــوان، ف شــاهزاده ج
بــه دنبــال تغییــر کشــورش اســت. چشــم انداز 
پرهزینه تریــن  کــرده  ارائــه  وی  کــه   2030
برنامــه ایجــاد تغییــر در تاریــخ عربســتان 

ســعودی اســت.« 
ــد؛  ــک نقطــه مشــترک دارن ــا، ی ــن تحلیل ه ای
آن هــم بحــران مشــروعیت در عربســتان و 
بی  ثباتــی بی ســابقه در ایــن کشــور اســت. 
عربســتان ســعودی هم در عرصــه داخلی و هم 
ــت؛  ــادی روبه روس ــکات زی ــا مش ــارج ب در خ
در داخــل کــه بــا بحــران مشــروعیت دســت و 
ــه  ــی ک ــاری خاندان ــد. برکن ــرم می کن ــه ن پنج

ــد  ــدن محم ــود و روی کار آم ــدرت ب ــی ق مدع
ــن اســت کــه در  ــن ســلمان خــود بیانگــر ای ب
میــان شــاهزادگان و عمــوزادگان اختافــات 

ــدرت وجــود دارد.  ــر ســر ق ــادی ب زی
و  فرهنگــی  عقب ماندگــی  دیگــر  ســوی  از 
اقتصــادی و وابســتگی بــه آمریــکا و اســرائیل، 
مخالفــان داخلــی و روشــنفکران را بــه واکنــش 

ــی دارد.  وام
از ســوی دیگــر عربســتانی کــه بــا نفــت نفــس 
می کشــد، درگیــر جنگــی ناتمــام و بی حاصــل 

در یمــن شــده اســت. 

اســامی  حیثیــت  نه تنهــا  جنــگ  ایــن 
عربســتان را زیــر ســؤال بــرده، بلکــه دالرهــای 

نفتــی را هــم خــرج قراردادهــای پرهزینــه 
خریــد ســاح کــرده اســت. 

در منطقــه، عربســتان حتــی نتوانســت »بــرادر 
ــد، چــه برســد  ــت کن ــش« را ثاب ــر بودن بزرگ ت

بــه حــل بحرانــی!
بی ثباتــی و درگیــری داخلــی عربســتان ناشــی 
از مشــروع نبــودن نظــام سیاســی آن و رشــوه  

دادن بــه آمریــکا و اســرائیل اســت. 
محمد بن  ســلمان جــوان، رؤیاهــای بلندپروازانه اش 
را بی تدبیرانــه پیگیــری می کنــد. بــه تمــام ایــن 
بی تدبیری هــا بایــد اســتعفای ســعد حریــری را 

نیــز اضافــه کــرد. 
ــه  ــد ک ــان گفتن ــور لبن کارشناســان سیاســی ام
در بیانیــه اســتعفای حریــری از ریــاض دو 
ــه  ــت اینک ــت: نخس ــوده اس ــهود ب ــه مش نکت
وی تــاش کــرده وانمــود کنــد فضــای حاکــم 
بــر کشــور شــباهت بســیاری بــه فضــای دوران 
ــه 2005  ــری در فوری ــق حری ــدرش، رفی ــرور پ ت
اینکــه وی تــاش کــرده  دارد و نکتــه دوم 
ــرای  ــی ب ــه اراده ای عرب ــد ک ــام را بده ــن پی ای
 پایــان دادن بــه تســلط ایــران بــر لبنــان وجــود 

دارد. 
ایــن اقدامــات داخلــی و بین الملــل عربســتان 
ــت  ــه در گام نخس ــت ک ــه اس ــدر بی تدبیران آنق

همــه بــه تمــام پشــت پــرده پــی می برنــد.

تنش های داخلی و بین الملل 
عربستان

ادامه از صفحه اول

حســن روحانــی قانــون موافقت نامــه همــکاری در زمینــه 
ــوری  ــت جمه ــن دول ــی بی ــه گیاه ــات و قرنطین ــظ نبات حف
ــه  ــرا ب ــرای اج ــراق را ب ــوری ع ــت جمه ــران و دول ــامی ای اس

ــرد.  ــاغ ک ــاورزی اب ــاد کش وزارت جه
در ایــن اباغیــه آمــده اســت: در اجــرای اصــل یکصــد و بیســت 
و ســوم قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران بــه پیوســت 
»قانــون موافقت نامــه همــکاری در زمینــه حفــظ نباتــات 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــت جمه ــن دول ــی بی ــه گیاه  و قرنطین
و دولــت جمهــوری عــراق« کــه در جلســه علنــی روز چهارشــنبه 
مــورخ دوازدهــم مهرمــاه یــک هــزار و ســیصد و نــود و شــش 
ــخ 1396/7/26  ــب و در تاری ــس شــورای اســامی تصوی مجل
بــه تأییــد شــورای نگهبــان رســیده و طــی نامــه شــماره 
301/63043 مــورخ 1396/8/1 مجلــس شــورای اســامی 

ــود. ــاغ می ش ــرا اب ــت اج ــده، جه ــل ش واص
بــا توجــه بــه اصــل یکصــد و بیســت و پنجــم قانــون اساســی 
جمهــوری اســامی ایــران، اجــرای مفــاد موافقت نامــه منــوط 
ــه  ــاده )12( موافقت نام ــدرج در م ــریفات من ــام تش ــه انج ب

اســت. 
در مــاده واحــده قانــون موافقت نامــه همــکاری در زمینــه حفــظ 
ــوری اســامی  ــت جمه ــن دول ــی بی ــه گیاه ــات و قرنطین نبات
ــه  ــده اســت: موافقت نام ــراق آم ــوری ع ــت جمه ــران  و دول ای
ــن  ــی بی ــه گیاه ــات و قرنطین ــظ نبات ــه حف ــکاری در زمین هم
ــراق  ــوری ع ــت جمه ــران و دول ــامی ای ــوری اس ــت جمه دول
مشــتمل بــر یــک مقدمــه و دوازده مــاده تصویب شــده اســت. 
ــای  ــه ســودمندبودن همکاری ه ــم ب ــا عل ــه ب ــن موافقت نام ای

ــات امضــا شــده اســت. ــه حفــظ نبات ــی در زمین بین الملل

ســرتیپ دوم شــمخال جعفــری، فرمانــده پدافنــد هوایــی 
تاکتیکــی قــرارگاه پدافنــد هوایــی خاتم االنبیــا)ص(، ضمــن 
ــن  ــای اربعی ــدی در روزه ــل پدافن ــش کام ــراری پوش ــام برق اع
ــای  ــه پروازه ــژه کلی ــت وی ــد و مراقب ــت: رص ــران گف ــرای زائ ب
فرامنطقــه ای در حــال فعالیــت در آســمان کشــور عــراق اعــم از بــا 
سرنشــین و بــدون سرنشــین در روزهــای اربعیــن حســینی بــه 

صــورت ویــژه صــورت می پذیــرد.
ــش از  ــه بی ــور روزان ــه عب ــه ب ــا توج ــزود: ب ــری اف ــر جعف امی
1400 پــرواز مســافربری از فضــای کشــور ایــران،  در روزهــای 
ــافربری از  ــای مس ــد هواپیم ــه 55 فرون ــینی روزان ــن حس اربعی
ــام  ــینی را انج ــران حس ــال زائ ــا انتق ــف و کرب ــای نج فرودگاه ه
می دهنــد کــه کلیــه پروازهــا تحــت مراقبــت و رصــد کامــل 

انجــام می پذیــرد. تاکتیکــی  ثابــت و  راداری  ســامانه های 

ــران حســینی  ــردد زائ ــیر ت ــای مس ــتمر فض ــش مس ــه پای وی ب
ــکی و  ــایت های راداری و موش ــت: س ــان داش ــرد و بی ــاره ک اش
ســامانه های شــنود الکترونیکــی ثابــت و تاکتیکــی اســتقراری در 
مــرز جمهــوری اســامی ایــران جهــت مراقبــت از فضــای داخــل 
و خــارج مــرز و انجــام هرگونــه اقــدام تاکتیکــی در صــورت لــزوم 

مســتقر هســتند.
امیــر جعفــری ادامــه داد: رصــد و مراقبــت کامــل پــرواز بالگردهــا 
ــا ماموریــت انتظامــی، اورژانــس هوایــی و هواپیماهــای بــدون  ب
ــا عــراق جهــت  ــوری اســامی ب سرنشــین خــودی در مــرز جمه

ــرد.  ــورت می پذی ــه ص ــایی منطق ــی و شناس ــت هوای گش
همچنیــن وی از آمادگــی بهره گیــری از باندهــای پــروازی فرودگاه های 
ــه هواپیماهــای در حــال اضطــرار حامــل  مــرزی جهــت کمــک ب

زائــران اربعیــن حســینی در صــورت لــزوم خبــر داد.

 ابالغ موافقت نامه همکاری در زمینه 
حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین ایران و عراق

 حفاظت ایران از راهپیمایان اربعین
 با سامانه موشکی و راداری

سیاسـت2

،،
ایــن تحلیل هــا، یــک نقطــه مشــترک 
دارنــد؛ آن هــم بحران مشــروعیت در 
عربســتان و بی  ثباتــی بی ســابقه در 

ایــن کشــور اســت
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محمدرضــا پورابراهیمی، رئیس کمیســیون 
اقتصــادی مجلــس، بــا اشــاره بــه موضــوع 
ــکا  ــی آمری ــای ضدایران ــدید تحریم ه تش
ــرای  ــت ب ــی در دول ــار داشــت: اقدامات اظه
مقابلــه بــا تحریم هــا آغــاز شــده؛ امــا 
حــال و هــوای کشــور و حــال و هــوای 
ــادی  ــگ اقتص ــا جن ــب ب ــت را متناس  دول

نمی بینیم. 
بــه جلســه کمیســیون  بــا اشــاره  وی 
ــس کل  ــاد، رئی ــر اقتص ــا وزی ــادی ب اقتص
بانــک مرکــزی و وزیــر صنعــت بــرای 
آمریــکا  جدیــد  تحریم هــای  بررســی 
ــن دارد  ــت از ای ــارات وزرا حکای گفــت: اظه
جامــع  برنامه ریــزی  نیازمنــد  مــا  کــه 

بــا تحریم هــا  بــرای مقابلــه   و مــدون 
هستیم.

ــس  ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس رئی
تصریــح کــرد: امــروز آمریکایی هــا شــیپور 
ــه  ــل ب ــور کام ــه ط ــادی را ب ــگ اقتص جن
صــدا درآورده انــد؛ اقداماتشــان هــم نشــان 
می دهــد دیگــر در رویکــرد تعاملــی بــا 

ــود.  ــد ب ــوری اســامی نخواهن جمه
ــز  ــس نی ــور در مجل ــارات رئیس جمه اظه
تقریبــا  هــم  دولــت  می دهــد  نشــان 
تکلیــف خــود را بــا جریــان خارج از کشــور 
روشــن کــرده اســت؛ گرچــه ایــن اقــدام بــا 
تأخیــر انجــام گرفتــه، امــا بــاز هــم گامــی 

بــه جلــو اســت.

ــد  ــت بای ــت: دول ــار داش ــی اظه پورابراهیم
خــارج  بــه  اتکایــی  هیچ گونــه  بــدون 
خــود  اقتصــادی  کشــور، طرح هــای  از 
را پیگیــری کنــد؛ قبــا بــرای مذاکــرات 
ــور  ــارج از کش ــه خ ــی ب ــام، نیم نگاه برج
ــام  ــف برج ــا تکلی ــا االن دقیق ــت؛ ام داش

ــت. ــده اس ــخص ش مش
ــع،  ــه ای جام ــد برنام ــرد: بای ــد ک وی تأکی
اقتصــادی  حــوزه  در  مــدون  و  دقیــق 
متناســب بــا اقدامــات طــرف مقابــل مانند 
اروپایــی تدویــن  آمریــکا و کشــورهای 
کنیــم. بایــد گام هــا و رونــد تعریف شــده ای 

ــود. ــخص ش مش
ــس  ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس رئی

شــورای اســامی تشــکیل ســتاد ویــژه 
ــای  ــی از راهکاره ــادی را یک ــر اقتص تدابی
مقابلــه بــا تحریم هــای جدیــد خوانــد 
در شــرایط جنــگ  نمی شــود  و گفــت: 
اقتصــادی بــه شــیوه صلــح اقتصــادی 

ــرد.  ــل ک عم
ــرای  ــا ب ــات آمریکایی ه ــل تصمیم در مقاب
ــد  ــران بای ــامی، ای ــوری اس ــم جمه تحری
از قبــل پیش بینــی و رصــد کنــد و بــه 
ــل  ــدام متقاب ــد اق ــه آگاه ش ــض اینک مح

ــد. ــام ده انج
آمــاده  مجلــس  گفــت:  پورابراهیمــی 
را  خــود  اختیــارات  از  بخشــی  اســت 
ــژه  ــر وی ــتاد تدابی ــه س ــذاری ب در قانونگ
اقتصــادی واگــذار کنــد. البتــه دولــت بایــد 
ــه  ــور نیســت ک ــرد؛ این ط مســئولیت بپذی

اختیاراتمــان را بــه دولــت در ســتاد تدابیــر 
ــئولیت  ــم مس ــت ه ــم و دول ــژه بدهی وی
نپذیــرد. دولــت بایــد مســئولیت پذیر باشــد 

ــد.  ــری کن ــی تصمیم گی ــه راحت و ب
ــه  ــا نشــانه هایی از اینک ــرد: م ــار ک وی اظه
دولــت در شــرایط جنــگ اقتصــادی باشــد، 

نمی بینیــم. 
ــا  اقداماتــی انجــام شــده، امــا متناســب ب
مدیریــت فضــای اقتصــادی در شــرایط 
جنــگ اقتصــادی در همیــن خصــوص 
تذکــری در صحــن علنــی ارائــه کــردم کــه 
ــده را وارد  ــر بن ــز تذک ــی نی ــای الریجان آق
ــت  ــس از بازگش ــد پ ــرر ش ــت و مق دانس
در  انتخابیــه،  حوزه هــای  از  نماینــدگان 
جلســه غیرعلنــی دولــت برنامه هــای خــود 

ــود. ــی ش ــا بررس ــد ت ــه ده را ارائ

آمریکایی ها، شیپور جنگ اقتصادی را به طور کامل به صدا درآورده اند

ــاره  ــارت، درب ــج و زی ــازمان ح ــس س ــدی، رئی ــد محم حمی
از  گفــت:  عمــره  حــج  برقــراری  وضعیــت 
ــتر،  ــه بس ــره ب ــج عم ــاره ح ــن دوب ــر گرفت س
زمینه ســازی و ســازوکار های ویــژه نیــاز دارد 
ــتان  ــوی عربس ــن آن از س ــورت تأمی ــه در ص ک
ایــن مهــم اتفــاق خواهــد افتــاد. اگرچــه انتظــار 
ــس  ــابه پ ــوارد مش ــو در م ــدن راه گفت وگ بازش

از برقــراری حــج تمتــع بجاســت، امــا در شــرایط فعلــی هنــوز 
ــت. ــده اس ــرار نش ــتان برق ــران و عربس ــی ای ــط سیاس رواب

 رئیــس ســازمان حــج و زیــارت دربــاره امــکان برقــراری دوبــاره 
حــج عمــره در پــی تفاهــم بــر ســر برگــزاری حــج تمتــع توضیح 
داد: امــکان برقــراری حــج عمــره در شــرایط فعلــی بــه دلیــل 
ــای مناســب  ــه و ســاز و کار ه ــود بســتر های سیاســی، زمین نب

آن فراهــم نیســت. 
و  حــج  مناســک  بــرای  مناســب  شــرایط  برقــراری  وی 
ــارت  ــج و زی ــازمان ح ــی س ــت اصل ــات را اولوی ــات عالی عتب
ــا  ــارت ب ــج و زی ــازمان ح ــرات س ــزود: مذاک ــرد و اف ــوان ک عن
عربســتانی ها صرفــا دربــاره موســم حــج تمتــع ســال 96 بــوده 

است. 
ــی  ــه رایزن ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــارت ب رئیــس ســازمان حــج و زی

بــا ســعودی ها بــرای برگــزاری حــج تمتــع بــه صــورت ســاالنه 
برنامه ریــزی  افــزود:  می  گیــرد،  صــورت 
صــورت   97 حــج  برگــزاری  بــرای  جــدی 
ــاده  ــال آم ــره در ح ــای مذاک ــه و محور ه گرفت
ــا  ــاه ب ــر آذرم ــاال اواخ ــتند و احتم ــدن هس ش
عربســتانی ها در ایــن خصــوص وارد مذاکــره 

شویم. 
ــر  ــد نظ ــج، م ــرایط ح ــدن ش ــر ش ــه داد: بهت ــدی ادام محم
ــت در  ــن اس ــت و ممک ــئوالن اس ــر مس ــج و دیگ ــازمان ح س
ــم و  ــل ک ــال قب ــه س ــاد تفاهم نام ــی مف ــرات بعض ــن مذاک ای
زیــاد شــود و از آنجــا کــه ارائــه خدمــات کنســولی بــه مــردم از 
اهمیــت زیــادی بــرای مســئوالن ایرانــی برخــوردار اســت، لــذا 
مذاکــرات در راســتای ارائــه بهتــر ایــن خدمــات و حفــظ امنیــت 

مــردم صــورت خواهــد گرفــت.
ــبختانه  ــه خوش ــان اینک ــا بی ــت، وی ب ــه مل ــزارش خان ــه گ  ب
 حجــاج ســال قبــل از خدمــات و شــرایط راضــی بودنــد 
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــام کردن ــانه ها اع ــا در رس ــم را بار ه ــن مه و ای
ــط  ــف مرتب ــوارد مختل ــج م ــازمان ح ــر س ــروه زیرنظ 25 کارگ
ــی                       ــکافی و بررس ــف موش ــای مختل ــه انح ــفر را ب ــن س ــا ای ب

می کننــد.

در  تهــران  اصولگــرای  نماینــده  نعمتــی،  بهــروز 
ــاره  ــا اش ــامی، ب ــورای اس ــس ش مجل
از  تعــدادی  نشســت  برگــزاری  بــه 
اصولگــرای  سیاســی  چهره هــای 
حــزب  تأســیس  بــرای  میانــه رو 
»رهــروان والیــت« اعــام کــرد: بــه 
همــراه چنــد نفــر از دوســتان بــرای 

فراهــم کــردن مقدمــات تشــکیل حــزب »رهــروان«، 
دادیــم.  جلســه  تشــکیل 

ــت  ــه فعالی ــنامه اولی ــون اساس ــزود: هم اکن وی اف
حزبی مــان را تهیــه کردیــم و امیدواریــم بتوانیــم 

ــم. ــت کنی ــام موجودی ــه زودی اع ب
وی در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره اینکــه چــه کســانی 
در ایــن حــزب مشــارکت خواهنــد داشــت، توضیحــی 
نــداد و در عیــن حــال در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
آیــا کاظــم جالــی دیگــر نماینــده اصولگــرای تهــران 
ــن جمــع حضــور دارد، گفــت:  ــز در ای در مجلــس نی
آقــای جالــی، رئیــس بنــده اســت و هــر جــا ایشــان 

باشــند، مــن هــم هســتم.
 وی دربــاره حضــور یــا مشــورت بــا رئیــس مجلــس 

ــز  ــی نی ــای الریجان ــا آق ــی ب ــز گفــت: صحبت های نی
انجــام شــده، امــا هنــوز پاســخ قطعــی 

دریافــت نکردیــم.
بــه   والیــت«  »رهــروان  فراکســیون 
ــس  ــت مجل ــیون اکثری ــوان فراکس عن
ریاســت کاظــم  بــه  نهــم در حالــی 
جالــی فعالیــت می کــرد کــه علــی 
الریجانــی رئیــس مجلــس، محمدرضــا باهنــر و 
ابوترابی فــرد  محمدحســن  ســید  حجت االســام 
نــواب رئیــس مجلــس در دوره نهــم و بســیاری 
دیگــر از چهره هــای موثــر در ایــن دوره در ایــن 

حــزب عضویــت داشــتند.
بهــروز نعمتــی و دیگــر اعضــای فراکســیون »رهروان 
والیــت«  مجلــس نهــم در آســتانه انتخابــات مجلس 
ــزب  ــکیل ح ــرای تش ــه ب ــن مرتب ــز چندی ــم نی ده
ــت  ــا درنهای ــد؛ ام ــز کردن ــت« دورخی ــروان والی »ره
ــک  ــخاص نزدی ــتر اش ــود و بیش ــی خ ــی الریجان عل
بــه خــود را در ائتــاف بــا جریــان اصاحــات و 
اعتــدال و از طریــق »لیســت امیــد« راهــی مجلــس 

ــت مســتقل نشــد.  ــه فعالی ــق ب ــرد و موف دهــم ک

 تهیه اساسنامه حزب »رهروان والیت« 
با حضور اصولگرایان معتدل

 امکان برقراری حج عمره در شرایط فعلی 
فراهم نیست

نیچران بارزانی: 
آماده ایم نفت و کلیه درآمدها را 

به بغداد تحویل دهیم
نیچــروان بارزانــی گفــت: اگــر دولــت عــراق حقوق هــا 
را بپــردازد و 17 درصــد از بودجــه و اســتحقاقات مالــی 
ــی  ــون اساس ــاس قان ــر اس ــتان را ب ــه کردس منطق
ــا،  ــت، فرودگاه ه ــلیم نف ــاده تس ــز آم ــا نی ــد، م بده
ــا هســتیم. وی  ــه درآمده ــرزی و کلی گذرگاه هــای م
ــد  ــاش می کن ــتان ت ــه کردس ــت منطق ــزود: دول اف
ــا کلیــه کشــورهای همســایه برقــرار  ــی ب روابــط خوب
ــم. ــه داری ــران و ترکی ــا ای ــز ب ــی نی ــد. تماس های کن

سعد حریری، گروگان سیاسی 
محمد بن سلمان

یــک روزنامــه لبنانــی در واکنــش بــه اســتعفای ســعد 
الحریــری از عربســتان نوشــت: وی »گروگان سیاســی« 
ولیعهد عربســتان شــده اســت. در پاســخ به این ســوال 
کــه دالیــل اســتعفای الحریــری چیســت، ایــن ســوال 
پیــش می آیــد کــه سرنوشــت او چــه می شــود؟ بااینکــه 
بازداشــت خانگــی حریــری در عربســتان در حــد شــایعه 
ــد  ــان می ده ــی نش ــد سیاس ــیر و رون ــا مس ــت، ام اس
الحریــری گــروگان محمــد بــن ســلمان شــده؛ گــروگان 

بــه معنــای سیاســی کلمــه: »گــروگان سیاســی«.

 نگرانی از بازداشت ها 
در عربستان

ــره قطــر نوشــت: ســازمان های  ــگاه شــبکه الجزی پای
ــوج  ــی از م ــراز نگران ــن اب ــی ضم ــی حقوق بین الملل
بازداشــت شــاهزادگان، وزرای ســابق، مقامات بلندپایه 
و تجــار ســعودی بــه بهانه مبــارزه بــا فســاد، از مقامات 
ســعودی خواســتند طبــق موازیــن قانونی عمــل کنند. 
از ســوی دیگــر ســازمان سوئیســی حمایــت از حقــوق 
بشــر ایــن بازداشــت ها را تنهــا سرپوشــی بــرای رهایی 
ــرای رســیدن  ــردن شــرایط ب ــم ک ــان و فراه از مخالف

محمــد بــن ســلمان بــه مقــام پادشــاهی دانســت.

ترامپ: 
دوران صبر استراتژیک آمریکا 

به سر آمده است
ترامــپ در کنفرانــس خبــری مشــترک بــا شــینزو آبــه، 
نخســت وزیر ژاپــن، گفــت: برنامــه هســته ای کــره 

ــت.  ــان اس ــرای جه ــدی ب ــمالی، تهدی ش
ــو برگــزار شــد،  ــن کنفرانــس کــه در توکی ــز در ای ــه نی آب
ــر گذاشــتن  ــی ب ــن از سیاســت ترامــپ مبن گفــت: ژاپ
ــات  ــا اقدام ــه ب ــرای مقابل ــز ب ــا روی می ــه گزینه ه هم
ــز و برنامه هــای هســته ای و موشــکی کــره  تحریک آمی

ــد.  ــت می کن ــمالی حمای ش

 »ابوبکر البغدادی« 
به سوریه گریخت

ســومریه نیــوز بــه نقــل از منابــع اطاعاتــی در اســتان 
االنبــار گــزارش داد کــه ابوبکــر البغــدادی، رهبــر گــروه 
ــگ از  ــی زردرن ــک تاکس ــا ی ــش، ب ــتی داع تروریس
شهرســتان راوة در عــراق بــه ســوریه گریختــه اســت. 
ــار، البغــدادی  ــع در اســتان االنب ــن مناب ــه ای ــه گفت ب
پــس از آنکــه نیروهــای عراقــی وارد مرکــز شهرســتان 
ــود کــه دیگــر باقــی  القائــم شــدند، متوجــه شــده ب
ماندنشــان در ایــن شــهر تهدیــدی بــرای حیــات 

ــت. اوس

بین الملل

کوتاه خبر 
 تحلیل آمریکا درباره 

نیروی دریایی ایران
نشــریه آمریکایــی »نشــنال اینترســت« در تحلیلــی 
نوشــت: نیــروی دریایــی ارتــش، بخــش مهمــی از 

ــران را شــکل می دهــد.  ــه دفاعــی ای بدن
در حالــی  کــه شــاید یگان هــای دریایــی ایــران 
نیرویــی ســبک و ســاده تصــور شــوند، امــا نیــروی 
ــناخت  ــا ش ــش ب ــداران و ارت ــپاه پاس ــی س دریای
کافــی از همدیگــر توانایــی حمــات پیچیــده و 
بــزرگ  دریایــی  نیروهــای  علیــه  را  چندجهتــی 

ــد. ــه دارن بیگان
ــه  ــی ک ــی خارج ــروی دریای ــر نی ــه ه ــا علی  آن ه
ــدی کوچــک  ــرد، تهدی ــرار گی ــد مقابلشــان ق بخواه

ــتند. ــد هس ــا نیرومن ام



کوتاه اخبار 

تغییر مدیران بانکی کلید خورد
بیگدلی، مدیرعامل بانک ملت شد

بــا حکــم مســعود کرباســیان، وزیــر امــور اقتصــادی و 
دارایــی، مدیــر عامــل بانــک ملــت تغییــر کــرد و بــر این 

اســاس، اخالقــی، جــای خــود را بــه بیگدلــی داد. 
ارشــد  مــدرک کارشناســی  دارای  بیگدلــی  محمــد 
مدیریــت دولتــی اســت و هم اکنــون در رشــته اقتصــاد 

ــت.  ــل اس ــال تحصی ــری در ح ــع دکت مقط
بیگدلــی پیــش از ایــن، معاونــت مدیــر عامــل و 
ریاســت هیئت مدیــره و مدیریــت ارشــد فــروش و 
ــه و  ــه س ــور ناحی ــت ام ــتریان، مدیری ــا مش ــاط ب ارتب
مدیریــت شــعب بانــک ملــت در اســتان های اصفهــان، 

آذربایجــان شــرقی و زنجــان را در کارنامــه دارد.

سقوط قیمت 9 میلیون تومانی 
X آیفون

ــون،  ــه آیف ــنتی ورود اولی ــب س ــردن ت ــش ک ــا فروک ب
به روزتریــن مــدل یعنــی آیفــون X بــه ســوی واقعی شــدن 
قیمــت حرکــت کــرده و تازه تریــن آمــار حکایــت از کاهش 

شــدید قیمــت ایــن گوشــی در بــازار دارد. 
ــازار  ــت کاذب وارد ب ــا قیم ــه ب ــون 10« ک ــل » آیف موبای
شــده بــود، روز دوشــنبه 15 آبان مــاه در تهــران بــا 
قیمتــی حــدود 5.5 میلیــون تومــان بــه صــورت 

پیش فــروش، تحویــل 27 آبــان، معاملــه شــد. 
بــر ایــن اســاس، فــروش مــدل 256 گیــگ بــه صــورت 
تحویــل فــوری از 17 میلیــون بــه 8.5 میلیــون تومــان و 
قیمــت مــدل 64 گیــگ از 15 میلیــون بــه 7.3 میلیــون 

تومان رســیده اســت. 
ــاره کاهــش  ــن قیمت هــا دوب ــه کارشناســان ای ــه گفت ب
ــی خــود در  ــه قیمــت واقع ــازار ب ــا ب ــت ت ــد یاف خواهن
ــن در  ــک شــود و ای ــان نزدی ــون توم حــدود 4.5 میلی
حالــی اســت کــه ایــن گوشــی فعــال در ایــران رجیســتر 

نمی شــود.

 سرنوشت نامعلوم 
سود سهام عدالت

45 روزی می شــود کــه طبــق آخریــن وعده هــای 
دولتمــردان، قــرار بــر ایــن بــود کــه ســود ســهام عدالــت 
ــز شــود. هــر چــه باشــد،  ــه حســاب مشــموالن واری ب
هــر ســهامدار ده ســال انتظــار کشــیده اســت تــا 
بتوانــد از ســود ســهام خــود اســتفاده کــرده و آن را بــه 
صــورت نقــدی دریافــت کنــد؛ امــا تــا ایــن لحظــه، هنوز 
 خبــری از پرداخــت ســود ســهام عدالــت بــه مشــموالن 

نیست. 
ــژه  ــس، به وی ــار مجل ــا از گوشــه و کن ــم خبره حــال ه
کمیســیون های تخصصــی زمزمه هایــی بــه گــوش 
می رســد مبنــی بــر اینکــه ســودی بــه مشــموالن 
پرداخــت نشــود و در عــوض، دولــت بــه جــای پرداخــت 
ســودهای ناچیــز نقــدی بــه حســاب 4۹ میلیــون نفــر، 
ــی  ــد؛ موضوع ــاص ده ــد اختص ــش تولی ــه بخ آن را ب
ــردان را در  ــت دولتم ــه موافق ــه، ن ــن لحظ ــا ای ــه ت ک
پــی داشــته و نــه مشــموالن رضایــت دارنــد کــه ســود 
ــه جــای  ــز ب ــغ ناچی ــد مبل ــر چن ــا، ه ــه آن ه ــق ب متعل
اینکــه بــه حسابشــان واریــز شــود، بــه بهانــه حمایــت از 

ــی شــود.  ــد، دچــار سرنوشــت نامعلوم تولی
حــال بایــد منتظــر مانــد و دیــد کــه دولــت چــه تدبیری 
بــرای پرداخــت ســود ســهام عدالــت دارد؛ به ویــژه 

ــازار شــایعات داغ اســت. اینکــه اکنــون ب

اخبار اقتصادی
وزیر نیرو:

 آب در صورت مصرف بهینه 
به اندازه کافی وجود دارد

ــت  ــور درس ــه آب در کش ــت: چناچ ــرو گف ــر نی وزی
مصــرف شــود، بــرای مصــارف مختلــف آحــاد ایــن 

ــود دارد.  ــی وج ــدازه کاف ــه ان ــرزمین ب س
ــاده  ــرف م ــوع مص ــاره ن ــت: درب ــان گف ــا اردکانی رض
حیاتــی آب حســاس هســتیم و یــادآوری می کنیــم 
محــدود،  آب  منابــع  آلوده نکــردن  دربــاره  کــه 
ــالم  ــتفاده س ــی و اس ــره وری، بازچرخان ــش به افزای
از پســاب ها، کاهــش تلفــات آب در شــبکه های 

ــیم.  ــاس باش ــاورزی حس ــف و کش مختل
ــئله  ــرف مس ــه ص ــم ک ــاد نداری ــرو اعتق در وزارت نی
ــد  ــد آب می توان ــع جدی ــن مناب ــا تأمی ــال آب ی انتق
ــکل  ــه ش ــا را ب ــم آب م ــنه و ک ــاط تش ــکالت نق مش
پایــدار حــل کنــد و متقابــال ِصــرف انتقــال نــدادن آب 
قــادر خواهــد بــود کــه یــک شــرایط پایــدار و مطمئــن 

را در نقــاط پــرآب تضمیــن کنــد. 
ــه  ــرف آب توج ــوع مص ــه ن ــد ب ــرد: بای ــان ک وی بی
کنیــم؛ بــا ادامــه وضــع موجــود مصــرف آب در 
بخــش کشــاورزی، شــرب و صنعــت یــا آلــوده کــردن 
منابــع حیاتــی آب کــه از جملــه آن هــا کارون بــزرگ 
ســرمایه گذاری  و  بی توجهــی  ادامــه  بــا  اســت، 
ــی  ــره وری آب و جانمای ــش به ــرای افزای ــردن ب نک
ــات  ــن حی ــه تضمی ــادر ب ــت ق ــرای صنع ــب ب مناس

ــود.  ــم ب نخواهی
اردکانیــان گفــت: آب چناچــه درســت مصــرف شــود 
ــه  ــرزمین ب ــن س ــاد ای ــف آح ــارف مختل ــرای مص ب
ــود  ــرح می ش ــه مط ــود دارد؛ آنچ ــی وج ــدازه کاف ان
مشــکل مــا مدیریــت اســت؛ هرکســی کــه در تأمیــن 
و مصــرف آب نقــش داشــته باشــد، در مدیریــت آب 
ــذار،  ــه ســازمان های تأثیرگ ــل اســت؛ هم ــم دخی ه
اشــخاص  کنــار  در  سیاســتگذار  و  مصرف کننــده 
عــادی بــه عنــوان بخشــی از چرخــه مدیریــت 
آب محســوب می شــوند؛ بــا چنیــن تعریفــی از 
ــه  ــت، بلک ــا کمی ــت نه تنه ــوان گف ــت آب می ت مدیری

ــت. ــکل اس ــت آب مش مدیری

اسامی ۱۲ محصول غذایی 
غیراستاندارد اعالم شد

ــودن  ــل غیراســتاندارد ب ــه دلی ــی ب 12 محصــول غذای
در بازرســی های صورت گرفتــه از واحدهــای تولیــدی، 
ــته  ــاه گذش ــی م ــی ط ــواد غذای ــه م ــی و عرض صنف

ــه دادگاه معرفــی شــد. توقیــف و ب
مســلم بیــات، مدیــر کل اداره اســتاندارد تهــران  اظهــار 
بــازار در  در  بازرســی های صورت گرفتــه  بــا  کــرد: 
طــرح اجــرای هماهنــگ اســتاندارد، قنــد بــا دو نــام 
تجــاری » آباریــس« و »موهبــت«، خرمــا بــا نام هــای 
ــای  ــبز«، چ ــل س ــم« و »نخ ــی ب ــاری »مضافت تج
ــام تجــاری  ــا ن ــام تجــاری »محســن«، شــکر ب ــا ن ب
»تــوکل« و جــو پــرک بــا نــام تجــاری » آذرشــهر« بــه 
دلیــل نداشــتن اســتاندارد در واحــد صنفــی توقیــف و 

ــه دادگاه معرفــی شــدند.  ــان ب متخلف
وی افــزود: بازرســان اســتاندارد در بازرســی هایی کــه 
از واحدهــای تولیــدی در یــک واحــد تولیــدی آب میوه 
ــا  ــرکه ب ــو و س ــار، آب آلبال ــن، آب ان ــاده ورامی در ج
ــق«  ــد« و »توفی ــج«، » آون ــاری »مهی ــای تج نام ه
تولیــد می شــد،  اســتاندارد  بــدون مجــوز  را کــه 

ــد.  ــی کردن ــه دادگاه معرف ــف و ب ــایی، توقی شناس
بــه گفتــه بیــات همچنیــن در ایــن بازرســی ها ســویا 
ــام  تجــاری »ســتاره« در واحــد  ــا ن و آرد ســوخاری ب
ــتاندارد  ــل غیراس ــه دلی ــی ب ــاده آبعل ــاری در ج تج

ــودن توقیــف شــد. ب

ــته  ــا را داش ــیون م ــوای کمیس ــما ه »ش
ــت  ــتر از قیم ــه را بیش ــن خان ــاش، م ب

راحــت!« می فروشــم؛ خیالــت 
ایــن اظهــارات معمــوال یکی از شــگردهای 
بعضــی مشــاوران سودجوســت کــه مبلــغ 
فــروش یــا اجــاره را بیشــتر از رقــم 
ــا  ــد ت ــرار می دهن ــه ق ــر صاحب خان مدنظ

ــد.  کمیســیون بیشــتری بگیرن
یکــی دیگــر از روش هــا خریــد یــا فروش 
ــت کمیســیون  ــه دریاف ــه مشــروط ب خان

بیــش از نــرخ مصــوب اســت. 
کــد رهگیــری هــم بــه یکــی از ابزارهــای 
اســت.  شــده  تبدیــل  ســود  کســب 
ســامانه کــد رهگیــری از ابتــدا بــه منظــور 
سروســامان دادن بــه وضعیــت معامــالت 
ــج زمینه هــای  ــه تدری ــا ب ایجــاد شــد، ام
ــرد.  ــم ک ــتفاده ها را فراه ــی سوءاس بعض
می دهــد  نشــان  عینــی  مشــاهدات 
بیشــتر قراردادهــای اجــاره فاقــد کــد 
ــه  ــن بهان ــه ای ــا ب ــت؛ تنه ــری اس رهگی
کــه بــه دو طــرف معاملــه بگوینــد مــا بــا 
ــا  ــم ت ــه شــما خدمــت می کنی ــن کار ب ای
ــی  ــد؛ در صورت ــن بیای ــان پایی هزینه هایت
ــه امــالک،  ــه  رئیــس اتحادی ــه گفت کــه ب
ــدارد.  ــه ای ن ــچ هزین ــری هی ــد رهگی ک

ــای  ــی از بهانه ه ــنا، یک ــزارش ایس ــه گ ب
ارائــه  بــرای  امــالک  دفاتــر  بعضــی 
نــدادن کــد رهگیــری در قراردادهــای 
ــه  ــن معامل ــه طرفی ــن اســت ک اجــاره ای
۹ درصــد مالیــات بــر ارزش افــزوده را 
ــر  ــد ده براب ــه چن ــی ک ــد؛ در حال نپردازن
ــرای  ــه ب ــغ را از دو طــرف معامل ــن مبل ای
قــراردادی صــوری و بــدون کــد رهگیــری 
قانونــی  ارزش  هیــچ  کــه  می گیرنــد 
نــدارد و در صــورت بــروز مشــکالت موجــر 
ــتگاه  ــرح در دس ــل ط ــتأجری، قاب و مس

ــت. ــی نیس قضای
 رفتار سلیقه ای

بی نظمــی در بعضــی دفاتــر امــالک طــی 
ــار  ــده و رفت ــتر ش ــر بیش ــال های اخی س

ســلیقگی بنگاهی هــا را تشــدید کــرده 
اســت؛ مثــال بنگاهــی در ازای قــرارداد 
و  می گیــرد  ناچیــزی  مبلــغ  دســتی 
بنگاهــی دیگــر بــه بهانــه  چســباندن 
ــا  ــدارد ت هولوگرامــی کــه هیــچ ارزشــی ن
ــیون را  ــی کمیس ــغ قانون ــر مبل ــال آخ ری
ــا  ــت را جوی ــی عل ــد. وقت دریافــت می کن
ــوز دارم  ــن مج ــد: »م ــویم، می گوی می ش
و آن یکــی نــدارد.« در صورتــی کــه هــردو 

ــت. ــی ارزش اس ــرارداد، ب ق
خانمــی 30 ســاله کــه در روزهــای اخیــر 
ــر مشــاور  ــه دفات ــرای اجــاره مســکن ب ب
می گویــد:  کــرده،  مراجعــه  امــالک 
»دفتــر امــالک، خانــه ای را بــا ودیعــه 15 
میلیــون تومــان و 700 هــزار تومــان اجــاره 
ــد  ــه بازدی ــرد. از خان ــی ک ــا معرف ــه م ب

ــد.  ــندمان نش ــم و پس کردی
ــه  ــم ک ــه کردی ــری مراجع ــگاه دیگ ــه بن ب
گفــت خانــه ای بــا 30 میلیــون پــول 
پیــش و 800 هــزار تومــان اجــاره برایتــان 
ســراغ دارم؛ آدرس را کــه داد، متوجــه 
شــدیم همــان خانــه قبلــی اســت! یعنــی 
بنــگاه دوم بــرای دریافــت کمیســیون 

ــود.«  ــرده ب ــاال ب ــغ را ب ــتر، مبل بیش

یکــی دیگــر از شــهروندان کــه 55 ســال 
ســن دارد، بیــان می کنــد: »در ســال های 
قبــل چنیــن کالهبرداری هایــی نبــود. 
قراردادهــای ســه برگــی بــود کــه بــا 

نوشــتن آن خانــه را اجــاره می دادنــد؛ 
ــا  ــت؛ ب ــود نداش ــم وج ــری ه ــد رهگی ک
ــود؛  ــر ب ــتفاده ها کمت ــال سوءاس ــن ح ای
امــا در حــال حاضــر هولوگــرام و کــد 
رهگیــری بــه دو ابــزار در دســت بنگاه هــا 
بــرای کســب ســود بیشــتر تبدیــل شــده 

ــت.« اس
 ظهور سایت های مجازی امالک

ــه  ــالک ب ــازی ام ــایت های مج ــور س ظه
نظــر می رســد تــا حــد زیــادی منجــر بــه 
ــنتی  ــاوران س ــای مش ــش قرارداده کاه
شــده اســت. بعضــی ســایت ها دسترســی 
ــا  ــرای امالکی ه ــط ب ــی را فق ــاد آگه ایج
ــه  ــر ب ــی دیگ ــا بعض ــته اند؛ ام ــاز گذاش ب

ــد.  ــی داده ان ــران دسترس ــه کارب کلی
ــا خریــدار و  ایــن موضــوع باعــث شــده ت
ــر  ــه دفات ــا حــذف واســطه ب فروشــنده ب
ثبــت اســناد و امــالک مراجعــه و قــرارداد 

را امضــا کننــد. 
در ایــن بیــن ســود بنگاه ها کم شــده اســت؛ 
ــد از  ــعی می کنن ــالک س ــر ام ــذا گاه دفات ل
معــدود مشــتریان خــود بیشــترین ســود را 

ــت کنند. دریاف
ترفندهایــی کــه معمــوال برخــی مشــاوران 
ــه  ــتر ب ــود بیش ــب س ــرای کس ــالک ب ام
ضــرر  اینکــه  از  جــدا  می گیرنــد،  کار 
ــازار  ــال دارد، ب ــه دنب ــدگان را ب معامله کنن
مســکن را از تعــادل خــارج می کنــد. 
بــا اینکــه یکــی از وظایــف ذاتــی مشــاوران 
ایــن اســت کــه بــا چانه زنــی رقــم عرضــه 
و تقاضــا را بــه هــم نزدیک کنند، مشــاهده 
می شــود کــه نه تنهــا ایــن کار را انجــام 
ــد، بلکــه فروشــندگان را ترغیــب  نمی دهن
می کننــد تــا رقــم پیشــنهادی را زیــاد 
ــد:  ــا می گوین ــه آن ه ــد و ب ــر بگیرن در نظ
ــن  ــده، م ــیون ب ــر کمیس ــما دو براب »ش
ــون بیشــتر از قیمــت  ــد میلی ــه را چن خان

می فروشــم.«
 هزینه قرارداد قانونی

ــالک در  ــاوران ام ــه مش ــی ک ــغ قانون مبل

ازای قــرارداد قانونــی دارای کــد رهگیــری 
ــد، چقــدر اســت؟  بایــد دریافــت کنن

بــر اســاس تعرفــه مشــخص کــه از 
طــرف اتحادیــه مشــاوران امــالک بــه 
شــده،  اعــالم  امــالک  دفاتــر  کلیــه 
مبلــغ کمیســیون خریــد و فــروش در 
شــهر تهــران تــا ســقف 500 میلیــون 
میلیــون   500 از  و  درصــد  تومــان، 0.5 
تومــان بــه بــاال، 25 صــدم درصــد از 
ــه ۹ درصــد  ــه اضاف ــه ب هــر طــرف معامل
ــت  ــیون اس ــغ کمیس ــزوده مبل ارزش اف
ــت  ــد پرداخ ــغ نبای ــن مبل ــش از ای  و بی

شود. 
درخصــوص اجــاره هــم بایــد یک چهــارم 
اجــاره ماهیانــه از هــر طــرف معاملــه بــه 
اضافــه ۹ درصــد ارزش افــزوده مبلــغ 

کمیســیون اخــذ شــود.
ایــن موضــوع باعــث شــده تــا دفاتر مشــاور 
امــالک معمــوال بــرای اخــذ کمیســیون 
بــه  مجبــور  افــزوده  ارزش  درصــد  و ۹ 
چانه زنی هــای بســیار بــا دو طــرف معاملــه 
شــوند؛ لــذا بعضــی دفاتــر امــالک می گویند 
ــر  ــات ب ــن اســت کــه مالی ــا ای خواســته م
ــا مؤجــران،  ــد ت ارزش افــزوده را حــذف کنن
مســتأجران و مشــاوران امــالک از ایــن 

ــوند. ــالص ش ــت خ وضعی

ایــن صحبــت آن هــا در شــرایطی مطــرح 
ــاره  ــای اج ــب قرارداده ــه غال می شــود ک
ــام  ــذا تم ــت؛ ل ــری اس ــد رهگی ــد ک فاق
ــم و  ــدون ک ــا ب ــه عمدت ــرارداد ک ــغ ق مبل
ــه  ــا ب ــود، یک ج ــت می ش ــت دریاف کاس

ــی رود. ــر امــالک م ــب دفات جی
ــا  ــالک ب ــامان ام ــت نابس ــاره وضعی درب
رئیــس ســابق اتحادیــه مشــاوران امالک 

ــم.  ــو کردی گفت وگ
در  قلی خســروی می گویــد:  مصطفــی 
حــال حاضــر کــد رهگیــری مقــداری 
ضعیــف شــده اســت؛ لــذا بایــد بــا وزارت 
ــد  ــوان مانن ــا بت ــت شــود ت ــی صحب دارای
ــری مفاصــا  ــد رهگی ــدون ک ــه ب ســابق ک
ــاره بــه  حســاب مالیاتــی نمی دادنــد، دوب

ــت.  ــتم برگش ــان سیس هم
ایــن یکــی از مطالبــات مــردم اســت 
و مــن از ارگان هایــی مثــل آمــوزش و 
پــرورش کــه بــدون کــد رهگیــری ثبت نــام 
نمی کننــد، تشــکر می کنــم و امیــدوارم 
امنیــت  بــرای  نیــز  دســتگاه ها  ســایر 
معامــالت در ایــن خصــوص همــکاری الزم 
را داشــته باشــند. برنامــه ما ساختارســازی، 
ابزارســازی و گفتارســازی اســت. همچنیــن 
در نظــر داریــم کــد رهگیری را ســر و ســامان 

ــم. بدهی

ــه ظرفیت هــای خالــی  ــا اشــاره ب رئیــس کل بیمــه مرکــزی ب
ــه  ــه بدن ــر بیم ــت بک ــد ظرفی ــرد: 80 درص ــوان ک ــه عن در بیم
داریــم. در حــال حاضــر 11 درصــد منــازل مســکونی مــا بیمــه 
ــی  ــت عقب ماندگ ــه عل ــیدیم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــد. ب دارن
صنعــت بیمــه ایــران از نظــر ضریــب نفــوذ، بیمــه عمــر اســت. 
عبدالناصــر همتــی در مراســم ســالگرد بیمــه ایــران در ســالن 
اجــالس ســران گفــت: مــن خــود را جــزو بیمــه ایــران 
ــران  ــه ای ــن ســال بیم ــش در 5۹امی ــم و 23 ســال پی می دان
شــرکت کــردم. تــا وقتــی کــه مســئولیت در بیمــه مرکــزی دارم 
ــد از بیمــه مرکــزی  ــرد. بع ــت خواهــم ک ــران حمای ــه ای از بیم
حتمــا جــزو هــواداران و پشــتیبان بیمــه ایــران خواهــم بــود. 
ــژه  ــت وی ــای کشــور اســت و اهمی ــادر بیمه ه ــران، م ــه ای بیم
دارد و تــالش مــا بــرای احیــا و پیش بــردن بیمــه ایــران بایــد 

ــدان شــود.  دوچن

وی ادامــه داد: یکــی از کارهــای مهــم بیمــه مرکــزی حمایت از 
بیمــه ایــران اســت. بــه دلیــل مشــکالتی کــه در ســاختار مالــی 
بیمــه ایــران رخ داده، نبایــد خدمــات بیمــه ایــران را فرامــوش 
کنیــم. بــه بیمــه ایــران خدشــه ای وارد نشــده و نخواهــد شــد. 
ــه  ــی ک ــه صحبت های ــاره ب ــا اش ــزی ب ــه مرک ــس کل بیم رئی
گفتــه شــده بــود بیمــه ایــران همان گونــه کــه تأســیس شــده 
ــا  ــل مقایســه ب ــراِن االن قاب ــه ای ــت: بیم ــداری شــده، گف نگه
ــش  ــران نق ــه ای ــت. بیم ــش نیس ــال پی ــران 80 س ــه ای بیم
کلیــدی دارد. اینکــه برخــی از وزرا می گوینــد مــا از بیمــه ایــران 
ســود نمی خواهیــم، درســت نیســت؛ مگــر قــرار نیســت ایــن 
بنــگاه رشــد کنــد؟ بنــگاه اقتصــادی کــه ســود نداشــته باشــد 

از بیــن مــی رود.
ــم  ــران می خواه ــه ای ــره بیم ــه داد: از هیئت مدی ــی ادام  همت

بحــث تمرکززدایــی را در اولویــت قــرار دهنــد.

مدیــر کل روابــط کار و جبــران خدمــت وزارت کار از تعریــف 
ــر داد.  ــط کار خب مشــاغل مســتمر و غیرمســتمر در کمیتــه رواب
اســماعیل ظریفــی آزاد دربــاره آخریــن وضعیــت تعییــن حداکثر 
مــدت قــرارداد موقــت در کارهــای غیرمســتمر گفــت: بر اســاس 
تبصــره یــک مــاده 7 قانــون کار تهیــه آیین نامــه تعییــن حداکثــر 
مــدت قــرارداد موقــت بــرای کارهــای غیرمســتمر در دســتورکار 

کمیتــه روابــط کار ذیــل شــورای عالــی کار قــرار گرفتــه اســت.
 وی ادامــه داد: تاکنــون دو جلســه ایــن کارگــروه در محــل وزارت 
کار بــا حضــور شــرکای اجتماعــی تشــکیل شــده کــه در جلســه 
نخســت ایــن کمیتــه، موضــوع نحــوه انتخــاب اعضــای مراجــع 
حــل اختــالف کــه پیــش از ایــن توســط دیــوان عدالــت اداری 
ابطــال شــده بــود، در دســتورکار قــرار گرفــت کــه محــل ایــرادات 

اصــالح شــد. 
ایــن مقــام مســئول در وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 

ــن  ــز موضــوع تدوی ــط کار نی ــه رواب افــزود: در جلســه دوم کمیت
ــرار  ــتورکار ق ــون کار در دس ــاده 7 قان ــک م ــره ی ــه تبص آیین نام
گرفــت و در ایــن جلســه نماینــدگان گروه هــای کارگــری و 
کارفرمایــی توافــق کردنــد تــا حداکثــر قــرارداد موقــت در کارهای 

ــود.  ــن ش ــه ای تعیی ــب آیین نام ــتمر در قال غیرمس
ظریفــی آزاد ادامــه داد: البتــه نظــر نماینــدگان کارگــری در 
جلســات، تعییــن حداکثــر مــدت موقــت بــرای همــه مشــاغل 
اعــم از مســتمر و غیرمســتمر اســت؛ بــه نحــوی کــه در کارهــای 
غیرمســتمر ســقف قــرارداد موقــت تعییــن شــود و در کارهــای 

ــز قراردادهــای کار دائمــی تلقــی شــود.  مســتمر نی
ــای  ــدگان گروه ه ــاد نماین ــه اعتق ــال ب ــن ح ــزود: در عی وی اف
ــاغل  ــه مش ــوف ب ــون کار، معط ــح قان ــص صری ــی ن کارفرمای
غیرمســتمر اســت و فعــال بایــد حداکثــر مــدت موقــت کار بــرای 

ــن شــود. ــوع مشــاغل تعیی ــن ن ای

 ۲۲۴ ۳۸ میلیون یورو، صادرات اقالم خوراکی ۳۹
به اروپا

 درصد، افزایش 
قیمت نفت برنت

هزار دستگاه، واردات خودرو 
به کشور

در ســال جــاری میــادی حجــم صــادرات محصــوالت غذایــی 
بــوده  یــورو  میلیــون   224 حــدود  اروپــا  اتحادیــه  بــه  ایــران 

اســت.
تاکنــون 38   2017 ژوئــن  بــه  نســبت  برنــت  نفــت  قیمــت 

اســت. داشــته  افزایــش  درصــد 
در 7 ماهــه امســال در مجمــوع 39 هــزار و 152 دســتگاه 

خــودروی ســواری وارد کشــور شــده اســت.
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ترفندهایی که معموال برخی مشاوران 
امــاک بــرای کســب ســود بیشــتر بــه 
از اینکــه ضــرر  کار می گیرنــد، جــدا 
معامله کنندگان را به دنبال دارد، بازار 

مســکن را از تعــادل خــارج می کنــد

توانمنــد  و کارشناســان   کارکنــان 
شــهید  مســتقیم  احیــای  واحــد 
خــرازی )احیــای مســتقیم 2( فــوالد 
ــور  ــار در کش ــن ب ــرای اولی ــه ب مبارک
ــی  ــور آزمایش ــه ط ــدند ب ــق ش موف
ــورت  ــه ص ــن را ب ــنگ آه ــه  س کلوخ
احیــاء  کوره هــای  بــه  مســتقیم 

مســتقیم شــارژ کننــد. 
ــتقیم 2  ــای مس ــد احی ــس واح رئی
ــن  ــالم ای ــن اع ــه ضم ــوالد مبارک ف

ــه  ــتقیم کلوخ ــارژ مس ــات ش ــه عملی ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــر و ب خب
ــده،  ــام ش ــه انج ــا گندل ــراه ب ــد هم ــدود 15 درص ــب ح ــا ترکی ب
ــه ازنظــر  ــن تســت حاکــی از آن اســت ک ــج کیفــی ای گفــت: نتای
ــا معیارهــای  ــوده و ب متالیزاســیون و کربــن در حــد قابــل قبــول ب

ــت.  ــق اس ــر منطب مدنظ
ــت:  ــروژه گف ــن پ ــرای ای ــداف اج ــاره اه ــی درب ــا فتح محمدرض
ــای  ــای احی ــاز واحده ــور و نی ــه در کش ــود گندل ــه کمب ــه ب ــا توج ب
مســتقیم بــه ایــن مــاده اولیــه، ایــن پــروژه در اوایــل ســال 13۹5 
ــه  ــی از گندل ــی بخش ــادن و جایگزین ــایی مع ــور شناس ــه منظ و ب
ــه آهن ســازی مطــرح  ــن، در ناحی ــا کلوخــه ســنگ آه ــی ب مصرف

ــد.  ــی ش و اجرای
وی بــا اشــاره بــه فرآینــد اجــرای ایــن طــرح افــزود: در مرحلــه  اول 
چهــار معــدن کــه دارای کلوخــه ســنگ آهــن هماتیتــی بــا کیفیــت 
قابــل اســتفاده در مدول هــای احیای مســتقیم هســتند، شناســایی 
روی کلوخه هــا  بــر  بعــد  مرحلــه   در  و  شــدند  نمونه گیــری  و 

تســت های آزمایشــگاهی انجــام و 
ــه  ــج ب ــه نتای ــه ب ــا توج ــت ب درنهای
دســت آمــده، یکــی از منابــع تأمیــن 
تســت های  انجــام  بــرای  کلوخــه 
ــد.  ــاب ش ــی انتخ ــی و میدان تکمیل

ــتقیم 2  ــای مس ــد احی ــس واح رئی
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــه گف ــوالد مبارک ف
طراحــی واحــد احیــای مســتقیم 
2، امــکان شــارژ کلوخــه بــه طــور 
مســتقل در یکــی از مگامدول هــای 
ایــن واحــد فراهــم اســت. وی خاطرنشــان کــرد: در همیــن راســتا 
بــه میــزان 10 هــزار تــن کلوخــه توســط واحــد خریــد مــواد اولیــه و 
انــرژی از معــدن مدنظــر خریــداری و در چنــد نوبــت در مگامــدول 

ــت.  ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس م
در ادامــه بــا بررســی مشــکالت و انجــام فعالیت هــای تحقیقاتــی، 
اصالحــات موردنیــاز ماننــد تغییــر در مســیر شــوت ها، نحــوه  
ــدی  ــای فرآین ــک، پارامتره ــیره آه ــا ش ــه ب ــش دهی کلوخ پوش
ــت  ــج تس ــت نتای ــام و درنهای ــه و... انج ــواص کلوخ ــالح خ و اص

ــد.  ــل ش ــت حاص ــا موفقی ــدی ب ــی بع میدان
ــرای ایــن  ــاره دســتاوردهای اقتصــادی حاصــل از اجــ فتحــی درب
ــماره 2  ــتقیم ش ــای مس ــد احی ــه واحــ ــان اینک ــا بی ــروژه و ب پــ
ــزود:  ــاز دارد، اف ــه نی ــن گندل ــون ت ــدود 4/5 میلی ــه ح ــاالنه ب س
ــنگ  ــه س ــا کلوخ ــه ب ــن گندل ــد از ای ــدود 10 درص ــی ح جایگزین
آهــن، صرفه جویــی اقتصــادی جالــب توجهــی بــه همــراه خواهــد         

ــت. داش

مدیــر کل دفتــر محصــوالت علوفه ای 
ــاورزی  ــاد کش ــزی وزارت جه و جالی
و کاهــش  بــرای کنتــرل  گفــت: 
نوســانات بــازار در حــوزه محصوالتــی 
و  پیــاز  ســیب زمینی،  ماننــد 
ــور  ــدد برنامه مح ــی درص گوجه فرنگ
ــر  ــد، کاهــش ســطح زی کــردن تولی
ــا  ــره وری آن ه ــش به کشــت و افزای

در فصــول مختلــف هســتیم. 
حســین اصغــری اظهــار کــرد: در 

ســال زراعــی گذشــته حــدود 5 میلیــون تــن ســیب زمینی، 
5 میلیــون و 300 هــزار تــن گوجه فرنگــی و 2 میلیــون و 300 
هــزار تــن پیــاز در کشــور تولیــد شــد؛ امــا دربــاره نوســانات بــازار 
ــا یــک موجــود  ــد پذیرفــت کــه ب ــن محصــوالت بای و قیمــت ای
زنــده روبــه رو هســتیم؛ بــه عنــوان مثــال در ســال گذشــته بــرای 
بــازار مصــرف مشــکالتی بــه وجــود آمــد و خزانــه ایــن محصــول 
ــد کشــت و  ــا تجدی ــا ســرمازدگی مواجــه شــد و ت ــان ب در اصفه
ــی حــدود  ــا نوســانات قیمت ــد ب ــدن محصــول جدی ــازار آم ــه ب ب
یــک مــاه و نیــم مواجــه شــدیم و حاصــل آن کمبــود عرضــه بــه 

ــود.  ــازار ب ب
وی بــا بیــان اینکــه سیاســت وزارت جهــاد کشــاورزی ایــن اســت 
ــد  ــرای تولی ــاده ب ــع و نه ــن منب ــاک مهم تری ــار خ ــه آب در کن ک
ــزود:  ــت، اف ــده اس ــی در آین ــرای زندگ ــش ب ــن چال و مهم تری
ــداری  ــازی و نگه ــی، ذخیره س ــی و تکمیل ــع تبدیل ــعه صنای توس
مــازاد تولیــد و عرضــه آن بــه هنــگام کمبــود مقطعــی، می توانــد 

ــا حــد بســیاری  ــازار را ت نوســانات ب
ــردن  ــت ک ــه حرک ــد. البت ــع کن مرتف
بــه ســمت کاهــش ســطح زیــر 
میــزان  حفــظ  کنــار  در  کشــت 
تولیــد از طریــق افزایــش بهــره وری 
بــا  ارقامــی  و کشــت  معرفــی  و 
ــه  ــر از برنام ــتر و بهت ــیل بیش پتانس

وزرات جهــاد کشــاورزی اســت. 
مدیــر کل دفتــر محصــوالت علوفه ای 
ــاورزی  ــاد کش ــزی وزارت جه و جالی
ــرای توســعه سیســتم های آبیــاری  ــه برنامه ریــزی ب ــا اشــاره ب ب
ــق  ــاری از طری ــان آبی ــش راندم ــه داد: افزای ــار ادام ــت فش تح
ــوالت  ــه محص ــد این گون ــردن تولی ــور ک ــاکاری و برنامه مح نش
نیــز در دســتورکار قــرار دارد؛ زیــرا بایــد تولیــد خــود را در 
فصــول مختلــف برنامه ریــزی کــرده و آن را بــه اســتان های 
ــدی  ــزان پایبن ــم و می ــالم کنی ــوالت اع ــن محص ــده ای تولیدکنن
هــر اســتان بــه برنامه هــای ارائه شــده نیــز مــورد پیگیــری قــرار                                                                            

ــت.  ــد گرف خواه
اصغــری گفــت: کشــاورزان بایــد برنامه محــور باشــند؛ مــا از 
طریــق ترویــج و تقویــت تشــکل های بخــش خصوصــی و 
درنهایــت در قالــب تکمیــل زنجیــره تولیــد محصــوالت کشــاورزی 
می توانیــم بــه هــدف خــود برســیم؛ زیــرا هم اکنــون حلقــه 
تولیــد مشــکلی نــدارد امــا در بــازار بــا مشــکالتی مواجــه هســتیم 
ــا  ــوان ب ــد می ت ــره تولی ــالح زنجی ــل و اص ــورت تکمی ــه در ص ک

ــرد. ــه ک ــازار مقابل ــانات در ب ــا و نوس تالطم ه

برای اولین بار در ایران انجام شد

شارژ مستقیم کلوخه به مگامدول های واحد احیاء مستقیم فوالد مبارکه
مدیر کل دفتر محصوالت علوفه ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی:

ماجرای تکراری سیب زمینی و پیاز

کالرپویا
ــیرآالت  ــد ش ــه تولی ــود را در زمین ــت خ ــا فعالی ــی کالرپوی ــدی و صنعت ــرکت تولی ش

ــرد.  ــاز ک ــال 1382 آغ ــتی از س ــی بهداش اهرم
ــت و  ــت کیفی ــام مدیری ــازی نظ ــه پیاده س ــق ب ــال 1383 موف ــرکت در س ــن ش ای
دریافــت گواهینامــه Iso ۹001-2008 شــد. همچنیــن در ســال 1384 موفــق بــه اخــذ 

ــران شــد.  نشــان اســتاندارد ملــی ای
ــیرآالت  ــده ش ــا تولیدکنن ــن و تنه ــوان اولی ــه عن ــا ب ــرکت کالرپوی ــر ش ــال حاض در ح
ــرکت  ــن ش ــت. ای ــوب و زیباس ــوالت مرغ ــه محص ــرو در ارائ ــران پیش ــوکار در ای ت
ــرار داده و  ــود ق ــی خ ــدف اصل ــتریان را ه ــدی مش ــوالت و رضایتمن ــت محص کیفی
پرســنل شــرکت در جهــت افزایــش کیفیــت محصــوالت تولیــدی نهایــت تــالش خــود 

می کننــد. را 
 تأمیــن نیازهــای بــازار و بهبــود عملکــرد در رابطــه بــا تأمیــن نیازهــا در زمــان مقتضــی 
ــوژی مــدرن و پیشــرفته روز در  ــه تکنول ــوع محصــوالت و دســتیابی ب و گســترش تن

زمینــه تولیــد محصــوالت از اهــداف اصلــی شــرکت اســت.

تولید ملی

سودجویی مشاوران در بازار مسکن

تعیین سقف زمانی برای قراردادهای موقت کارتنها ۱۱ درصد منازل مسکونی بیمه اند



هشتبهشت
 اصفهان، دومین شهر 

آلوده صوتی کشور
شــهر اصفهــان از نظرآلودگــی صوتــی جایــگاه دوم کشــور 

را دارد. 

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان 
ــای  ــد از آلودگی ه ــار، 50 درص ــن آم ــق آخری ــت: طب گف
صوتــی کالن شــهر اصفهــان ناشــی از ســروصدای ناهنجــار 
بــه خودروهــای  موتورســیکلت ها، 30 درصــد مربــوط 
ــه  ــک ب ــا و نزدی ــه کارگاه ه ــوط ب شــخصی، 20 درصــد مرب
ــنگین و  ــای س ــای خودروه ــه صداه ــوط ب ــد مرب 2 درص

اتوبوس هــای شــهری اســت.
ــت  ــازمان بهداش ــه در س ــان اینک ــا بی ــی ب ــا صلوات علیرض
جهانــی اســتاندارد حــد مجــاز آلودگــی صوتــی بیــن 
45 تــا 55 دســی بل در روز و در طــول شــب حداکثــر 
بررســی های  در  افــزود:  شــده،  اعــالم  دســی بل   45
ــا  ــان ت ــر اصفه ــل غدی ــی در پ ــی صوت ــده آلودگ انجام ش
حــد 82 دســی بل یعنــی 55 درصــد بیــش از حــد مجــاز 
و در شــیخ صــدوق 80 دســی بل یعنــی حــدود 50 درصــد 

ــد. ــخص ش ــاز مش ــقف مج ــش از س بی
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان تاکید 
ــر  ــن نظ ــان از ای ــهر اصفه ــار، ش ــن آم ــق آخری ــرد: طب ک

ــوب نیســت. ــگاه دوم کشــور را دارد کــه مطل جای
نصــب  و  بزرگراه هــا  در  ســبز  دیواره هــای  ایجــاد  وی 
ــاع از  ــودرو و امتن ــی خ ــه فن ــر، معاین ــای صداگی تابلوه
بوق زدن هــای بیجــا را از راهکارهــای کاهــش آلودگــی 
ــی برشــمرد و گفــت: 10 ایســتگاه ســنجش آلودگــی  صوت
صــدا در مناطــق مختلــف شــهر اصفهــان در 2 مــاه آینــده 
ــی  ــه آلودگ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــود.وی ب ــدازی می ش راه ان
صوتــی در بزرگراه هــا بــه دلیــل ســرعت خودروهــا 20 
درصــد بیــش از مناطــق دیگــر اســت، گفــت: بــر اســاس 
ــه  ــی قــدرت شــنوایی را ب نظــر متخصصــان آلودگــی صوت
تدریــج و بــه طــور غیرمحســوس کاهــش می دهــد و 
ــی  ــی صوت ــر آلودگ ــر اث ــدرت شــنوایی ب از دســت دادن ق
ــل  ــانی قاب ــنوایی انس ــر ش ــت ب ــوارض کهول ــالف ع برخ

ــت. ــان نیس درم
صلواتــی افــزود: ســردرد، خســتگی، افزایــش فشــار خــون، 
تحریک پذیــری و زودرنجــی، ضعــف سیســتم ایمنــی 
ــدن، ســوءهاضمه و مشــکالت گوارشــی، ســقط جنیــن،  ب
از  بیماری هــای قلبــی و عصبــی، ام اس و افســردگی 
عوارضــی اســت کــه آلودگــی صوتــی در بــروز آن هــا نقــش 

دارد.

 برگزاری کارگاه آموزشی 
کاربرد تکنولوژی و ریاضیات در حوادث 

ــان  ــتان اصفه ــر شهرس ــالل احم ــت ه ــت جمعی سرپرس
از برگــزاری نخســتین کارگاه آموزشــی کاربــرد علــوم، 
ــوادث  ــوانح و ح ــات در س ــی و ریاضی ــوژی، مهندس تکنول
ویــژه دانش آمــوزان پایــه هفتــم بــا همــکاری بنیــاد خیریه 
ایربــاس و آمــوزش و پــرورش خبــر داد و گفــت: این طرح 
بــا هــدف توســعه ظرفیــت جوانــان در راســتای اقدامــات 
موثــر بشردوســتانه در مدیریــت حــوادث و ســوانح در 

ــاز شــده اســت. ــان آغ اصفه
ــر اســتفاده از فناوری هــای  ــا تاکیــد ب  شــهریار انصــاری ب
بــه  موثرتــر  و  بهتــر  خدمت رســانی  جهــت  در  نویــن 
حادثه دیــدگان افــزود: در مرحلــه دوم ایــن طــرح 800 نفــر 
ــا  ــن کارگاه ه ــرکت در ای ــا ش ــی ب ــوزان اصفهان از دانش آم
آموزش هــای الزم را فرامی گیرنــد؛ در حــال حاضــر80 نفــر 
از دانش آمــوزان پایــه هفتــم در دبیرســتان دخترانــه دکتــر 

ــد.  ــا را فراگرفتن ــن آموزش ه ــی ای لقمان

 دستگیری ۳۹۶ محکوم فراری 
در طرح ذوالفقار ۳  

فرمانــده انتظامــی اســتان از اجــرای طــرح ذوالفقــار ســه 
بــا هــدف دســتگیری محکومــان و متهمــان فــراری خبــر 
ــن طــرح، تحــت  ــر از مجرمــان در ای داد و گفــت: 3۹۶ نف

تعقیــب محاکــم قضایــی دســتگیر شــدند.
  ســردار معصوم بیگــی افــزود: طــرح بــزرگ ذوالفقــار ســه 
از سلســله اقدامــات قــرارگاه عملیاتــی اقــدام و عمل اســت 
کــه بــه منظــور دســتگیری و جلــب محکومــان و متهمــان 
ــرا  ــه اج ــه مرحل ــتان ب ــی اس ــروی انتظام ــراری در نی ف

گذاشــته شــد. 
ــاه کار شناســایی و 48  ــن طــرح کــه حــدود یــک م در ای
ســاعت کار میدانــی، عملیاتــی و انتظامــی صــورت گرفــت، 
ــه شــده  ــه کار گرفت ــم مجــرب در ســطح اســتان ب ۶3 تی
ــد،  و 3۹۶ نفــر از مجرمــان و محکومانــی کــه فــراری بودن

شناســایی و دســتگیر شــدند.

ظرفیت قطارهای مسیر اصفهان 
سه برابر شد

ــت  ــت: ظرفی ــان گف ــن اســتان اصفه ــر کل راه آه مدی
قطارهــای مســیر اصفهــان - یــزد - کرمــان و زاهــدان 

و برعکــس بــه ســه برابــر افزایــش یافــت.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــینی ب ــادات حس ــا س ــید رض س
ــدان و  ــان - زاه ــزد -کرم ــان - ی ــیر اصفه ــه مس ب
بالعکــس، 11 رام قطــار دیگــر اضافــه شــد و از چهــار 
رام بــه 15 رام در مــاه رســید، افــزود: ایــن قطــار کــه 
تاکنــون هفتــه ای یــک بــار حرکــت داشــت، بــا توجــه 
بــه تقاضــای زیــاد مســافران از ابتــدای آبان مــاه 
ســال جــاری بــه صــورت یــک روز در میــان در مســیر 

قــرار می گیــرد.
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صنعــت لــوازم خانگــی بــا ســابقه بیــش از 50 
ــد  ــوع تولی ــرت و تن ــا کث ــران ب ــت در ای ســال فعالی
ــم  ــع مه ــه صنای در حــوزه نیازهــای خانگــی از جمل
و بزرگــی بــه شــمار مــی رود کــه 38 درصــد از 
صــادرات صنعتــی کشــور را تأمیــن می کنــد و ســهم 
ــه  ــا گفت ــور دارد؛ ام ــتغال کش ــدی در اش 7/5 درص
می شــود صنایــع مرتبــط بــا لــوازم خانگــی در ایــران 
بــازاری 20 هــزار میلیــارد تومانــی دارد کــه متاســفانه 
بیــش از 15 هــزار میلیــارد آن بــه نوعــی در اختیــار 

ــای خارجــی اســت. برنده
ــد ســابقه  ــا اینکــه کارشناســان اقتصــادی معتقدن ب
طوالنــی و حجــم جالــب توجــه فعالیت هــای ایــن 
صنعــت در کشــور، گســتردگی لــوازم خانگــی و تأثیر 
آن بــر بخش هــای مختلــف زندگــی اقتصــادی 
ــایر  ــا س ــه ب ــت آن را در مقایس ــی، اهمی و اجتماع
ــرار  ــه دوم ق ــس از خودروســازی در مرتب ــع پ صنای
ــجمی  ــزی منس ــون برنامه ری ــی تاکن ــد، ول می ده
ــه اســت.   ــرای رشــد و توســعه آن صــورت نگرفت ب
ــس  ــر کل و رئی ــب هللا انصــاری، دبی ــه حبی ــه گفت ب
ســتاد برنامه ریــزی و اجرایــی انجمــن صنایــع 
لــوازم خانگــی، حــدود یکصــد هــزار نفــر هم اکنــون 
ــغول  ــی مش ــوازم خانگ ــف ل ــای مختل در کارخانه ه
کارنــد کــه ایــن عــدد بســیار جالــب توجــه اســت و 

ــرد.  ــد از آن محافظــت ک بای
صنایــع لــوازم خانگــی مــا امــروز بــه جایــی 
رســیده اند کــه ســاالنه نزدیــک بــه 2 میلیــون 
انــواع  دســتگاه  میلیــون   2 یخچــال،  دســتگاه 
ــون، 3 میلیــون دســتگاه اجــاق گاز و حــدود  تلویزی
2 میلیــون دســتگاه ماشــین لباسشــویی بــه تولیــد 
ــیار  ــد بس ــم از تولی ــن حج ــا ای ــانند. طبیعت می رس
ــا وجــود  ــه ب چشــمگیر اســت و نشــان می دهــد ک
تمــام تبلیغــات منفــی علیــه صنعــت لــوازم خانگــی 
کشــور، پرچــم ایــن صنعــت بــاال بــوده و قــادر اســت 
تــا در شــرایط رکــود ســرپا بایســتد و بــه تولیــد خود 

ــد.   ــه ده ادام

ــر  ــد ســال اخی ــر معظــم انقــالب در چن ــد رهب تاکی
ــگار  ــی، خبرن ــدات داخل ــت از تولی ــر حمای ــی ب مبن
ــه  ــو روان ــمت و س ــن س ــه ای ــن را ب ــای وط کیمی
ــه  ــی ک ــوازم خانگ ــش ل ــئوالن بخ ــا مس ــا ب ــرد ت ک
ســهم عمــده ای در رونق بخشــی بــه حمایــت از 

تولیدکننــدگان داخلــی دارنــد، گفت وگــو کنــد.
 تمایل مردم به خرید لوازم خانگی 

داخلی بیشتر شده است
لــوزام خانگــی شهرســتان  عضــو هیئت رئیســه 
اصفهــان در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار کیمیــای 
وطــن مبنــی بــر اینکــه فــروش لــوازم خانگــی پــس 
ــام  ــدات مق ــن تاکی ــام و همچنی ــات برج از توافق
معظــم رهبــری مبنــی بــر اســتفاده از کاالی ایرانــی 
ــبختانه  ــت: خوش ــت، گف ــوده اس ــه ب ــازار چگون در ب
ــری  ــه رهب ــخنان حکیمان ــن دوران و س ــس از ای پ
ــدگان  ــت از تولیدکنن ــر حمای ــی ب ــه مســئوالن مبن ب
ــی  ــوازم خانگ ــد ل ــه خری ــردم ب ــل م ــی، تمای داخل

ــی بیشــتر شــده اســت. داخل
علیرضــا قنــدی ادامــه داد: در ایــن زمینــه بعضــی از 
برندهــای ایرانــی بــا ارائــه خدمــات پــس از فــروش 
و در نظــر گرفتــن کیفیــت در ایــن لــوازم، بــازار 
فــروش بهتــری را در ایــن عرصــه بــرای خــود رقــم 
ــه  ــد ب ــح می دهن ــردم ترجی ــون م ــد و هم اکن زده ان
ــد یــک جنــس خارجــی، یــک جنــس  جــای خری

ایرانــی بخرنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه خوشــبختانه بیشــتر لــوازم 
ــروش  ــس از ف ــات پ ــی دارای خدم ــی داخل خانگ
ــاص و  ــاس خ ــد اجن ــرای خری ــردم ب ــتند و م هس
ــه  ــل ب ــی متمای ــوازم خانگ ــش ل ــز در بخ خرده ری
ــی  ــای داخل ــه از کارخانه ه ــده اند ک ــمت ش ــن س ای
خریــد کننــد، افــزود: خوشــبختانه کارخانه هــای 
بســیاری بــا تولیــد محصــوالت 50ســاله توانســته اند 

ــد. ــظ کنن ــازار حف مشــتریان خــود را در ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه چنــد ســالی اســت 
ــش و  ــه ســمت افزای ــز ب ــی نی ــدگان داخل تولیدکنن
ــزود:  ــاس خــود شــده اند، اف ــت  در اجن حفــظ کیفی
تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری مبنی بــر حمایت از 

کاالی ایرانــی در ســال های اخیــر بســیار موثــر بــوده 
و هــم مــردم و هــم تولیدکننــدگان بــه ایــن مســئله 
ــت در  ــظ رقاب ــرای حف ــد ب ــه بای ــده اند ک ــف ش واق
ــند و  ــته باش ــر داش ــردم را در نظ ــلیقه م ــازار، س ب
ــه ســطح توقــع مــردم پاســخ دهنــد. در گذشــته  ب
تولیدکننــدگان داخلــی در ســال بعــد تولیداتشــان بــا 
افــت کیفیــت مواجــه بــود؛ ولــی اکنــون شــاهد آن 
هســتیم کــه همزمــان بــا پیشــرفت در عرصــه لــوازم 
خانگــی شــرکت های داخلــی نیــز کیفیــت تولیــدات 

ــد. ــظ کرده ان ــود را حف خ
 قالب کردن جنس تقلبی 

به جای جنس اصل
وی در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار کیمیــای وطــن 
ــازار  ــه ب ــی ب ــی خارج ــوازم خانگ ــر ورود ل ــی ب مبن
ــورت  ــه ص ــا ب ــی ی ــاس خارج ــزود: اجن ــران اف ای
ــا  ــود ی ــازار می ش ــا وارد ب ــمت مرزه ــاق و از س قاچ
بــه صــورت نماینــدگان رســمی کــه در تهران هســتند 
ــه  ــتریان ارائ ــه مش ــروش ب ــس از ف ــات پ و خدم

می کننــد.
در بخــش لــوازم خارجــی قاچــاق، مــوردی کــه 
اشــتباه  آن  دربــاره  مصرف کننــدگان  همیشــه 
بــا  دالالن  برخــی  کــه  اســت  ایــن  می کننــد 
ضمانت هــای تقلبــی ایــن اجنــاس را بــه نــام 
ــه فــروش می رســانند کــه  ــازار ب جنــس اصــل در ب
ــه  ــاف و اتحادی ــاق اصن ــای ات ــا پیگیری ه ــه ب البت
لــوازم خانگــی، ورود لــوازم خانگــی قاچــاق و تقلبــی 
ــا  ــت و ب ــوده اس ــه رو ب ــش روب ــد کاه ــا 50 درص ب

می شــود. برخــورد  متخلفــان 
ــفانه  ــه متاس ــب ک ــن مطل ــه ای ــاره ب ــا اش ــدی ب قن
برندهــای خارجــی قاچــاق در بــازار از کیفیــت 
برخــوردار نیســت و اگــر مصرف کننــده در ایــن 
ــک از  ــچ ی ــود، هی ــه رو ش ــکل روب ــا مش ــه ب زمین
نمایندگی هــای رســمی زیــر بــار ســرویس دهی 
ایــن لــوازم نمی رونــد، گفــت: متاســفانه آمــار 
دقیقــی از میــزان ورود کاالی قاچــاق بــه اصفهــان در 
دســت نیســت؛ زیــرا بعضــی کاالهــا توســط مــردم 
ــداری می شــود و بعضــی  ــرزی خری از شــهرهای م
هــم بــا تبلیغاتــی کــه در کانال هــای مجــازی انجــام 
می شــود بــا درج شــماره پالک هایــی وارد بــازار 

می شــود.

 ورود کاالی قاچاق به اصفهان
50درصد کاهش یافته است

ــاق کاال  ــا قاچ ــارزه ب ــتاد مب ــرد س ــاره عملک وی درب
ــبختانه  ــه خوش ــت ک ــاره داش ــئله اش ــن مس ــه ای ب
عملکــرد مبــارزه ایــن ســتاد در بحــث جلوگیــری از 
کاالهــای غیرمجــاز 50درصــد بــوده و از 2 ســال قبــل 
ــر  ــی ب ــری مبن ــدات رهب ــا تاکی ــان ب ــون همزم تاکن
ــری از ورود کاالی  ــرای جلوگی ــئوالن ب ــری مس پیگی
قاچــاق بــرای حفــظ تولیــدات داخلــی عملکــرد ایــن 

ــوده اســت. ســتاد جالــب توجــه ب
ــه  ــردم ب ــی م ــل بی رغبت ــن مســئول یکــی از دالی ای
خریــد کاالی ایرانــی را اطالعــات ناکافــی مشــتریان 
در ایــن زمینــه اعــالم کــرد و افــزود: متاســفانه 
ــازار  ــه ب ــده ب ــای واردش ــد کااله ــون ۹5درص هم اکن
اصفهــان، اجنــاس چینــی اســت کــه از کیفیــت الزم 
برخــوردار نیســتند و اصــال ایــن کاالهــا قــدرت رقابــت 

ــد. ــی را ندارن ــا کاالی داخل ب
 کاالی داخلی با نام ایرانی 

به فروش برسد، نه خارجی
ــی  ــدگان داخل ــور تولیدکنن ــت: حض ــار داش  وی اظه
ــود را  ــام خ ــا ن ــی از مارک ه ــه بعض ــن و اینک در چی
بــر روی کاالی چینــی ثبــت می کننــد، کار اشــتباهی 
ــه  ــم ک ــی داری ــای بســیار بزرگ ــا کارخانه ه اســت. م
ــا  ــد ب ــد و بای ــد می کنن ــت تولی ــا کیفی ــاس ب اجن

ــه فــروش برســند. ــی هــم ب ــام داخل همــان ن
ــردم از کاالی  ــه م ــرای اینک ــرد: ب ــد ک ــدی تاکی قن
ــد  ــد، بای ــت کنن ــتری دریاف ــات بیش ــی اطالع ایران
تبلیغــات رادیــو و تلویزیونی و رســانه ای بیشــتر شــود 
تــا مصرف کننــده ایرانــی بــا کیفیــت و خدمــات 
ایــن محصــول بیشــتر آشــنا شــود و تولیدکننــدگان 
داخلــی بتواننــد بــا عرضــه هرچــه بیشــتر ایــن لــوازم 

ــت داشــته باشــند. ــاس خارجــی رقاب ــا اجن ب
 اصفهان، قطب تولید لوازم خانگی 

ــی در  ــوازم خانگ ــد ل ــای تولی ــاره کارخانه ه وی درب
اصفهــان گفــت: اصفهــان، یــک شــهر صنعتــی اســت 
ــد  ــزرگ صنعتــی در بخــش تولی کــه کارخانه هــای ب
ــوان مثــال  ــه عن ــد؛ ب ــوازم خانگــی در آن قــرار دارن ل
ــهرک  ــور در ش ــی کش ــوازم خانگ ــد ل ــد تولی 20درص
ــی جــی، اشــترجان و مورچــه خــورت انجــام  صنعت

می شــود.

قنــدی افــزود: 20 درصــد تولیــد لــوازم خانگــی نیــز 
ــز،  در اســتان خراســان و مشــهد، 10 درصــد در تبری
ــرز  ــتان الب ــد در اس ــران و 10 درص ــد در ته 40 درص
ــچ  ــا هی ــر تقریب ــهرهای دیگ ــود و ش ــام می ش انج

ــد. ــوازم ندارن ــد ل ســهمی در تولی
وی در پایــان اضافــه کــرد: ممنوعیــت کامــل واردات 
ــرای  ــتی ب ــت درس ــت سیاس ــن اس ــه ممک اگرچ
ــا  ــد، ام ــی نباش ــدگان داخل ــردن تولیدکنن توانمندک
ــالف  ــی خ ــک تصمیم ــدون ش ــز ب ــردن آن نی رهاک
عقــل و عــرف اســت. بایــد واردات محصــوالت 
صنعتــی بــه گونــه ای مدیریــت شــود کــه منجــر بــه 
ورشکســتگی و جــذاب نبــودن بخش هــای تولیــدی 
ــد  ــی بای ــع تعرفه هــای واردات ــی نشــود. درواق داخل
بــه گونــه ای وضــع شــود کــه بــه ســمت توانمنــدی 
ــای  ــد. تعرفه ه ــته باش ــیب داش ــی ش ــد داخل تولی
ــه  ــان ب ــا قاچاقچی ســنگین چــراغ ســبزی شــده ت

ــد. ــق دهن کارشــان رون
 قاچاق کاال سبب نابودی 800 هزار شغل  
ــی  ــز واقع ــان نی ــی اصفه ــاق بازرگان ــس ات نایب رئی
تشــدید  عوامــل  از  یکــی  را  ارز  نــرخ  نشــدن 
ــخه  ــن نس ــت: بهتری ــرد و گف ــان ک ــاق کاال بی قاچ
ــرخ  ــت ن ــذار از تثبی ــاق کاال، گ ــش قاچ ــرای کاه  ب

است. 
در شــرایط رکــود تورمــی، دولت هــا نــرخ ارز را 
تثبیــت می کننــد و ایــن مســئله یعنــی یارانــه دادن 
بــه کاالی خارجــی و درنهایــت بــه معنــای افزایــش 

ــت. ــه واردات اس ــدون ضابط ب
مصطفــی رناســی افــزود: کنتــرل تــورم بــا واردات و 
نظــام تعرفه گــذاری ســنگین، راهبــرد دقیقــی بــرای 
ــل  ــا راه ح ــت و تنه ــاق کاال نیس ــئله قاچ ــل مس ح
افزایــش قیمــت ارز بــر اســاس تــورم ســاالنه اســت 

کــه در مجلــس بــه تصویــب رســیده اســت.
 سخن پایانی ...

ــه  ــازه از پیل ــی ت ــوازم خانگ ــع ل ــه صنای ــون ک   اکن
تحریم هــا بیــرون آمده انــد و کشــور بــا کمبــود 
ــور  ــم به ط ــام ه ــت و برج ــی روبه روس ــع مال مناب
کامــل اجرایــی نشــده، توقــع آن اســت تــا متولیــان 
تجــارت کشــور تعرفه هــا را بــه گونــه ای تنظیــم کننــد 
ــد و  ــا کن ــود را احی ــد خ ــی بتوان ــد داخل ــه تولی ک

ــد. ــت نده ــازارش را از دس ب

گروه اصفهان پریسا خاکبازان
P.Khakbazan@eskimia.ir  

ــه نشــدن  ــاد از ارائ ــا انتق عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس ب
راهــکار اساســی بــرای مقابلــه بــا اســتعمال مــواد مخــدر اظهــار 
ــش از  ــر بی ــواد مخــدر 12 براب ــان از م داشــت: آســیب پذیری زن

مــردان اســت.
ــان از  ــرای درم ــاد ب ــان معت ــر زن ــال حاض ــه داد: در ح وی ادام
ــی  ــد؛ در حال ــتفاده می کنن ــردان اس ــا م ــترک ب ــای مش کمپ ه
کــه ایجــاد کمپ هــای ویــژه بــرای آن هــا امــری ضــروری اســت.

 ســمیه محمــودی بــا انتقــاد از دســت نیافتــن زنــان بــه جایــگاه 
واقعــی خــود در ســطح جامعــه، ســرخوردگی اجتماعــی را یکــی 
از عوامــل اشــاعه اســتعمال مــواد مخــدر در بیــن زنــان دانســت 
ــر اســتعمال مــواد مخــدر  ــاد، تاثی و گفــت: داشــتن همســر معت

ــر کاهــش وزن، شکســتن قبــح اســتعمال دخانیــات  صنعتــی ب
ــن عوامــل ســیر  ــان در فضاهــای عمومــی از مهم تری ــژه قلی به وی

صعــودی اعتیــاد در بیــن زنــان اســت.
ــتری  ــت بیش ــاد مقاوم ــرک اعتی ــل ت ــان در مقاب ــزود: زن وی اف
نشــان می دهنــد؛ زیــرا از تــوان جســمی الزم بــرای تحمــل تغییــرات 
بــدن کــه در پــی رفــع مســمومیت ناشــی از اســتعمال مــواد مخــدر 
ــه  ــاز ب ــل گاه نی ــن دلی ــه همی ــتند؛ ب ــوردار نیس ــده، برخ ــاد ش ایج

ــا آن هــا باقــی می مانــد. مصــرف مــواد تــا پایــان عمــر نیــز ب
محمــودی بــا تاکیــد بــر اینکــه جامعــه هنــوز بــه ایــن ســطح از 
بــاور نرســیده کــه بــرای زنــان معتــاد بــه مــواد مخــدر کمپ هــای 
جداگانــه ای ایجــاد کنــد، افــزود: متاســفانه بــرای مقابلــه جــدی 
ــه  ــی ارائ ــکار اساس ــه، راه ــدر در جامع ــواد مخ ــتعمال م ــا اس ب

نشــده اســت.
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 رئیــس کمیســیون کشــاورزی، آب و محیــط زیســت اتــاق 
بازرگانــی اصفهــان در هجدهمیــن نشســت کمیســیون کشــاورزی، 
ــت  ــت: امنی ــان گف ــی اصفه ــاق بازرگان ــت ات ــط زیس آب و محی
غذایــی، پیش شــرط تحقــق امنیــت اجتماعی، اســتقالل سیاســی 
ــی  ــن محدودیت های ــدت گرفت ــت. ش ــادی اس ــتقالل اقتص و اس
ــا کشــت   ــر فرســایش خــاک و خشکســالی ســبب شــده ت نظی

ــت بیشــتری برخــوردار شــود.  فراســرزمینی از اهمی
ــه اینکــه بیــش از 85 درصــد  ــا اشــاره ب  حمیدرضــا قلمــکاری ب
زمین هــای ایــران در اقلیــم بیابانــی، خشــک و نیمه خشــک قــرار 
گرفتــه، افــزود: مــا پیوســته در چهــار محصــول اســتراتژیک گندم، 
ــه  ــی ک ــم؛ در حال ــه واردات بوده ای ــد ب ــج نیازمن ــو، ذرت و برن ج

می توانیــم بــا کشــت فراســرزمینی ایــن محصــوالت اســتراتژیک 
را خــود تولیــد کنیــم.

ــب  ــای مناس ــا از ظرفیت ه ــور دنی ــه ۶۶ کش ــان اینک ــا بی  وی ب
ــن  ــت: از ای ــتند، گف ــوردار هس ــرزمینی برخ ــت فراس ــت کش جه
تعــداد 18 کشــور در کمیتــه بازرگانــی و کشــت فراســرزمینی 
کمیســیون کشــاورزی، آب و محیــط زیســت اتــاق بازرگانــی 
اصفهــان انتخــاب و درنهایــت پــس از مطالعــات گســترده،  کشــور 
اوکرایــن بــه عنــوان بهتریــن مقصــد جهــت کشــت فراســرزمینی 

انتخــاب شــد. 
وی گفــت: بــرای کشــت فراســرزمینی در ایــن کشــور هرچــه را الزم 
بــود، بررســی کردیــم و اطالعــات خوبــی در ایــن زمینــه داریــم کــه 
ــه  ــم ک ــرار دهی ــرمایه گذارانی ق ــار س ــا را در اختی ــم آن ه می توانی

مایــل هســتند از ایــن فرصــت اســتفاده کننــد. 

شــهردار اصفهــان در دیــدار خــود بــا مدیــران حقوقــی 
ــه از  ــان اینک ــا بی ــور ب ــی کش ــهرک های صنعت ــرکت ش ش
طریــق گفت وگــو می تــوان بســیاری از مســائل را حــل 
ــا  ــرکت ب ــن ش ــتر ای ــه بیش ــل هرچ ــتار تعام ــرد، خواس ک

شــد. شــهرداری ها 
  قــدرت هللا نــوروزی ادامــه داد: در اصفهــان از میانجیگــری، 
داوری و گفت وگــو در بســیاری از مــوارد اســتفاده کرده ایــم 
و فکــر می کنــم ایــن امــر جایــگاه خــود را بــه خوبــی پیــدا 

کــرده اســت.
شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه تعــداد کارگاه های طالســازی 
در اصفهــان گفــت: در شــهر 1400 کارگاه طالســازی در بافــت 
قدیمــی یعنــی در اطــراف میــدان نقــش جهــان و میــدان 
عتیــق وجــود دارد کــه رســوبات و اســیدهای زیــادی را وارد 

ــان  ــرای آب اصفه ــر را ب ــترین خط ــد و بیش ــن می کنن زمی
ــت  ــه وضعی ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ــد؛ ای ــاد کرده ان ایج

ــود.     ــیدگی نمی ش ــا رس ــن آالینده ه ای
ــان متفــاوت  ــوع و جنــس آلودگــی اصفه وی ادامــه داد: ن
ــا  ــه واقع ــت ک ــی اس ــفانه از جنس ــت و متاس ــران اس از ته

ــت. ــر اس ــات بش ــرای حی ــده ب نگران کنن
بــا  ریخته گــری  ۶00 کارگاه  اینکــه  بیــان  بــا  نــوروزی 
ســوخت مــازوت در اصفهــان فعــال اســت کــه بــه آلودگــی 
ــدد و شــغل های  ــوف متع ــادآور شــد: صن ــن زده، ی آن دام
ــا تعامــل شــرکت  ــوان ب ــادی هســتند کــه می ت مزاحــم زی
ــهر  ــک ش ــا در ی ــرد ت ــع ک ــی آن را رف ــهرک های صنعت ش
ــای  ــتفاده از خالقیت ه ــا اس ــاک و ب ــوای پ ــا ه ــالم ب س

ــم. ــی کنی ــی آن زندگ ذات

 مدیــر کل اوقــاف اســتان اصفهــان گفــت: مراســم عــزاداری 
اربعیــن حســینی در جــوار حــرم مطهــر 40 امامــزاده 
شــاخص اســتان اصفهــان بــه صــورت ویــژه برگــزار 

می شــود. 
ــه  ــه هم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــا صادق ــالم رض حجت  االس
ســاله مــردم اصفهــان، مراســم اربعیــن را بــه صــورت 
ــهدا،  ــتان ش ــزود: گلس ــد، اف ــا می کنن ــدنی برپ وصف  ناش
ــزرگ و کوچــک  بقــاع متبرکــه امامــزادگان و هیئت  هــای ب

ــتند. ــینی هس ــن حس ــزاداران اربعی ــرای ع ــواره پذی هم
ــام  ــن ام ــم اربعی ــز مراس ــال نی ــه امس ــان اینک ــا بی وی ب
ســطح  در  امامــزاده   350 از  بیــش  در  حســین)ع( 
ــود،  ــزار می ش ــی برگ ــای مذهب ــور هیئت ه ــا حض ــتان ب اس
ــزاده  ــه امام ــوان ب ــزادگان می ت ــن امام ــه ای ــت: از جمل گف

جعفــر)ع(، زینــب بنــت موســی بــن جعفــر)ع(، امامــزاده 
ــزاده  ــی)ع( و امام ــن عل ــالل ب ــزاده ه ــاه کرم)ع(، امام  ش
ــدهللا)ع( رزوه،  ــزاده عب ــدگل، امام ــم)ع( در آران و بی قاس
امامــزاده میراحمــد)ع( کاشــان، امامــزادگان هفــده تــن)ع( 
خمینی شــهر،  محمــد)ع(  ســید  امامــزاده  گلپایــگان، 

ــرد. ــاره ک ــمیرم و... اش ــم)ع( س ــید ابراهی ــزاده س امام
ــن  ــم اربعی ــه مراس ــان اینک ــا بی ــی ب ــالم صادق حجت االس
در امامــزاده جعفــر بــن رضــا)ع( کــه در مجــاورت فــرودگاه 
ــت،  ــینی اس ــزاداران حس ــرای ع ــاله پذی ــر س ــرار دارد، ه ق
تصریــح کــرد: روحانیــون مبّلــغ در ایــن مــدت بــا برپایــی 
ــرعی،  ــائل ش ــه مس ــخگویی ب ــت، پاس ــای معرف خیمه ه
ــان  ــا پای ــودک و نوجــوان ت ــای ک ــی و غرفه ه شــبهات دین
ــه فعالیــت مشــغول هســتند. مــاه صفــر در امامــزادگان ب

  زنان 12 برابر بیش از مردان 
از مواد مخدر آسیب می بینند

 حذف واردات محصوالت استراتژیک 
با کشت فراسرزمینی  

شهردار اصفهان در جمع مدیران حقوقی شرکت شهرک های صنعتی عنوان کرد:

 نقش سازنده شهرک های صنعتی در تعامل با شهرداری ها

  برگزاری مراسم اربعین 
در ۴۰ امامزاده شاخص استان اصفهان   

درحاشیه

 برق رسانی خورشیدی به 
دو روستای خور و بیابانک  

ــه  ــا هزین ــت: ب ــک گف ــور و بیابان ــتان خ ــدار شهرس فرمان
۶00 میلیــون ریالــی چهــار پنــل خورشــیدی در روســتاهای 

ــد. ــب ش ــز نص ــوره گ ــاد ک ــان و محمدآب عروس
ــن دو روســتا پیــش  ــه اینکــه ای ــا اشــاره ب ــی اســتوار ب عل
از ایــن بــرای روشــنایی از چراغ هــای نفتــی اســتفاده 
می کردنــد، افــزود: بــا اجــرای ایــن طــرح، 15خانــوار ســاکن 

ــدند. ــد ش ــنایی بهره من ــت روش ــتا از نعم ــن دو روس در ای
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بــه  ســفر  در  اصفهــان  اســتان  نوســازی  کل  مدیــر 
عمرانــی  طــرح   433 تکمیــل  بــرای  کاشــان گفــت: 
معــادل  اعتبــاری  اصفهــان،  اســتان  مــدارس   در 
ــاز  ــورد نی ــان( م ــارد توم ــال )300 میلی ــارد ری ــزار میلی 3 ه
ــان ســال جــاری دســت کم 40  ــا پای ــم ت اســت و امیدواری
ــد. ــرداری برس ــه بهره ب ــان ب ــتان اصفه ــر در اس ــروژه دیگ پ

محمدحســین ســجاد بــا اشــاره بــه اینکــه اول مهــر امســال 
۹2 پــروژه بــه بهره بــرداری رســیده، گفــت: از مجمــوع 433 
ــی آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان، 240  ــروژه عمران پ
پــروژه توســط نیکــوکاران مدرسه ســاز شــروع شــده اســت. 
ــتان  ــرانه اس ــالف س ــه اخت ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ک وی تاکی
هــزار   800 حضــور  و  اســتاندارد  شــاخص  و  اصفهــان 
ــک  ــدود ی ــوز ح ــتان، هن ــن اس ــدارس ای ــوز در م دانش آم
میلیــون و 400 هــزار متــر مربــع فضــای آموزشــی مــورد نیــاز 

ــیم. ــتاندارد برس ــاخص اس ــه ش ــا ب ــت ت اس
ســجاد افــزود: از مجمــوع طرح هــای عمرانــی اداره کل 
آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان، 350 پــروژه آموزشــی 
ــای  ــه و مکان ه ــی، نمازخان ــالن ورزش ــامل س ــه ش و بقی
ــور  ــه ط ــه ب ــت ک ــی اس ــای پرورش ــه فعالیت ه ــوط ب مرب

متوســط 42 درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت.
بــه گفته وی شــاخص اســتاندارد فضای آموزشــی حدود هشــت 
و ســه دهــم متــر مربــع اســت کــه میانگیــن ســرانه کشــور نیــز 
ــوده و ایــن رقــم در  ــع ب ــر مرب ــج و ســه دهــم مت حــدود پن
اســتان اصفهــان بــه شــش و نیــم متــر مربــع رســیده اســت.

فرهاد سلیمی بنی بر کرسی 
شهرداری فوالدشهر نشست 

 فوالدشهرکبری قریشوندی 
K.Gharishvandi@eskimia.ir

ــاب  ــهر و انتص ــورای ش ــاب ش ــا انتخ ــلیمی بنی ب ــاد س فره
ــوان شــهردار فوالدشــهر معرفــی  ــه عن اســتانداری اصفهــان ب

شــد. 

ــه  ــم معارف ــهر در مراس ــهر فوالدش ــورای ش ــس ش نایب رئی
شــهردار ایــن شــهر گفــت: مــردم در ســطح محلــی و 
ــور  ــعه کش ــر توس ــه ای ب ــهر را مقدم ــعه ش ــه ای توس منطق
می داننــد و تــا زمانــی کــه شــهر توســعه نیابــد، قطعــا کشــور 
در مســیر توســعه قــرار نخواهــد گرفــت و ایــن اندیشــه و تفکر 
نشــان دهنده بلــوغ سیاســی مــردم در راه مطالبــات سیاســی، 

ــت. ــی آن هاس ــادی و اجتماع ــی، اقتص فرهنگ
هوشــنگ کیانــی افــزود: شــورای اســالمی بــه عنــوان یکــی 
ــه  ــالمی ک ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــم نظ ــای مه از ارکان ه
ــاص  ــود اختص ــه خ ــی ب ــون اساس ــی را در قان ــول مهم اص
ــردم را در  ــن مشــارکت و حضــور م ــه ای ــد زمین داده، می توان

ــد. ــم کن ــور فراه ــی کش ــی و اجتماع ــای سیاس صحنه ه
وی افــزود: شــورای شــهر، بــازوان قدرتمنــد مشــارکت 
ــای امــروز  ــت و ملــت اســت و از آنجایــی کــه دنی بیــن دول
دنیــای ارتباطــات اســت، بــا مشــارکت هرچــه بیشــتر مــردم 
و مســئوالن رســیدن بــه مطالبــات مردمــی راحت تــر و 
ــعود  ــالم مس ــه حجت االس ــرد. در ادام ــورت می گی ــر ص بهت
ســرافراز، امــام جمعــه فوالدشــهر، گفــت: شــورای دوره پنجــم 
ــا مــردم  ــوق مــردم مصمــم اســت و ب در مســیر تحقــق حق
عهــد بســتند کــه شــبانه روزی تــالش کننــد و بــا برنامه ریــزی 
ــد گره هــای زندگــی مــردم را  ــد بتوانن ــق، مــدون و کارآم دقی

ــد. ــاز کنن یکــی پــس از دیگــری ب

لزوم آموزش های مهارتی به سربازان  
فرمانــده ســپاه صاحــب الزمان)عــج( اســتان اصفهــان در 
ــای  ــه آموزش ه ــه ای ارائ ــی و حرف ــر کل فن ــا مدی ــدار ب دی
ــربازان  ــرای س ــودمند ب ــه ای را س ــی و حرف ــی و فن مهارت
دانســت و گفــت: اهمیــت آموزش هــای مهارتــی بــه 
ــم  ــیار مه ــازده بس ــاغل زودب ــه مش ــیدن ب ــان در رس جوان
راه انــدازی  بــه  اقــدام  مــا  راســتا  همیــن  در  اســت؛ 
صندوق هــای توســعه محلــی و روســتایی کرده ایــم کــه بــا 
ــدف  ــردم اداره می شــود و ه ــود م ــت خ ســرمایه و مدیری
ــی آن پشــتیبانی و حمایــت از کارگاه هــا و شــغل های  اصل
کوچــک بــوده و مســتلزم آمــوزش مهارتــی و فنــی و 

ــت. ــه ای اس حرف
ســردار ســلیمانی بــا اشــاره بــه تفاهم نامــه همــکاری ســتاد 
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــلح و وزارت تع ــای مس نیروه
گفــت: مــا در اســتان ســتاد مربوطــه را تشــکیل داده ایــم و 
بــرای بسترســازی و فراهم ســازی بســترهای الزم در حــال 
فعالیــت بــوده و بــا تمــام ظرفیــت در کنــار اداره کل آموزش 

فنــی و حرفــه ای اســتان هســتیم.
مدیــر کل فنــی و حرفــه ای اســتان اصفهــان نیــز بــا اشــاره 
ــپاه را در  ــات س ــه ای اقدام ــی و حرف ــای فن ــه ظرفیت ه ب
ــت:  ــت و گف ــب دانس ــغلی مناس ــای ش ــاد موقعیت ه ایج
اقداماتــی که ســپاه و بســیج ســازندگی بــه مــوازات وظایف 
ــه  ــد ب ــد، می توان ــرون انجــام می دهن ــط بی ــی در محی اصل
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای در توانمندســازی آحــاد 
ــتاندارد و  ــای اس ــه آموزش ه ــان ب ــتیابی آن ــردم و دس م

ــد. ــدت کمــک شــایانی کن کوتاه م

 در گفت وگوی کیمیای وطن با کارشناسان لوازم خانگی عنوان شد:

مردم به خرید لوازم خانگی داخلی 
روی آورده اند

روز گذشته
چهار شهید گلگون کفن 

در اصفهان تشییع شدند
ــه  ــود ک ــدن شــهدایی شــده ب ــه آم ــروز مفتخــر ب ــان دی اصفه
ــت و خــاک  ــم امــن والی ــاع از حری ــرای دف ــل ب 25 ســال قب
ــا  ــه جبهه هــای حــق علیــه باطــل رفتنــد ت ــه ب کشــور داوطلبان
ــه  ــال ب ــد، عم ــرده بودن ــاد ک ــه ی ــق وظیف ــه طب ــوگندی را ک س
ــان  ــان نش ــاس سبزرنگش ــه لب ــهدایی ک ــانند؛ ش ــات برس اثب
ــان  ــر شانه ش ــتاره های س ــا و س ــت آن ه ــدار و مظلومی از اقت

ــمانی دارد. ــی آس پیام
شــهید محســن ملکیــان و شــهید ســعید شــکریان، دو ســرباز 
ــر  ــا آن طرف ت ــی در کیلومتره ــگ تحمیل ــه در جن ــه ای ک وظیف
از مرزهــای سرزمینشــان بــه شــهادت رســیدند، اکنــون پیکــر 

مطهرشــان بــه خانــه بازگشــته اســت. 
در کنــار ایــن دو ســرباز شــهید، مدافعــان حرمــی هــم بودنــد 
ــان  ــدند. رمض ــهید ش ــی ش ــی و بی صدای ــه در اوج مظلوم ک
ــه از  ــد ک ــی بودن ــان حرم ــیفی، مدافع ــی س ــی و صفرعل محب

ــروز  ــه شــهادت رســیدند و دی ــون در ســوریه ب ــردان فاطمی گ
مــردم اصفهــان بــا تشــییع پیکــر ایــن دو شــهید عزیــز در کنــار 
ــد. ــد دو نســل امضــا زدن ــای پیون ــاع مقــدس، پ شــهدای دف

ــد. نیروهــای  ــه شــهدا آمــده بودن ــرای بدرق مــردم بســیاری ب
مســلح نیــز در مراســم حضــور داشــتند. امــام جمعــه اصفهان و 
اســتاندار هــم قــدم بــه قــدم بــا مــردم آمــده  بودنــد تــا در ایــن 

بدرقــه ســهمی داشــته باشــند.
معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفهــان 
ــام  ــی، تم ــروی انتظام ــهدای نی ــر ش ــییع پیک ــیه تش در حاش
شــهدای اســالم را در دنیــای امــروز مظلــوم دانســت و اظهــار 
ــازه  ــهدای ت ــدند، ش ــییع ش ــروز تش ــه ام ــهدایی ک ــت: ش داش
تفحص شــده ای هســتند کــه در دوران دفــاع مقــدس و در 
ــهدا  ــن ش ــیدند. ای ــهادت رس ــه ش ــاع ب ــی دف ــال های پایان س
پــس از قبــول قطعنامــه و بــا حملــه دوبــاره عــراق بــه دســتور 
صــدام بــه مرزهــای ایــران، در دفــاع از ایــن مرزهــا به شــهادت 

رســیدند.
ســرهنگ جهانگیــر کریمــی بــا اشــاره بــه بازگشــت پیکــر ایــن 
شــهدا پــس از 25 ســال گفــت: نیــروی انتظامــی وظیفــه دفاع 

از مرزهــای کشــور را بــر عهــده دارد و بایــد توجــه کــرد کــه هنــوز 
ــه  ــه ای دارد ک ــت هزین ــراری امنی ــود دارد. برق ــمنی ها وج دش
نیروهــای انتظامــی بــرای دفــاع از ایــن امنیــت جــان خــود را 
ــا مــواد مخــدر  ایثــار می کننــد؛ ایــن دفــاع در جبهــه مبــارزه ب

نیــز وجــود دارد.
ــزود:  ــت و اف ــه دانس ــاز و وظیف ــهدا را نی ــه راه ش ــدا ب وی اقت
ــان،  ــد. ج ــار کردن ــود را ایث ــتی خ ــود و هس ــام وج ــهدا تم ش
عزیزتریــن دارایــی یــک انســان اســت کــه شــهدا در راه امنیــت 

ــد. ــدا کرده ان ــور آن  را ف کش
همچنیــن بــرادر شــهید ملکیــان دربــاره بازگشــت پیکــر 
بــرادرش پــس از 25 ســال بــه خبرنــگار تســنیم گفــت: بــرادرم 
ــی  ــروی انتظام ــه نی ــرباز وظیف ــی، س ــگ تحمیل ــان جن در زم
بــود. همــگان می داننــد نیــروی انتظامــی بیشــتر تمرکــز خــود 
ــورت  ــرار داده و در ص ــهرها ق ــت درون ش ــراری امنی ــر برق را ب
نیــاز بــه دیگــر مناطــق نیــرو اعــزام می کنــد؛ امــا بــرادر مــن در 
همــان زمــان بــه صــورت داوطلبانــه بــه جبهــه رفــت و شــهید 

شــد.
ــحال کننده  ــری خوش ــرادرم خب ــر ب ــت پیک ــزود: بازگش وی اف

ــازه شــد،  ــود. هرچنــد داغ دلمــان ت ــواده ام ب ــرای مــن و خان ب
ــرم و حضــور  ــرادرم را در نظــر می گی ــه هــدف ب ــی ک ــا زمان ام
باشــکوه مــردم در مراســم تشــییع را مشــاهده می کنــم، 
ــران تبدیــل  ــه خوشــحالی و افتخــار مــا و امــت ای ایــن داغ ب
ــروز  ــر دی ــوار ظه ــهدای بزرگ ــن از ش ــن 4 ت ــود.پیکر ای می ش
ــژاد،  ــت هللا طباطبایی ن ــط آی ــت توس ــاز می ــه نم ــس از اقام پ
بــر دوش مــردم شــهیدپرور اصفهــان قــرار گرفــت و از میــدان 
فیــض تــا گلســتان شــهدا تشــییع و در همــان جــا بــه خــاک 

ســپرده شــد.

#خبر_گردی
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کوتاه اخبار 

سیدمهران عالم زاده شهردار کرمان شد
ــهر  ــورای ش ــی ش ــت علن ــم زاده در نشس ــیدمهران عال س
کرمــان بــا کســب 10 رأی به عنــوان شــهردار کرمــان 

ــد. ــاب ش انتخ
ــدم  ــس از ع ــان پ ــهر کرم ــورای ش ــی ش ــت علن در نشس
ــوان شــهردار کرمــان از  ــه عن تاییــد حکــم محمــد ســام ب
ســوی وزارت کشــور و معرفــی گزینــه جدیــد، ســیدمهران 
عالــم زاده بــا کســب 10 رأی به عنــوان شــهردار کرمــان 

انتخــاب شــد.
رئیــس شــورای شــهر کرمــان در ایــن جلســه اظهــار 
ــه  ــه ارائ ــه اول برنام ــه در وهل ــری ک ــج نف ــت: از پن داش
ــرد  ــام ک ــود را اع ــراف خ ــما انص ــر رس ــار نف ــد، چه دادن
ــه  ــل ب ــدت تمای ــن م ــورا در ای ــای ش ــه اعض ــن اینک ضم

ــد. ــدا کردن ــر پی ــرایط دیگ ــد ش ــراد واج اف
ــه طــرف رای  ــد ب ــا در شــورا بای ــت: م ــد فرشــاد گف محم

ــم. ــری بروی حداکث
ــا 10 رای اعضــای شــورای  ــم زاده ب ــران عال ــزود: مه وی اف
ــا  ــل از آن ب ــد و قب ــاب ش ــهردار انتخ ــوان ش ــهر به عن ش
ــم و در احــراز شــرایط الزم  ــی کرده ای ــط رایزن مراجــع ذیرب
بــرای تصــدی پســت شــهرداری همــه گزینه هــا را مطــرح 
کردیــم و عنــوان شــد کــه هــر کــدام کــه انتخــاب شــوند 

ــد هســتند. مــورد تایی

برگزاری آخرین مرحله لیگ 
دوچرخه سواری کوهستان کشور

رئیــس هیــأت دوچرخــه ســواری چهارمحــال و بختیــاری 
ــه لیــگ کوهســتان کشــور در ســال  گفــت: آخریــن مرحل
ــل و در  ــری و دانهی ــراس کانت ــمت های ک ــاری در قس ج
ــان  ــا برگــزاری رقابت هــای بخــش جوان ــان ب بخــش آقای
ــال  ــن در ح ــرد بروج ــح گاه سیاس ــاالن در تفری و بزرگس

ــزاری اســت. برگ
علیرضــا احمــدی اظهــار کــرد: ســومین و آخریــن مرحلــه 
لیــگ کوهســتان در ســال جــاری بــه میزبانــی شهرســتان 
بروجــن از 13 لغایــت 16 آبــان مــاه در رشــته های کــراس 

کانتــری و دانهیــل برگــزار می شــود.
ایــن مســابقات دوچرخــه  روز  اولیــن  در  افــزود:  وی 
ســواران در رشــته کــراس کانتــری آقایــان در دو رده 
جوانــان و بزرگســاالن بــه رقابــت پرداختنــد کــه در پایــان 
ــر  ــوب، محمدجعف ــم کی ــکندری از تی ــین اس محمدحس
مــروج و علــی ایــزدی از هیــأت قــم بــه ترتیــب مقام هــای 

ــد. ــت آوردن ــه دس ــوم را ب ــا س اول ت

بزرگ ترین کشتارگاه صنعتی تمام 
اتوماتیک مرغ و طیور در یزد 

مدیــر صنایــع تبدیلــی و غذایــی اســتان یــزد از 
تمــام  صنعتــی  بزرگ تریــن کشــتارگاه  افتتــاح 
ــر داد.  ــزد خب ــتان ی ــور در اس ــرغ و طی ــک م اتوماتی
علیرضــا طاقــه بــاف مدیــر صنایــع تبدیلــی و غذایــی 
بزرگ تریــن کشــتارگاه  افتتــاح  از  یــزد  اســتان 
ــور در مرکــز و  ــی تمــام اتوماتیــک مــرغ و طی صنعت
جنــوب شــرق کشــور در شهرســتان اشــکذر اســتان 

ــر داد. ــال خب ــر امس ــه فج ــزد در ده ی
ــی  ــن کشــتارگاه صنعت ــاح ای ــه افتت ــا اشــاره ب وی ب
نزدیــک،  آینــده  در  اتوماتیــک  تمــام  و  مــدرن 
ــزد  ــا ً کشــتارگاه ســپیدمرغ شــیرکوه ی ــت: قطع گف
ــد  ــت تولی ــاء کیفی ــت ارتق ــی درخشــان در جه الگوی
گوشــت ســفید اعــم از مــرغ، بلدرچیــن و بوقلمــون 
و همچنیــن اعتــای ســامت و بهداشــت و امنیــت 

ــود . ــد ب ــور خواه ــطح کش ــردم در س ــی م غذای
طاقــه  بــاف افــزود: ایــن واحــد در زمینــی بــه 
ــزار  ــای 10 ه ــر بن ــع و زی ــزار مترمرب مســاحت 30 ه
ــدازی  ــا راه ان ــه ب ــع ا یجــاد شــده اســت ک ــر مرب مت
ــه صــورت  ــر ب ــش از 150 نف آن فرصــت اشــتغال بی
مســتقیم و 800 نفــر بــه صــورت غیرمســتقیم فراهــم 

می شــود

رها سازی یک پرنده شکاری در 
تاالب گندمان

ــتان  ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ رئی
ــده شــکاری ســار  ــه پرن ــک قطع ــت: ی بروجــن گف

ــد. ــازی ش ــان رهاس ــاالب گندم ــه در ت گپ
مرتضــی منصــوری اظهــار کــرد: طــی چنــد روز 
گذشــته یــک قطعــه پرنــده شــکاری مصــدوم 
ــه در حواشــی زمین هــای کشــاورزی شــهر  ســار گپ

بروجــن بــه محیط بانــان تحویــل داده شــد.
وی افــزود: ایــن پرنــده پــس از معالجــه آســیب از 

ــان رها ســازی شــد. ــاالب گندم ــال در ت ــه ب ناحی
ــتان  ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ رئی
ــکاری  ــده ای ش ــارگپه پرن ــرد: س ــه ک ــن اضاف بروج
ــط و  ــه ای متوس ــا جث ــاب ب ــر از عق ــت کوچک ت اس
ــر، ســری کوچــک و گــرد روی گردنــی کلفــت،  تــو ُپ
ــر و  ــگ پ ــه رن ــت ک ــاه اس ــن و دم کوت ــای په بال ه

ــی دارد. ــیار متنوع ــال بس ب
ــا ۹80  ــاالب بین المللــی گندمــان ب گفتنــی اســت؛ ت
هکتــار وســعت و ۲ هــزار و ۲1۹ متــر ارتفــاع از ســطح 
دریــا، در نزدیکــی تــاالب بین المللــی چغاخــور و 
ــه 60 کیلومتــری شــهرکرد مرکــز چهارمحــال و  فاصل

بختیــاری قــرار دارد.

ممنوعیت تردد در محور های 
شهرکرد به خوزستان 

از  بختیــاری  و  چهارمحــال  راه  پلیــس  رئیــس 
ــهرکرد  ــای ش ــوس در محور ه ــردد اتوب ــت ت ممنوعی

بــه خوزســتان خبــر داد. 
ــروز  ــت: از دی ــی گف ــت هللا نجف ــرهنگ دوم رحم س
دوشــنبه 15 آبــان ۹6، تــردد اتوبــوس در محــور 
شــهرکرد، بروجــن، لــردکان بــه ایــذه و اهــواز و 

ــت. ــده اس ــوع ش ــس ممن بالعک
ــان  ــا ۲3 آب ــت ت ــن ممنوعی ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
مــاه جــاری ادامــه دارد افــزود: در ایــن مــدت تــردد 
اتوبوس هــا از جــاده جایگزیــن اصفهــان، خــرم آبــاد 

ــرد. ــورت می گی ــواز ص ــه اه ب

و  مدیرســاخت  مقصــودی  حســین علی 
حمل و نقــل  و  راهــداری  ســازمان  توســعه  
نشســت  در  چهارمحال و بختیــاری  جــاده ای 
آزادســازی حریــم  راه و مرتفع کــردن مشــکات 
مســیرهای پــر تــردد شهرســتان ســامان اظهــار 
کــرد: بــه دلیــل آنکــه ایــن شهرســتان یکــی از 
شــهرهای توریســتی و قطب گردشــگری کشــور 
عبــوری  محورهــای  اســت  الزم  می باشــد، 
ــی، دارا  ــم  ترافیک ــاظ حج ــه لح ــه ب ــن منطق ای
ــودن نقــاط حادثه خیــز و همچنیــن در جهــت  ب

ــد.  ــدا کن ــا پی ــی ارتق ــش ایمن افزای
در ادامــه بخشــی از صحبــن هــای مدیرســاخت 
راهــداری و حمل و نقــل  توســعه  ســازمان  و 
ــت:  ــده اس ــاری آم ــاده ای چهارمحال و بختی ج

 پل زیرگذر برای کشاورزان 
در مسیر سه راه پـز

بخشــی از عملیــات اجرایــی در محــور شــهرکرد 
بــه ســامان از پلیــس راه بــه ورودی شــهر 
ســامان، در حــال انجــام اســت، بخشــی از 
ــد  ــت و بان ــفالت اس ــاده آس ــور، آم ــن مح ای
دیگــر آن نیــز تــا پایــان ســال  جــاری بــه 
ــرداری خواهــد رســید. یــک پــل زیرگــذر  بهره ب
بــرای کشــاورزان در مســیر ســه راه پـــز تعبیــه 

خواهــد شــد کــه در ایــن خصــوص الزم اســت 
ــامان  ــهر س ــامی ش ــورای اس ــاورزان و ش کش
همــکاری الزم را در خصــوص آزادســازی اراضــی 

ــد. ــام دهن ــیر انج ــن مس در ای

 کمربندی سامان به شهرکرد 
به زودی افتتاح می شود

احــداث زیرگــذر مربــوط به کشــاورزان در مســیر 
یک ســری  بــا  هم اکنــون  کمربنــدی  ایــن 
نواقــص روبروســت کــه امیــد اســت تــا زمــان 
تحویــل موقــت ایــن پــروژه، ایــن نواقــص بــر 
طــرف شــوند. در راســتای تعریــض و بهســازی 

ــه  ــود دارد ک ــم وج ــروژه مه ــور، ۲ پ ــن مح ای
نمــودن  تعریــض  پروژه هــا  ایــن  از  یکــی 
محــور ســامان تــا ســه راه هتــل و پــروژه دیگــر 
ــی  ــه راه چم عال ــیر س ــا مس ــل ت ــه راه هت از س

ــود. ــد ب خواه
 اقدامات الزم برای احداث پارکینگ 

مجموعه تفریحی پل زمانخان سامان
پل زمانخــان  بــه  ســامان  هتــل  ســه راه  در 
ــل  ــام مراح ــال انج ــکار در ح ــون پیمان هم اکن
اجرایــی اســت و مقــرر شــده در ایــن خصــوص، 
و  راهــداری  کل  اداره  را  حریــم  از  بخشــی 
اســاس  بــر  اســتان  جــاده ای  حمل و نقــل 
مســتندات قانونــی کــه در اختیــار دارد آزاد کنــد 
ــهر  ــامی ش ــورای اس ــم را ش ــی حری ــا بق و م
ســامان بــا تعاملــی ســازنده بــا کشــاورزان 
ــداث  ــه اح ــبت ب ــا نس ــد ت ــک کن ــه، تمل منطق
پل زمانخــان  تفریحــی  مجموعــه  پارکینــگ 
در  گیــرد.  صــورت  الزم  اقدامــات  ســامان 
ــل،  ــه راه هت ــه س ــامان ب ــی س ــیر خروج مس
ارزیابی هــای اولیــه صــورت خواهــد گرفــت 
ــای  ــا اعض ــدی ب ــت بع ــس از آن در نشس و پ
ــه  شورای اســامی ایــن شــهر، در ایــن زمینــه ب

جمع بنــدی نهایــی خواهیــم رســید.

 بهسازی پیچ های جاده جعفرآباد 
به شهر سامان

مقــرر شــده اســت طــی یــک بازدیــد مشــترک 
مســیر جــاده جعفرآبــاد بــه شــهر ســامان 
شــهرداری  و  راهــداری  توســط کارشناســان 
ــم  ــا بتوانی ــرد ت ــورت گی ــن کار ص ــامان، ای س
و  تعریــض  را  جــاده  پیچ هــای  از  تعــدادی 
ــن  ــه صــورت مشــارکتی ای ــم و ب بهســازی کنی
ــهر و  ــم ش ــی از آن در حری ــه بخش ــور را ک مح
قســمتی از آن در خــارج از حریــم شــهر اســت، 
ایمــن ســازی کنیــم و در اختیــار شــهروندان و 
ــد  ــن شــهر ســفر می کنن ــه ای ــه ب مســافرانی ک

ــم. ــرار دهی ق
 تهیه طرح جامع گردشگری برای 
ورودی و خروجی شهرستان سامان

تهیــه طــرح جامع گردشــگری بــرای ورودی 
مهمتریــن  از  شهرســتان  ایــن  خروجــی  و 
ضروریــات اســت، تهیــه ایــن طــرح کــه شــهر 

ــی  ــل ایل بگ ــی، پ ــه راهی چم عال ــا س ــامان ت س
ــده رود را در  ــه زاین ــیه رودخان ــن حاش و همچنی
ــان  ــط کارشناس ــت توس ــرد می بایس ــر می گی ب
اجــرای طــرح، ارزیابــی شــود تــا پــس از طــی 
مراحــل اولیــه ایــن طــرح، کمیتــه امــور زیربنایی 
شــورای  و  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان 
ــورای عالی  ــع ش ــه تب ــتان و ب ــزی اس برنامه ری
شهرســازی بتواننــد یــک طــرح نهایــی مطلــوب 
را ارائــه دهند.اجــرای ایــن طــرح ســبب خواهــد 
ــرانه و  ــای خودس ــرای کاربری ه ــا از اج ــد ت ش
منفــرد کــه تناســبی بــا قطــب گردشــگری ایــن 

ــری شــود. ــدارد، جلوگی شهرســتان ن
تهیــه طــرح جامــع گردشــگری بــرای شهرســتان 
ــای  ــام نیازه ــد تم ــد ش ــبب خواه ــامان س س
گردشــگری ایــن شهرســتان در قالــب یــک 
ــاد  ــه ایج ــرد و زمین ــکل گی ــوب ش ــرح مطل ط
جــذب ســرمایه گذار در ایــن شهرســتان فراهــم 

شــود.

مدیرساخت و توسعه  سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

ضرورت تهیه طرح جامع 
گردشگری سامان

ســجادی پور، رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان یــزد 
گفــت: ســال گذشــته آفــت مگــس مدیترانــه ای افزون بر ســی 
میلیــارد تومــان خســارت بــر جای گذاشــت کــه خوشــبختانه با 
اجــرای عملیــات مبــارزه بــا ایــن آفــت در ســال جــاری میــزان 

خســارت ها بــه کمتــر از 5 درصــد کاهــش یافــت.
ســجادی پور افــزود: امســال در باغــات انــاری کــه ایــن طــرح 
اجــرا شــده اســت 100 درصــد محصــوالت ســالم مانــده اســت.

ــزد  ــاد کشــاورزی اســتان ی ــات ســازمان جه ــر حفــظ نبات مدی
ــه ای،  ــز گفــت: در اجــرای طــرح مهارآفــت مگــس مدیتران نی
ــن  ــت ای ــب و جمعی ــار نص ــات ان ــی در باغ ــای فرومون تله ه

ــد. ــه شــدت کاهــش مــی یاب آفــت ب
ــن  ــا ای ــارزه ب ــرح مب ــال ط ــزود: امس ــی اف ــدس فتاح مهن
ــار اســتان  آفــت در ســطحی معــادل هــزار هکتــار از باغــات ان

اجــرا شــده کــه خوشــبختانه بــا رضایــت کشــاورزان و کیفیــت 
ــوده اســت . ــراه ب ــار هم ــات ان محصــول خــوب باغ

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتان نیــز بــا اشــاره بــه بحرانــی 
ــارت های  ــزان خس ــته و می ــال گذش ــت در س ــن آف ــدن ای ش
ــل  ــه عم ــای ب ــت: در بازدیده ــاورزان گف ــه کش ــراوان آن ب ف
آمــده در ســال جاری، اجــرای ایــن طــرح رضایــت کشــاورزان 
ــال داشــته اســت کــه ایــن  ــه دنب ــار اســتان را ب و باغــداران ان
موضــوع نشــان دهنده اهمیــت اجــرای ایــن طــرح در مدیریــت 

و کاهــش ایــن آفــت اســت.
هــادی نســب تصریــح کــرد: خوشــبختانه بــا اقــدام بــه موقــع 
جهــاد کشــاورزی و مدیریــت بحــران و همراهــی خــوب 
کشــاورزان، امســال خســارت های ناشــی از آفــت مگــس میــوه 

ــه اســت. ــه شــدت کاهــش یافت ــه ای در اســتان ب مدیتران

محمــود زمانــی قمــی، اســتاندار یــزد، بــا بیــان اینکــه 
فــردای یــزد تحرکــی بیشــتر از امــروز و دیــروز می خواهــد و 
این جانــب بــا ایــن سیاســت فعالیــت خــود را آغــاز نمــوده ام 
ــود  ــاخته می ش ــی س ــت ایران ــه دس ــران ب ــرد: ای ــح ک تصری
و کشــور و انقــاب بــه دســت هم وطن هایمــان اعتــای 
بیشــتری پیــدا خواهــد کــرد و بایــد بــا تــاش مضاعــف بــرای 
ــت از  ــا راه برون رف ــید و تنه ــتان کوش ــزون اس ــای روزاف اعت

ــد اســت. ــر خداون ــوکل ب ــی و ت مشــکات تحــرک، پویای
ــاژی  ــوالد آلی ــرکت ف ــد از ش ــان بازدی ــزد در جری ــتاندار ی اس
ــاژی  ــوالد آلی ــران مســتقر در شهرســتان اشــکذر گفــت: ف ای
به عنــوان یکــی از بهتریــن و به روزتریــن واحدهــای صنعتــی 
در کشــور و خاورمیانــه مطــرح اســت و تولیــد فــوالد آن 
به عنــوان یکــی از شــاخص های میــزان صنعــت در اســتان و 

ــود. ــداد می ش ــور قلم کش
ــه  ــع کشــور ب ــه بســیاری از صنای ــان اینک ــی بابی ــی قم  زمان
ــی  ــی و مهندس ــای فن ــه از غن ــرکت ک ــن ش ــوالت ای محص
ــش  ــزود: نق ــتند اف ــته هس ــت وابس ــوردار اس ــی برخ باالی
ــوده  ــل مشــاهده ب ــران قب ــی ای ــن صنعــت در اقتصــاد مل ای
این چنیــن  مشــکات  و  مــوارد  روی  اســت  ضــروری  و 

ــود. ــاس ب ــی حس واحدهای
وی خطــاب بــه واحدهــای صنعتــی و تولیــدی اســتان اظهــار 
داشــت: دولــت در کنــار واحدهــای تولیــد و صنعتــی بــوده و 
خــود را موظــف می دانــد بــه مشــکات صنعــت رســیدگی و 
نســبت بــه رفــع آن اهتمــام ورزد و قطعــًا مســئولین اســتان 
نیــز بــا حساســیت تمــام نســبت بــه رفــع دغدغه هــای آن هــا 

باهــدف ایجــاد رونــق تولیــد خواهنــد کوشــید.

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان کرمــان گفــت: طــی 
هشــت ســال ســقوط محیــط زیســت ایــران 55 پلــه بــوده کــه 
بــه بهانــه اقتصــاد ایجــاد شــده اســت و تمــام درآمــد اقتصادی 

را در ســبد بهداشــت ریختیــم.
رضــا جزینــی زاده اظهــار داشــت: هرچــه دارای حیــات و ممــات 
ــوده و  ــی برخــوردار ب ــت واالی ــت اســت از ارزش و منزل در طبیع
واجــب و الزم اســت از ســامت آن حمایــت شــود. محیط زیســت 
مســأله فانتــزی مربــوط بــه ایــن نســل نیســت بلکــه امانتــی در 
ــا کارهایــی  دســت مــا بــرای نســل های آینــده اســت امــا مــا ب
کــه انجــام دادیــم حتــی جوابگــوی نســل خویــش هم نیســتیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کشــور مــا نیــاز بــه توســعه دارد و اگــر 
ــت  ــط زیس ــای محی ــم و حفاظت ه ــی کار کنی ــی و اصول علم
ــان داشــت:  ــه توســعه می رســیم، بی ــم ب ــرار دهی را مدنظــر ق

ــه  ــران 55 پل ــت ای ــط زیس ــقوط محی ــال س ــت س ــی هش ط
بــوده کــه بــه بهانــه اقتصــاد ایجــاد شــده اســت و تمــام درآمــد 
ــم،  ــم در ســبد بهداشــت ریختی ــه کســب کردی اقتصــادی را ک
امــا اگــر بــه صــورت علمــی حرکــت می کردیــم تناقضــی بیــن 

محیــط زیســت و اقتصــاد نداشــتیم.
جزینــی زاده بــا توجــه بــه کام مقــام معظــم رهبــری خاطرنشــان 
کــرد: محیــط زیســت مربــوط بــه فــرد و جنــاح نیســت بلکــه یک 
برنامــه بلندمــدت و مربــوط بــه تمــام ملــت اســت. درصــدی از 
ــاص داده  ــت اختص ــط زیس ــه محی ــه ب ــا ک ــوارض آالیندگی ه ع
می شــود کــم اســت کــه امیدواریــم مجلــس آن را اصــاح  کنــد. 
۴0 درصــد از عــوارض آالیندگــی مــاده 3۲ بــه وزارت کشــور، 
ــت  ــط زیس ــه محی ــد ب ــا ۲0 درص ــه وزارت راه  و تنه ــد ب ۴0 درص

ــاص دارد. اختص

ــاری  ــال و بختی ــتان چهارمح ــی اس ــع طبیع ــرکل مناب مدی
ــال و  ــی چهارمح ــع طبیع ــی مناب ــار از اراض ــت: ۲50 هکت گف

ــد.  ــرف ش ــع تص ــده رف ــب 130 پرون ــاری در قال بختی
ــت  ــه نخس ــت: در 6 ماه ــار داش ــدم اظه ــی محمدی مق عل
ــع طبیعــی چهارمحــال و  ــار از اراضــی مناب امســال ۲50 هکت

ــد. ــرف ش ــع تص ــده رف ــب 130 پرون ــاری در قال بختی
ــع  ــظ مناب ــگ حف ــج فرهن ــت تروی ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
طبیعــی در اســتان افــزود: زمانــی کــه مــردم اســتان بــه ایــن 
ــد  ــاور برســند کــه قطــع یــک درخــت چــه آســیبی می توان ب
بــه محیــط زیســت اســتان وارد کنــد، آن زمــان خودشــان در 

ــد. ــاش می کنن ــع طبیعــی اســتان ت ــظ مناب راســتای حف
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان چهارمحــال و 
ــه  ــد زمین ــه در مناطــق محــروم بای ــان اینک ــا بی ــاری ب بختی

اشــتغال ســاکنان آن فراهــم شــود، بیــان کــرد: برخــی از ایــن 
ــدام  ــت نداشــتن شــغل اق ــه عل ــاز و ب ــا از روی نی ــراد تنه اف
ــه مســئوالن  ــد ک ــع طبیعــی می کنن ــه تصــرف اراضــی مناب ب
ــای الزم  ــه برنامه ریزی ه ــن زمین ــد در ای ــتغال بای ــوزه اش ح

را انجــام دهنــد.
محمدی مقــدم بــا بیــان اینکــه کم توجهــی بــه نیازهــای 
مــردم مناطــق محــروم ســبب ایجــاد ایــن مســائل می شــود، 
گفــت: وقتــی بــه موضــوع تأمیــن تجهیــزات گرمایشــی مردم 
ــم  ــع فراه ــا و مرات ــودی جنگل ه ــه ناب ــود، زمین ــه نش توج

می شــود.
هــزار خانــواده  دارای 18  اســتان  وی خاطرنشــان کــرد: 
ــین  ــوار جنگل نش ــزار خان ــی و ۲0 ه ــع طبیع ــردار مناب بهره ب

ــت. ــده اس ــه ش ــا توج ــای آنه ــه نیازه ــر ب ــه کمت ــت ک اس

استانها

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد خبر داد:

کاهش 5 درصدی آفت مگس میوه مدیترانه ای 

استاندار یزد:

فردای یزد تحرکی بیشتر از امروز و دیروز می خواهد 

مدیرکل محیط زیست کرمان عنوان کرد:

سقوط رتبه محیط زیست به بهانه اقتصاد

مدیرکل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری خبر داد: 

رفع تصرف ۲5۰ هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری 

 مدیر مس منطقه کرمان تشریح کرد:
تولید ساالنه 800 هزار تن کنسانتره 

در معادن مس کرمان
ــری در فرهنگســرای  ــد حســنی در نشســت خب ــان محم ــه کرم ــر مــس منطق مدی
مــس سرچشــمه بــا بیــان اینکــه معــادن مــس اســتان کرمــان شــامل ســه معــدن 
مــس سرچشــمه در رفســنجان و معــدن میــدوک خاتون آبــاد در شــهربابک و 
معــدن چاه فیــروزه و دره آلــو در شــهربابک هســتند، اظهــار داشــت: معــادن دره آلــو و 

ــد داشــت. ــم خواهن ــر اســتخراج کنســانتره ه ــج ســال دیگ ــا پن ــروزه ت چاه فی
ــد ســاالنه 350  ــروزه تولی ــو و چاه فی ــادن دره آل ــدازی مع ــا راه ان ــان داشــت: ب وی بی
هــزار تــن کنســانتره را بــه ظرفیــت قبلــی اضافــه تولیــد خواهیــم داشــت و در حــال 
حاضــر در معــادن مــس میــدوک خاتون آبــاد و مــس سرچشــمه ســاالنه 800 هــزار 
ــه 600  تــن کنســانتره تولیــد می شــود.مدیر مــس منطقــه کرمــان ادامــه داد: کارخان
هــزار تنــی کوچــک اســید هــم در دســت اجــرا اســت کــه در آینــده بــه بهره بــرداری 
ــان  ــارد توم ــته 1۴0 میلی ــال گذش ــس س ــوی م ــرد: از س ــوان ک ــنی عن می رسد.حس
عــوارض دولتــی پرداخــت شــد و امســال ایــن میــزان پرداختــی 160 میلیــارد تومــان 

بــوده اســت.
ــای  ــی، هزینه ه ــوارض آالیندگ ــان ع ــارد توم ــاالنه 770 میلی ــه س ــان اینک ــا بی وی ب

ــم  ۲۲0  ــی ه ــه اجتماع ــرد: در زمین ــح ک ــم، تصری ــه و ... را می پردازی ــی، بیم دولت
ــا رفســنجان انجــام شــده اســت. ــه جــاده شــهربابک ت ــان هزین ــارد توم میلی

ــه آغــاز فعالیت هــای معدنــی در  ــا اشــاره ب مدیــر مــس منطقــه کرمــان در ادامــه ب
کشــور در دهــه 50 اظهــار کــرد: در حــوزه مــس ایــن شــروع از مــس سرچشــمه بــود 
کــه ذخیــره ارزشــمندی در دنیــا دارد و در اوایــل دهــه 50 شمســی آغــاز بــه فعالیــت 

نصــب ابــزار و تولیــد مــس شــد.
ــع می گــذرد کــه در  وی خاطرنشــان کــرد: بیــش از ۴0 ســال از عمــر شــرکت صنای
ــرده و ســختی هایی را  ــادی را طــی ک ــدی زی ــان دوران پســتی و بلن ــن مــدت زم ای
کارکنــان اولیــه متحمــل شــدند تــا ایــن شــرکت پــا گرفتــه و بــه دســت نســل بعــدی 

رســیده اســت.
حســنی تأکیــد کــرد: وظیفــه نســل امــروز و بعــدی صیانــت از ایــن منابــع خــدادادی 
اســت، معــدن یکــی از منابــع طبیعــی بــوده و در 1۲0 کیلومتــری مــس سرچشــمه 

ــع شــده اند. ــو واق ــروزه و دره آل ــدوک و چاه فی ــدن می مع
ــب 16  ــانی در قال ــای انس ــون نیروه ــری همچ ــرمایه های دیگ ــرد: س ــوان ک وی عن
هــزار نفــر در اســتان مشــغول هســتند و از ایــن نیــروی انســانی در راســتای صیانــت 
از انــرژی و منابــع و محیط زیســت اســتفاده می کنیــم تــا توســعه پایــدار بــه وجــود 
ــانی و  ــرمایه های انس ــت از س ــت: غفل ــراز داش ــان اب ــه کرم ــس منطق ــر م آید.مدی

ــد. ــن کن ــدار را تضمی ــد پای ــد تولی ــا و ... نمی توان دارایی ه

کوتاه از استان ها
صدور روادید برای زائران اربعین 

در یزد متوقف شد
مدیرحــج و زیــارت اســتان یــزد بــا اشــاره بــه 
ثبت نــام ۲8 هــزار و ۹07 نفــر از یــزد در ســامانه 
ســماح گفــت: صــدور روادیــد بــرای زائــران اربعیــن 

ــد. ــف ش ــزد متوق ــتان ی ــینی در اس حس
علــی اصغــر شــریفی بــا بیــان اینکــه صــدور روادیــد 
بــرای زائــران اربعیــن حســینی در اســتان یــزد 
متوقــف شــد اظهــار داشــت: بــا پیگیری هــای 
مســئوالن اســتانداری و نمایندگــی وزارت امورخارجــه 
ــاه امســال  ــد از مهرم ــارت صــدور روادی و حــج و زی

ــت. ــه داش ــنبه ادام ــا دوش ــاز و ت آغ
ــروز ۲8 هــزار و ۹07  ــا دی ــه اینکــه ت ــا اشــاره ب وی ب
ــتان  ــینی در اس ــن حس ــران اربعی ــرای زائ ــداد ب روی
یــزد صــادر شــد ادامــه داد: تاکنــون 30 هــزار زائــر از 
ــرای  ــزد در قالــب 16 هــزار و 5۴5 گــروه ب اســتان ی
شــرکت در مراســم پیــاده روی اربعیــن حســینی در 
ســامانه )ســماح( ثبــت نــام کرده انــد کــه ایــن رقــم 
ــد  ــل 13 درص ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس

رشــد دارد.

رادیو »جهان بین« چهارمحال و 
بختیاری رتبه دوم کشور را کسب کرد 
مدیــرکل صــدا و ســیمای چهارمحــال و بختیــاری 
در  صــدا  اســتانی  شــبکه های  ارزیابــی  در  گفــت: 
ــز  ــدای مرک ــتانی ص ــبکه اس ــال ش ــه دوم امس 3ماه
چهارمحــال و بختیــاری رتبــه دوم کشــور را کســب کــرد. 
مهــرداد عظیمــی اظهــار داشــت: براســاس ارزیابــی 
ــرد  ــی از عملک ــانه مل ــتان های رس ــدای اس اداره کل ص
شــبکه های اســتانی صــدا در تابســتان امســال در قالــب 
ــدای  ــتانی ص ــبکه اس ــی، ش ــی و کیف ــاخص کم 1۴ ش
ــب  ــا کس ــه دوم را ب ــاری رتب ــال و بختی ــز چهارمح مرک
مجمــوع امتیــاز 8۴.87 بیــن مراکــز 33گانــه اســتانی 

ــاص داد. ــود اختص ــه خ ب
وی افــزود: میانگیــن امتیــاز ارزیابــی برنامه هــا در 
ــی  ــات ارزیاب ــزاری جلس ــت برگ ــت و کیفی ــتاد، کمی س
مراکــز و انطبــاق بــا آئین نامــه، تعــداد برنامه هــای 
ــق  ــل موف ــداد عوام ــتاد، تع ــده در س ــق ارزیابی ش موف
ــا  برنامه ســاز در ارزیابی هــای ســتاد، میــزان افزایــش ی
ــن  ــر دوره از مهم تری ــت در ه ــب و رضای ــش مخاط کاه

شــاخص های ارزیابــی اســت.

کاهش 71 هزار تنی آالینده های 
هوای یزد با مصرف گاز

ــزد گفــت: در ســال  مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان ی
هــای ۹۴ و ۹5 بــا جایگزینــی ۹۹ میلیــون لیتــر 
ــن  ــا گاز طبیعــی ، 71 هــزار ت فــرآورده هــای نفتــی ب
انــواع آالینــده هــای هــوای یــزد کاهــش یافته اســت.

ــرکت  ــام ش ــاس اع ــر اس ــزود: ب ــاح اف ــر ف منوچه
ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی ایــران، ایــن 
ــر و  ــون لیت ــش از 50 میلی ــال ۹۴ بی ــرکت در س ش
در ســال ۹5 نیــز ۴۹ میلیــون لیتــر از فــرآورده نفتــی 
ــان اینکــه  ــا بی ــا گاز جایگزیــن کــرده اســت.وی ب را ب
اســتان یــزد رتبــه نخســت تبدیــل ســوخت صنایــع و 
واحدهــای تولیــدی بــه گاز طبیعــی را در کشــور کســب 
ــت  ــد جمعی ــون ۹6درص ــم اکن ــرد: ه ــار ک ــرد، اظه ک
و  شــهری  جمعیــت  درصــد   ۹۹ شــامل  اســتان 
7۹درصــد جمعیــت روســتایی از نعمــت گاز برخوردارند 
.مدیرعامــل شــرکت گاز یــزد اضافــه کــرد: تــا اول آذر 
مــاه آینــده بــا گازرســانی بــه بهابــاد جمعیــت شــهری 
ــان  ــا پای برخــواردار از گاز 100 درصــد خواهــد شــد و ت
ســال نیــز جمعیــت روســتایی برخــوردار از گاز بــه 86 

درصــد خواهــد رســید. 

60 درصد گوشی های تلفن همراه 
چهارمحال و بختیاری قاچاق است

ــدن و  ــت، مع ــازمان صنع ــی س ــس اداره بازرس رئی
ــا 60  ــت: 50 ت ــاری گف ــال و بختی ــارت چهارمح تج
ــن  ــازار ای ــراه در ب ــن هم ــای تلف ــی ه ــد گوش درص
ــی  ــی و کاالی قاچــاق محســوب م اســتان غیرقانون
ــد دار  ــرح ک ــه ط ــان اینک ــا بی ــی ب شــود.بیژن بهرام
کــردن گوشــی هــای تلفــن همــراه )رجیســتری( از 
اواخــر مهرمــاه در کشــور آغــاز شــد، افــزود: مرحلــه 
نخســت طــرح بــه رصــد بــازار از وجــود گوشــی هــای 
ــال  ــی فع ــای فعل ــردازد و گوشــی ه ــی پ قاچــاق م
ــی اســت و مشــمول  در شــبکه تلفــن همــراه، قانون

اجــرای طــرح نمــی شــود.
وی بــا بیــان اســتفاده برخــی کاالهــای قاچــاق طــی 
چنــد ســال گذشــته افــزود: 18 درصــد عــوارض 
گمــرک و مالیــات بایــد از محــل واردات گوشــی 
هــای تلفــن همــراه اخــذ شــود.بهرامی اظهــار کــرد: 
ــمول  ــراه مش ــن هم ــروش تلف ــس از ف ــات پ خدم
کاالی قاچــاق نمــی شــود، زیــرا ایــن موضــوع 
ــراه دارد.  ــه هم ــردم را ب ــی م ــرگردانی و نارضایت س
ــدن و  ــت، مع ــازمان صنع ــی س ــس اداره بازرس رئی
ــر  ــه داد: اکث ــاری ادام ــال و بختی ــارت چهارمح تج
ــن  ــازار ای ــود در ب ــراه موج ــن هم ــای تلف ــی ه گوش
ــروف و موجــود اســت. ــای مع ــدل ه ــا م اســتان ب

تکذیب خبر آب هوشمند 
برای درمان دیابت در یزد 

تحقیقاتــی  مرکــز  رئیــس  رحمانیــان،  مســعود 
درمانــی دیابــت یــزد بــا اشــاره بــه خبر منتشــر شــده 
در فضــای مجــازی بــا عنــوان آمــار بهبــود یافتــگان 
ــتان  ــمند در اس ــرف آب هوش ــا مص ــا ب ــی ه دیابت
گفــت: موضــوع آب هوشــمند بــرای درمــان دیابــت 
ــض  ــدارد و دروغ مح ــی ن ــت ارتباط ــز دیاب ــه مرک ب
ــوان آب  ــا عن ــزود: موضوعــی ب ــان اف اســت. رحمانی
هوشــمند مــورد تاییــد ایــن مرکــز و وزارت بهداشــت 
ــت  ــان دیاب ــرای درم ــوزش پزشــکی ب ــان و آم ، درم

نیســت.
وی اظهــار کــرد: بعضــی از محصــوالت ضــد دیابــت 
کــه حتــی بــه نــام آب ضــد دیابــت و آب هــای دیگر 
ــه  ــا ب ــی ی ــر قانون ــاری، غی ــن بیم ــان ای ــرای درم ب
ــه مــی  ــا عــوام فریبــی ارائ شــکل هــای خــاص و ب

شــود.

،،
تهیــه طــرح جامــع گردشــگری بــرای 
خواهــد  ســبب  ســامان  شهرســتان 
شــد تمــام نیازهــای گردشــگری ایــن 
شهرستان در قالب یک طرح مطلوب 

ــرد. شــکل گی

مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری یــزد 
ــدف  ــا ه ــن ب ــیب  کرب ــرح ترس ــت: ط گف
ــازی  ــد س ــی و توانمن ــع بیابان ــای مرات احی
جوامــع محلــی در بیــش از 170هــزار هکتــار 
عرصــه هــای بیابانــی منطقــه در دســت 

ــرا اســت. اج
محمــد رضــا آخونــدی مدیــرکل منابــع 
طبیعــی و آبخیــزداری یــزد بــا بیــان اینکــه 
طــرح بیــن المللــی ترســیب  کربــن از ســال 
138۲خورشــیدی در شهرســتان ابرکــوه آغاز 
شــد، گفــت : هــم اکنــون ایــن طــرح در 3۹ 

روســتای اســتان در دســت اجراســت.
 آخونــدی در ابرکــوه افــزود: امســال طــرح 

ــارد  ــاص ۹ میلی ــا اختص ــن ب ــیب کرب ترس
ــوان  ــه عن ــم ب ــی در خات ــه مل ــال بودج ری

ــد. ــاز ش ــتان آغ ــتان اس ــن شهرس دومی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن طــرح یکــی از 
تجربه هــای موفــق جهانــی در دســتیابی بــه 
اهــداف پایــدار توســعه اســت، افــزود: طــرح 
ــدف  ــا ه ــم ب ــوه و خات ــده در ابرک ــاد ش ی
ــازی  ــد س ــی و توانمن ــع بیابان ــای مرات احی
جوامــع محلــی در بیــش از 170هــزار هکتــار 
عرصــه هــای بیابانــی منطقــه در دســت 
اجراســت. آخونــدی گفــت: 7.۲میلیــون 
هکتــار مســاحت اســتان بــا اقلیــم خشــک 
یــزد در 15  مواجــه اســت، طــوری کــه 

ــش  ــا چال ــال ب ــرای 13 س ــر ،ب ــال اخی س
ــود. ــه ب ــالی مواج خشکس

 مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
فعالیت هــای  کــرد:  اضافــه  اســتان 
ــران و  ــاه زعف ــت گی ــد کاش ــددی مانن متع
فعالیت هــای اقتصــادی دیگــر از جملــه 
عضویــت  بــا  صنــدوق  هایــی  تشــکیل 
جوامــع محلــی انجــام شــد و بــه  زودی این 
فعالیــت هــا بــه شهرســتان خاتــم تســری 

خواهــد یافــت.
آخونــدی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر در 
پنــج هکتــار مناطــق اجــرای طــرح ترســیب 
کربــن ابرکــوه زعفــران  کاشــته شــد، یــادآور 

ــاه  ــن گی ــا روش  پیشــین کشــت ای شــد: ب
،متوســط ســرگل زعفــران در هــر هکتــار پنج 

کیلوگــرم اســت.
ــا  ــه ب ــرد ک ــی ک ــش بین ــئول پی ــن مس  ای
ــه  ــاه در منطق ــن گی ــد کشــت ای روش جدی
میــزان تولیــد در ســال هــای ســوم و چهــارم 
بــه 15 کیلوگــرم و ســال پنجــم بــه 30 

ــد. ــی  رس ــار م ــر هکت ــرم در ه کیلوگ
از خبرنــگاران  تعــدادی  دیــروز یکشــنبه 
اعزامــی رســانه هــای گروهــی تهــران از 
طــرح بیــن المللــی ترســیب کربــن بخــش 
ــد. ــد کردن ــوه بازدی ــتان ابرک ــن شهرس بهم
در ایــن بازدیــد، مدیــرکل دفتــر امــور بیابــان 
ســازمان جنگلهــا، مراتع و آبخیــزداری وزارت 
جهــاد کشــاورزی گفــت: هــم اکنــون طــرح 
یــاد شــده در 18اســتان در حــال اجراســت 

کــه ســه ســال آینــده در بقیــه اســتان هــا 
بــه اجــرا گذاشــته مــی شــود.

ــر  ــال حاض ــزود:در ح ــرداری اف ــاد س فره
ــه  ــردم در س ــارکت م ــا مش ــرح ب ــن ط ای
میلیــون و 300 هکتــار از عرصــه هــای منابــع 

ــت. ــت اجراس ــور در دس ــی کش طبیع
وی بــا بیــان اینکــه اجــرای طــرح یادشــده 
از طــرح هــای بســیار موفــق ایــن ســازمان 
در جلــب مشــارکت مردمــی در فرآینــد 
ــع  ــای مناب ــه ه ــت عرص ــی ، تثبی بیابانزدای
ــق  ــت در مناط ــدگاری جمعی ــی و مان طبیع
طــرح  داد:  ادامــه  اســت،  روســتایی 
ــل و  ــا ۲3 مح ــتان ب ــده در 18 اس ــاد ش ی
بــا حــدود 700 روســتا کــه 300 روســتا 
ــال  ــت، در ح ــوت اس ــی پایل ــه آزمایش نمون

اجراســت. 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری یزد خبر داد:

اجرای طرح ترسیب  کربن در 39 روستای استان یزد 
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رئیــس انجمــن علمــی راینولــوژی ایــران گفــت: بعضــی 
ــی در  بیماری هــا همچــون ســل، جــذام و بیماری هــای التهاب

ــوند. ــی ش ــزی از بین ــث خونری ــد باع ــروق می توان ع
بیــژن نقیــب زاده در مــورد علــل خــون دمــاغ اظهــار داشــت: 
ایــن مشــکل علــل مختلــف موضعــی و سیســتمیک دارد کــه 
هــر کــدام در جــای خــود نیــاز بــه بررســی داشــته و بایــد مــورد 
ــزی از  ــا خونری ــل سیســتمیک کــه ب ــرد. از عل ــرار گی توجــه ق
بینــی همــراه باشــد، می شــود بــه مشــکالت انعقــادی خــون، 
ــی  ــرف بعض ــدی، مص ــای کب ــاری ه ــی بیم ــی، برخ هموفیل
ــی خــوش  ــم و حت ــل آســپرین، تومورهــای بدخی ــا مث داروه
ــارخون  ــت و فش ــی، دیاب ــی و عروق ــای قلب ــم، بیماری ه خی
اشــاره کــرد.وی افــزود: ســن، جنــس، محــل زندگــی، شــرایط 
ــوای  ــوص ه ــه خص ــی و ب ــط جغرافیای ــی و محی آب و هوای

خشــک و آلــوده و شــرایط و محــل کار، زمینه هــای ژنتیــک و 
ارثــی فــرد ممکــن اســت باعــث خونریــزی از بینــی شــوند کــه 
ــت:  ــراه باشــد.وی گف ــف هم ــای مختل ــا عالمت ه ــد ب می توان
ــوده و  ــاک ب ــی گاهــی ممکــن اســت خطرن ــزی از بین خون ری
ــذا در صــورت  ــا نشــانه وضعیــت وخیمــی در بیمــار باشــد ل ی
خــون دمــاغ و بــه خصــوص تکــرار آن بایــد حتمــا بــه پزشــک 

مراجعــه شــود.
 رئیــس انجمــن علمــی راینولــوژی ایــران گفــت: از علــل 
ــی،  ــه بین ــه ب ــه ضرب ــاغ می شــود ب ــی         خــون دم موضع
ــه  ــراف تیغ ــی انح ــکی بین ــاب، خش ــی، الته ــت کاری بین دس
ــم  ــا بدخی ــم ی ــوش خی ــای خ ــی توده ه ــود بعض ــی، وج بین
بینــی، شکســتگی قاعــده جمجمــه در تصادفــات، اشــاره کــرد 

ــرد. ــرار گی ــورد توجــه ق ــد م ــه بای ک

ــئله ای  ــان مس ــالمت انس ــر س ــل ب ــای موبای ــعه ه ــر اش تاثی
غیرقابــل انــکار اســت. امــا آیــا ایــن تاثیــر مــی توانــد عوارضــی 
ــن  ــر؟ ای ــا خی ــد ی ــته باش ــردان داش ــان و م ــاروری زن در ب
ــغول  ــمندان را مش ــن دانش ــواره ذه ــه هم ــت ک ــوالی اس س
ــی از  ــان برخ ــان و زایم ــص زن ــت. متخص ــته اس ــه داش نگ
خطــرات اســتفاده از موبایــل را شــامل پــاره شــدن رشــته هــای 
DNA، افزایــش احتمــال ابتــال بــه ســرطان، رشــد تومورهــای 
مغــزی، افزایــش احتمــال ابتــال بــه بیمــاری هــای آلزایمــر و 
پارکینســون، ســردردهای دائمــی، افزایــش ســرعت گســترش 
تومورهــا، ایجــاد ســنگ کلیــه و ناراحتــی هــای کلیــوی، 
ناراحتی  هــای قلبــی و فشــار خــون و بــروز مشــکالت رفتــاری 

ــت. ــودکان دانس در ک
دکتــر نــدا مقتــدری در مــورد تاثیــر موبایــل بــر بــاروری مــردان 

ــر  ــراه را ب ــن هم ــای تلف ــعه ه ــر اش ــات تاثی ــت: تحقیق گف
بــاروری مــردان اثبــات کــرده اســت. امــواج موبایــل تاثیــر بدی 
ــث  ــد و باع ــی کش ــپرم را م ــرا اس ــردان دارد، زی ــاروری م در ب

کاهــش قــوای جنســی مــی شــود.
مقتــدری بیــان داشــت: ایــن تاثیــر بــه ویــژه در میــان افــرادی 
ــده مــی شــود.  ــد، دی ــه کمــر خــود مــی بندن کــه موبایــل را ب
بنابرایــن بــه آقایــان توصیــه مــی شــود کــه تلفــن همــراه خــود 
را روی کمربنــد کــه در نزدیکــی سیســتم تولیدمثــل آنهــا اســت 
ــرات ســوء  ــرا اث ــد، زی ــرار ندهن ــب شــلوار خــود ق ــا در جی و ی

تلفــن همــراه بــر اســپرم ا مشــخص شــده اســت.
ایــن متخصــص زنــان در خصــوص تاثیــر موبایــل بــر بــاروری 
زنــان گفــت: تاثیــر اشــعه هــای موبایــل بــر بــاروری زنــان هنوز 

ــخص نیست. مش

رئیس انجمن علمی راینولوژی ایران:

بیماریهاییکهسببخوندماغمیشوند
متخصص زنان مطرح کرد:

تاثیراتموبایلبرباروری

10 گیاه دارویی برای ترمیم کردن زخم سوختگی
محققــان دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد طــی تحقیقاتــی توانســتند ۱۰گیاه 
دارویــی مٔوثــر بــر ســوختگی کــه عــوارض کمتــری نســبت بــه داروهــا دارنــد 

را شناســایی کننــد.
میـــزان ســوختگی در ایــران نســبت بــه کشــورهای دیگــر دنیــا نســبتًا بـــاال 
بـــوده و میــزان کشــندگی ســوختگی حــدودا 28 تــا 34 درصــد تعیین شــده 
ــر،  ــی کمت ــوارض جانب ــل ع ــه دلیـ ــی بـ ــان داروی ــتفاده از گیاه است.اس
ــادی  ــای اقتص ــان و هزینه ه ــود در گیاه ــره موجـ ــات مؤث ــی ترکیب گوناگون

ــت. ــه اس ــن زمین ــانی در ای ــم درمـ ــای مه ــی از روش ه ــر  یک پایین ت
ــا بررســی  ــد ب ــوم پزشــکی بیرجن ــان دانشــگاه عل ــن خصــوص محقق در ای
ــه  ــالدی ب ــال 2۰۱6 می ــا س ــال ۱953 ت ــدای س ــده از ابت ــاالت منتشرش مق
جســتجوی کلیدواژه هــای ســـوختگی، تـــرمیم زخـــم، گیاهـــان دارویـــی و 
نیـــز ترکیبــی بــا عناویــن اثـــر گیاهــان دارویــی برترمیــم زخــم ســوختگی 

ــد. پرداختن
بــه گفتــه افشــار و همــکاران، مجریــان ایــن پژوهــش، ۱۰ گونــه گیاهــی یافت 
شــده در ایــن خصــوص عبــارت  از ابوخلســا، چــای ســبز، چــای کوهــی یــا 
ــرک  ــه، پنی ــه ورا، به دان ــنه داری، آلوئ ــقابی، تش ــاه آب بش ــای، گی ــف چ عل

صحرایــی، گل همیشــه  بهــار و گیــاه مــورد اســت.
به عنوان نمونه گیاه ابوخلســا یـــا هواچوبـــه گیـــاهی از تیـــره گاوزبـــان اســت 
ــا  ــاه ابوخلس ــن گی ــود. روغ ــرف می ش ــده مص ــوان ضدعفونی کنن ــه به عن ک
ــن  ــت .همچنی ــد اس ــت مفی ــای پوس ــوختگی و جراحت ه ــود س ــرای بهب ب
ــا  ــبز )EGCG( ب ــای س ــاره چ ــادی در عص ــی زی ــی و هورمون ــل نورون عوام
خاصیــت آنتــی باکتریــال و ضدویروســی، نواحــی زخــم را در جهــت تســریع 

ــد. ــرار می دهن ــر ق ــام زخــم تحــت تأثی التی
ــرات  ــه اث ــه ب ــا توج ــقابی، ب ــاه آب بش ــد گی ــخص ش ــه مش ــن مطالع در ای
برجســته تر در فعالیــت ضدالتهابــی، افزایــش اپی تلیزاســیون، افزایــش 
آنتی اکســیدان، ســنتز  افزایــش فعالیت هــای  تکثیــر فیبروبالســت ها، 
ــوختگی  ــم س ــم زخ ــد ترمی ــر روی رون ــتری ب ــر بیش ــی اث کالژن و رگ زای

ــت. ــته اس داش
ــر روی  ــه ب ــورت گرفت ــع ص ــه جام ــی و مقایس ــا بررس ــد ب ــر می رس ــه نظ ب
خــواص ترمیمــی ۱۰ گیــاه دارویــی فلــور ایــران، بــا انجــام مطالعــات 
آزمایشــگاهی بیشــتر می تــوان از ترکیبــات موجــود در ایــن گیاهــان در رونــد 

ــرد. ــتفاده ک ــوختگی اس ــم س ــم زخ ترمی
قابل ذکــر اســت نتایــج پژوهــش فــوق به صــورت مقالــه ای علمــی پژوهشــی 

در نشــریه »دانشــگاه علــوم پزشــکی گــرگان« بــه چاپ رســیده اســت.

یــک داروســاز بــا بیــان اینکــه افــراد ســالمند بــه 
ــد، گفــت: معــده  ــاز دارن مکمــل ویتامیــن B۱2 نی
ایــن افــراد قــادر بــه جــذب ویتامیــن B۱2 نیســت 
ــد  ــک بای ــز پزش ــا تجوی ــل ب ــرف مکم ــا مص ام
ــد حســینی داروســاز  صــورت گیرد.نوشــین محم
گــروه  در  مکمل هــا  طبقه بنــدی  خصــوص  در 
ــه  ــه ب ــا ک ــا از آنج ــح داد: مکمل ه ــا توضی داروه
شــدت بــر جــذب داروهــا و ســوخت و ســاز 
ــا داروهــا  ــد ب ــد و می توانن داروهــا تأثیــر می گذارن

ترکیبــی تشــکیل دهنــد کــه مدنظــر پزشــکی 
خود ســرانه  نبایــد  و  دارنــد  اهمیــت  نباشــد، 
ــا  ــرانه آنه ــرف خود س ــرا مص ــوند، زی ــرف ش مص
ــد  ــاری را می توان ــی بیم ــمومیت و حت ــواع مس ان

ــد. ــاد کن ایج
وی بــا بیــان اینکــه افــرادی کــه ســبزیجات 
ــدازه کافــی  ــه ان ــد و غذاهــای دریایــی ب نمی خورن
مصــرف نمی کننــد، الزم اســت از مکمــل امــگا 
ــط  ــد توس ــزان آن بای ــا می ــد، ام ــتفاده کنن 3 اس

ــگا  ــل ام ــه داد: مکم ــود، ادام ــن ش ــک تعیی پزش
ــوص  ــه خص ــی ب ــوالت دریای ــتر از محص 3 بیش
از ماهــی تهیــه می شــود؛ ماهــی جیــوه دارد و 
ــود،  ــه نش ــوه اش تصفی ــگا 3 جی ــل ام ــر مکم اگ
ــا  ــرد وارد می شــود، ام ــدن ف ــه ب آســیب جــدی ب
ــد از امــگا 3 فاقــد  ــرای طوالنی مــدت، افــراد بای ب
جیــوه اســتفاده کنند.محمدحســینی بــا اشــاره بــه 
ــرد: روی  ــد ک ــل روی تاکی ــه مکم ــا ب ــاز خانم ه نی
ــدن  ــع آن در ب ــر تجم ــه اگ ــت ک ــز اس ــی فل نوع

اتفــاق بیفتــد، حتــی در ســطح پوســت مشــاهده 
می شــود. بنابرایــن هــر خانمــی نیــاز بــه مصــرف 
ــد توســط پزشــک  ــط بای ــدارد و فق ــه روی ن روزان
تجویــز شــود. مصــرف  دوره خــاص  یــک  در 

خود ســرانه روی ممنــوع اســت.
وی در خصــوص بهتریــن موقــع خــوردن کلســیم 
D3 ادامــه داد: هنــگام صبــح چون همــراه صبحانه 
لبنیــات مصــرف می کنیــم. مصــرف قرص کلســیم 
بهتــر اســت همــراه غــذای گوشــتی و ســبزیجات 
نباشــد تــا جــذب آن بهتــر انجــام شــود.وی ادامــه 
داد: بســیاری از مکمل هــای جمــع آوری شــده 
ــی،  ــواد داروی ــاوی م ــی، ح ــگاه های ورزش از باش

هورمونــی و کورتونــی بــوده کــه می توانــد به شــدت 
آســیب زا باشــد. مکمل هــا بایــد از مراکــز ذی صالح 
تهیــه شــود و در کنــار مربــی از متخصــص تغذیــه 
ــان  ــه شــود.این داروســاز در پای ــک گرفت ــم کم ه
ــا را  ــرف مکمل ه ــد مص ــه قص ــکارانی ک ــه ورزش ب
ــی ســالمت خاطرنشــان  ــه رادیوی ــد، در برنام دارن
ــن  ــت رفت ــب از دس ــا موج ــی مکمل ه ــرد: برخ ک
کلیه هــا می شــوند یــا ممکــن اســت عقیمــی 
ایجــاد کننــد. همچنیــن ممکــن اســت مشــکالت 
را  مکمل هــا  بنابرایــن  ایجــاد کننــد.  حرکتــی 
ــروش  ــز ف ــد و از مراک ــرف نکنی ــرانه مص خودس

معتبــر تهیــه کنیــد.

#طب_سنتی

سالمت6

یک داروساز مطرح کرد:
مصرفخودسرانهمکملهاباعثمسمومیتمیشود

تازههایپزشکی

جدیدترین شیوه درمان بیماری 
خاموشی مغز 

خــود  پژوهش هــای  جدیدتریــن  در  کارشناســان 
پروتئینــی  نابــودی  بــرای  نــوری  پرتو هــای  از 
ــت،  ــه آلزایمراس ــال ب ــل ابت ــه عام ــز ک ــرب در مغ مخ
اســتفاده می کننــد.در ایــن شــیوه مــدرن درمانــی  
پروتئین هــای ســمی تولیــد شــده در مغــز کــه باعــث 
ــن  ــور از بی ــای ن ــک پرتو ه ــا کم ــوند ب ــر می ش آلزایم

می رونــد.
براســاس آمــار  بیمــاری آلزایمــر در ســال های نــه 
چنــدان دور بــه یــک بیمــاری فراگیــر در جهــان تبدیــل  
و میلیون هــا نفــر بــه آن مبتــال می شــوند.بر اثــر ایــن 
بیمــاری فــرد دچــار فراموشــی، گوشــه گیــری، ناتوانــی 
در انجــام کار هــای شــخصی و اجتماعــی، ســردرگمی و 
گیجــی و در نهایــت مــرگ بــه دلیــل عوارض مســتقیم 

ــر مســتقیم آن می شــود. و غی
متاســفانه آلزایمــر درمــان قطعــی نــدارد و کارشناســان 
ــی و  ــد درمان ــداع شــیوه های جدی ــرای اب ــالش ب در ت
ــتند.در  ــان هس ــه مبتالی ــک ب ــرای کم ــه ب پیش گیران
ــدت  ــا ش ــوری ب ــروب ن ــک پ ــی ی ــور درمان ــیوه ن ش
تابــش بســیار بــاال بــه مغــز تابانــده می شــود و 

ــد. ــود می کن ــد را ناب ــا آمیلوئی ــن بت پروتئی
ــه  ــی منحصرب ــیوه درمان ــن ش ــای ای ــه مزای  از جمل
فــرد ارزان بــودن آن اســت و بــه ایــن ترتیــب مانــع از 
آســیب دیــدن حافظــه و کاهــش عملکرد شــناختی در 
بیمــاران می شود.کارشناســان انجــام روزانــه یــک بــار 
ایــن شــیوه درمانــی را بــرای کمــک بــه مبتالیــان بــه 

ــد. ــد می دانن ــر بســیار مفی آلزایم
دراثربیمــاری آلزایمــر پروتئین هایــی غیــر طبیعــی 
ــی  ــلول های عصب ــه س ــود ک ــکیل می ش ــز تش در مغ
مغــز را از بیــن می برنــد. دراثرنابــودی ســلول های 
ــلول های  ــن س ــام بی ــت پی ــال و دریاف ــی، ارس عصب
مغــز و حتــی ســایر اندام هــای بــدن بــه تدریــج 
ــه و  ــش حافظ ــت کاه ــا اف ــرد ب ــی رود و ف ــن م از بی

مشــکل های زیــادی مواجــه می شــود.
بــه طــور متوســط افــراد مبتــال بــه آلزایمــر بیــن 5 تــا 
ــراد  ــی اف ــه برخ ــد ک ــد. هرچن ــده می مانن ــال زن ۷ س
ــده  ــز زن ــاری نی ــه بیم ــال ب ــس از ابت ــال پ ــا ۱5 س ت
ــت  ــه مراقب ــاز ب ــر نی ــال های آخ ــا درس ــد ام می مانن
ــد 24  ــتار بای ــواده و پرس ــای خان ــد و اعض ــم دارن دائ

ــد. ــداری کنن ــا نگه ــاعته از آن ه س
ــی اثربخــش، همیشــه  ــر روش هــای درمان ــزون ب  اف
پیشــگیری بهتریــن راه حــل اســت و اصــالح ســبک 
ــب،  ــه مناس ــون تغذی ــی، چ ــام کارهای ــی و انج زندگ
نوشــیدن مایعــات بــه ویــژه چــای ســبز و قهــوه، انجام 
ــای  ــام تمرین ه ــی، انج ــرک بدن ــتن تح ورزش وداش
ذهنــی، چــون حــل جــدول و پــازل، معاشــرت و 
اجتماعــی بــودن، مطالعــه، یادگیــری یــک فــن و یــا 
ــیقی،  ــی و موس ــی، نقاش ــان خارج ــد زب ــه مانن حرف
ــق  ــرل دقی ــی، کنت ــواد دخان ــایر م ــیگار و س ــرک س ت
قنــد و فشــارخون، مصــرف کــم نمــک و داشــتن 
ــد در  ــی می توان ــترس همگ ــا اس ــارزه ب ــش و مب آرام

ــد. ــد باش ــر مفی ــگیری از آلزایم پیش

تغذیه
گزینه های غذایی فوق العاده 

برای سالمت روده ها
ســال 2۰۱3 آکادمــی علــوم نیویــورک و انجمــن 
علمــی بیــن المللــی پروبیوتیــک اعــالم کــرد: تعــداد 
ــد از  ــوارش بای ــتگاه گ ــوب در دس ــای خ باکتری ه

ــد بیشــتر باشــد. باکتــری  هــای ب
نســبت ایــده آل کــه 85 درصــد بــه ۱5 درصــد اســت 
اگــر بــه خطــر بیفتــد، ســالمت کلــی نیــز بــه خطــر 
مــی  افتــد و بیمــاری  هــا و شــرایط پزشــکی ماننــد 
اســهال، عــدم تحمل الکتــوز، بیمــاری التهابــی روده 

و یبوســت بــه  احتمــال  زیــاد ایجــاد مــی  شــوند. 
بــه همیــن دلیــل اســت کــه افزایــش تعــداد 
ــوارش الزم اســت و  ــا در دســتگاه گ ــک ه پروبیوتی
ــا جــای دادن غذاهــای پروبیوتیــک در  ایــن کار را ب

ــام داد. ــد انج ــی بای ــم غذای رژی
ــک از  ــی حــاوی پروبیوتی ــن گزینه هــای غذای بهتری

ایــن قرارنــد:
مــوز: مــوز نــه تنهــا سرشــار از پتاســیم اســت، یــک 
ــیار  ــم بس ــرای هض ــوده و ب ــر ب ــاوی فیب ــع ح منب
مفیــد اســت. یک مــوز متوســط حــدود 3 گــرم 

ــر دارد. فیب
نشاســته مقــاوم: در مــوز نــارس یافــت مــی 
شــود و شــبیه فیبــر محلــول عمــل مــی کنــد. 
مطالعــات زیــادی نشــان داده اســت کــه نشاســته 
زیــادی  فوایــد  می توانــد  هضــم  بــه  مقــاوم 
بــرای ســالمتی داشته باشــد کــه شــامل بهبــود 
حساســیت انســولینی، کاهــش میــزان قنــد خــون، 
 کاهــش اشــتها و فوایــد دیگــر بــرای گــوارش 

است.
پیــاز: مــاده غذایــی غنــی از پروبیوتیــک اســت 
ــوب  ــن محس ــی از اینولی ــی طبیع ــع غن ــک منب و ی
ــم  ــود در رژی ــر موج ــک فیب ــن ی ــود. اینولی می ش
ــاوم  ــته مق ــد نشاس ــت مانن ــت و درس ــی اس غذای
ــاوم در  ــز مق ــن نی ــد. اینولی ــی کن ــل م ــوز عم در م
نگه داشــتن  باعــث  اســت. اینولین  هضــم   برابــر 
باکتری هــای خــوب در روده شــده و باکتری هــای 
مضــر کــه باعــث درد شــکم، نفــخ و یــا حتــی عالئــم 

ــرد. ــر مــی شــوند، را از بیــن مــی ب بدت
ــرم سرشــار از مقــدار  ــر ن ــوع پنی پنیــر نــرم: ایــن ن
زیــادی پروبیوتیــک اســت. پنیــر نــرم بــا اســیدیته 
ــا  ــی از میکروب ه ــاال، کم ــی ب ــره چرب ــم و ذخی ک
ــوارش نگــه مــی دارد. ــرای حفاظــت دســتگاه گ را ب

ســیر: درســت ماننــد پیــاز، ســیر بــه خصــوص نــوع 
خــام آن غنــی از اینولیــن اســت. 

ــر  ــرم از فیب ــه طــور متوســط ۱ گ ــرم ســیر ب صــد گ
غیــر قابــل هضــم را دارد. بــه کســانی کــه در معــرض 

خطــر ابتــال بــه ســرطان روده بــزرگ هســتند.
ماســت: ماســت دارای پروبیوتیک الکتوباســیلوس 
و  بولگاریکــوس  الکتوباســیلوس  اســیدوفیلوس، 

ــوس اســت.  اســترپتوکوکوس ترموفیل
بــا ایــن  حــال، هنــگام خریــد ماســت بایــد مراقــب 
محصــوالت  از  برخــی  بــه  این  علت کــه  باشــیم، 

ماســت، باکتری  هــای خــوب الزم را ندارنــد. 

زیبایی

بهترین مرطوب کننده پوست خشک
آیــا شــما هــم بعــد از مراجعــه بــه داروخانــه ، بــرای 
خریــدن مرطــوب کننــده پوســت خشــک،کامال گیــج 
ــدام  ــد ک ــه بای ــد ک ــی دانی ــا نم ــوید و واقع ــی ش م

محصــول را انتخــاب کنیــد ؟ 
ــه   ــاوت در داروخان ــن روزهــا ده هــا محصــول متف ای
ــی  ــا م ــز ادع ــدام نی ــروش می رســند و هــر ک ــه ف ب

ــواع مشــابه هســتند .  کننــد کــه بهتــر از ان
ــب  ــده مناس ــوب کنن ــاب مرط ــه انتخ ــا اینک ــا ب ام
بــرای پوســت واقعــا گیــج کننــده بــه نظــر می رســد. 
ــن  ــد ای ــاده می توان ــی س ــد راهنمای ــروی از چن پی

ــد. ــل کن ــی تبدی ــیار راحت ــه کار بس ــاب را ب انتخ
 برای تهیه ی بهترین مرطوب کننده 

پوست خشک، چقدر هزینه کنیم ؟
ــم ، یکــی از متخصصــان مشــهور  دکتــر مونیــکا هال
پوســت در نیویــورک مــی گویــد: بیــش از حــد بــرای 

مرطــوب کننــده پــول خــرج نکنیــد.
مهم تریــن   ، مرطــوب کننده هــا  و  پاک کننده هــا 
محصــوالت بــرای مراقبــت از پوســت هســتند و 
ــردن پوســت خشــک  ــرای نرم ک ــژه ای ب ــت وی اهمی

ــد.  دارن
شــیوه عملکــرد مرطوب کننــده پوســت بــه ایــن 
ترتیــب اســت کــه رطوبــت را در الیــه ی بیرونــی 
پوســت نگــه مــی دارد و رطوبــت موجــود در الیــه ی 
ــه الیــه ی بیرونــی مــی کشــاند. درونــی پوســت را ب

 مهم ترین عناصر مرطوب کننده 
پوست خشک کدامند؟

ــون  ــن و دایمتیک ــرال ، النولی ــن مین ــن ، روغ وازلی
هســتند . عناصــر مهمــی ماننــد گلیســیرین، پروپیلن 
گلیکــون، اوره و انــواع ویتامین هــا بــه جــذب آب در 

ــد.  ــک می کنن ــت کم ــی پوس ــه بیرون الی
ــز حــاوی  بعضــی از مرطــوب کننده هــای پوســت نی
آلفاهیدروکســی اســید AHA هســتند کــه الیــه 
ــام  ــا ان انج ــتی ب ــرده پوس ــلول های م ــرداری س ب

می گیــرد. 
ــا هیدروکســی اســید یکــی  محصــوالت حــاوی آلف
از بهتریــن گزینه هــا بــرای افــرادی هســتند کــه 

ــد. ــک دارن ــی خش ــت خیل پوس
در ایــن فرصــت، بــه توصیه هــای متخصصــان مجلــه 
ســالمتی راســتینه ، درکنــار اســتفاده از مرطــوب 

ــد : ــده پوســت خشــک توجــه بفرمایی کنن
 بیش از پیش آب بنوشید 

ایــن کار بــه پوســت شــما رطوبــت مــی بخشــد و بــه 
غــذای خــود حتمــا روغــن زیتــون یــا روغــن ماهــی 
) کنســرو ســاردین دارای مقــدار زیــادی روغــن 

ــد . ــه کنی ــی اضاف ــای خوراک ــت ( و دانه ه اس
اگــر پوســت رنــگ پریــده داریــد ، بــا خــوردن گوشــت 
ــاه  ــد. گی ــه کنی ــن اضاف ــود ، آه ــذای خ ــه غ ــز ب قرم
ــد  ــد، بای ــده دارن ــگ پری ــت رن ــه پوس ــی ک خواران

ــد.  ــی بخورن ــفناج و بروکل اس
همچنیــن افــراط در خــوردن قهــوه را کنــار بگذاریــد و 
روز خــود را بــا خــوردن حبوبــات بــا حداقــل 5 گــرم 

فیبــر ، آغــاز نماییــد .

گروه سالمتپروانه شریفی
P.Sharifi@eskimia.ir

روز گذشــته در نشســت خبــری حیــدر علــی 
عابــدی نماینــده مــردم اصفهــان و عضو کمیســیون 

ــد. ــزار ش ــس برگ ــان مجل ــت و درم بهداش
ــس  ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش ــو کمیس عض
عضــو کمیســیون بهداشــت مجلــس شــورای 
اســالمی در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار کیمیــای 
ــاب گفــت:  وطــن در مــورد قاچــاق داروهــای نای
در حــال حاضــر پیشــرفته ترین ســازوکارهای 
داروســازی در کشــور داریــم کــه ارزش و اهمیــت 

ــت. ــته ای نیس ــش هس ــر از دان آن کمت
ــی  ــه داد: داروهای ــدی ادام ــی عاب ــدر عل دکترحی
نــدارد،  رقیبــی  خاورمیانــه  در  کــه  نوپدیــد 
داروهــای ایرانــی کــه در برخــی از کشــورها 8۰ تــا 
۱۰۰ درصــد بــازار را در دســت دارنــد در داخــل بــه 
دلیــل ســوءتبلیغات در مــورد داروی ایرانــی کمتر 

از 3۰ درصــد مصــرف می شــوند.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اســالمی افــزود: داروهایــی کــه در داخــل کشــور 
تولیــد می شــوند، بــه دلیــل تقویــت منابــع 
داخلــی توســط وزارت بهداشــت و درمــان اجــازه 
ورود بــه کشــور را پیــدا نمی کننــد، بایــد بــا 
ــا توســط ســازمان  ــرل ورود برخــی از داروه کنت
غــذا و دارو از داروســازان داخلــی حمایــت کنیــم.
باشــید  مطمئــن  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
متخصصیــن دلســوز و متعهــدی در ســازمان غــذا 
ــد  ــخیص دهن ــر تش ــه اگ ــد ک ــود دارن و دارو وج
ــد  ــدام خواهن ــا اق ــد وارد شــود حتم ــی بای داروی
ــل  ــر آن دارو در داخ ــابه مؤثرت ــر مش ــرد و اگ ک

ــد داشــته باشــد اجــازه ورود نمــی  ــی تولی توانای
ــد. دهن

ــرایطی دارد  ــک دارو ش ــردن ی ــش ب ــت پوش تخ
از جملــه ایــن کــه آن دارو تولیــد داخــل نداشــته 
ــد  ــته باش ــی داش ــد داخل ــم تولی ــر ه ــد و اگ باش
ــه مشــابه خارجــی  ــری نســبت ب اثربخشــی کمت

ــد. ــته باش داش
 برخی از مناطق اصفهان از 

عقب مانده ترین روستاهای برخی از 
استان های مرزی عقب مانده تر است

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
ــای  ــر کیمی ــوال دیگ ــه س ــخ ب ــالمی در پاس اس
وطــن در رابطــه بــا وضعیــت بافــت فرســوده شــهر 
اصفهــان و افزایــش آســیب هــای اجتماعــی 
گفــت: بافــت فرســوده از نــکات الزم بــه رســیدگی 
جــدی اســت، خوشــبختانه شــهرداری اصفهــان در 

ــت. ــاعد داده اس ــول مس ــه ق ــن زمین ای
عابــدی بــا بیــان ایــن کــه برخــی از مناطــق 
ــی  ــتاهای برخ ــن روس ــان از عقب مانده تری اصفه
از اســتان هــای مــرزی عقب مانده تــر اســت؛ 
ــق  ــی مناط ــهری برخ ــات ش ــق مصوب ــت: طب گف
بــه اصفهــان اضافــه شــده انــد ولــی کوچکتریــن 

ــد. ــی رس ــا نم ــه آن ه ــهری ب ــات ش خدم
 آزادی مطبوعات به کاهش فسادها 

کمک می کند
وی در ادامــه نشســت بــا اشــاره بــه جایــگاه 
ــدام  ــا اق ــگاران ب ــرد: خبرن ــار ک ــگاران اظه خبرن
بــه موقــع خــود می تواننــد از بــروز مشــکالت 
و پیگیــری و مطالبــه مشــکالت فعالیت هــای 

ــند.  ــته باش ــایانی داش ش

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
ــد  ــت بای ــت کشــور و دول ــت: مدیری اســالمی، گف
ــرای انجــام امــور  ــگاران ب ــد از ظرفیــت خبرن بتوان
اســتفاده ببــرد. از خــود پرســیده ایم چــرا در برخــی 
از کشــورها فســاد را کمتــر شــاهد هســتیم؟ دلیــل 
آن را به جــز آزادی مطبوعــات نمی بینــم چراکــه 
از رســوا شــدن عملکــرد غلــط خــود واهمــه دارنــد.

ــور را  ــتان و کش ــان در اس ــای اصفه وی اولویت ه
خــاص بیــان کــرد و اذعــان داشــت: مســائلی در 
ــاد و  ــی، اقتص ــی خارج ــه دیپلماس ــور از جمل کش
عملکــرد دولــت وجــود دارد کــه در مجلــس بایــد 

ــه آن توجــه ویــژه شــود. ب
عابــدی بــا بیــان ایــن کــه در مصوبــات بایــد صالح 
و منفعــت کشــور دیــده شــود، تصریــح کــرد: 
ــا  مجلــس  ســاعت ها و روزهــا وقــت می گــذارد ت
ــد  ــی خــود فاق ــد، ول ــم کن ــت را تنظی ــه دول برنام

این گونــه برنامه هــا اســت.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
در  اوقــات  اینکــه گاهــی  بیــان  بــا  اســالمی 
مصوبــات مجلــس دچــار تناقــض می شــویم، 
ــان  ــات اصفه ــا حی ــه نه تنه ــده رود ک ــزود: زاین اف
بــه آن مربــوط اســت، بلکــه بــه حیــات و زندگــی 
ــان گره خــورده، محیط زیســت  مــردم شــرق اصفه
ــوان ســه  ــان و صنعــت به عن و هــوای شــهر اصفه

ــرار دارد. ــده ق ــت بن اولوی
ــا اشــاره بــه تعــداد زیــاد صنایــع در اســتان  وی ب
اصفهــان، گفــت: امیدواریــم رکــود موجــود تبدیــل 

بــه رونــق شــود تــا مــردم از آن منتفــع شــوند.
عابــدی بــا بیــان اینکــه ادارات مــا دچار بروکراســی 
ــدرت  ــد ق ــا فاق ــران م ــرد: مدی ــار ک شــده اند، اظه
تصمیم گیــری شــده اند، البتــه نمی دانــم چــرا 

ایــن اتفــاق افتــاده اســت.
 گردش کارهای طوالنی برای 

درخواست های نمایندگان
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اســالمی بــا اشــاره بــه دیــداری کــه مجمــع 
اول  معــاون  بــا  اصفهــان  اســتان  نماینــدگان 
ــان 95  ــت: در ۱۱ آب ــته اند، گف ــور داش رییس جمه
از وی درخواســت کردیــم تــا در خصــوص احیــای 
ــی در شــورای  ــاالب گاوخون ــده رود و نجــات ت زاین
ــه  ــاون ب ــود، مع ــه ش ــی گرفت ــی آب تصمیم عال
ــاون و  ــه مع ــرو ب ــر نی ــه زد. وزی ــرو نام ــر نی وزی
ــا  ــود ت ــای خ ــه زیرمجموعه ه ــا ب ــور آن ه همین ط
ــده  ــه اســت کــه بن اینکــه کارشــناس آخــری گفت

ــم. ــام ده ــد انج ــه کاری بای ــم چ نمی دان
وی خاطرنشــان کــرد: نامــه ای مشــابه را بــه دکتــر 
ــه  ــدام ب ــتور اق ــز دس ــه وی نی ــم ک ــی دادی روحان
ــد  ــروی جدی ــر نی ــم وزی ــرو داد. امیدواری ــر نی وزی

ــد. ــته باش ــر داش ــی جدی ت عمل

دکتــر روحانــی بــرای وزیــران و معاونــان وزیــر 
ــذارد. ــری بگ ــوه تصمیم گی ــی نح کارگاه آموزش

عابــدی، بــه لــزوم تغییــر در سیســتم مدیریتــی 
ــی  ــر روحان ــرد: از دکت ــار ک ــد و اظه ــور تأکی کش
می خواهــم دســتور بدهــد یــک کارگاه آموزشــی 
ــاون  ــران و مع ــرای وزی ــری ب ــوه تصمیم گی نح

وزیــران گذاشــته شــود.
ــورای  ــس ش ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
ــالمت،  ــول س ــرح تح ــوص ط ــالمی در خص اس
ــر  ــز و رهب ــام عزی ــن طــرح آرزوی ام ــت: ای گف
هــدف جمهــوری  و  بــوده،  انقــالب  معظــم 

ــت. ــی اس ــه همگان ــالمی بیم اس
وی بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت طــرح 
تحــول ســالمت در کشــور گفــت: طــرح تحــول 
ســالمت شــکننده شــده ولــی شکســت نخــورده 
ــی کــرده  ــن را پیش بین ــل هــم ای اســت و از قب

ــم. بودی
 دولت، طرح تحول سالمت را در ریلی 

که مجلس گذاشته حرکت دهد
ــه  ــی ک ــت در ریل ــر دول ــه اگ ــان اینک ــا بی وی ب
ــالمت  ــول س ــرح تح ــن ط ــرای ای ــس ب مجل
گذاشــته اســت حرکــت کنــد، ایــن طــرح 
ــود. اظهــار کــرد: عــدم کنتــرل  موفــق خواهــد ب
هزینه هــا از عوامــل اصلــی موفــق نبــودن طــرح 

ــت. ــوده اس ــالمت ب ــول س تح
ــا،  ــواع بیمه ه ــود ان ــه وج ــاره ب ــا اش ــدی ب عاب
و  امــداد  روســتایی، کمیتــه  بیمــه  گفــت: 
تأمیــن  و  مســلح  نیروهــای  بهزیســتی، 
اجتماعــی از قبــل وجــود داشــت تــا اینکــه 
بیمــه ســالمت اضافــه شــد. ولــی اصــاًل حســاب 
نکرده انــد کــه حــق بیمــه ســالمت را چــه کســی 

ــد. ــت کن ــد پرداخ بای
ــورای  ــس ش ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
ــه ایــن  اســالمی، بیــان کــرد: در حــال حاضــر ب
ــالح  ــال اص ــده اند و در ح ــف ش ــکالت واق مش

ــور هســتند. ام
وی بــا اشــاره بــه مســئله همــراه بیمــار، گفــت: 
چندیــن مقالــه در ایــن رابطــه نوشــته ام،  در هیچ 
جــای دنیــا همــراه بیمــار موضوعیــت ندارد. ســه 
ســال پیش طرحــی را بــرای تربیــت کمــک 

پرســتار ارائــه کردیــم.
عابــدی در رابطــه بــا دکتریــن گردشــگری، اظهــار 
کــرد: کار مــا نظــارت و پیگیــری هســت، کار مــا 
ــط در  ــئوالن ذی رب ــذا از مس ــت ل ــی نیس اجرای

ایــن رابطــه پیگیــر هســتیم.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس، از تصویــب 
الیحــه حمایــت از هنرمنــدان در مجلــس خبــر 
داد و افــزود: بیشــتر مــواردی کــه در ایــن الیحــه 

مطرح شــده بــود مــورد تصویــب قــرار گرفــت.

 فرهنگ مردم در زمینه مصرف لبنیات 
نیاز به اصالح دارد

ــوا  ــی ه ــت آلودگ ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــدی ب عاب
از شــورای شــهر اصفهــان، خواســت: ســتادی 
بــرای ایــن مســئله تشــکیل دهــد و بــرای هــرروز 
تصمیماتــی متناســب اخــذ کــرده و بــرای کنتــرل 
را  جدی تــری  قوانیــن  موتورهــا  و  خودروهــا 

ــد. ــب کنن تصوی
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اســالمی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر مصــرف 
لبنیــات در اصفهــان پاییــن اســت، گفــت: فرهنــگ 

ــد اصــالح شــود. ــه مصــرف بای مــردم در زمین
ــه  ــاب ب ــه خط ــه ای ک ــه نام ــاره ای ب ــا اش وی ب
رییس جمهــور  دفتــر  رییــس  و  اول  معــاون 
کــرد: هشــت گام  اظهــار  اســت،  نوشته شــده 
داده ایــم؛      پیشــنهاد  زاینــده رود  احیــای  بــرای 
ســاماندهی رودخانــه زاینــده رود، گذاشــتن کنتــور 
بــر روی برداشــت آب، جلوگیــری از برداشــت 
ــوم  ــل س ــد تون ــرای س ــری اج ــاز، پیگی غیرمج
ــوی  ــر الگ ــری تغیی ــه الزم، پیگی ــن بودج و تأمی
کشــت متناســب و مدنظر قــرار دادن منابــع آب در 
درازمــدت ازجملــه مــوارد پیشــنهادی بــوده اســت.

عابــدی از نبــود هیچ گونــه کنتــوری در برداشــت های 
آب از حوضــه زاینــده رود گالیــه کــرد و افــزود: جهــاد 
کشــاورزی تاکنــون هیــچ الگویــی مناســب کشــت 

بــرای کشــور ارائــه نکــرده اســت.
 نبود پرستار بهداشت جامعه، برای 
کاهش آسیب های اجتماعی در کشور

عضــو کمیســیون بهداشــت مجلــس شــورای 
ــار  ــی اظه ــیب های اجتماع ــورد آس ــالمی در م اس
کــرد: اگــر آموزش وپــرورش و خانــواده در ایــن 
داده  انجــام  بکننــد  می توانســتند کاری  رابطــه 
بودنــد امــا مــی بینیــم »پرســتار بهداشــت« جامعه 

ــدارد. ــود ن ــا وج ــور م در کش
ــنهاد  ــعه پیش ــم توس ــه شش ــت: در برنام وی گف
ــت سیســتم  ــه دول ــز شــد ک ــب نی ــم و تصوی دادی
پرســتار بهداشــت از جامعــه و مراقبــت در منــزل را 

ــاورد. ــه اجــرا دربی ب

،،
در حال حاضر پیشــرفته ترین ســازوکارهای 
داروســازی در کشــور داریــم کــه ارزش و 
دانــش هســته ای  از  کمتــر  آن  اهمیــت 

نیســت.
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خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند 

اصل بيست و چهارم:  حسن خلق 
و نتيجه بدخلقى)2(  

صدیقه ایروانی
S.Iravani@eskimia.ir

ــد  ــد: راوى مى گوي ــه كني ــين توج ــا و دلنش ــی زيب ــه روايت ب
ــد: »عليكــم  ــودم، ايشــان فرمودن ــام رضــا)ع( ب خدمــت ام
بحســن الخلــق« در واقــع حضــار را بــه خلــق نيكــو و 
پســنديده داشــتن توصيــه فرمودنــد و ايــن دســتورالعمل را 
ــى  ــُت الب ــد: قل ــام)ع( مى پرس ــد. راوى از ام ــادر فرمودن ص
ــى  ــن الخلــق؟ گفتــم بــه اب ــد حس ــا ح ــه )ع( م عبدالّل
عبــدهللا)ع( كــه حــد و حــدود حســن خلــق چيســت؟ 
ــْن جانبــك، تطيــب كالمــك و تلقــى  امــام)ع( فرمودنــد: ُتَليِّ

ــن. ــرٍ حس ــاك ببش اخ
حسن خلق عبارت است از اين كه:

ــت  ــا او رف ــه ب ــانى ك ــا كس ــان و ب ــا اطرافي ــخص ب  ۱ - ش
ــم باشــد،  ــن و مالي ــا او هســتند آرام و لي ــد و ب ــد دارن و آم
ــا همديگــر آرام ســخن بگوينــد،  راســتى اگــر زن و شــوهر ب
خواسته شــان را بــا نرمــى و مالطفــت بيــان كننــد و بــا 
ــددر  ــوان دي ــا مى ت ــد، آي ــار كنن ــر رفت ــا همديگ ــت ب ماليم

ــد؟ ــته باش ــود داش ــختى وج ــى و س ــواده اى تلخ خان
ــا اطرافيــان ســخن مى گويــى ســخن خــود را  2 - وقتــى ب
پــاك كن،يعنــى هــم صــادق باشــد،هم در لفافــه ســخن نگــو 
و هــم بــه ســخن طــول و تفســير نده،كــم گــوى و خالصــه 
گــوى و گويــا گــوى و بــا طعنــه و مســخره و...ســخن مگــوى. 
ــاك و  ــخن را پ ــواده س ــك خان ــای ي ــر اعض ــت اگ در حقيق
بى آاليــش كننــد و بــه يكديگــر عرضــه كننــد، آيــا در چنيــن 
خانــواده اى مشــكلى پيــش مى آيد؟آيــا آرامــش ايــن 
ــر  ــا بحــث، دلخــورى و قه ــم خواهــد ريخت؟آي ــواده به خان
و...پيــش خواهــد آمــد؟و آيــا فرزنــدان مضطــرب خواهنــد 

شــد؟ 
3 - مى فرمايــد: وقتــى بــا كســى)برادرت( برخــورد نمــودى 
او را مالقــات كن،چهــره  بــاز و گشــاده رويى  بــا چهــره 
ــه آن  ــن ك ــت،كارى ك ــتنى اس ــت داش ــاز و دوس ــاده، ب گش
كســى كــه بــا تــو روبــرو شــده، خســتگى اش از بيــن 
ــر لب هايــش نقــش  برود،غــم و غصــه اش بريــزد، تبســم ب
ــم و  ــود متبس ــو خ ــه ت ــر اينك ــود مگ ــن نمى ش ــدد و اي ببن
ــاء  ــر اعض ــن اگ ــع و يقي ــور قط ــی. به ط ــان باش ــوش زب خ
ــرو  ــع روب ــه در موق ــد ك ــزم كنن ــود را مل ــواده خ ــك خان ي
شــدن بــا يكديگــر و در زمانــى كــه بــا هــم هســتند، چهــره اى 
ــواده در  ــن خان ــر داشــته باشــند، اي گشــاده و خــوش منظ
آرامــش كامــل خواهنــد بــود و بــه رشــد و كمــال و ترقــى در 

ــد رســيد. ــا خواهن دني
و در مذمــت بــد خلقــى هميــن بــس كــه فرموده انــد: عــن 
ــٌة  ــر مكَتَب ــوُء اْلبْش ــِه َو ُس ــوُس الَوج ــر)ع(: ُعُب ــى جعف اب
ــر)ع(  ــد باق ــام محم ــِه .)۱5( ام ــَن الّل ــٌد ِم ــِت و ُبْع لِْلَمْق
ــب  ــث جل ــار باع ــى رخس ــی و گرفتگ ــخ روی ــد: تل فرمودن

ــردد. ــی گ ــدا م ــران و دورى از خ ــمنى ديگ دش

گروه خانواده

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به کیمیای وطن مطرح کرد:

تبلیغاتمنفیعلیهکیفیتدارویایرانی
طرح تحول سالمت شکننده شده، ولی شکست نخورده است



7 و گردشگری معارف  معارف
بررسی مؤلفه های تأثیرگذار 

در آموزش قرآن به کودک
ارتبــاط بــا مربــی، جذابیــت نــوع آمــوزش و محیطــی 
در  ضــروری  و  اساســی  مؤلفــه  ســه  آموزشــی 

ــت. ــی اس ــنین کودک ــرآن در س ــری ق فراگی
مطهــره خراشــادی زاده، حافــظ کل قرآن کریــم و 
فعــال قرآنــی در خراســان جنوبی گفــت:  در آمــوزش 
قــرآن بــه کــودک در وهلــه اول ارتبــاط برقــرار نمــودن 
مربــی بــا قــرآن آمــوز و آگاهــی از روحیــه و عالیــق 
ــن  ــرد:  دومی ــار ک ــت.وی اظه ــت اس ــز اهمی او حائ
مؤلفــه نیــز جــذاب نمــودن آمــوزش قــرآن  بــا 
ــه  ــط اســت ک ــر مرتب ــی غی ــط و حت بازی هــای مرتب
کــودک احســاس نکنــد در محیطــی قــرار گرفتــه کــه 
مجبــور اســت یــک ســری مطالــب را بــه اجبــار  فــرا 
ــعر  ــق ش ــوان از طری ــه می ت ــژه اینک ــه وی ــرد، ب بگی
ــودکان  ــاالن و ک ــه نونه ــی را ب ــم قرآن ــازی مفاهی و ب
آمــوزش داد.ایــن فعــال قرآنــی بیــان کــرد: جذابیــت 
فضــای آموزشــی نیــز بســیار حائــز اهمیــت اســت و 
ــی  ــاد ول ــای ش ــی از رنگ  ه ــط آموزش ــر در محی اگ
ســاده و بــدور از نقــش و نگارهایــی کــه موجــب عدم 
تمرکــز حــواس قــرآن آموز شــود، اســتفاده گــردد، در 

فراگیــری تأثیــر مثبــت دارد.
 زمان کالس قرآن نبایددر سرگرمی 

مورد عالقه کودک خدشه وارد کند
خراشــادی زاده ادامــه داد: زمــان کالس آمــوزش 
قــرآن نیــز نبایــد موجــب خدشــه در خــواب یــا هــر 
ــه در  ــرا ک ــود چ ــودک ش ــه ک ــورد عالق ــرگرمی م س
ــای کالس  ــوز را از فض ــودک قرآن آم ــورت ک ــن ص ای
دور خواهــد کــرد و زمینــه دل ســردی او را بــه وجــود 

ــی آورد. م
وی افــزود: در مــورد کــودکان مقطــع پیــش از 
دبســتان برخوردهــای مربــی و لمــس دســت و ســر 
کــودک و حتــی بوســیدن او نیــز مــی توانــد در ایجــاد 

ــر واقــع شــود. ــه کالس مؤث ــه کــودک ب عالق
قــرآن  حفــظ  گفــت:  قرآن کریــم  کل  حافــظ 
ــودکان  ــه ک ــد ک ــه بع ــر اســت از ســه ســالگی ب بهت
ــه  ــا زمین ــرد ت ــر می شــوند، صــورت گی ــوزش پذی آم
ــد. ــته باش ــود داش ــوزش وج ــرای آم ــاعد تری ب مس

امــا قبــل از ایــن ســن نیــز می تــوان ذهــن کــودک 
را آمــاده کرد.خراشــادی زاده اظهــار کــرد: کســانی 
کــه عالقه منــد بــه داشــتن فرزندانــی حافــظ آیــات 
ــودک را  ــن ک ــدرت ذه ــد ق ــتند، می توانن ــی هس وح
ــا گذاشــتن صــدای قــرآن  ــد ب ــدای تول از همــان ابت
بــرای او و بهــره دادن بــه وی از طریــق شــنیدن 
آیــات، بــرای حفــظ در ســنین باالتــر افزایــش دهنــد.

 نقش مادر در قرآنی شدن کودک
وی بــا اشــاره بــه نقــش مــادر در زمینــه فعالیت هــای 
قرآنــی کــودک گفــت: مــادر چــون پــرورش دهنــده 
کــودک اســت و هــر گونــه طــرز تفکــر او در فرزنــدان 
ــور  ــدای حض ــان ابت ــد از هم ــت، می توان ــر اس مؤث
فرزنــد در وجــودش بــا ارتبــاط دادن او بــا کالم 
ــودک  ــرای ک ــن کالم ب ــردن ای ــه ک ــی، در نهادین وح

ــر باشــد. مؤث

گردشگری
هتل موزه فهادان

هتــل مــوزه فهــادان در ســاختمان تاریخــی و معــروف 
.ایــن  شــده  ســاخته  هــا«  تهرانــی  »خانــه  بــه 
ســاختمان کــه در دوره قاجــار بنــا شــده تــا ۲۵۰ ســال 
پیــش در اختیــار خانــواده ای بــه نــام »تهرانــی« بــوده 
کــه از تجــار قدیــم در حــوزه فــرش و زیرانــداز بودنــد. 
ــای  ــش ه ــود بخ ــاختمان و وج ــری س ــی ظاه زیبای
ــوان دفتــر  ــه عن ــی ب ــود، زمان مختلــف باعــث شــده ب
ــی،  کنســول گری اقتصــادی برخــی کشــورهای اروپای
مثــل فرانســه و آلمــان در منطقــه مــورد اســتفاده قــرار 
ــاط شــامل  ــن هتــل از ســه حی ــرد. ســاختمان ای بگی
ــی،  ــارت کاله فرنگ ــتان و عم ــی، نارنجس ــاط اصل حی
ــرداب  ــه، س ــزرگ، چاه خان ــاالر ب ــا، ت ــر زیب ــه بادگی س
ــزرگ و  ــام ب ــد، پشــت ب ــال، هشــتی، دربن ــا و فع زیب
ــزد و... تشــکیل شــده  ــت تاریخــی ی ــه باف مشــرف ب

بــود.
ــران ۳۰  ــوزه ای ــل م ــن هت ــوان اولی ــه عن ــل ب ــن هت ای
اتــاق و در مجمــوع ۷۰ تخــت پذیرایــی از مهمــان دارد. 
ــوزه  ــل م ــن هت ــرد ای ــه ف ــای منحصــر ب ــی ه از ویژگ
، وجــود گنجینه هــای مختلــف از آثــار تاریخــی و 
قدیمــی در داخــل مجموعــه اســت کــه جذابیــت هــای 
ــد .  ــی کن ــاد م ــافران ایج ــرای مس ــادی ب ــی زی دیدن
ــه  ــوزه ب ــل م ــن هت ــتان ای ــزی و نارنجس ــاط مرک حی
صــورت رســتوران و کافــی شــاپ در اختیــار مــردم قرار 

گرفتــه اســت.

قلعه خویدک
ــه  ــوری ک ــه ط ــت. ب ــترده اس ــیار گس ــه بس ــن قلع ای
ــوده  ــزرگ ب ــک روســتای ب ــه خــود ی ــن قلع ــا ای گوی
ــرار  ــرج ق ــار ب ــه چه ــن قلع ــار طــرف ای اســت. در چه

دارد.
قلعــه خویــدک یــزد از جملــه شــاهکارهای کویــر 
ایــران، کــه بــا مصالــح کامــال بومــی و بــا اســتفاده از 
روش هــا و متــد معمــاری ســنتی کویــر ســاخته شــده 
اســت. ســاخت و ســاز فعلــی بنا، مربــوط بــه دوران آل 
مظفــر )قــرن هشــتم هجــری( کــه در چندیــن مرحلــه 
تعمیراتــی بــر روی بنــا انجــام شــده و در بعضــی نقــاط 
ــا  ــت هایی ب ــا خش ــاق ه ــی از ات ــقف یک ــه س از جمل
ابعــاد معمــول پیــش از اســالم دیــده می شــود. بعــد 
از تخریــب، مجــدد از همــان مصالــح بــرای تعمیــرات 
ــزد  ــخ ی ــب تاری ــد. در کت ــتفاده گردی ــا اس ــاره بن دوب
متعلــق بــه قــرن ۹ و ۱۰ هجــری بــه ایــن قلعــه اشــاره 
شــده. بنــای ایــن قلعــه باســتانی بــا مســاحت تقریبــا 
۲۲۵۲ متــر مربــع بــا خشــت و گل احــداث و بــه 
عنــوان قلعــه مســکونی و دفاعــی در طــول ســده هــای 

متوالــی مــورد اســتفاده بــوده .
ــران در  ــاد شــده از معــدود قــالع باســتانی ای ــای ی بن
اســتان یــزد بــه شــمار مــی ره و بــه لحــاظ اهمیــت بــا 

ارگ بــم قابــل مقایســه اســت.

ــد ســالی اســت  ــه چن ســاناز صادق بیگــی ک
در زمینــه مداحــی بــرای بانــوان فعالیــت 
دارد، گفــت: از نظــر بنــده مــداح خــوب کســی 
اســت کــه بینــش و معرفــت را در ایــن 
راســتا بدســت بیــاورد. مداحــی فقــط صــدای 
خــوش نیســت و بایــد بــه عمــق مطلــب پــی 

بــرد. 
ــد حــل شــود در مداحــی و  ــداح بای خــود م
ــان  ــه بی ــی را ک ــارف مطالب ــر خــودش مع اگ
ــع  ــر واق ــد موث ــرد، می توان ــد، درک ک می کن

شــود.
ــح  ــا تصری ــا ایکن ــو ب ــی در گفت وگ صادق بیگ
ــرای  ــط ب ــر فق ــه ظاه ــی ب ــر مداح ــرد: اگ ک
اجــرا در مجلــس باشــد و کالمــش تاثیرگــذار 
ــد  ــداح بای ــه م ــرده، بلک نباشــد دردی دوا نک
از تــه دل بخوانــد. ســوز صــدا مهــم نیســت. 
بایــد نیــت خوبــی داشــته باشــد زیــرا اصــل 

هیئــت بــا اســالم اســت.
 مداحان مراقب منش و رفتار 

خود باشند
ــختی ها  ــوص س ــداح در خص ــوی م ــن بان ای
و شــیرینی های مداحــی بــرای بانــوان گفــت 
ــوان هــم  ــرای بان ــح کــرد: مداحــی ب و تصری
ســخت اســت و هــم شــیرین از جملــه 
ســختی هایی کــه دارد ایــن اســت کــه بانــوان 
مــداح بایــد از هــر حیــث مراقــب رفتارهــای 

خــود باشــند. 
البتــه ایــن کالم مختــص بانــوان نیســت 

ــه  ــن زمین ــد در ای ــم بای ــداح ه ــان م و آقای
ــد  ــوان بای ــا بان ــند. ام ــته باش ــام داش اهتم

ــد. ــت کنن ــتر رعای بیش
صادق بیگــی تاکیــد کــرد: شــیرینی ایــن 
ــوان  ــه قشــر بان ــن اســت ک ــی ای ــر مذهب هن
هســت  خانــم  مــداح  مجالســی کــه  در 
احســاس راحتــی می کننــد و صمیمیــت 
خاصــی بیــن مســتمع و مــداح حاصــل 
ــات  ــداح اطالع ــر م ــا اگ ــود مخصوص می ش
بحــث  در  باشــد  داشــته  هــم  حــوزوی 
ــرده و  ــتفیض ک ــتمع را مس ــز مس ــکام نی اح
 غنــای بیشــتری بــه ایــن مجالــس داده 

می شود.  
 مداحی یک هنر مذهبی است

وی بــه تحریفاتــی کــه ممکــن اســت در 
مداحــی  حــوزه  وارد  ســهل انگاری  اثــر 
ــرد:  ــح ک ــاره و تصری ــود اش ــت)ع( ش اهل بی
مداحــی یــک هنــر مذهبــی اســت. کســی کــه 
خالصانــه و از ســر ارادت بــه اهل بیــت)ع( بــه 
ــه  ــی در زمین ــد شــده گام ــر عالقه من ــن هن ای
ــه  ــی ک ــی کس ــته، ول ــن ارادت برداش ــراز ای اب
ــن  ــه ای ــد ب ــه شــغل و کســب در آم ــه منزل ب
راه آمــده، بازنــده ای بیــش نیســت. می تــوان 
ــا  ــت و م ــف اس ــک تکلی ــی ی ــت مداح گف
ــا  مکلــف هســتیم کامــل و جامــع باشــیم، ت
دینــی بــر گــردن مــا در قبــال کاری کــه بــرای 
می کنیــم،  اهل بیــت)ع(  بــه  ارادات  ابــراز 

ــد. نباش

 با خلوص نیت وارد عرصه مداحی 
شویم

ــت )ع(  ــل بی ــداح اه ــوان م ــوی ج ــن بان ای
تاکیــد کــرد: مشــکالت مداحــی در بعــد 
معنــوی، زمانــی تمــام می شــود کــه مــا 
ــص  ــر، خال ــداح و ذاک ــوان م ــه عن خــود را ب

ــیم.  ــرده باش ک
ــر دم  ــد. اگ ــت باش ــل بی ــرای اه ــان ب نیتم
ــی دلمــان حســینی  ــم ول از اهــل بیــت بزنی
نباشــد، دردی دوا نشــده اســت. مشــکل 
زمانیســت کــه بــدون خلــوص نیــت بــه 
مجلــس برویــم. اگــر بــا توســل برویــم، 

مشــکلی نیســت.
 استفاده از تجربه پیشکسوتان 

چراغ راه برای ورود به عرصه مداحی 
است

منابــع  بــه  دسترســی  خصــوص  در  وی 
مطالعاتــی و اســتادان مطــرح در ایــن حــوزه 
ــر همــه تمــام  گفــت: خوشــبختانه حجــت ب
شــده و بیشــتر اســتادان پرچــم حمایت خود 
را گشــوده اند و از ایــن ســفره حســینی همــه 

بهره منــد هســتند. 
ــالمی و  ــات اس ــازمان تبلیغ ــت س ــا حمای ب
ــوار و  ــون مداحــان بیشــتر اســتادان بزرگ کان
ــار  پیشکســوت  تجربه هــای خــود را در اختی
مداحــان قــرار می دهنــد و ایــن مســاله چراغ 
راهــی بــرای عالقه منــدان حضــور در ایــن 

عرصــه اســت.

 لزوم استفاده از منابع معتبر برای 
مدح اهل بیت )ع(

ــع  ــه مناب ــتناد ب ــزوم اس ــر ل ــی ب صادق بیگ
ــح کــرد: مجلســی  ــر در مداحــی، تصری معتب
ــل  ــندیده اه ــد، پس ــف باش ــه در آن تحری ک
بیــت )ع( نیســت. کســی کــه دم از مداحــی 
می زنــد، همیشــه بایــد از منابــع معتبــر 
ــوز  ــط س ــی فق ــر مداح ــد .هن ــتفاده کن اس

ــت.  ــدا نیس ص
بایــد مجلســی تحویــل داد کــه خــدای نکــرده 
حتــی کوچک تریــن جملــه تحریــف داری 
گفتــه نشــود در مــواردی دیــده و شــنیده 
ــت  ــل بی ــه اه ــبت هایی ب ــه نس ــود ک می ش
)ع( داده می شــود کــه جایــز نیســت. در 
ــزرگ  ــد آل هللا را ب ــت )ع( بای ــل بی ــدح اه م
نشــان داد و خــواری و خفــت بــرای دشــمنان 

ــت. خواس

 صدای خوش شرط کافی برای ورود به 
عرصه مداحی نیست

ــه  ــیب های عرص ــی از آس ــه برخ ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــتان ب ــی دوس ــفانه برخ ــزود: متأس ــی اف مداح
واســطه داشــتن صــدای خــوش و بــدون داشــتن 
عرصــه  ایــن  وارد  اطالعاتــی،  تریــن  کوچــک 
شــده اند و اینجــا بایــد مســئوالن امــر همــت کــرده 

ــند.  ــاره ای بیندیش و چ
مــدح حســین و آل حســین شــاید ســخت نباشــد 
امــا راحــت هــم نیســت. زیــرا هــر ســخن جایــی و 

هــر نکتــه مکانــی دارد. 
برخــی بزرگــواران حتــی دعاهــای ســاده را هــم در 
روخوانــی اشــکال دارنــد، بعــد بــدون توجــه قصــد 
اداره مجلــس عزیــزان فاطمــه )ع( را دارنــد و ایــن 
ــای  ــی نرخ ه ــه حت جــای بســی تاســف اســت ک
عینــه  بــه  و  از مــردم می گیرنــد  نیــز  کالنــی 

منبرفروشــی می کننــد.

باید و نبایدهای مداحی بانوان 

معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
ــای  ــت: جاذبه ه ــاری گف ــال و بختی ــگری چهارمح و گردش
گردشــگری زمســتانه اســتان کــه بــرای گردشــگران حادثــه 

خیزنــد در انتظــار تخصیــص اعتبــار هســتند.
حیــدر صادقــی، اظهــار کــرد: اکنــون، مکان هــای ناشــناخته 
ــع  ــه گردشــگران واق ــورد توج ــود در اســتان بیشــتر م موج
از ۱۰ کانــون گردشــگری اســتان در  بیــش  می شــود و 

ــتند. ــیر هس ــازی مس ــت ایمن س اولوی
ــازی  ــرای ایمن  س ــی ب ــار مل ــه اعتب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــرای مســیرهای  ــی ب ــه می شــود ول ــر گرفت ســواحل در نظ
کوهســتانی اعتبــاری تخصیــص داده نمی شــود، افــزود: بــه 
ــازی  ــرای ایمن س ــگری ب ــون گردش ــر کان ــط ه ــور متوس ط
ــه  ــاز دارد ک ــار نی ــان اعتب ــون توم ــا ۳۰۰ میلی مســیر، ۲۵۰ ت

تاکنــون اعتبــاری بــرای آن هــا تخصیــص داده نشــده اســت.
صادقــی گفــت: متاســفانه گردشــگران و کوهنوردانی کــه وارد 
ــه و  ــه منطق ــبت ب ــی نس ــنایی کامل ــوند، آش ــتان می ش اس
کانون هــای گردشــگری ندارنــد و همیــن امــر موجــب 

ــود. ــراد می ش ــرای اف ــه ب ــاد حادث ایج
طبیعت  محــور  اینکــه گردشــگری  بــه  اشــاره  بــا  وی 
انجــام می شــود،  تورهــای گردشــگری  از طریــق  تنهــا 
وارد  کــه  گردشــگرانی  اســت  الزم  کــرد:  خاطرنشــان 
کانون هــای گردشــگری می شــوند عــالوه بــر شــناخت 
مــکان مــورد نظــر، از تورهــای گروهــی و مــورد اعتمــاد و از 
ــکان  ــرا اس ــد زی ــدام کنن ــافرتی اق ــای مس ــق آژانس ه طری
ــام ــا انج ــق توره ــه از طری ــی الزم در منطق ــب و ایمن  مناس

 می شود.

رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران شهرســتان زرنــد گفــت: 
ســی و دومیــن یــادواره ۵۹ شــهید شــهر خانــوک همزمــان بــا 

اربعیــن حســینی برگــزار می شــود.
ــث  ــهدا باع ــادواره ش ــزاری ی ــت: برگ ــرب اظهار  داش ــین ع حس
ــا آرمان هــای انقــالب شــده و  ــد کشــور ب آشــنایی نســل جدی
ــهادت  ــار و ش ــگ ایث ــج فرهن ــدف تروی ــا ه ــا ب ــن برنامه ه ای
ــه ســاالنه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــزار می شــود.وی ب ــه برگ در جامع
حــدود ۹۰ یــادواره شــهدا در شهرســتان زرنــد برگــزار می شــود 
ــی و ســتاد  ــای مذهب ــا توســط هیئت ه ــن یادواره ه ــت: ای گف

ــود. ــزار می ش ــی برگ ــال مردم ــهدا و کام ــای ش یادواره ه
رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران شهرســتان زرنــد 
ــش از  ــون بی ــاری تاکن ــال ج ــدای س ــه از ابت ــان اینک ــا بی ب
ــت  ــده اس ــزار ش ــد برگ ــتان زرن ــهدا در شهرس ــادواره ش ۵۰ ی

ــران  ــران، ای ــهدا و ایثارگ ــون ش ــت خ ــه برک ــروز ب ــزود: ام اف
اســالمی از امنیــت و ســربلندی برخــوردار اســت و یــاد و نــام 
پرافتخــار حماســه آفرینان دوران دفــاع مقــدس بــرای انســان 

ــت. ــن اس افتخارآفری
وی از برگــزاری ســی و دومیــن یــادواره شــهدای شــهر خانــوک 
ــرد:  ــر داد و خاطرنشــان ک ــن حســینی خب ــا اربعی ــان ب همزم
یــادواره ۵۹ شــهید شــهر خانــوک و دو شــهید گمنــام مدفون در 
ایــن شــهر روز پنجشــنبه ۱8 آبان مــاه جــاری از ســاعت ۹:۳۰ 

ــزار می شــود. ــه برگ دقیق
ــادواره حجت االســالم  ــن ی ــان اینکــه ســخنران ای ــا بی عــرب ب
و المســلمین دکتــر ناصــر رفیعــی اســت گفــت: یــادواره 
شــهدای شــهر خانــوک در تکیــه حضــرت ابوالفضــل)ع( ایــن 

ــود. ــزار می ش ــهر برگ ش

 جاذبه های گردشگری زمستانه چهارمحال و بختیاری 
در انتظار تخصیص بودجه

یادواره شهدای شهر خانوک 
همزمان با اربعین حسینی برگزار می شود

دادنامه
 کالســه پرونــده : ۹6۰4۷6 شــماره دادنامــه 
 ۹6/۷/۳۰ مــورخ   ۹6۰۹۹۷6۷۹۳۷۰۲86۳  :
مرجع رســیدگی : شــعبه ۷شــورای حــل اختالف  
خواهــان محمــد نجیمــی فرزنــد قاســم اصفهان 
بــازار بــزرگ روبــروی مســجد ذوالفقار فروشــگاه 
ــودی  ــم محم ــده اعظ ــی    خوان ــد نجیم محم
ــا  ــورا ب ــکان  ش ــول الم ــی  مجه ــد قبونعل فرزن
ــه  ــذ نظری ــده و اخ ــات پرون ــه محتوی ــت ب عنای
مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم 
ــه صــدور رای مــی   ــادرت ب ــه شــرح آتــی مب و ب
ــالف در  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــد رای قاض نمای
ــد قاســم  خصــوص دعــوی محمدنجیمــی فرزن
ــی   ــودی فرزندقبونعل ــم محم ــت اعظ ــه طرفی ب
ــه  ــک ب ــه چ ــال  وج ــته ۱۳۵۰۰۰۰۰ ری ــه خواس ب
ــورخ ۹۵/۱/۱۵ و ۷۹4۷۲۵  ــماره ۷۹4۷۲4 م ش
ــه  ــک کشــاورزی   ب ــده بان ــورخ ۹۵/۲/۱۵ عه م
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 
ــک و  ــدق چ ــر مص ــی تصوی ــت تقدیم دادخواس
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 
ــان از  ــوی خواه ــه دع ــاع نســبت ب ــام دف در مق
ــوی  ــذا دع ــت ل ــوده اس ــه ننم ــراز و ارای ــود اب خ
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد ۳۱۰و۳۱۳ قانــون تجــارت 
و ۱۹8و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲ قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
پرداخــت مبلــغ ســیزده میلیــون و پانصــد هــزار  
ریــال  بابــت اصــل خواســته و چهــار صــدو 
بیســت وهشــت هــزار و هفتصــد و پنجــاه  ریــال 
ــر  ــارت تاخی ــی و و  خس ــه دادرس ــت هزین باب
تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف 
ــم  ــرای حک ــخ اج ــا تاری ۹۵/۱/۱۵ و ۹۵/۲/۱۵ ت
در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای 
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس 
از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس 
ــت روز  ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه ــام مهل از اتم
قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 
اصفهــان مــی باشــد .م الــف ۲۵۰۵۷قاضــی 

ــان  ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــعبه ۷ ش ش

دادنامه 
کالســه پرونــده : ۹6۰۷6۵ شــماره دادنامــه : 
۹6۰۹۹۷6۷۹۳۷۰۲866 مــورخ ۹6/۷/۳۰ مرجــع 
رســیدگی : شــعبه ۷شــورای حــل اختــالف  
خواهــان ابراهیــم بــدر علیشــاه فرزندخلیــل  خ 
ابــن ســینا چهــارراه ابــن ســینا مجتمــع عالمــه 
مجلســی پ ۲۰   خوانــده محمــد علــی جــوکار 
ــا  ــول المــکان شــورا ب ــی  مجه ــی نق ــد عل فرزن
ــه  ــده و اخــذ نظری ــات پرون ــه محتوی عنایــت ب
ــیدگی را  ــم رس ــورا خت ــا ش ــورتی اعض مش

اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای 
مــی  نمایــد رای قاضــی شــورای حــل اختــالف 
در خصــوص دعــوی ابراهیــم بــدر علیشــاه فرزند 
خلیــل بــه طرفیــت محمــد علــی جــوکار فرزنــد 
ــال  وجــه  ــه خواســته ۵۰۰۰۰۰۰۰ ری ــی نقــی  ب عل
چــک بــه شــماره ۱۵۹۱/6۰6444/46 مــورخ 
۹6/۵/۳۰ عهــده بانــک ملــت   بــه انضمــام 
مطلــق خســارات قانونــی بــا توجه به دادخواســت 
تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهــی عــدم 
پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور 
در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان 
ــده علــی  در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه خوان
رغــم ابــالغ قانونــی در جلســه رســیدگی حضــور 
نداشــته و هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند 
ــه  و محکمــه پســندی در مقــام دفــاع نســبت ب
ــوده  ــه ننم ــراز و ارای ــود اب ــان از خ ــوی خواه دع
اســت لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت 
بــه نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد ۳۱۰و۳۱۳ 
قانــون تجــارت و ۱۹8و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲ قانــون 
ــت  ــه محکومی ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس آئی
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ پنجــاه میلیــون 
و  خواســته  اصــل  بابــت  ریــال    )۵۰۰۰۰۰۰۰(
ــت  ــال)8۱۵۰۰۰( باب ــزده هــزار  ری هشــتصد و پان
ــه از  ــر تادی ــارت تاخی ــی و  خس ــه دادرس هزین
ــا  تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف ۹6/۵/۳۰ت
تاریــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و 
ــی و ظــرف  ــد رای صــادره غیاب ــی نمای ــالم م اع
مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهی 
در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم 

ــان مــی باشــد  ــی اصفه عمومــی حقوق
ــل  ــورای ح ــعبه ۷ ش ــی ش ــف ۲۵۰۵۳قاض م ال

ــان  ــالف اصفه اخت

دادنامه 
کالســه پرونــده : ۹6۰۵6۰ شــماره دادنامــه : 
۹6۰۹۹۷6۷۹۳۵۰۲۵۱۷ مــورخ ۹6/۷/۲۷ مرجــع 
رســیدگی : شــعبه ۵شــورای حــل اختــالف  
اصفهــان  زاده  جمشــیدی  محمــد  خواهــان 
ــالب پ ۳۲     ــوی آب و فاض ــی ک ــان فروغ خیاب
ــول  ــانی  مجه ــدی سمس ــه محم ــده عبدال خوان
المــکان  شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده 
و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم 
رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه 
صــدور رای مــی  نمایــد رای قاضــی شــورای حــل 
اختــالف در خصــوص دعــوی محمــد جمشــیدی 
زاده بــه طرفیــت عبدالــه محمــدی سمســانی  به 
ــک  ــه چ ــال  وج ــه ۵۵۰۰۰۰۰۰ ری ــته مطالب خواس
ــده  ــای 4۲۷۷4۷و ۳6۷۲۲۹ عه ــماره ه ــه ش ب
بانــک کشــاورزی   بــه انضمــام مطلــق خســارات 
قانونــی بــا توجــه بــه دادخواســت تقدیمــی 
تصویــر مصــدق چــک و گواهــی عــدم پرداخــت 
توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در اشــتغال 
ــه  ــان در مطالب ــده و اســتحقاق خواه ــه خوان ذم
وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــالغ 

ــته و  ــور نداش ــیدگی حض ــه رس ــی در جلس قانون
هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه 
پســندی در مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی 
خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا 
ــه نظــر  ــت ب ــده ثاب ــه خوان دعــوی خواهــان علی
ــون  ــه اســتناد مــواد ۳۱۰و۳۱۳ قان میرســد کــه ب
آئیــن  قانــون  و ۱۹8و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲  تجــارت 
دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده 
بابــت  بــه پرداخــت مبلــغ ۵۵۰۰۰۰۰۰ ریــال  
ــه  ــت هزین ــال باب ــته و 8۷۷۵۰۰ ری ــل خواس اص
دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر 
ــا  رســید چــک موصــوف ۹۰/4/۲۰ و ۹6/۲/۲۵ ت
تاریــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و 
ــی و ظــرف  ــد رای صــادره غیاب ــی نمای ــالم م اع
مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهی 
در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم 

ــان مــی باشــد . ــی اصفه عمومــی حقوق
ــل  ــورای ح ــعبه ۵ ش ــی ش ــف ۲۵۰۵۰قاض م ال

ــان ــالف اصفه اخت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه ۹6۰6۱8 خواه ــده کالس ــوص پرون در خص
ــه  ــی برمطالب ــتی مبن ــری دادخواس ــدی باق مه
ــم  ــور تقدی ــا بهرامپ ــت علیرض ــه طرفی ــه    ب وج
نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز یکشــنبه 
مــورخ ۹6/۹/۱۹ســاعت 4:۰۰تعییــن گردیــده 
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب ــت . باعنای اس
خوانــده حســب تقاضــای خواهــان مســتندا بــه 
مــاده ۷۳ قانــون آئیــن دادرســی مدنــی، مراتــب 
در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت 
ــان خ  ــع در اصفه ــن شــعبه واق ــه ای رســیدگی ب
ــع  ــارراه وکال  مجتم ــمالی چه ــدوق ش ــیخ ص ش
ــالف    ــل اخت ــورای ح ــرم ش ــع ح ــهدای مداف ش
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 

ــد شــد. مقتضــی اتخــاذ خواه
شــماره: ۲4۹8۹م الــف دفتــر شــعبه ۳۱  شــورای 

حــل اختــالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه ۹6۰6۱۹ خواه ــده کالس ــوص پرون در خص
ــه  ــی برمطالب ــتی مبن ــری دادخواس ــدی باق مه
ــم  ــور تقدی ــا بهرامپ ــت علیرض ــه طرفی ــه    ب وج
نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز یکشــنبه   
مــورخ ۹6/۹/۱۹ســاعت ۳:۳۰تعییــن گردیــده 
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب ــت . باعنای اس
خوانــده حســب تقاضــای خواهــان مســتندا بــه 
مــاده ۷۳ قانــون آئیــن دادرســی مدنــی، مراتــب 
در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت 
ــان خ  ــع در اصفه ــن شــعبه واق ــه ای رســیدگی ب
ــع  ــارراه وکال  مجتم ــمالی چه ــدوق ش ــیخ ص ش
ــالف    ــل اخت ــورای ح ــرم ش ــع ح ــهدای مداف ش
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 

را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 

ــد شــد. مقتضــی اتخــاذ خواه
شــماره: ۲4۹۹۰م الــف دفتــر شــعبه ۳۱  شــورای 

حــل اختــالف اصفهــا ن 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه ۹6۰۵۰۰ خواه ــده کالس ــوص پرون در خص
ــد  ــای محم ــت) آق ــه وکال ــمندیجان ب محمدس
ــه  ــه    ب ــی برمطالب ــتی مبن ــی( دادخواس اعالی
طرفیــت یوســف نامداریــان  تقدیــم نمــوده 
و وقــت رســیدگی بــرای روز .........   مــورخ 
ــت .  ــده اس ــن گردی ــاعت۳:۳۰ تعیی ۹6/۹/۱۹س
ــده  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب باعنای
حســب تقاضــای خواهــان مســتندا بــه مــاده ۷۳ 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی، مراتــب در جرایــد 
منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه 
ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان خ شــیخ صــدوق 
شــمالی چهــارراه وکال  مجتمــع شــهدای مدافــع 
حــرم شــورای حــل اختــالف   مراجعــه و نســخه 
ــد. در  ــم را اخــذ نمای ــی دادخواســت و ضمائ ثان
ــالغ  ــت رســیدگی اب ــدم حضــور در وق صــورت ع
قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 

خواهــد شــد.
شــماره: ۲4۹۹4م الــف دفتــر شــعبه ۲۹  شــورای 

حــل اختــالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه ۹6۱۰۱۵ خواه ــده کالس ــوص پرون در خص
محمــد هادیــان دادخواســتی مبنــی برالــزام بــه 
ــه طرفیــت امیــد حســین پــور  انتقــال ســند   ب
مریکــی تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای 
ــر  ــورخ ۹6/۰۹/۲۰ســاعت ۱۲ظه روز دوشــنبه   م
ــول  ــه  مجه ــت ب ــده اســت . باعنای ــن گردی تعیی
المــکان بــودن خوانــده مراتــب در جرایــد منتشــر 
ــن  ــه ای ــیدگی ب ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ت
ــان   ــجاد- اول خیاب ــان س ــع در خیاب ــعبه واق ش
اربــاب – روبــه روی مدرســه نیلــی پــور – جنــب 
پســتی  پــالک ۵۷ کــد   – ســاختمان صبــا 
ــان  ــالف اصفه 8۱6۵۷۵644۱ شــورای حــل اخت
– شــعبه 6 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: ۲۵۰۰۰م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 6 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــده کالســه ۹6۰۵۵6 خواه در خصــوص پرون
مجتبــی شــامحمدی قهــاره دادخواســتی مبنــی 
بــر: مطالبــه ۵۲۳۰۰۰۰۰ ریــال  بــه طرفیــت 
احمــد عمویــی تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی 
ــر   ــاعت 4 عص ــورخ ۹6/۹/۲۱س ــرای روز......م ب
ــول  ــه  مجه ــت ب ــده اســت . باعنای ــن گردی تعیی
تقاضــای  حســب  خوانــده  بــودن  المــکان 

خواهــان برابــر مــاده ۷۳ قانــون آئیــن دادرســی 
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
ــان آتشــگاه- مجتمــع  ــدای خیاب در اصفهان-ابت
اصفهــان  اختــالف  حــل  شــورای   ۲ شــماره 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ مقتض
شــماره: ۲4۹4۲م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــماره دو ش ــع ش ۲۵ مجتم

ــان اصفه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه ۹6۱۰۱۹ خواه ــده کالس ــوص پرون در خص
محمــد علــی حمیــدی منــش بــا وکالــت )آقایان 
زارعــی وقانعیــان( دادخواســتی مبنــی برمطالبــه 
وجــه   بــه طرفیــت رحمــت هللا خلیلــی ،مهــرداد 
رحمتــی تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای 
روز ..........   مورخ۹6/۰۹/۲6ســاعت ۹:۰صبــح 
ــول  ــه  مجه ــت ب ــده اســت . باعنای ــن گردی تعیی
المــکان بــودن خوانــده مراتــب در جرایــد منتشــر 
ــن  ــه ای ــیدگی ب ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ت
ــان   ــجاد- اول خیاب ــان س ــع در خیاب ــعبه واق ش
اربــاب – روبــه روی مدرســه نیلــی پــور – جنــب 
پســتی  پــالک ۵۷ کــد   – ســاختمان صبــا 
ــان  ــالف اصفه 8۱6۵۷۵644۱ شــورای حــل اخت
– شــعبه ۹ 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: ۲۵۰۱۵م الــف مدیــر دفتــر شــعبه ۹ 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــده کالســه ۹6۰۵64 خواه در خصــوص پرون
ــی  ــتی مبن ــران دادخواس ــوه گ ــی جل ــید عل س
بــر: مطالبــه ۱۰4۵6۷۹۱۵ ریــال بانضمــام مطلــق 
خســارات  بــه طرفیــت وحیــد شــمدانی تقدیــم 
ــرای روز ....   مــورخ  نمــوده و وقــت رســیدگی ب
ــده اســت .  ــن گردی ۹6/۹/۲۷ســاعت۵:۳۰ تعیی
ــده  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب باعنای
برابــر مــاده ۷۳  حســب تقاضــای خواهــان 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی ، مراتــب در جرایــد 
منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه 
ــان  ــدای خیاب ــع در اصفهان-ابت ــن شــعبه واق ای
آتشــگاه- مجتمــع شــماره ۲ شــورای حــل 
ثانــی  اختــالف اصفهــان مراجعــه و نســخه 
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت 
ــی   ــالغ قانون عــدم حضــور در وقــت رســیدگی اب
تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 

شــد.
شــماره: ۲۵۰4۷م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــماره دو ش ــع ش ۲۵ مجتم

ــان اصفه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه ۹6۱۰۳۰ خواهــان 
مطفــی قلعــه شــاهی دادخواســتی مبنــی 
ــی   ــعلی صائب ــت عباس ــه طرفی ــه    ب برمطالب
ــرای روز  ــیدگی ب ــت رس ــوده و وق ــم نم تقدی
ــن  ــاعت ۹:۳۰تعیی ــورخ ۹6/۱۰/4س .........   م
گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول المکان 
بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان 
مســتندا بــه مــاده ۷۳ قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی، مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده 
قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه 
ــمالی  ــدوق ش ــیخ ص ــان خ ش ــع در اصفه واق
چهــارراه وکال  مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم 
ــخه  ــه و نس ــالف   مراجع ــل اخت ــورای ح ش
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد.در 
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ 
قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی 

اتخــاذ خواهــد شــد.
  ۱۱ شــعبه  دفتــر  الــف  ۲۵۰۱۳م  شــماره: 

اصفهــان اختــالف  حــل  شــورای 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــعبه  ــه ۹6۰۹۷۰ ش ــده کالس ــوص پرون در خص
ــتی  ــی دادخواس ــدرت هللا جوان ــان ق ۵ خواه
مبنــی برمطالبــه وجــه  ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال بابــت 
ــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی    ســفته ب
ــو  ــدی خدی ــه و مه ــعید فقی ــت س ــه طرفی ب
بــرای  نمــوده و وقــت رســیدگی  یتقدیــم 
۹6/۱۰/۰6ســاعت  مــورخ  چهارشــنبه    روز 
۹:۳۰صبــح تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت 
ــده حســب  ــودن خوان ــه  مجهــول المــکان ب ب
تقاضــای خواهــان مســتندا بــه مــاده ۷۳ 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی، مراتــب در 
جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت 
رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان خ 
شــیخ صــدوق شــمالی چهــارراه وکال  مجتمــع 
شــهدای مدافــع حــرم ط ۲ شــعبه ۵ مراجعــه 
و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ 
نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی
شــماره: ۲4۹46م الــف مدیــر دفتــر شــعبه ۵  

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه ۹6۰۳84 خواهان 
ــزام   ــی برال ــری دادخواســتی مبن مرتضــی کبی
بــه طرفیــت خدیجــه رحمــن زاده تقدیــم 
نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز ...............   
مــورخ ۹6/۰۹/۲۷ســاعت 4:۳۰ عصــر تعییــن 
گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول المکان 
ــا  ــد منتشــر ت ــب در جرای ــده مرات ــودن خوان ب
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 
پســتی 8۱6۵۷۵644۱ شــورای حــل اختالف 
اصفهــان – شــعبه ۲8 مراجعــه و نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در 
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ 
ــی  ــم مقتض ــده  و تصمی ــی ش ــی  تلق قانون

اتخــاذ خواهــد شــد.
ــر شــعبه  ــر دفت ــف مدی شــماره: ۲4۹66 م  ال

ــان ۲8 شــورای حــل اختــالف اصفه

آگهی وقت رسیدگی 
 ۹6۱۰۱۰6۷۹44۰۱۲8۰  : ابالغنامــه  شــماره 
 ۹6۰۹۹86۷۹44۰۰۷۵۱  : پرونــده  شــماره 
شــماره بایگانــی شــعبه : ۹6۰۷۵۲ تاریــخ 
ــی  ــاد  آقاجان ــان فره ــم : ۹6/8/۷خواه تنظی
ــتی  ــمیان دادخواس ــا هاش ــت علیرض ــا وکال ب
ــی  ــرزاد  روحان ــای ف ــده آق ــت خوان ــه طرفی ب
فرزنــد ایــوب بــه خواســته مطالبــه مطــرح کــه 
ــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده  ب
 ۱4 شــعبه   ۹6۰۹۹86۷۹44۰۰۷۵۱ کالســه  
ــاده  ــوع م ــق موض ــتور دادگاه طب ــب دس حس
ــت  ــه عل ــی ب ــن دادرســی مدن ــون آئی ۷۳ قان
مجهــول المــکان بــودن خوانــده و در خواســت 
خواهــان  مراتــب یــک نوبــت در یکــی از 
ــا  ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش جرای
ــی  ــر آگه ــس از نش ــاه پ ــرف یکم ــده ظ خوان
و اطــالع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و 
ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم 
دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت 
ــوق جهــت رســیدگی حاضــر گــردد . ــرر ف مق
م الــف ۲۵۰۱4مســئول دفتــر شــعبه شــورای 
ــورای  ــی ش ــعبه ۱4 حقوق ــالف ش ــل اخت ح
ــهدای  ــع ش ــان ) مجتم ــالف اصفه ــل اخت ح

ــوری (  ــه ن ــرم – عاطف ــع ح مداف

 وقت رسیدگی 
شماره در خواست:۹6۱۰46۰۳۵۰۹۰۰۱۲۳شماره 
ــی  ــماره بایگان پرونده:۹6۰۹۹8۰۳۵۰۹۰۰4۰6ش
 ۹6/۰8/۰۷: تنظیــم  تاریــخ   ۹6۰46۹:
ــی  ــزاد قربان ــان به ــوی خواه ــوص دع درخص
بــه وکالــت ســعید صالحــی بطرفیــت خوانــده 
مهــران خنــدان نیــک بخواســته مطاللبــه وجه 
چــک دادخواســتی رابــه شــعبه ۹حقوقــی 
اصفهــان تقدیــم نمــوده اســت که دادخواســت 
مذکورثبــت وبــه تاریــخ۹6/۱۰/۱۲راس ســاعت 
ــه  ــر ب ــد نظ ــیدگی  میباش ــت رس ۹دارای وق
مجهــل المــکان بــودن خوانــده وبنــا بــه 
درخواســت خواهــان باتجویزمــاده ۷۳ قانــون 
ــت  ــک نوب ــب ی ــی مرات ــی مدن ــن دادرس آئی
ــده  ــا خوان ــاپ ت ــار چ ــر االنتش ــد کثی در جرای
ــه  ــیدگی در جلس ــان رس ــالع از زم ــن اط ضم

ــف ــردد.۲4۹۵۰/م ال ــر گ حاض
دادگاه   ۹ شــعبه  حقوقــی  دادگاه  منشــی   

عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان –
محمدرضــا محســنی اژیــه .

امروز سه شنبه 16 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 571 روزنامه



اطالعرسانی8
دادنامه

 9609970354201149  : دادنامــه  شــماره   
تاریــخ تنظیــم : 96/8/2  شــماره پرونــده 
بایگانــی  شــماره   950998035950279  :
کالســه  پرونــده   960559  : شــعبه 
دادگاه   116 شــعبه   950998035950279
کیفــری دو مجتمــع امــور تجــاری و بازرگانــی 
شــهر ســتان اصفهــان 116 جزایــی ســابق 
ــماره 9608870354201149  ــی ش تصمیمنهای
فرزنــد  نقــدی  ســروش  شــاکی:آقای 
اصفهان-اصفهــان  نشــانی  بــه  محمدرضــا 
بــاال روبــروی کارخانــه زمــزم  بــاغ  چهــار 
مجتمــع پارســیان واحــد 311  متهمیــن : 
ــی  ــی قل ــد ول ــم زاده فرزن ــوذر کری ــای اب １.اق
１.2. خانــم ناهیــد رحمنــی فرزنــد فضــل 
الــه  3. آقــای ســعید یوســفی فرزنــد احمــد 
دادگاه  کالهبــرداری   در  مشــارکت   : اتهــام 
پــس از بررســی محتویــات پرونــده ختــم 
ــد  ــا اســتعانت از خداون رســیدگی را اعــالم و ب
ــدور  ــه ص ــادرت ب ــر مب ــرح زی ــه ش ــال ب متع
رای مینمایــد.رای دادگاه  درخصــوص اتهــام 
آقــای 1- ابــوذر کریــم زاده فرزنــد ولــی قلــی 
ــم  ــد احمــد 3- خان 2- ســعید یوســفی فرزن
ــارکت  ــر مش ــه دائرب ــر س ــی ه ــد رحمت ناهی
در کالهبــرداری بــه مبلــغ 12110512 ریــال 
موضــوع شــکایت شــاکی آقــای ســروش 
نقــدی فرزنــد محمــد رضــا نظربــه محتویــات 
پرونــده و کیفــر خواســت صــادره از دادســرای 
عمومــی و انقــالب اصفهــان و شــکایت شــاکی 
ــت حســاب بانکــی  خصوصــی، مالحظــه پرین
انجــام  هــای  اســتعالم  پاســخ   ، شــاکی 
شــده ازشــرکت مخابــرات و بانــک مربوطــه و 
متــواری بــودن متهمیــن و عــدم حضــور جهت 
دفــاع علــی رغــم ابــالغ هــای مکــرر و نظربــه 
ســایر قرائــن و امــارات موجــود در پرونــده بــه 
ــرح  ــه ش ــردگان ب ــکاری نامب ــر دادگاه بزه نظ
فــوق محــرز تشــخیص فلــذا مســتندا بــه 
مــاده یــک قانــون تشــدید مجــازات مرتکبیــن 
ــت  ــرداری و رعای ــالس و کالهب ــاء ، اخت ارتش
مــاده 125 قانــون مجــازات اســالمی حکــم بــه 
ــه پرداخــت  ــردگان هریــک ب محکومیــت نامب
ــه  ــک ب ــاکی و هری ــق ش ــور در ح ــغ مذک مبل
پرداخــت همیــن مبلــغ در حــق صنــدوق 
ــدام  ــدی و هرک ــزای نق ــوان ج ــه عن ــت ب دول
بــه تحمــل یــک ســال حبــس تعزیــری صــادر 
ــی و  ــی تلق ــن رای غیاب ــی دارد . ای ــالم م واع
ظــرف 20 روز از تاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــی 
درایــن دادگاه وســپس ظــرف 20 روز قابــل 
تجدیدنظــر خواهــی در محاکــم تجدیدنظــر 

ــی باشــد  ــان م اســتان اصفه
دادگاه   11 شــعبه  رئیــس   .25029 الــف  م 

بیگــی کیفــری دو اصفهــان - حســین 

دادنامه
 9609970354201143  : دادنامــه  شــماره 
شــماره   1396/8/2  : تنظیــم  تاریــخ 
شــماره   9509980359501875  : پرونــده 
بایگانــی شــعبه : 960552 پرونــده کالســه 
دادگاه   116 شــعبه   9509980359501875
کیفــری دو مجتمــع امــور تجــاری و بازرگانــی 
شهرســتان اصفهــان )116 جزایــی ســابق( 
تصمیــم نهای شــماره 1143 997035420 960 
ــن  ــد بهم ــفیعی فرزن ــزاد ش ــاکی:آقای به ش
بــه نشــانی اســتان اصفهــان - شهرســتان 
خیابــان   - اصفهــان  شــهر   - اصفهــان 
جامی-خیابــان  شــمالی-خیابان  کاشــانی 
ــا:  ــام ه ــالک 33  . اته ــهبازی - پ علیرضاش
ــس  ــل دادگاه پ ــرداری 2. جع ۔۔۔۔۔۔۔1- کالهب
از بررســی محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی 
ــه  ــد متعــال ب ــا اســتعانت از خداون اعــالم و ب
شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مینمایــد.

رای دادگاه   درخصــوص اتهــام آقــای رضــا 
خاکــی فرزنــد رحیــم دائربــر کالهبــرداری 
بــه مبلــغ 9137934 ریــال موضــوع شــکایت 
ــن  ــد بهم ــزاد شــفیعی فرزن ــای به شــاکی آق
ــت  ــر خواس ــده کیف ــات پرون ــه محتوی ــر ب نظ
دادســرای عمومــی و انقــالب اصفهان شــکایت 
شــاکی خصوصــی، مالحظــه پرینــت حســاب 
بانکــی شــاکی پاســخ اســتعالم هــای انجــام 
شــده از بانــک مربوطــه متــواری بــودن متهــم 
و عــدم حضــور جهــت دفــاع علــی رغــم ابــالغ 
هــای مکــرر و نظربــه ســایر قرائــن و امــارات 
ــه نظــر دادگاه بزهــکاری  ــده ب موجــود در پرون
ــه  ــذا مســتندا ب ــرده محــرز تشــخیص فل نامب
مــاده یــک قانــون تشــدید مجــازات مرتکبیــن 
ــه  ــم ب ــرداری حک ــالس و کالهب ارتشــاء ، اخت
محکومیــت نامبــرده بــه پرداخــت مبلــغ مذکور 
در حــق شــاکی و بــه پرداخــت مبلــغ مذکور در 
حــق صنــدوق دولــت بــه عنــوان جــزای نقــدی 
و تحمــل یــک ســال حبــس تعزیــری صــادر 
ــی و  ــی تلق ــن رای غیاب ــی دارد ای ــالم م واع
ظــرف 20 روز از تاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــی 
ــل  ــرف 20 روز قاب ــپس ظ ــن دادگاه و س درای
تجدیدنظــر خواهــی در محاکــم تجدیدنظــر 

ــد . ــی باش ــان م ــتان اصفه اس
دادگاه   116 رئیــس شــعبه   25030 الــف  م 

کیفــری دو اصفهــان - حســین بیگــی

دادنامه
 9609970354201118  : دادنامــه  شــماره 
 9509980359501580  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ تنظیــم : 96/7/29 شــماره بایگانــی 
 1580 کالســه  960532پرونــده  شــعبه: 
950998035950 شــعبه 116 دادگاه کیفری دو 
مجتمــع امــور تجــاری و بازرگانــی شهرســتان 
اصفهــان )116 جزایــی ســابق( تصمیــم نهایــی 
شــماره 1118 960997035420 شــاکی:خانم 
ــانی  ــه نش ــا ب ــد رض ــک فرزن ــژاد نی ــا ن ماندان

اصفهــان - اصفهــان خ جــی بلــوار سروســتان 
ک مجلســی پ 20 واحــد 1 متهمیــن :  1. 
آقــای فردیــن مهــدوی دیگــه ســرا بــه نشــانی 
اصفهان-اصفهــان خ جــی بلــوار سروســتان ک 
مجلســی پ 20 واحــد 1 – 2- . آقــای فرهــاد 
مهرابــی فــر بــه مجهــول المــکان  اتهــام: 
مشــارکت در کالهبــرداری بــه تاریــخ 96/7/29 
ــری  ــعبه 116 کیف ــه ش ــرر جلس ــت مق در وق
ــل  ــده ذی ــا کنن ــدی امض ــه تص ــان ب دو اصفه
ــه 960532ک  ــده کالس ــت پرون ــکیل اس تش
ــردد  ــی گ ــه م ــت مالحظ ــر اس ــت نظ 116 تح
ــده دادســتان  ــن و نماین ــه شــاکی و متهمی ک
بررســی  از  پــس  دادگاه  ندارنــد  حضــور 
محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و 
بــا اســتعانت از خداونــد متعــال بــه شــرح زیر 
ــد.رای دادگاه   ــدور رای مینمای ــه ص ــادرت ب مب
در خصــوص اتهــام آقایــان 1- فردیــن مهــدوی 
فرهــاد   -2 قلــی  جعفــر  فرزنــد  دیگســرا 
مهرابــی فــر فرزنــد رمضــان دائربــر مشــارکت 
ــال  ــغ 40887051 ری ــه مبل ــرداری ب در کالهب
ماندانــا  خانــم  شــاکی  شــکایت  موضــوع 
ــات  ــه محتوی ــا نظرب ــد رض ــک فرزن ــژاد نی ن
پرونــده و کیفــر خواســت صــادره .از دادســرای 
عمومــی وانقــالب اصفهــان و شــکایت شــاکی 
ــت حســاب بانکــی  خصوصــی، مالحظــه پرین
شــاکی ، پاســخ اســتعاالم هایــی انجــام 
شــده ازشــرکت مخابــرات و بانــک مربوطــه و 
متــواری بــودن متهمیــن و عــدم حضــور جهت 
دفــاع علــی رغــم ابــالغ هــای مکــرر و نظربــه 
ســایر قرائــن و امــارات موجــود در پرونــده بــه 
ــرح  ــه ش ــردگان ب ــکاری نامب ــر دادگاه بزه نظ
فــوق محــرز تشــخیص فلــذا مســتندا بــه 
مــاده یــک قانــون تشــدید مجــازات مرتکبیــن 
ارتشــاء، اختــالس و کالهبــرداری و رعایــت 
مــاده 125 قانــون مجــازات اســالمی حکــم بــه 
ــه پرداخــت  ــردگان هریــک ب محکومیــت نامب
ــه  ــک ب ــاکی و هری ــق ش ــور در ح ــغ مذک مبل
پرداخــت همیــن مبلــغ در حــق صنــدوق 
ــدام  ــدی و هرک ــزای نق ــوان ج ــه عن ــت ب دول
بــه تحمــل یــک ســال حبــس تعزیــری صــادر 
ــی و  ــی تلق ــن رای غیاب ــی دارد . ای ــالم م واع
ظــرف 20 روز از تاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــی 
درایــن دادگاه وســپس ظــرف 20 روز قابــل 
تجدیدنظــر خواهــی در محاکــم تجدیدنظــر 

ــد . ــی باش ــان م ــتان اصفه اس
دادگاه   116 شــعبه  25028رئیــس  الــف  م 

کیفــری دو اصفهــان - حســین بیگــی

 دادنامه 
شماره دادنامه : 9609970354201098

شــماره   96/7/24  : تنظیــم  تاریــخ   
شــماره   9509980359500488  : پرونــده 
بایگانــی شــعبه : 960546 پرونــده کالســه 
دادگاه   116 شــعبه   9509980359500488
کیفــری دو مجتمــع امــور تجــاری و بازرگانــی 
شهرســتان اصفهــان )116 جزایــی ســابق( 
ــی شــماره9609970354201098  ــم نهای تصمی
شــاکی:خانم ناهیــد شــفیعی سروســتانی 
ــان  ــانی اصفهان-اصفه ــه نش ــان ب ــد ام فرزن
ــای  ــد اســتادان انته ــب ک جدی ــزار جری خ ه
گلســتان 1 شــرقی پ 29 ط 3 .0متهمیــن :1. 
ــد 2.  ــد حمی ــان فرزن ــعود جعفری ــای مس آق
آقــای رضــا شــفیعی فرزنــد کاظــم همگــی بــه 
ــارکت  ــام : مش ــکان  اته ــول الم ــانی مجه نش
بررســی  از  پــس  دادگاه  کالهبــرداری   در 
ــالم  ــیدگی را اع ــم رس ــده خت ــات پرون محتوی
ــه شــرح  ــد متعــال ب ــا اســتعانت از خداون و ب
زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مینمایــد.رای 
دادگاه درخصــوص اتهــام 1- رضــا شــفیعی 
فرزنــد کاظــم و 2- مســعود جعفریــان فرزنــد 
ــه  ــرداری ب ــارکت در کالهب ــر مش ــد دائرب حمی
مبلــغ 1130 7290 ریــال موضــوع شــکایت 
شــاکی ناهیــد شــفیعی سروســتانی نظــر بــه 
ــادره  ــت ص ــر خواس ــده و کیف ــات پرون محتوی
از دادســرای عمومــی و انقــالب اصفهــان و 
شــکایت شــاکی خصوصــی، مالحظــه پرینــت 
حســاب بانکــی شــاکی ، پاســخ اســتعالم 
هــای انجــام شــده از شــرکت مخابــرات و 
ــن و  ــودن متهمی ــواری ب ــه و مت ــک مربوط بان
ــالغ  ــی رغــم اب ــاع عل عــدم حضــور جهــت دف
هــای مکــرر و نظــر بــه ســایر قرائــن و امــارات 
ــه نظــر دادگاه بزهــکاری  ــده ب موجــود در پرون
نامبــردگان بــه شــرح فــوق محــرز تشــخیص 
فلــذا مســتندا بــه مــاده یــک قانــون تشــدید 
و  اختــالس  ارتشــاء،  مرتکبیــن  مجــازات 
قانــون   125 مــاده  رعایــت  و  کالهبــرداری 
مجــازات اســالمی حکــم بــه محکومیــت 
نامبــردگان هریــک بــه پرداخــت مبلــغ مذکــور 
درحــق شــاکی و هریــک بــه پرداخــت همیــن 
مبلــغ در حــق صنــدوق دولــت بــه عنــوان 
جــزای نقــدی و هرکــدام بــه تحمــل یک ســال 
حبــس تعزیــری صــادر واعــالم مــی دارد. ایــن 
رای غیابــی تلقــی و ظــرف 20 روز از تاریــخ 
ابــالغ قابــل واخواهــی درایــن دادگاه وســپس 
ظــرف 20 روز قابــل تجدیدنظــر خواهــی در 
محاکــم تجدیدنظــر اســتان اصفهــان مــی 

ــد . باش
رئیــس شــعبه 116 دادگاه کیفــری دو اصفهــان 

- حســین بیگــی م الــف ف 25023

دادنامه
شماره دادنامه : 9609970354201096

شــماره   96/7/24  : تنظیــم  تاریــخ 
شــماره   9509980359501637  : پرونــده 
بایگانــی شــعبه : 960555پرونــده کالســه 
دادگاه   116 شــعبه   9509980359501637
کیفــری دو مجتمــع امــور تجــاری و بازرگانــی 
شهرســتان اصفهــان )116 جزایــی ســابق( 

 997035420  1096 شــماره  نهــای  تصمیــم 
960 شــاکی: خانــم فاطمــه پزنــده فرزنــد 
ــان خ  ــان - اصفه ــانی اصفه ــه نش ــدی ب مه
ســروش روبــروی مســجد الغفــور ک بحــری 
کــش رنجبــر روبــروی بــن جوالیــی زادگان پ 
340 متهم:خانــم ســپیده عزیــزی بــه نشــانی 

مجهــول المــکان  اتهــام: کالهبــرداری  
دادگاه پــس از بررســی محتویــات پرونــده 
ختــم رســیدگی اعــالم و بــا اســتعانت از 
ــه  ــادرت ب ــر مب ــه شــرح زی ــد متعــال ب خداون
ــد.رای دادگاه : درخصــوص  صــدور رای مینمای
ــد محمــد  ــم ســپیده عزیــزی فرزن ــام خان اته
ــغ 12900000  ــه مبل ــرداری ب ــر کالهب رضــا دائرب
ریــال موضــوع شــکایت خانــم فاطمــه پزنــده 
ــده  ــات پرون ــه محتوی ــر ب ــدی نظ ــد مه فرزن
ــالب  ــی وانق ــرای عموم ــت دادس ــر خواس کیف
خصوصــی،  شــاکی  شــکایت  اصفهــان 
ــاکی ،  ــی ش ــاب بانک ــت حس ــه پرین مالحظ
پاســخ اســتعالم هــای انجــام شــده ازشــرکت 
ــودن  ــواری ب ــه مت ــک مربوط ــرات و بان مخاب
متهــم و عــدم حضــور جهــت دفــاع علــی رغــم 
ــن و  ــایر قرائ ــه س ــرر و نظرب ــای مک ــالغ ه اب
ــر دادگاه  ــه نظ ــده ب ــود در پرون ــارات موج ام
ــرز  ــوق مح ــرح ف ــه ش ــرده ب ــکاری نامب بزه
تشــخیص فلــذا مســتندا بــه مــاده یــک 
ــن ارتشــاء ،  ــازات مرتکبی ــون تشــدید مج قان
اختــالس و کالهبــرداری حکــم بــه محکومیــت 
ــق  ــور درح ــغ مذک ــت مبل ــه پرداخ ــرده ب نامب
شــاکی و پرداخــت همیــن مبلــغ در حــق 
ــدی و  ــزای نق ــوان ج ــه عن ــت ب ــدوق دول صن
ــادر  ــری ص ــس تعزی ــال حب ــک س ــل ی تحم
ــی و  ــی تلق ــن رای غیاب ــی دارد. ای ــالم م واع
ظــرف 20 روز از تاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــی 
ــل  ــرف 20 روز قاب ــپس ظ ــن دادگاه و س درای
تجدیدنظــر خواهــی در محاگــم تجدیدنظــر 

ــد . ــی باش ــان م ــتان اصفه اس
دادگاه   116 شــعبه  الف25025رئیــس  م 
بیگــی  حســین   – اصفهــان  دو  کیفــری 

دادنامه
 9609970354201139  : دادنامــه  شــماره 
پرونــده  شــماره   96/8/1  : تنظیــم  تاریــخ 
بایگانــی  شــماره   9409980359500495  :
کالســه  پرونــده   960533  : شــعبه 
دادگاه   116 شــعبه   9409980359500495
کیفــری دو مجتمــع امــور تجــاری و بازرگانــی 
شهرســتان اصفهــان )116 جزایــی ســابق( 
تصمیــم نهــای شــماره 1139 960997035420

شــاکی: آقــای محســن تــرک زاده فرزنــد 
بــه نشــانی شهرســتان اصفهــان خ  علــی 
ــن مطهــری  ــکار ب ــی ک شــهید آب عالمــه امین
ــیرزادی  ــم ش ــای قاس ــن :1. آق پ 16 متهمی
فرزنــد غالمرضــا بــه نشــانی 2. خانــم ســهیال 
بابایــی حصــاری فرزنــد اصحــاب بــه نشــانی 
1۔ تحصیــل  هــا  :اتهــام  المــکان  مجهــول 
ــا ســوء اســتفادہ  ــق نامشــروع ی ــال از طری م
و تقلــب از امتیــازات 2- کالهبــرداری  3- 
ســرقت اینترنتــی دادگاه پــس از بررســی 
محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی اعــالم و بــا 
ــر  ــه شــرح زی ــد متعــال ب اســتعانت از خداون
ــد.رای دادگاه   ــدور رای مینمای ــه ص ــادرت ب مب
در خصــوص اتهــام آقــای 1- قاســم شــیرزادی 
فرزنــد غالمرضــا 2- خانــم ســهیال بابایــی 
حصــاری دائربــر مشــارکت در کالهبــرداری 
بــه مبلــغ 11999 299 ریــال موضــوع شــکایت 
شــاکی آقــای محســن تــرک زاده فرزنــد علــی 
ــت  ــر خواس ــده و کیف ــات پرون ــه محتوی نظرب
صــادره از دادســرای عمومــی وانقــالب اصفهان 
مالحظــه  خصوصــی،  شــاکی  شــکایت  و 
پرینــت حســاب بانکــی شــاکی ، پاســخ 
ازشــرکت  شــده  انجــام  هــای  اســتعالم 
ــودن  ــرات و بانــک مربوطــه و متــواری ب مخاب
ــی  ــاع عل ــت دف ــدم حضــور جه ــن و ع متهمی
ــایر  ــه س ــر ب ــرر و نظ ــای مک ــالغ ه ــم اب رغ
قرائــن و امــارات موجــود در پرونــده بــه نظــر 
ــوق  ــه شــرح ف ــردگان ب ــکاری نامب دادگاه بزه
ــاده  ــه م ــتندًا ب ــذا مس ــخیص فل ــرز تش مح
مرتکبیــن  مجــازات  تشــدید  قانــون  یــک 
ارتشــاء، اختــالس و کالهبــرداری و رعایــت 
مــاده 125 قانــون مجــازات اســالمی حکــم بــه 
ــه پرداخــت  ــردگان هریــک ب محکومیــت نامب
ــه  ــک ب ــاکی و هری ــق ش ــور در ح ــغ مذک مبل
پرداخــت همیــن مبلــغ در حــق صنــدوق 
ــدام  ــدی و هرک ــزای نق ــوان ج ــه عن ــت ب دول
بــه تحمــل یــک ســال حبــس تعزیــری صــادر 
ــی و  ــی تلق ــن رای غیاب ــی دارد. ای ــالم م واع
ظــرف 20 روز از تاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــی 
ــل  ــرف 20 روز قاب ــپس ظ ــن دادگاه و س در ای
تجدیدنظــر خواهــی در محاکــم تجدیدنظــر 

ــد . ــی باش ــان م ــتان اصفه اس
رئیــس شــعبه 116 دادگاه کیفــری دو اصفهــان 

- حســین بیگــی م الــف 25032

دادنامه
 9609970354201159  : دادنامــه  شــماره 
پرونــده  : 96/8/4 شــماره  تنظیــم  تاریــخ 
بایگانــی  شــماره   9509980359500660  :
 60 کالســه  پرونــده    960578  : شــعبه 
دادگاه   116 شــعبه   95099803595006
کیفــری دو مجتمــع امــور تجــاری و بازرگانــی 
شهرســتان اصفهــان )116 جزایــی ســابق( 
ــرا  ــاکی:خانم زه ــماره ش ــی ش ــم نهای تصمی
محمــدی فرزنــد اســماعیل بــه نشــانی خ 
ــار  ــی دوم کن ــی اصفهان ــاالر خ صاف ــی خ ت ج
ــن :1.  ــن: متهمی ــی ســنگک پ 6 متامی نانوای
آقــای حســن ابراهیمــی فرزنــد ابوالفتــح  2. 
ــه  ــزاد ب ــد علی ــد فرزن ــی بخــش بلن ــای عل آق
ــارکت  ــام: مش ــکان اته ــول الم ــانی مجه نش

ــات  ــه محتوی ــرداری دادگاه باتوجــه ب در کالهب
پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم وبااســتعانت 
ــدور رای  ــه ص ــادرت ب ــال مب ــد متع از خداون
اتهــام  خصــوص  :در  دادگاه  رای  مینمایــد 
ــد ابوالفتــح  ــای 1- حســن ابراهیمــی فرزن آق
2- علــی بخشــی )بخــش بلنــد ( هــر دو 
ــغ  ــه مبل ــرداری ب ــارکت در کالهب ــر مش دائرب
ــاکی  ــکایت ش ــوع ش ــال موض 24519085 ری
خانــم زهــرا محمــدی فرزنــد اســماعیل نظربــه 
ــادره  ــت ص ــر خواس ــده و کیف ــات پرون محتوی
از دادســرای عمومــی و انقــالب اصفهــان و 
شــکایت شــاکی خصوصــی، مالحظــه پرینــت 
حســاب بانکــی شــاکی ، پاســخ اســتعالم 
از شــرکت مخابــرات  انجــام شــده  هــای 
وبانــک مربوطــه و متــواری بــودن متهمیــن و 
ــالغ  ــی رغــم اب ــاع عل عــدم حضــور جهــت دف
هــای مکــرر و نظربــه ســایر قرائــن و امــارات 
ــه نظــر دادگاه بزهــکاری  ــده ب موجــود در پرون
نامبــردگان بــه شــرح فــوق محــرز تشــخیص 
فلــذا مســتندا بــه مــاده یــک قانــون تشــدید 
و  اختــالس   ، ارتشــاء  مرتکبیــن  مجــازات 
قانــون   125 مــاده  رعایــت  و  کالهبــرداری 
مجــازات اســالمی حکــم بــه محکومیــت 
نامبــردگان هریــک بــه پرداخــت مبلــغ مذکــور 
در حــق شــاکی و هریــک بــه پرداخــت همیــن 
مبلــغ در حــق صنــدوق دولــت بــه عنــوان 
ــک  ــل ی ــه تحم ــدام ب ــر ک ــدی و ه جــزای نق
ــی  ــالم م ــادر واع ــری ص ــس تعزی ــال حب س
و ظــرف 20  تلقــی  غیابــی  رای  ایــن  دارد. 
ــن  ــی درای ــل واخواه ــالغ قاب ــخ اب روز از تاری
دادگاه وســپس ظــرف تجدیدنظــر خواهــی 
ــان مــی  در محاکــم تجدیدنظــر اســتان اصفه

ــد .  باش
م الــف 25034 رئیــس شــعبه 116 دادگاه 

کیفــری دو اصفهــان - حســین بیگــی

دادنامه 
 9609970350801191  : دادنامــه  شــماره 
شــماره    1396/7/19: تنظیــم  تاریــخ 
9609980350800589،9609  : هــا  پرونــده 
 ،9509980350800744  ،980350800682
دادگاه   8 شــعبه   9609980350800649
عمومــی حقوقــی مجتمــع امــور تجــاری و 
تصمیــم  اصفهــان  ســتان  شــهر  بازرگانــی 
ــی شــعبه هــا :  نهایــی شــماره  شــماره بایگان

960664،960765،950941و960732
پرونــده هــای کالســه 9509980350800744و 
9609980350800589،960998035080064
دادگاه   8 شــعبه   9609980350800682 و   9
تجــاری  امــور  مجتمــع  حقوقــی  عمومــی 
تصمیــم  اصفهــان  شهرســتان  بازرگانــی  و 
ــا  ــای رض ــا: 1. آق ــان ه ــماره  خواه ــی ش نهای
موســی خانــی فرزنــد محمدعلــی بــه نشــانی 
ــاده  ــدای ج ــرودگاه- ابت ــاده ف ــان- ج اصفه
قهجاورســتان شــرکت خوبــان نــوش ســپاهان 
کــد پســتی 8531681641 شــماره همــراه 
ــت 35810592 2.  ــماره ثاب 09130830939 ش
ــه  ــور ب ــاه پ ــد ش ــی فرزن ــعید کیهان ــای س آق
ــاال  ــارراه ب ــان - خ چه ــانی اصفهان-اصفه نش
- ک شــماره 30- پ 99 3. آقــای مهدیقلــی 
بهرامــی ســامانی فرزنــد رضــا بــه نشــانی 
ــتان  ــاری - شهرس ــال وبختی ــتان چهارمح اس
ــام ک  ــان ام ســامان - شــهر ســامان - خیاب
ــاعد  ــای س ــر 4. اق ــت نیلوف ــن بس ــن ب بهم
نشــانی  بــه  الــه  فرزنــد ســیف  شــیرانی 
بــاغ  ابــادی - ک  اصفهــان - خ شــمس 
جنــت - پ 23- واحــد 2 خوانــدگان:1. آقــای 
احمدرضــا موســی خانــی فرزنــد محمــد علــی 
2. آقــای امیررضــا موســی خانــی فرزنــد 
محمــد علــی 3. آقــای اشــرف الســادات 
اســداللهی فرزنــد احمــد 4. اقــای الهــام 
موســی خانــی فرزنــد محمــد علــی همگــی به 
نشــانی اصفهــان-خ حکیــم شــفائی ســوم - 
مجتمــع حکیــم شــفائی - ســاختمان نیلوفــر 
واحــد بــی 1- پ 1 5. آقــای علیرضــا موســی 
ــک  ــای فران ــی 6 آق ــد محمــد عل ــی فرزن خان
ــی  ــی همگ ــد عل ــد محم ــی فرزن ــی خان موس
بــه نشــانی اصفهــان-خ حکیــم شــفائی ســوم 
ــوک نســترن  - مجتمــع حکیــم شــفائی - بل
- طبقــه هفتــم - واحــد ســی 7 پ 7. آقــای 
فرشــته موســی خانــی فرزنــد محمــد علــی 8 
آقــای کبــری جــان نثــاری الدانــی فرزنــد رضــا 
9. آقــای فریبــا موســی خانــی فرزنــد محمــد 
علــی 10. اقــای فــرح نــاز موســی خانــی 
فرزنــد محمــد علــی همگــی بــه نشــانی 
اصفهــان-خ حکیــم شــفائی ســوم - مجتمــع 
ــه  ــترن - طبق ــوک نس ــفائی - بل ــم ش حکی
هفتــم - واحــد ســی 7 پ 7 11. آقــای کبــری 
ــای  ــد رضــا 12. آق ــی فرزن ــاری الدان ــان نث ج
احمدرضــا موســی خانــی فرزنــد محمــد علــی 
ــد  ــی فرزن ــی خان ــاز موس ــرح ن ــای ف 13. آق
محمــد علــی 14. آقــای فریبــا موســی خانــی 
فرزنــد محمــد علــی 15. آقــای امیررضــا 
موســی خانــی فرزنــد محمــد علــی 16. آقــای 
الهــام موســی خانــی فرزنــد محمــد علــی 17. 
ــد محمــد  ــی فرزن ــک موســی خان ــای فران آق
خانــی  موســی  فرشــته  آقــای   .18 علــی 
ــای رضــا موســی  ــی 19. آق ــد محمــد عل فرزن
ــرف  ــای اش ــی 20. آق ــد محمدعل ــی فرزن خان
ــی  ــد همگ ــد احم ــداللهی فرزن ــادات اس الس
بــه نشــانی اصفهان-شــرکت صنعتــی - جــی 
- شــرکت کافــی کــوال 21. آقــای اشــرف 
الســادات اســداللهی فرزنــد احمــد 22. آقــای 
احمدرضــا موســی خانــی فرزنــد محمــد علــی 
23. آقــای فرشــته موســی خانــی فرزنــد 
محمــد علــی 24. آقــای فریبــا موســی خانــی 
فرزنــد محمــد علــی 25. آقــای امیررضــا 
موســی خانــی فرزنــد محمــد علــی 26. آقــای 

الهــام موســی خانــی فرزنــد محمــد علــی 27. 
اقــای فــرح نــاز موســی خانــی فرزنــد محمــد 
علــی 28. اقــای فرانــک موســی خانــی فرزنــد 
ــاری  ــری جــان نث ــی 29. اقــای کب محمــد عل
ــا  ــر رض ــای امی ــا 30. آق ــد رض ــی فرزن الدان
موســی خانــی فرزنــد محمــد علــی 31. آقــای 
فریبــا موســی خانــی فرزنــد محمــد علــی 32، 
ــد محمــد  ــی فرزن ــای فرشــته موســی خان آق
علــی 33، آقــای کبــری جــان نثــاری الدانــی 
فرزنــد رضــا 34 آقــای احمدرضــا موســی 
خانــی فرزنــد محمــد علــی 35. آقــای الهــام 
موســی خانــی فرزنــد محمــد علــی 36. آقــای 
فــرح نــاز موســی خانــی فرزنــد محمــد علــی 
37. آقــای فرانــک موســی خانــی فرزنــد 
ــادات  ــرف الس ــای اش ــی 38. آق ــد عل محم
ــه نشــانی  ــد احمــد همگــی ب اســداللهی فرزن
ــی جــی - شــرکت  ــان- شــهرک صنعت اصفه
ــی  ــی خان ــا موس ــای رض ــوال 39. آق ــی ک کاف
ــی  ــا موس ــای رض ــی 40. آق ــد محمدعل فرزن
خانــی فرزنــد محمدعلــی همگــی بــه نشــانی 
اســتان اصفهــان – شهرســتان اصفهــان - 
ــدای  ــرودگاه - ابت ــاده ف ــان - ج ــهر اصفه ش
جــاده قهجاورســتان - شــرکت خوبــان نــوش 
ســپاهان کدپســتی 8531681641 همــراه . 
09130830939خواســته هــا: 1. صــدور حکــم 
ــا توجــه  ــث  دادگاه ب ورشکســتگی 2. وارد ثال
بــه اوراق و محتویــات پرونــده و بــا اســتعانت 
ــالم  ــیدگی را اع ــم رس ــال خت ــد متع از خداون
و بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور و 
ــن  ــد رای دادگاه در ای ــی نمای ــای رای م انش
ــی  ــای رضــا موســی خان ــان اق ــده خواه پرون
ــم  ــدگان خان ــت خوان ــه طرفی ــتی ب دادخواس
ــی  ــان 1- کبــری جــان نثــاری الدان هــا و اقای
اشــرف   -3 خانــی  موســی  علیرضــا   -2
موســی  فرانــک   -4 اســدالهی  الســادات 
ــا  ــی 6- فرحن ــی خان ــام موس ــی 5- اله خان
از موســی خانــی 7-فریبــا موســی خانــی 
8فرشــته موســی خانــی 9-امیــر رضــا موســی 
ــه  ــی ب ــی خان ــا موس ــد رض ــی 10- احم خان
خواســته صــدور حکــم بــه اعــالم ورشکســتگی 
مــورث خواهــان و خوانــدگان مرحــوم محمــد 
علــی موســی خانــی تقدیــم و بیــان کــرده کــه 
امــورث ایشــان در تاریــخ 1394/09/15 فــوت 
ــه  ــادی داشــته ک ــون زی ــه دی ــوده ک و تاجــر ب
متوقــف از پرداخــت ان کــه درخواســت صــد و 
حکــم بــه ورشکســتگی ایشــان را دارد اقایــان 
مهدیقلــی بهرامــی و ســعید کیهانــی شــاهپور 
ــه  و ســاعد شــیرانی هــر یــک دادخواســتی ب
ــم  ــی تقدی ــان اصل ــای خواه ــته رد ادع خواس
و بیــان کــرده ایشــان دارای ســهام و مــال 
ــت  ــد، دادگاه جه ــی باش ــف نم ــوده و متوق ب
ــی  ــه کارشناس ــوع را ب ــوع ، موض ــراز موض اح
رشــته حســابداری ارجــاع کــه کارشــناس 
ــد  ــوم محم ــرده مرح ــان ک ــده دادگاه بی برگزی
ــد و فــروش  ــی در کار خری ــی موســی خان عل
امــوال منقــول دخالــت داشــته و کارخانــه 
و  انــدازی کــرده  راه  و  تاســیس  را  هایــی 
میــزان 16028051 493 بدهــکار و از ســال 
ای  حــده  علــی  پرداختــی  هیــچ   1387
ــوالت  ــرکت محص ــهام ش ــته و دارای س نداش
غذایــی خوئــی و شــرکت خوبــان نــوش بــوده 
ــز داشــته اســت دادگاه  ــن نی ــه زمی و دو قطع
نظــر بــه دادخواســت تقدیمــی خواهــان و 
ــد و  ــه خری ــه اینکــه مــورث خواهــان ب نظــر ب
ــادرت مــی نمــوده  فــروش امــوال منقــول مب
و  اســت  انــدازی کــرده  راه  دو کارخانــه  و 
تاجــر محســوب مــی گــردد کــه حســاب 
ــات  ــارت عملی ــون تج ــاده 2 قان ــد 1 و 4 م بن
تجــاری محســوب مــی گــردد و نظــر بــه 
اینکــه شــخصی خواهــان حســب مســتندات 
موجــود و نظــر کارشناســی در پرداخــت دیــون 
ــود  ــون خ ــه دی ــادر و تادی ــف و ق ــود متوق خ
ــاده  ــه حســب م ــه اینک ــر ب ــی باشــد و نظ نم
412 قانــون تجــارت و ورشکســتگی تاجــر 
ــردد  ــی گ ــل م ــون وی حاص ــت دی در پرداخ
ــی در دادگاه  ــوی اصل ــدگان دع ــه خوان و اینک
حاضــر نشــده و خواهانهــای وارد ثالــث دلیلــی 
ــراز  ــی تاجــر در پرداخــت اب ــوی دارای ــر تکاف ب
ــر ایــن توقــف و ورشکســتگی  نکــرده انــد بناب
مرحــوم محمــد علــی موســی خانــی بــه 
ــواد  ــه م ــتند ب ــوده و مس ــت ب ــر دادگاه ثاب نظ
و  4، 415 و 416 و 417 و 433 و 536   12
ــون اداره  ــاده 1 قان ــارت و م ــون تج 537 قان
تصفیــه و امــور ورشکســتگی حکــم بــه اعــالن 
توقــف  تاریــخ  بــا  نامبــرده  ورشکســتگی 
ــای  ــه رد ادع ــم ب ــال 1387 و حک ــدای س ابت
خواهانهــای دعــوی وارد ثالــث صــادر و اعــالم 
مــی گــردد . و ضمــن صــدور حکــم قــرار مهــر 
و مــوم امــوال تاجــر ورشکســته صــادر و اعــالم 
مــی گــردد تــا توســط اداره تصفیــه نســبت بــه 
اجــرای مهــر و مــوم و تصفیــه امــوال ایشــان 
و پرداخــت دیــون و وصــول مطالبــات تــا 
ختــم تصفیــه اقــدام گــردد رای صــادره موقتــا 
ــواد 536  ــب م ــته و حس ــرا داش ــت اج قابلی
ــل  ــرف ده روز قاب ــرف ظ ــون از ط و 537 قان
ــم  ــراض و از طــرف اشــخاص ذینفــع مقی اعت
ــاه و از طــرف اشــخاص  ــران ظــرف یــک م ای
ذینفــع مقیــم خــارج از ایــران ظــرف دو مــاه از 

ــی باشــد ــراض م ــل اعت ــالن قاب ــخ اع تاری
م الــف25048 رئیــس شــعبه هشــتم دادگاه 
عمومــی حقوقــی مجتمــع تجــاری و بازرگانــی 
شهرســتان اصفهــان - علیرضــا شــمس اژیــه

احضار متهم 
پیشــنویس آگهــی مهــدی آقایــی فرزنــد 
ــت و  ــت در امان ــام خیان ــه اته ــول ب عبدالرس
موادگــی  شــکایت  موضــوع  کالهبردارگــی 
و محمــد جوادهــر دو صادقــی در پرونــده 

ــت  ــی تح ــعبه 21 بازپرس ــه 960214 ش کالس
تعقیــب اســت و ابــالغ احضاریــه بواســطه 
ممکــن  او  اقامــت  محــل  نبــودن  معلــوم 
ــاده  ــده اســت بدینوســیله در اجــرای م نگردی
ــون آییــن دادرســی در امــور کیفــری  174 قان
ــک  ــرف ی ــا ظ ــالغ ت ــرده اب ــام ب ــه ن ــب ب مرات
مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی در شــعبه 31 
انقــالب  و  عمومــی  دادســرای  بازپرســی 
اصفهــان مجتمــع شــماره 3 واقــع در خیابــان 
حابــر بــن عبدالــه انصــاری جهــت پاســخگویی 
ــورت  ــود در ص ــر ش ــش حاض ــام خوی ــه اته ب
عــدم حضــور پــس ازیــک مــاه از تاریــخ 
انتشــار آگهــی اقــدام قانونــی معمــول خواهــد 

ــد .  ش
م الــف 25007 بازپــرس شــعبه 21 دادســرای 

عمومــی وانقــالب 

دادنامه 
 9609970354201099  : دادنامــه  شــماره 
ــده :  ــماره پرون ــم : 96/7/25 ش ــخ تنظی تاری
9509980359501390 شــماره بایگانــی شــعبه 
ــه 9509980359501390  960083پرونده کالس
ــور  ــع ام ــری دو مجتم ــعبه 116 دادگاه کیف ش
تجــاری و بازرگانــی شــهر ســتان اصفهــان 
)116 جزایــی ســابق ( تصمیــم نهایــی شــماره 
 : کالســه  پرونــده   9609970354201099
دادگاه   116 شــعبه   9509980359501390
کیفــری دو مجتمــع امــور تجــاری  و بازرگانــی 
شــهر ســتان اصفهــان   )116 جزایــی ســابق( 
تصمیــم نهایــی شــماره 1099 997035420 
ــی  ــری رنان ــول جعف ــای رس ــاکی: آق 960  ش
ــان  ــه نشــانی اصفهان-اصفه ــد حســن ب فرزن
رهنــان خ شــریف شــرقی ک 51 ک ش فتــح 
ــر  ــول جعف ــخصی رس ــزل ش ــی من ــه رفیع ال
ــد  ــوری فرزن ــرا گل ن ــم زه ــن: 1. خان متهمی
ــه خ  ــران زعفرانی ــانی ته ــه نش ــرادوا ب آر تیخم
علــی حســینی خ کوهســار پ18 و 2 2. آقــای 
امیــر پورفتحــی جــو کنــدان فرزنــد بهــراد بــه 
نشــانی تهــران منیریــه خ فیــض الهــی ک 
بنفشــه پ8 3. آقــای عبدالحکیــم رزاقــی 
ــکان   ــول الم ــه نشــانی مجه ــان ب ــد عثم فرزن
فرزنــد  مهــران شــجاعی  آقــای ســید   .4
ــتی  ــماره پس ــران ش ــانی ته ــه نش ــین ب حس
9186165471  اتهــام: کالهبــرداری پرونــده 
کالســه 9509980359501390 شــعبه 116امــور 
تجــاری و بازرگانــی شهرســتان اصفهــان )116 
جزایــی ســابق( تصمیــم نهایــی شــماره 1099 
بررســی  از  پــس  دادگاه   960  997035420
ــالم  ــیدگی را اع ــم رس ــده خت ــات پرون محتوی
ــه شــرح  ــد متعــال ب ــا اســتعانت از خداون و ب
زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مینمایــد.رای  
ــم 1-  ــان و خان ــام اقای دادگاه درخصــوص اته
ــور فتحــی 2- ســید مهــران شــجاعی  ــر پ امی
3- زهــرا گل نــوروزی 4- عبدالحکیــم رزاقــی 
ــه  ــرداری ب ــر مشــارکت در کالهب همگــی دائرب
مبلــغ 192072591 ریــال موضــوع شــکایت 
شــاکی اقــای رســول جعفــری رنانــی نظــر بــه 
ــادره  ــت ص ــر خواس ــده وکیف ــات پرون محتوی
از  دادســرای عمومــی وانقــالب اصفهــان و 
شــکایت شــاکی خصوصــی، مالحظــه پرینــت 
حســاب بانکــی شــاکی ، پاســخ اســتعالم 
هــای انجــام شــده از شــرکت مخابــرات و 
ــن و  ــودن متهمی ــواری ب ــه و مت ــک مربوط بان
ــالغ  ــی رغــم اب ــاع عل عــدم حضــور جهــت دف
هــای مکــرر و نظــر بــه ســایر قرائــن و امــارات 
ــه نظــر دادگاه بزهــکاری  ــده ب موجــود در پرون
نامبــردگان بــه شــرح فــوق محــرز تشــخیص 
فلــذا مســتندا بــه مــاده یــک قانــون تشــدید 
و  اختــالس   ، ارتشــاء  مرتکبیــن  مجــازات 
قانــون   125 مــاده  رعایــت  و  کالهبــرداری 
مجــازات اســالمی حکــم بــه محکومیــت 
نامبــردگان هریــک بــه پرداخــت مبلــغ مذکــور 
درحــق شــاکی و هریــک بــه پرداخــت همیــن 
مبلــغ در حــق صنــدوق دولــت بــه عنــوان 
ــک  ــل ی ــه تحم ــدام ب ــر ک ــدی و ه جــزای نق
ــی  ــالم م ــادر واع ــری ص ــس تعزی ــال حب س
دارد . ایــن رای غیابــی تلقــی و ظــرف 20 روز 
از تاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــی درایــن دادگاه 
تجدیدنظــر  قابــل  روز   20 ظــرف  وســپس 
اســتان  تجدیدنظــر  محاکــم  در  خواهــی 

ــد . ــی باش ــان م اصفه
دادگاه   116 شــعبه  25018رئیــس  الــف  م 

بیگــی اصفهــان – حســین  دو  کیفــری 

احضار متهم 
 19 960371شــعبه  کالســه  پرونــده  در 
انقــالب  و  عمومــی  دادســرای  بازپرســی 
ــای  ــه آق ــکایتی علی ــان ش ــتان اصفه شهرس
ــب عمــدی و  ــام تخری ــه اته ــد ربیعــی ب حمی
ــه  ــیدگی ب ــت رس ــداره جه ــی باق ــدرت نمای ق
ــن  ــه ای ــر ب ــد. نظ ــاع گردی ــعبه ارج ــن ش ای
کــه متهــم مجهــول المــکان مــی باشــند 
حســب مــاده ی 174 قانــون آییــن دادرســی 
امــور  در  انقــالب  و  عمومــی  دادگاههــای 
کیفــری مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
کثیــر االنتشــار آگهــی مــی شــود تــا متهمیــن 
از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه 
ــالم  ــن اع ــا ضم ــه ت ــه مراجع ــعبه مربوط ش
نشــانی کامــل خــود جهــت پاســخ گویــی بــه 
اتهــام وارد و دفــاع از خــود حاضــر گــردد. 
در صــورت عــدم حضــور دادســرا تصمیــم 
ــر  ــه ذک ــود.الزم ب مقتضــی اتخــاذ خواهــد نم
ــر عهــده امــور  ــه انتشــار آگهــی ب اســت هزین
ــی دادگســتری کل اســتان اصفهــان مــی  مال

ــد. باش
نوزدهــم  شــعبه  بازپــرس   25011 الــف  م 
انقــالب  و  عمومــی  دادســرای  بازپرســی 
ــک ــماره ی ــع ش ــان  مجتم ــتان اصفه شهرس

 آگهی احضار 
احتراما پیرو نامه 960800 مورخ 96/5/23 

نظــر بــه اینکــه آقــای عبــاس رضایــی در 
حســب  ب14   960  800 کالســه  پرونــده 
ــا  ــد رض ــول فرزن ــالد گش ــای می ــکایت آق ش
بــه اتهــام مشــارکت در ســرقت موتورســیکلت 
ــب مــی  ــن بازپرســی تحــت تعقی از طــرف ای
باشــد و ابــالغ احضاریــه نیــز بــه واســطه 
معلــوم نبــودن محــل اقامــت میســر نگردیــده 
لــذا بدیــن وســیله در اجــرای مــاده 174 
ــه  ــب ب ــری مرات ــی کیف ــن دادرس ــون آئیی قان
ــدت  ــرف م ــا ظ ــردد ت ــی گ ــالغ م ــرده اب نامب
یــک مــاه ازتاریــخ انتشــار آگهــی تاریــخ 
انتشــار آگهــی در شــعبه چهاردهــم بازپرســی 
دادســرای عمومــی و انقــالب مجتمــع شــماره 
پنــج اصفهــان واقــع در خیابــان شــریعتی 
ــتی  ــهید بهش ــی ش ــع قضائ ــاختمان مجتم س
جهــت پاســخگویی بــه اتهــام خویــش حاضــر 
شــوند. در صــورت عــدم حضــور پــس از یکمــاه 
ــه  ــی ب ــدام قانون ــی اق ــار آگه ــخ انتش از تاری
ــر  ــه نش ــن هزین ــد در  ضم ــد آم ــل خواه عم
ــی  ــت م ــتری پرداخ ــرف دادگس ــی از ط اگه

ــردد. . گ
م الــف 25069 بازپــرس شــعبه چهاردهــم 
اصفهــان  انقــالب   و  عمومــی  دادســرای 

زاده  رئیــس  رضــا  ســیدمحمد 

نظریه کارشناسی 
ریاســت محتــرم شــعبه اول شــورای حــل 
اختــالف اصفهــان احترامــًا عطــف بــه پرونــده 
کالســه 960388 موضــوع دادخواســت خانــم 
نــگار عزیــز پــور ترزنــق فرزنــد عســکر متولــد 
60 تحصیــالت دیلــم - خانــه دار علیــه آقــای 
ســید مصطفــی حســینی شــمس آبــادی 
فرزنــد علــی ، مجهــول المــکان ، بــه خواســته 
ــه  ــترک ب ــد مش ــه و فرزن ــه زوج ــه نفق مطالب
ــه در  ــاند. اینجانب ــی رس ــی م ــتحضار عال اس
موعــد مقــرر در دفتــر آن شــعبه محتــرم 
ــده مطروحــه  ــه پرون ــس از مطالع حاضــر و پ
بــا خواهــان حضــورًا مصاحبــه نمــوده، نظــرات 
اطالعــات الزم کســب  و  اســتماع،  ایشــان 
گردیــد.  زوجیــن طبــق ســند رســمی در 
ــه عقــد دائــم یکدیگــر در  مــورخ 86/10/23 ب
آمــده انــد و حاصــل ایــن زندگــی یــک فرزنــد 
پســر بنــام ســید مــاکان متولــد 91 می باشــد، 
ــد مشــترک  ــه اتفــاق فرزن فعــاًل نیــز زوجــه ب
جــدای از زوج و تحــت حمایــت خانــواده 
اش زندگــی مــی کننــد  علیهــذا بــا توجــه بــه 
مطالــب فــوق و بررســی هــای الزم و مالحظــه 
مندرجــات پرونــده و شــئونات زوجــه و در 
نظــر گرفتــن نیازهــای ســنی فرزنــد مشــترک 
و بررســی وضعیــت معیشــتی زوج ، نفقــه 
ــی آن  ــرار کارشناس ــا ق ــق ب ــارالیها منطب مش
ــه مســکن  ــام هزین ــه انضم ــرم ب شــعبه محت
ــردد.   ــرآورد میگ ــن و ب ــل تعیی ــرح ذی ــه ش ب
نفقــه زوجــه بــه انضمــام هزینــه مســکن :  . 
. 1 - از تاریــخ 94/07/7 لغایــت 94/12/29 
 4/800/000 ماهیانــه  ریــال،   160/000 روزانــه 
از   -2 ریــال    27/680/000 و جمعــًا  ریــال 
تاریــخ 95/01/01 لغایــت 95/12/30 روزانــه 
 5/250/000 بــه  ماهیانــه   ، ریــال   175/000
ریــال و جمعــًا 64/050/000 ریــال  3 - از 
روزانــه   96/07/30 لغایــت   96/01/1 تاریــخ 
ــال و  ــه 700/000 /5 ری ــال ، ماهیان 190/000 ری
ــزارش :  ــه گ ــال  نتیج ــًا 41/040/000 ری جمع
ــق  ــور ترزن ــز پ ــگار عزی ــم ن ــه زوجــه : خان نفق
لغایــت  تاریــخ 94/7/7  از  فرزنــد عســکر 
ــال  ــغ کل 132/770/000 ری ــه مبل 96/7/30 ب
ــی  تعییــن و در صــورت برقــراری شــرایط فعل
و اســتحقاق زوجــه نفقــه وی تــا پایــان ســال 
بــرآورد  ریــال   5/700/000 ماهیانــه  جــاری 
: ســید  فرزنــد مشــترک  نفقــه  میگــردد. 
مــاکان حســینی 6 ســاله از تاریــخ 96/5/9 ) 
ثبــت دادخواســت ( لغایــت 96/7/30 روزانــه 
90/000 ریــال ،ماهیانــه 2700000 ریــال و جمعــًا 
7/560/000 ریــال تعییــن و بــه صــورت جــارى 
و مســتمر ماهیانــه 2/700/000ریــال بــرآورد 

ــردد.  میگ
م الــف 25062 دفتــر شــعبه اول مجتمــع 
شــماره یــک شــورای حــل اختــالف شهرســتان 

ــان  اصفه

آگهی وقت رسیدگی و دادخواست 
وضمائم به آقای علی برزگری   فرزند  

فرضعلی  علیرضا شیرپایی معروف 
به شهنام  

 9610106796301827  : ابالغنامــه  شــماره 
 9609986796300990  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   960991  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
ــی مکــی  ــم 96/08/07 خواهــان ســید عل تنظی
علــی  خوانــده  طرفیــت  بــه  دادخواســتی 
ــه  ــروف ب ــی مع ــیر پای ــا ش ــری ،علیرض برزگ
شــهنام بــه خواســته مطالبــه وجــه مطــرح 
کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره 
پرونــده کالســه 9609986796300990 شــعبه 
ــان  ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــی ش 33حقوق
)مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم ( ثبــت و 
ــاعت  ــخ 96/09/29س ــه تاری ــیدگی ب ــت رس وق
11:00 تعییــن  شــده اســت کــه حســب دســتور 
ــن  ــون آیی ــاده 73 قان ــوع م ــق موض دادگاه طب
دادرســی مدنــی  بعلــت مجهــول المــکان بــودن 
ــک  ــب ی ــان مرات ــده  و در خواســت خواه خوان
ــی  ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک نوب
مــی شــود تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از 
تاریــخ 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

ــرد . ــر گ ــیدگی حاض ــت رس ــوق جه ــرر ف مق
ــورای  ــعبه ش ــر ش ــئول دفت ــف 25056مس م ال
حــل اختــالف شــعبه 33حقوقــی شــورای حــل 
ــع  ــهدای مداف ــع ش ــان )مجتم ــالف اصفه اخت

حــرم (-عــزت ابراهیمــی
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9 توپ و تور
ذوب آهن ۹ میلیارد بدهی اش را 

پرداخت
باشــگاه ذوب آهــن ظــرف چهــار ســال گذشــته 
مبلــغ ۶ میلیــارد از بدهی هــای بازیکنــان و مربیــان 

ــت.  ــه اس ــابقش را پرداخت س
ــن،  ــگاه ذوب آه ــمی باش ــایت رس ــزارش س ــه گ ب
ــگاه  ــابداری باش ــی و حس ــت مال ــام مدیری ــا اع ب
فرهنگی ورزشــی ذوب آهــن اصفهــان، تاکنــون و 
ــه ۶  ــک ب ــی نزدی ــته رقم ــال گذش ــول ۴ س در ط
میلیــارد تومــان از مطالبــات و بدهی هــای تیــم 
فوتبــال باشــگاه بــه ۲۶ نفــر از افــراد حقیقــی 
ــی و خارجــی، سرپرســتان و  ــان داخل شــامل مربی
بازیکنــان داخلــی و خارجــی پرداخــت شــده اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه در مــدت ذکرشــده، مبلــغ 
ــه  ــات معوق ــا و مطالب ــان از بدهی ه ــارد توم ۳ میلی
تیم هــا و رشــته های دیگــر باشــگاه ذوب آهــن نیــز 

ــت.  ــده اس ــت ش پرداخ
گفتنــی اســت در ســند رســمی امــور مالــی باشــگاه 
ذوب آهــن، جمــع مبلــغ بدهــی بــه ۲ بازیکــن 
ــن  ــال ذوب آه ــم فوتب ــل تی ــال های قب ــی س خارج
ــی  ــترو مبلغ ــور کاس ــتویکف و ایگ ــو اس ــی آک یعن
حــدود ۲ میلیــارد و 700 میلیــون تومــان اســت 
ــا، باشــگاه  ــی فیف ــا حکــم رســمی دادگاه عال کــه ب

ــت. ــده اس ــت آن ش ــه پرداخ ــزم ب ــن مل ذوب آه

 مرگ دو مسئول والیبال 
در حادثه اتوبوس گنبد

قربــان توســن و آشــور طاغــن نافعــی پــس از 
ــران، در  ــال در ته ــیون والیب ــران فدراس ــه ناظ جلس
ــه گنبــد، اتوبوسشــان واژگــون شــد و  راه برگشــت ب

ــد.  ــلیم کردن ــن تس ــه جان آفری ــان ب ج
بــه  تهــران  اتوبــوس  واژگونــی  حادثــه  پــی  در 
گنبــد کــه عصــر روز یکشــنبه رخ داد، دو تــن از 
والیبــال  نام آشــنای  چهره هــای  و  پیشکســوتان 
گنبــد، متاســفانه در ایــن اتوبــوس حضــور داشــتند 
ــن  ــه جان آفری ــان ب ــه ج ــن حادث ــس از ای ــه پ ک

ــد.  ــلیم کردن تس
ــال  ــت والیب ــس هیئ ــم زاده، نایب رئی ــه ابراهی مرضی
ــار  ــنا، اظه ــا ایس ــو ب ــتان، در گفت وگ ــتان گلس اس
ــان توســن، دبیــر هیئــت والیبــال  کــرد: آقایــان قرب
از  نافعــی  طاغــن  آشــور  و  گلســتان  اســتان 
پیشکســوتان داوری و ناظــر فدراســیون والیبــال، در 
ــال  راه برگشــت از جلســه ناظــران فدراســیون والیب
ــوس  ــی اتوب ــه دلیــل واژگون ــد کــه متاســفانه ب بودن

ــد.  ــا رفتن ــک از دنی ــل دوم ورس ــد از تون بع
داور  نافعــی،  داوود  پــدر  نافعــی  طاغــن  آشــور 
برتــر، اســت.  لیــگ  بین المللــی حــال حاضــر 
ــر از  ــر دیگ ــوت و ۲۵ نف ــر ف ــه ۱۲ نف ــن حادث در ای
سرنشــینان مصــدوم شــدند کــه یکــی از آن هــا در 
ــه بیمارســتان  ــراد ب ــان شــد و ســایر اف محــل درم
ــا  ــن فوتی ه ــر از ای ــفانه ۲ نف ــدند. متاس ــل ش منتق

ــد. ــال بودن ــر ۴ س ــال زی ــودکان خردس ک

کوتاه اخبار 

 پرورش اندام ایران 
روی سکوی قهرمانی جهان

ــک  ــیک و فیزی ــادی کاس ــدام، ب ــرورش ان ــی پ ــم مل تی
کشــورمان بــا کســب ۱۱ مــدال رنگارنــگ بــرای چهارمیــن 
ســال پیاپــی، فاتــح ســکوی قهرمانــی جهــان در اســپانیا 

شــد. 
ــک  ــادی کاســیک و فیزی ــدام، ب ــرورش ان ملی پوشــان پ
ــدال  ــا، ۴ م ــدال ط ــب ۵ م ــا کس ــتند ب ــورمان توانس کش
نقــره و ۲ مــدال برنــز بــرای چهارمیــن ســال پیاپــی، 
فاتــح ســکوی قهرمانــی ۲0۱7 اســپانیا شــوند. طبــق اعــام 
ســایت فدراســیون نفــرات زیــر در ایــن رقابت هــا صاحــب 

مــدال شــدند:
محمدرضــا جعفــری، دســته قــدی ۱80 ســانتیمتر، بــادی 

کاســیک، مــدال طــا
ــادی  حســام خســروی، دســته قــدی ۱80+ ســانتیمتر، ب

کاســیک، مــدال طــا
محسن صمدی، وزن ۱00+کیلوگرم، مدال طا

حسین کاته، وزن 9۵ کیلوگرم، مدال طا
مهدی حیدری، وزن 70 کیلوگرم، مدال طا
مهدی قنواتی، وزن 90 کیلوگرم، مدال نقره

حامد محمودعینی، وزن 8۵ کیلوگرم، مدال نقره
داوود شکراله، وزن 80 کیلوگر، مدال نقره

اکبــر ســرباز، دســته قــدی ۱78 ســانتیمتر، فیزیــک، 
ــره ــدال نق م

مظاهــر تابانــی، وزن ۱00 کیلوگــرم، پــرورش انــدام، مــدال 
برنــز

ــک،  ــدی ۱7۳ ســانتیمتر، فیزی ــور، دســته ق شــنیتا لک پ
مــدال برنــز

ــدام  ــرورش ان ــی پ ــای جهان ــن دوره رقابت ه هفتادویکمی
ــادی کاســیک و  و دوازدهمیــن دوره مســابقات جهانــی ب
مســابقات فیزیــک بــه میزبانــی بنیــدورم اســپانیا ۱۱ تــا ۱۴ 

ــزار شــد.  ــاه برگ آبان م

 اردوی کیش استقاللی ها 
در هاله ای از ابهام

بــا توجــه بــه مشــکات پیــش آمــده برگــزاری 
ــت.  ــرار گرف ــام ق ــه ای از ابه ــتقال در هال اردوی اس
فرصــت  در  تــا  داشــتند  تصمیــم  اســتقالی ها 
تعطیلــی لیــگ برتــر بــرای برگــزاری اردو راهــی کیش 

ــوند.  ش
ایــن اردو قــرار بــود از روز ســه شــنبه برگــزار شــود امــا 
ــزاری  ــا برگ ــث شــده ت ــات باع ــم نشــدن امکان فراه

ایــن اردو در هالــه ای از ابهــام قــرار بگیــرد. 
ــل  ــل مح ــردن هت ــا ک ــه مهی ــق ب ــوز موف ــا هن آبی ه
اســتقرار و زمیــن چمــن نشــدند و بــه همیــن دلیــل 
ایــن احتمــال وجــود دارد کــه اردوی آبی هــا در 

ــود. ــزار نش ــش برگ ــره کی جزی

گروه ورزشدامون رشیدزاده
D.Rashidzade@eskimia.ir

ــه روز در  ــران روزب ــال ای ــتاره فوتب ــت س وضعی
ــت.  ــدن اس ــر ش ــال بغرنج ت ح

ســردار آزمــون بی شــک یکــی از آینده دارتریــن 
بازیکنــان فوتبــال ایــران اســت؛ بــا ایــن حــال 
در ســال منتهــی بــه جــام جهانــی ایــن 
ســتاره جــوان روزهــای کم فروغــی را ســپری 

می کنــد.
پیشــنهادهای  وجــود  بــا  آزمــون  ســردار 
جهــان  مهــم  لیگ هــای  از  وسوســه کننده 
ترجیــح داد در فوتبــال روســیه بــه فوتبالــش 

ــد.  ــه ده ادام
ــان  ــیاری از کارشناس ــم بس ــان ه ــان زم هم
ــال  ــب فوتب ــردار مناس ــه س ــد ک ــام کردن اع
روســیه نیســت و بایــد بــه باشــگاه های 
ــی  ــا در اقدام ــد؛ ام ــکان کن ــل م ــر نق بزرگ ت
عجیــب و ســؤال برانگیز او ترجیــح داد در 
روســیه بمانــد و بــا قربــان بردیــف همــکاری 

ــد.  کن
ــق پیش بینی هــا ســرانجام  ایــن ماجــرا مطاب
خوشــی نداشــت و ســتاره فوتبــال ایــران 
فصلــی بســیار کم فــروغ را در روســیه ســپری 
ــی در  ــه حت ــدی ک ــه ح ــم ب ــد؛ آن ه می کن
ترکیــب تیــم نه چنــدان مطــرح زوســتف، 

بیشــتر اوقــات نیمکت نشــین اســت.

 سون هیونگ مین
بهترین بازیکن آسیا

ایــن افــت فوتبالــی ســردار از چشــم رســانه های 
ــپورت در  ــس اس ــده و فاک ــم دور نمان ــان ه جه
ــون  ــر س ــال حاض ــرده در ح ــوان ک ــی عن گزارش
هیونــگ میــن، مهاجــم کــره ای تاتنهــام و عمــر 
ــر از آزمــون،  ــی باالت عبدالرحمــان  هافبــک امارات
در حــال حاضــر بهتریــن بازیکنــان آســیایی 

ــتند. هس

در ایــن گــزارش آمــده: ســون هیونــگ میــن در 
ــن بازیکــن در ســطح آســیا  حــال حاضــر بهتری
محســوب می شــود کــه در لیــگ برتــر انگلیــس، 
عملکــرد درخشــانی از خــود نشــان داده اســت. 
ــام  ــای تم ــخت تر از لیگ ه ــس س ــگ انگلی لی

ــن  ــی در ای ــل گلزن ــن دلی ــه همی ــت و ب دنیاس
لیــگ از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت. 
در  هســتند کــه  ژاپــن  از  بازیکــن  چندیــن 
بوندســلیگا عملکــرد خوبــی از خــود نشــان 
دادنــد. اخیــرا شــینجی کاکاوا توانســت رکــورددار 
گلزنــی در بوندســلیگا بیــن بازیکنــان ژاپنــی 

ــد. باش
ــردار  ــیایی س ــان آس ــن بازیکن ــن در بی همچنی
آزمــون هــم وجــود دارد کــه بایــد بتوانــد در 
نشــان  را  توانایــی اش  مهم تــری  لیگ هــای 
ــه  ــم ک ــد بپذیری ــل بای ــن دلی ــه همی ــد و ب ده
آزمــون و عمــر  بازیکنانــی همچــون ســردار 
عبدالرحمــان پایین تــر از ســونگ هیونــگ میــن 

ــد.  ــرار دارن ق
هرچنــد کــه ســون هیونــگ میــن ظرافــت بــازی 
عمــر عبدالرحمــان را نــدارد، ولــی هفتــه بــه 
ــش را  ــا توانایی های ــگ دنی ــن لی ــه در بهتری هفت

نشــان می دهــد. 
می تــوان لیــگ امــارات را لیگــی خــوب در قــاره 
ــال  ــگ فوتب ــا لی ــی ب ــرد، ول ــف ک ــیا توصی آس
انگلیــس و ســطح اروپــا قابــل مقایســه نیســت.

بعــد از ایــن دو بازیکــن، ســردار آزمــون توانســته 
بــود فوتبالــش را در روســیه بــه معــرض نمایش 
بگــذارد. بــازی در ایــن لیــگ ســخت باعث شــده 
تــا ایــن اســتعداد آســیایی بــا ســختی های 
زیــادی روبــه رو شــود. آزمــون کــه در حــال 

حاضــر ۲۳ ســال ســن دارد، نشــان داده کــه 
می توانــد در ســطوح باالتــری توانایی هایــش 
را نشــان دهــد. او در لیــگ قهرمانــان اروپــا 
عملکــرد خوبــی از خــودش نشــان داد. در حــال 
ــک  ــه ی ــد ب ــا بتوان ــیده ت ــت آن رس ــر وق حاض
ــود. ــل ش ــر منتق ــم بزرگ ت ــر و تی ــگ بزرگ ت لی

 ماجرای پیچیده سردار و بردیف
ســردار آزمــون بــرای رهایــی از وضعیــت فعلــی 
ــا  ــدارد؛ ام ــیه ن ــگ روس ــرار از لی ــز ف ــی ج راه
ــا  ــیاری از تیم ه ــه بس ــل ک ــل فص ــاف اوای برخ
ــون کمتــر تیمــی تمایــل  ــد، اکن خواهــان او بودن
ــود  ــا وج ــی دارد. ب ــردار ایران ــتخدام س ــه اس ب
ــد  ــی مانن ــازی کــردن آزمــون در لیگ های ــن ب ای
ــه  ــد ب ــس می توان ــپانیا و انگلی ــا اس ــا ی ایتالی

ــد.  ــک کن ــی او کم ــد فوتبال رش
ســردار در ســن ۲۳ ســالگی توانســته زیــر نظــر 
مربــی بزرگــی ماننــد کــی روش بدرخشــد و 
ــه  ــد ب ــی می توان ــم مل ــش در تی ــن درخش همی

او کمــک کنــد تــا راه خــود را بــه لیگ هــای 
معتبــر بــاز کنــد. ســردار در بازی هــای ملــی 
ــود را  ــای خ ــه توانایی ه ــت را دارد ک ــن فرص ای
ــیه  ــرمازده روس ــگ س ــد لی ــد و از بن ــان ده نش

ــد.  ــات یاب نج
در ایــن بیــن امــا خواســت خــود ســردار آزمــون و 
قــرارداد پیچیــده او بــا قربان بردیف از مشــکاتی 
ــه ممکــن اســت دردسرســاز شــود. در  اســت ک
فوتبــال مــا بازیکنــان بســیاری بوده انــد کــه 
جهــان  تیم هــای  بهتریــن  در  می توانســتند 
تــوپ بزننــد؛ امــا تصمیمــات اشــتباه باعــث شــد 
بــرای همیشــه از ســطح اول فوتبــال دور شــوند. 
اکنــون ســردار آزمــون هــم کار ســختی را پیــش 
رو دارد؛ او بــا یــک تصمیــم درســت می توانــد بــه 
درخشــش خــود ادامــه دهــد و بــا یــک تصمیــم 
نادرســت از دوران اوج خــود فاصلــه خواهــد 
گرفــت. مــا نیــز ماننــد همــه ایرانیــان امیدواریــم 

ــرد. او تصمیــم درســتی بگی

وضعیت بغرنج سردار آزمون در لیگ روسیه

آزمون دیگر بهترین نیست

ــرف  ــل مص ــه دلی ــال را ب ــوش فوتس ــاق، ملی پ ــه اخ کمیت
دخانیــات از حضــور در میادیــن ورزشــی محــروم کــرد. افشــین 
ــه  کاظمــی، ملی پــوش تیــم فوتســال گیتی پســند اصفهــان، ب
ــاه  ــه دو م ــه اخــاق ب ــان از ســوی کمیت ــل اســتعمال قلی دلی

محرومیــت محکــوم شــد. 
ایــن بازیکــن کــه از آذر ۱۳9۵ بــه دلیــل مثبــت شــدن 
ــود، در  ــده ب ــروم ش ــال مح ــک س ــدت ی ــه م ــش، ب دوپینگ
ــرف  ــق مص ــه از طری ــاده ممنوع ــود، م ــه ب ــود گفت ــاع از خ دف

قلیــان وارد خونــش شــده اســت. 
ــه اخــاق احضــار شــد و  ــه کمیت ــه همیــن دلیــل ب کاظمــی ب
حکــم محرومیــت دو ماهــه در پرونــده اش قــرار گرفتــه اســت. 
افشــین کاظمــی ضمــن تاییــد ایــن خبــر توضیــح داد: 
غیرعمــدی بــودن دوپینــگ مــن اثبــات و محرومیتــم از چهــار 
ــات  ــود اثب ــا وج ــا ب ــرد؛ ام ــدا ک ــش پی ــال کاه ــک س ــه ی ب

ــه اخــاق  ــد. در کمیت ــاره محــروم کرده ان ــرا دوب ــی، م بی گناه
از مــن ســؤال شــد کــه مــاده ممنوعــه چــرا وارد بــدن تــو شــده 
اســت. مــن نیــز عیــن حقیقــت را گفتــم؛ امــا فکــر نمی کــردم 

ــد.  ــم کنن ــت هــم محروم ــن حقیق ــرای گفت ب
ــی  ــد، محرومیت ــت درآم ــم مثب ــه دوپینگ ــی ک ــزود: زمان او اف
بابــت مصــرف قلیــان در کار نبــود؛ امــا چنــد روز پیــش شــنیدم 
ــته اند  ــاق گذاش ــه اخ ــوی کمیت ــه ای از س ــده ام برگ روی پرون
مبنــی  بــر اینکــه نمی توانــم تــا دو مــاه دیگــر هــم بــازی کنــم. 
محرومیــت دوپینــگ، آذر بــه پایــان می رســد؛ امــا اگــر 
کمیتــه اخــاق هــم بخواهــد محرومــم کنــد، لیــگ را از دســت 
ــن  ــد؛ ضم ــر می افت ــه خط ــی ام ب ــی ورزش ــم و زندگ می ده
اینکــه اجــازه دفــاع بــه مــن داده نشــده و حکــم را روی 
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــن ب ــه م ــی ک ــته اند؛ در حال ــده ام گذاش پرون

ــرده ام.  ــرر ک ض

ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال کشــورمان دربــاره لیســت تیــم ملی 
ــه  ــازی دوســتانه گفــت: درهــای تیــم ملــی ب ــرای انجــام دو ب ب
روی بازیکنانــی کــه ثابــت کننــد می تواننــد در تیــم ملــی حضــور 

داشــته باشــند، همیشــه بــاز اســت. 
بــه گــزارش ســایت رســمی فدراســیون فوتبــال، کارلــوس 
ــام دو  ــرای انج ــان ب ــامی بازیکن ــام اس ــس از اع ــی روش پ ک
ــی  ــم مل ــش روی تی ــای پی ــت بازی ه ــتانه و اهمی ــدار دوس دی
گفــت: اردوی خیلــی خوبــی را برگــزار کردیــم. بازیکنــان زیــادی 
ــوت  ــی دع ــم مل ــه تی ــه ب ــد ک ــن را دارن ــی ای ــه توانای ــم ک داری

ــوند.  ش
ــت  ــه دس ــبی را ب ــت مناس ــا فرص ــرد: م ــان ک ــه بی وی در ادام
ــازی  ــکا ب ــاره آمری ــبک ق ــه س ــه ب ــی ک ــا تیم های ــا ب ــم ت آوردی
می کننــد، رویــارو شــویم. ایــن بــرای بازیکنــان مــا خیلــی 
مهــم اســت و ســعی داریــم از ایــن موقعیــت بــه نحــو احســن 

ــرای رقابت هــای جــام  ــا آماده ســازی مناســبی ب ــم ت ــره ببری به
ــیم.  ــته باش ــی داش جهان

ــران  ــزاری اردوی ته ــاره برگ ــه درب ــی در ادام ــم مل ــرمربی تی س
ــام  ــران انج ــد روز در ته ــن چن ــی را در ای ــات خوب ــت: تمرین گف
دادیــم و بازیکنــان عملکــرد خوبــی را از خــود بــه نمایــش 
گذاشــتند؛ همان طــور کــه دیــده شــد، نه تنهــا مــا ایــن فرصــت 
را بــه دســت آوردیــم کــه ایــن بازیکنــان را آزمایــش کنیــم، بلکــه 
ــان  ــد مجیــد حســینی و ســایر بازیکن ــی مانن می دانیــم بازیکنان
ــوند.  ــوت ش ــی دع ــم مل ــه تی ــد ب ــازی می توانن ــرای آماده س ب
کــی روش در پایــان خاطرنشــان کــرد: متاســفانه مــا نتوانســتیم 
تمــام بازیکنــان را در لیســت نهایــی داشــته باشــیم؛ امــا درواقــع 
ــه  ــی ب ــم مل ــای تی ــد و دره ــدا می کن ــه پی ــا ادام مشــاهدات م
روی بازیکنانــی کــه ثابــت کننــد می تواننــد در تیــم ملــی حضــور 

داشــته باشــند، همیشــه بــاز اســت.

ورزش

آگهی وقت رسیدگی و دادخواست 
وضمائم به آقای بهمن جودکی 

 9۶۱0۱00۳۵۲۴09۲۱8  : اباغنامــه  شــماره 
 9۶09980۳۵۲۴007۱9  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   9۶080۳  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
تنظیــم : 9۶/08/0۱ خواهــان مــژگان یمانــی 
بهمــن  خوانــده  طرفیــت  بــه  دادخواســتی 
جودکــی بــه خواســته مطالبــه وجــه وخســارت 
ــه ایــن  ــه مطــرح کــه ب دادرســی تاخیــر و تادی
ــه  ــده کاس ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ش
دادگاه    ۲۴ شــعبه   9۶09980۳۵۲۴007۱9
و  امورتجــاری  مجتمــع  حقوقــی  عمومــی 
ــت  ــت و وق ــتان اصفهان-ثب ــی   شهرس بازرگان
رســیدگی بــه تاریــخ 9۶/۱0/۱۶ســاعت 9:۳0 
تعییــن  شــده اســت کــه حســب دســتور دادگاه 
طبــق موضــوع مــاده 7۳قانــون آییــن دادرســی 
مدنــی  بعلــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده  
و در خواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در 
یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود 
ــخ  ــس از تاری ــاه پ ــک م ــرف ی ــده ظ ــا خوان ت
انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه  و 
ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه دوم 
ــت  ــت و در وق ــم را دریاف ــت و ضمائ دادخواس
ــردد . ــر گ ــیدگی حاض ــت رس ــوق جه ــرر ف مق

ــف ۲۵0۴۱ منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه  م ال
شهرســتان  حقوقــی  عمومــی  دادگاه   ۲۴

اصفهــان –محمــد رضــا پیــش قــدم 

وقت رسیدگی 
شــماره در خواست:9۶۱0۴۶0۳۵0900۱۲۲شــماره 
بایگانــی  پرونده:9۶09980۳۵0900۳8۱شــماره 
:9۶0۴۳۶تاریــخ تنظیــم :9۶/08/07 درخصوص 
دعــوی خواهــان حمیــد رضــا فــدوی حســینی 
ــد  ــی وجی ــر قراخان ــدگان اصغ ــت خوان بطرفی
حســین پــور بخواســته الــزام بــه تنظیــم 
ــه شــعبه  ســند رســمی ملــک دادخواســتی راب
اســت  نمــوده  تقدیــم  اصفهــان  9حقوقــی 
تاریــخ  وبــه  مذکورثبــت  دادخواســت  کــه 
9۶/۱0/۱۱راس ســاعت ۱۱دارای وقــت رســیدگی  
میباشــد نظــر بــه مجهــل المــکان بــودن خوانده 
وبنــا بــه درخواســت خواهــان باتجویزمــاده 7۳ 
ــک  ــب ی ــی مرات ــی مدن ــن دادرس ــون آئی قان
نوبــت در جرایــد کثیــر االنتشــار چــاپ تــا 
ــیدگی در  ــان رس ــاع از زم ــن اط ــده ضم خوان

ــردد. ــر گ ــه حاض جلس
۲۴9۵۲/م الــف منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه 
9 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان 

–محمدرضــا محســنی اژیــه .

وقت رسیدگی 
شــماره در خواست:9۶۱0۴۶0۳۵0900۱۲۴شــماره 
پرونده:9۶09980۳۵0900۴۳۳شــماره بایگانــی 
:9۶0۵0۲تاریــخ تنظیــم :9۶/08/07 درخصــوص 
بحــق  مصطفــی  ســید  خواهــان  دعــوی 
وکالــت خانــم مریــم جهانبخــش  بــا 

بطرفیــت خوانــده  بخواســته مطالبــه وجــه 
رابــه شــعبه 9حقوقــی  چــک دادخواســتی 
اصفهــان تقدیــم نمــوده اســت کــه دادخواســت 
ــاعت  ــخ 9۶/۱0/۱۲راس س ــه تاری ــت وب مذکورثب
نظــر  میباشــد  رســیدگی   وقــت  9:۳0دارای 
ــه  ــا ب ــده وبن ــودن خوان ــکان ب ــل الم ــه مجه ب
ــون  ــاده 7۳ قان ــان باتجویزم ــت خواه درخواس
ــت در  ــک نوب ــب ی ــی مرات ــن دادرســی مدن آئی
جرایــد کثیــر االنتشــار چــاپ تــا خوانــده ضمــن 
اطــاع از زمــان رســیدگی در جلســه حاضــر 

ــردد./ گ
۲۴9۵۱م الــف  منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه 
9 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان 

–محمدرضــا محســنی اژیــه .

آگهی وقت رسیدگی و دادخواست 
وضمائم به آقای حمید کثیری فرزند  

حبیب اله  
شــماره اباغنامــه : 9۶۱0۱00۳۵۲۴09۴00 شــماره 
شــماره   9۶09980۳۵۲۴007۲7  : پرونــده 
 : تنظیــم  تاریــخ   9۶08۱۱  : شــعبه  بایگانــی 
ــری  ــی مظاه ــای مجتب ــان آق 9۶/08/0۳ خواه
ورســول کیــوان فــر و مجتبــی کامیــاب راد 
دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده آقــای حمیــد 
ــه  ــن معامل ــترداد ثم ــته اس ــه خواس ــری ب کثی
ــه  ــر تادی ــا خی ــه خســارات دادرســی وت ومطالب
مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره 
ــعبه  ــه 9۶09980۳۵۲۴007۲7 ش ــده کاس پرون
ــاری  ــور تج ــع ام ــری دو مجتم ۲۴  دادگاه کیف
ــی  ــان-)۱۱۶ جزای ــتان اصفه ــی شهرس و بازرگان
ــخ  ــه تاری ــیدگی ب ــت رس ــت و وق ــابق (  ثب س
9۶/۱0/۲0ســاعت 9:۳0 تعییــن  شــده اســت 
کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع 
مــاده 7۳قانــون آییــن دادرســی مدنــی  بعلــت 
مجهــول المــکان بــودن خوانــده  و در خواســت 
خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده 
ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی 
بــه دفتــر دادگاه مراجعــه  و ضمــن اعــام 
ــت  ــخه دوم دادخواس ــود نس ــل خ ــانی کام نش
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــردد  ــر گ ــیدگی حاض ــت رس جه
.م الــف ۲۵0۴۶ منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه 
۲۴ دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهان 

–محمــد رضــا پیــش قــدم 

آگهی وقت رسیدگی و دادخواست 
وضمائم به آقای / خانم امید هارون 

رشیدی   فرزند  شیر محمد  
ــه : 9۶۱0۱0۶79۴۲0۱۱00 شــماره  شــماره اباغنام
شــماره   9۶0998۶79۴۲009۳9  : پرونــده 
بایگانــی شــعبه : 9۶09۴۳ تاریــخ 9۶/08/0۳

بــه  دادخواســتی  ربانــی  بهــروز  خواهــان 
طرفیــت خوانــده امید هــارون رشــیدی بــه 
ــن  ــه ای ــه ب ــرح ک ــک مط ــه چ ــته مطالب خواس

ــه  ــده کاس ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ش
حقوقــی   ۱۲ شــعبه   9۶09980۶79۴۲009۳9
اصفهــان )مجتمــع  اختــاف  شــورای حــل 
شــهدای مدافــع حــرم ( ثبــت و وقــت رســیدگی 
بــه تاریــخ 9۶/۱0/۱8ســاعت 9:۳0 تعیین  شــده 
اســت کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع 
مــاده 7۳قانــون آییــن دادرســی مدنــی  بعلــت 
مجهــول المــکان بــودن خوانــده  و در خواســت 
خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده 
ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی 
بــه دفتــر دادگاه مراجعــه  و ضمــن اعــام 
ــت  ــخه دوم دادخواس ــود نس ــل خ ــانی کام نش
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــردد . ــر گ ــیدگی حاض ــت رس جه
ــورای  ــعبه ش ــر ش ــئول دفت ــف ۲۵0۱۲مس م ال
حــل اختــاف شــعبه ۱۲ حقوقــی شــورای حــل 
ــع  ــهدای مداف ــع ش ــان )مجتم ــاف اصفه اخت

ــی  حــرم (هاجــر شــیروی خوزان

( آگهی وقت رسیدگی و دادخواست 
وضمائم به خانم شیما بابادی   فرزند  

ایرج  
 9۶۱0۱0۶79۶9008۳8  : اباغنامــه  شــماره 
ــده : 9۶0998۶79900۵۳8 شــماره  شــماره پرون
تنظیــم  تاریــخ   9۶0۵۳8  : شــعبه  بایگانــی 
شــامحمدی  مجتبــی  9۶/08/0۶خواهــان   :
شــیما  خوانــده  طرفیــت  بــه  دادخواســتی 
ــه  ــه ب ــرح ک ــه مط ــته مطالب ــه خواس ــادی ب باب
ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کاســه 
حقوقــی    ۳9 شــعبه   9۶0998۶79۶900۵۳8
اصفهــان )مجتمــع  اختــاف  شــورای حــل 
شــهدای مدافــع حــرم ( ثبــت و وقــت رســیدگی 
تعییــن    ۱۶:00 9۶/09/۲0ســاعت  تاریــخ  بــه 
ــق  ــه حســب دســتور دادگاه طب شــده اســت ک
موضــوع مــاده 7۳قانــون آییــن دادرســی مدنی  
ــده  و در  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه بعل
خواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی 
ــا  ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش از جرای
خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار 
آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه  و ضمــن اعــام 
ــت  ــخه دوم دادخواس ــود نس ــل خ ــانی کام نش
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــردد . ــر گ ــیدگی حاض ــت رس جه
ــورای  ــعبه ش ــر ش ــئول دفت ــف ۲۵0۲۱مس م ال
حــل اختــاف شــعبه ۳9 حقوقــی شــورای حــل 
ــع  ــهدای مداف ــع ش ــان )مجتم ــاف اصفه اخت

ــا رب پرســت  ــا اق حــرم ( –مین

  دادنامه 
دادنامــه:9۶09970۳۵۴۲0۱۱۲9  شــماره 
پرونــده  شــماره   9۶/7/۳0 : تنظیــم  تاریــخ 
بایگانــی  شــماره   9۵09980۳۵9۵00۲۶۴  :
 ۲۶۴ کاســه  پرونــده    9۶0۵۴9  : شــعبه 
9۵09980۳۵9۵00 شــعبه ۱۱۶ دادگاه کیفــری 

دو مجتمــع امــور تجــاری و بازرگانــی شهرســتان 
ــای  ــم نه ــابق( تصمی ــی س ــان )۱۱۶ جزای اصفه
9۶0شــاکی:آقای   9970۳۵۴۲0  ۱۱۲9 شــماره 
ــانی  ــه نش ــه ب ــوض ال ــد ع ــی فرزن ــرام بیژن به
ــه ک  ــه مهدی ــدژ محل ــان خ کهن اصفهان-اصفه
ــای  ــم - آق ــعادت پ ۲۱۱ مته ــن س ــاری ب جب
ســهراب ســهیلی فرزنــد ســبز مــراد بــه نشــانی 
بــه  اتهــام: کاهبــرداری  المــکان   مجهــول 
تاریــخ 9۶/7/۳0 در وقــت مقــرر جلســه شــعبه 
۱۱۶ کیفــری دو اصفهــان بــه تصــدی امضــا 
ــه  ــده کاس ــت پرون ــکیل اس ــل تش ــده ذی کنن
ــن و  ــت طرفی ــر اس ــت نظ 9۶0۵۱8ک ۱۱۶ تح
نماینــده دادســتان حضــور ندارنــد دادگاه پــس 
ــم رســیدگی  ــده خت ــات پرون از بررســی محتوی
ــا اســتعانت از خداونــد متعــال بــه  را اعــام و ب
ــد. ــه صــدور رای مینمای ــادرت ب ــر مب شــرح زی
رای دادگاه درخصــوص اتهــام اقــای ســهراب 
ســهیلی فرزنــد ســبز علــی دائربــر کاهبــرداری 
ــکایت  ــوع ش ــال موض ــغ ۱89۲0000 ری ــه مبل ب
اقــای بهــرام بیژنــی فرزنــد عــوض هللا نظــر بــه 
ــرای  ــت دادس ــر خواس ــده کیف ــات پرون محتوی
ــاکی  ــکایت ش ــان ش ــاب اصفه ــی و انق عموم
ــی  ــاب بانک ــت حس ــه پرین ــی، ماحظ خصوص
شــاکی ، پاســخ اســتعام های انجــام شــده از 
ــدم  ــم و ع ــودن مته ــواری ب ــه مت ــک مربوط بان
حضــور جهــت دفــاع علــی رغــم اباغ هــای 
مکــرر و نظربــه ســایر قرائــن و امــارات موجــود 
درپرونــده بــه نظــر دادگاه بزهــکاری نامبــرده بــه 
شــرح فــوق محــرز تشــخیص فلــذا مســتندا بــه 
مــادہ یــک قانــون تشــدید مجــازات مرتکبیــن 
أرتشــاء اختــاس و کاهبــرداری حکــم بــه 
محکومیــت نامبــرده بــه پرداخــت مبلــغ مذکــور 
درحــق شــاکی و پرداخــت همیــن مبلــغ در 
حــق صنــدوق دولــت بــه عنــوان جــزای نقــدی 
ــادر  ــری ص ــس تعزی ــال حب ــک س ــل ی و تحم
ــی و  ــی تلق ــن رای غیاب ــی دارد . ای ــام م واع
ــی  ــل واخواه ــاغ قاب ــخ اب ــرف ۲0 روز از تاری ظ
درایــن دادگاه و ســپس ظــرف ۲0 روز قابــل 
تجدیدنظــر خواهــی در محاکــم تجدیدنظــر 

ــد . ــی باش ــان م ــتان اصفه اس
دادگاه   ۱۱۶ شــعبه  ۲۵0۳۳رئیــس  الــف  م 

بیگــی - حســین  اصفهــان  دو  کیفــری 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
ــد  ــی اراضــی و ســاختمانهای فاق ــت ثبت وضعی
ــون  ــاده ۳ قان ــی موضــوع م ســند رســمی آگه
و مــاده ۱۳ آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
ســاختمانهای  و  اراضــی  و  ثبتــی  وضعیــت 
فاقــد ســند رســمی برابــر آرای شــمارههای 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض ــل هی ذی
وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس س
ــش ۱۶  ــوار بخ ــاد برخ ــت آب ــک دول ــت مل ثب
ثبــت اصفهــان بااســتناد اســناد رســمی مالکیت 
ــات  ــادی تســلیمی تصرف مشــاعی  و اســناد ع
ــان  ــارض متقاضی ــه و بامع ــروزی و مالکان مف
ــاده  ــق م ــذا طب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــل مح ذی
۳ قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــمی و  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه 
فاصلــه ۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
ــت  ــه صــدور اســناد مالکی اشــخاص نســبت ب
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند  مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــود  ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس از تاری
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای  مــدت مذکــور و 
ــررات اســناد  ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ع
مالکیــت صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند 
ــه دادگاه  ــرر ب ــه متض ــع از مراجع ــت مان مالکی

ــت.``` نیس
 ۱۳9۶۶0۳0۲0۱8000۵9۱ شــماره  رای  ۱-برابــر 
کاســه پرونــده ۱۳9۱۱۱۴۴0۲0۳۵00۱۵9۱ خانــم 
ــماره  ــین بش ــد حس ــور فرزن ــی پ ــم کیوان مری
ــبت  ــان  نس ــادره از اصفه ــنامه ۱۶70 ص شناس
بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 
ــع  ــه مســاحت  ۱08.7۵ متــر مرب ــاب کارگاه ب ب
احداثــی بــر روی قســمتی از پــاک ۲8  اصلــی 
ــت  ــی عصــر بخــش ۱۶ ثب ــع در شــهرک ول واق

ــه ــاعی اولی ــت مش ــان در ازای مالکی اصفه
برابــر رای شــماره ۱۳9۶۶0۳0۲0۱8000۵90   -۲
کاســه پرونــده ۱۳9۱۱۱۴۴0۲0۳۵00۱۵90 آقــای 
اصغــر اختریــان فرزنــد رضا بشــماره شناســنامه 
۲79۲ صــادره از اصفهــان  نســبت بــه ســه 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب کارگاه بــه 
مســاحت  ۱08.7۵ متــر مربــع احداثــی بــر روی 
قســمتی از پــاک ۲8  اصلــی واقــع در شــهرک 
ــان در ازای  ــت اصفه ــش ۱۶ ثب ــر بخ ــی عص ول

مالکیــت مشــاعی اولیــه
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳9۶/08/0۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳9۶/08/۱۶
ــماره:  ــوار   ش ــاک برخ ــناد و ام ــت اس اداره ثب
ــخ 9۶/07/۲7 ــه تاری ــف/م ب 7۵۵ /۳7/0۵/ال

موضوع : فقدان سند
ــا تســلیم دو  ــی ب ــم عموم ــه مری ــه اینک نظــر ب
بــرگ استشــهاد شــهود شــماره : ۱۶۴۲۶ - 
9۶/7/۱7 دفترخانــه ۲۳7 اصفهــان ، مدعــی 
مفقــود شــدن ســند مالکیــت یــک دانــگ 
ا  شــماره:  پــاک  دانــگ  شــش  از  مشــاع 
بخــش  در  واقــع  اصلــی  از ۲۶  فرعــی   8۲۱
ــورد  ــت * م ــل ثب ــه درذی ــان ک ــت اصفه ۱۴ ثب
ثبــت در صفحــه * شــماره دفتــر الکترونیکــی 
ــی  ۱۳9۶۲0۳0۲0۲۵00۱7۴8 تحــت شــماره چاپ

ــده و  ۶9۶۳ 00 الــف /9۵ صــادر و تســلیم گردی
بــه موجــب انتقــال شــماره : ۱۴8۳۳ - ۱۳9۱/ 
ــال  ــه وی انتق ــان ب ــه ۱9۲ اصفه ۲/ 0 ۱ دفترخان
یافتــه و اظهــار داشــته کــه ســند مالکیــت 
مرقــوم در اثــر جابجایــی ســرقت گردیــده و 
تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده 
ــک  ــره ی ــتناد تبص ــه اس ــب ب ــذا مرات ــت ل اس
ــون  ــه قان ــن نام ــاده ۱۲0 آیی ــل م ــی ذی اصاح
ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود چنانچــه 
کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک 
ــود  ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س ــا وج ــوم ی مرق
ــرف  ــی ظ ــن اگه ــار ای ــخ انتش ــد از تاری میباش
مــدت ده روز اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن ارائه 
اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن 
ــب  ــا مرات ــد ت ــذ نمای ــید اخ ــلیم و رس اداره تس
ــه  ــت ب ــند مالکی ــل س ــس و اص ــورت مجل ص
ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد بدیهــی اســت 
اگــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در 
صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند 
ــند  ــدور س ــه ص ــدام ب ــود اق ــه نش ــه ارائ معامل
مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد 
م الــف ۲۵۵8۳علیرضــا حیــدری  رئیــس ثبــت 

ــان  ــرب اصفه ــه غ ــاک منطق ــناد و ام اس

نظریه کارشناسی 
ــا ســام ریاســت محتــرم شــعبه ۲۲حقوقــی  ب

ــان  ــاف شهرســتان اصفه شــورای حــل اخت
شــماره9۶0۱۳۵بتاریخ  بــه  احترامابازگشــت 
ــارت  ــل خس ــن دلی ــاط باتامی 9۶/۴/۲۵در ارتب
شــماره  آردی  پــژو  ســواری  بــه  وارده 
۵۵ج۱7۱ایــران ۱۳اینجانــب کارشــناس منتخــب 
ــای  ــان آق ــت خواه ــه دادخواس ــن مطالع ضم
ــرده از  ــی نامب ــا معرف ــی وب ــا طالب ــد رض حمی
ــه  ــل آوردم ب ــد بعم ــر بازدی ــوق الذک ــواری ف س
شــرح زیــر اعــام نظــر میگردد.۱-برابــر ســوابق 
بــه موجــب گــزارش و  موجــود در پرونــده 
ــس ۱۱0( ــی )پلی ــن انتظام صورتجلســه ماموری

ــی  ــاعت۱۳:00مورخه 9۶/۲/۱۴تصادف ــارن س مق
در خیابــان پرتــو شــاهپور جدیــد فیمابیــن 
8۳ع۶9۲ایــران  شــماره  تریلــی  کامیــون 
-۱۲وســواری پــژووآردی شــماره ۱7۱ج۵۵ ایــران 
-۲۳کــه روبــروی قــرض الحســنه امــام علــی 
ــا برخــورد کامیــون  کنــار خیابــان پــارک بــوده ب
بــا قســمت عقــب ســمت شــاگرد ســواری 
آردی از قســمت صنــدوق عقــب ســپر وســتون 
خودرومتحمــل  خســارت وراننــده کامیــون پس 
ــواری  ــل مت ــواری آردی از مح ــا س ــورد ب از برخ
شــده اســت .آقــای حمیــد رضــا طالبــی مالــک 
ســواری پــژو آردی به شــرح برگ دادخواســت 
اعــام نمــوده ســواری پژومتعلــق بــه خــودم را 
ــل قــرض الحســنه پــارک کــردم هنــگام  مقاب
ــی شــماره  ــون تریل ــه محــل کامی مراجعــت ب
8۳ع۶9۲ایــران -۱۲کــه در کنــار ماشــین مــن 
پــارک بــوده هنــگام خــروج از پــارک بــا دنبالــه 
کفــی تریلــی بــه ســمت راســت عقــب خــودرو 

ومــن برخوردوموجــب خســارت شــده واز 
ــردم شــماره آن  ــده و م ــواری گردی محــل مت
ــرده ام تقاضــای رســیدگی دارم  را یاداشــت ک
.۲-از ســواری آردی شــماره ۱7۱ج۵۵ایــران 
-۱۳مــدل 8۴ بــه رنــگ یشــمی دارای موتــور 
شــماره ۱۱78۴0۲7۱۵8وشاســی شــماره - 
IN۱۳۴۲9۱۳۳بازدیــد بــه عمــل آمــد خــودرو 
ــب  ــب ،گلگیرعق ــپر عق ــمت س ــور از قس مذک
ســمت راســت ، درب بــاک بنزیــن چــراغ 
ــه ی درب  ــت لب ــمت راس ــب س ــای عق راهنم
صنــدوق عقــب در قســمت بــاالی چــراغ خطر 
،خمــی بــاالی چــرخ عقــب ســمت راســت زه 
روی درب عقــب ســمت راســت ،رکاب ســمت 
راســت متحمــل خســارت شــده وباتوجــه بــه 
گذشــت زمــان قســمت های کــه خســارت 
ــت  ــه حال ــده وب ــه ش ــگ آن ریخت ــده رن دی
زنــگ زده درآمــده درب صنــدوق از حالــت 
ــه وارد شیشــه  ــر ضرب رگاژخــارج شــده ودراث
عقــب از جــای خــود در آمــده اســت کــه بــرای 
بــاز ســازی وآماده بــه کار شــدن بــه تعمییرات 
ــدت  ــی وم ــرای جایگزین ــات ب ــد قطع وخری
ــاز دارد.الف:باتوجــه  هفــت روز کاری زمــان نی
نیــاز  مــورد  قطعــات  خریــد  هزینــه  بــه 
ودســتمزد خدمــات صافــکار ، نقاش،وشیشــه 
ریــال  ۱۳/000/000میلــون  مبلــغ  برجمعــا 
ــان  ــیصد هزارتوم ــون وس ــک میلی ــادل ی مع
تعییــن واعــام مــی گــردد. ب:اجــرت المثــل 
ــه  ــرات از قرارروزان ــرای تعمی ــواب ب ــدت خ م
ــت روزکاری  ــرای هف ــال و ب ــغ ۱۵0/000ری مبل
جمعــا مبلــغ ۱/0۵0/000ریــال معــادل یکصــدو 
پنــج هــزار تومــان تعییــن و اعــام مــی 
گردد.ج:بــا توجــه بــه گــزارش پلیــس ۱۱0 
واظهــارات خواهــان برابــر کروکــی فرضــی 
تجســمی هــر دو خــودرو و بــه حالــت مــورب 
ــون  ــد کامی ــوده ان ــارک ب ــان پ ــار خیاب در کن
خــروج  کشــنده۶9۲ع8۳ایران-۱۲هنگام 
ــب و  ــه عق ــدم توجــه ب ــت ع ــه عل ــارک ب از پ
اطــراف از ناحیــه قســمت عقــب تریلــی بایــد 
بــه ســمت راســت ســواری پــژو آردی برخــورد 
ــت  ــده اس ــارت گردی ــب خس ــته و موج داش
ــده  ــی رانن ــی احتیاط ــادف ب ــه تص ــت تام عل
ــه علــت  تریلــی شــماره ۶9۲ع8۳ایــران -۱۲ب
ــه  ــه ب ــدون توج ــب ب ــده عق ــا دن ــت ب حرک
اطــراف وعقــب نقــص مــاده ۱۵۵ آئیــن نامــه 
نســبت بــه کلیــه خســارات وارده بــه ســواری 

ــردد.  ــی گ ــام م ــخیص واع ــژو آردی تش پ
ــماره  ــژو آردی ش ــواری پ ــارک س ــل پ ۱-مح

۱7۱ج۵۵ایــران-۱۳
۲- نحــوه خــروج پــارک ازپــارک کامیــون 

  ۱۲- ۶9۲ع8۳ایــران  کشــنده 
۳-نحــوه برخــورد و تجســمی دو وســیله 

ــه  نقلی
م/الــف۲۲7۱8 دفتــر شــعبه ۲۲ مجتمــع 
اختــاف  حــل  شــورای  یــک   شــماره 

شهر ستان اصفهان 

،،
از  یکــی  بی شــک  آزمــون  ســردار 
آینده دارترین بازیکنان فوتبــال ایران 
اســت؛ بــا ایــن حــال در ســال منتهــی 
بــه جــام جهانــی ایــن ســتاره جــوان 
روزهــای کم فروغــی را ســپری می کنــد
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پیشهناد فیلم

خواب تلخ

کارگردان: محسن امیریوسفی
نویسنده: محسن امیریوسفی

بازیگــران: عبــاس اســفندیاری، محســن رحیمــی، دلبــر 
قصــری، یدالــه انــوری، اصغــر کاظمــی

 خالصه داستان فیلم
پیرمــرد مرده شــوری پــس از یــک عمــر کار در قبرســتان 
احســاس می کنــد کــه بــه زمــان مــرگ خــودش نزدیــک 

شــده و... .
 تحلیل فیلم

فیلــم ســینمایی »خــواب تلــخ«، اولین ســاخته محســن 
امیریوســفی، پــس از 12 ســال توانســت اکران شــود. 

ــن  ــخ« را اولی ــی، »خــواب تل ــد ورایت ــگ، منتق ــورا یان دب
ــاف  ــه برخ ــت ک ــران دانس ــینمای ای ــیاه س ــدی س کم
ــاز را از  ــره ای طن ــان، چه ــی آن زم ــای ایران ــر فیلم ه دیگ

ــد.  ــان می ده ــران نش ــردم ای م
ــی  ــن طای ــش دوربی ــژه بخ ــزه وی ــخ« جای ــواب تل »خ
ــان  ــه کارگردان ــش دوهفت ــوان از بخ ــگاه ج ــزه ن و جای
جشــنواره فیلــم کــن 2۰۰۴ و همچنیــن جایــزه اســکندر 
طایــی و جایــزه بهتریــن فیلــم تماشــاگران تســالونیکی 
بین المللــی  )فدراســیون  فیپرشــی  جایــزه  یونــان، 
ــنواره  ــدان جش ــزه منتق ــوئیس، جای ــو س ــدان( ژن منتق
والدیویــای شــیلی و ... را کســب کــرده اســت. ایــن فیلــم 
مــاردل  لس آنجلــس،  ادینبــورگ،  جشــنواره های  در 
ــه  ــی و... ب ــیکاگو، دب ــرال، ش ــت، مونت ــو، نان ــا، ژن پات

ــت. ــده اس ــش درآم نمای
فیلــم »خــواب تلــخ« پــس از نمایــش در جشــنواره کــن 
ــات  ــدان مج ــوی منتق ــی از س ــای مثبت ــا نقده 2۰۰۴ ب
اســکرین، پوزیتیــو، کایــه دوســینما، لومونــد، فیــگارو و... 

روبــه رو شــد. 
محســن امیــر یوســفی دربــاره نســخه اکران شــده 
فیلــم »خــواب تلــخ« پــس از 12 ســال گفــت: »خــواب 
ــچ گاه  ــخ« نســخه کامــل اســت و خوشــحالم کــه هی تل
نشــده ام.  خودسانســوری  دچــار  آن  ســاخت  بــرای 
ترجیــح می دهــم کــه یــا فیلــم نســازم یــا مجبــور 
ــم  ــن فیل ــن حس ــوم. مهم تری ــوری نش ــه خودسانس ب
ــره  ــود چه ــل نب ــه دلی ــه ب ــن اســت ک ــخ« ای »خــواب تل
ــرور  ــروز ســاخته شــده و م ــن دی ــگار همی ســینمایی ان

ــت. ــته اس ــم نداش ــن فیل ــری در ای ــچ تاثی ــان هی زم

حرف و نقل

 کتــاب »ابعــاد و اهمیــت زیــارت اربعیــن« بــا نگاهی 
تحلیلــی بــه ســخنان آیــت هللا خامنــه ای در عــراق چــاپ 

ــر شد. و منتش
 جشــنواره قرآنی »آیات« در رشــته »داستان نویســی« 
امســال بــه همت معاونــت قــرآن و عتــرت وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســامی و بــا همــکاری اداره کل ارشــاد اســتان 

کرمــان بــه میزبانــی جنــوب کرمــان برگــزار می شــود.
 جشــنواره بین المللــی انجمــن فیلمســازان حرفــه ای 
ــی از  ــی را یک ــا میرکریم ــر« رض ــم »دخت ــزی فیل مال
پرافتخارتریــن فیلم هــای حاضــر در جشــنواره دانســت. 
فیلــم رضــا میرکریمــی در 11 رشــته کاندیــدا و موفــق بــه 
دریافــت دو جایــزه بهتریــن بازیگــر نقــش اول زن بــرای 
ــرای  ــن بازیگــر نقــش اول مــرد ب ــد و بهتری ماهــور الون

فرهــاد اصانــی شــد.
 کتــاب کاتارســیس در هنرهــای زیبــا نوشــته مهــدی 
عزتــی در 1۰۳ صفحــه بــا شــمارگان ۵۵۰ نســخه و قیمت 

۷۰۰۰ تومــان در نشــر هیــا عرضــه شــده اســت.
ــر شــبکه ســه ســیما   علی اصغــر پورمحمــدی، مدی
در حکمــی جمشــید صادقــی را بــه ســمت مدیر طــرح و 

برنامــه شــبکه ســه ســیما منصــوب کرد.
 »آســتیگمات«، دومیــن فیلــم مجیدرضــا مصطفوی 
ــه در جشــنواره های  ــارس« اســت ک ــای ن ــد از »اناره بع
خارجــی نیــز حضــور داشــت و توســط انجمــن جهانــی 
منتقــدان ســینمایی )فیپرشــی( مــورد توجــه قــرار 

ــت. گرف
 مــژده لواســانی، مجــری تلویزیــون، بــرای ســومین 
ــای  ــژه روزه ــه عشــق« را وی ــه »چل ــی برنام ســال پیاپ

ــرد. ــن می ب ــینی روی آنت ــن حس اربعی
 حمیدرضــا قربانــی، تدوینگــر فیلــم ســینمایی 
»دوبــاره زندگــی«، بــه کارگردانــی رضــا فهیمــی گفــت: در 
حــال حاضــر »دوبــاره زندگــی« مراحــل پایانــی تدویــن را 

ــد. ــپری می کن س
 ترانه هــای 1۵ قطعــه  موزیــکال نمایــش »الیــور 
توئیســت« بــا اقتبــاس از متــن اصلــی نمایشــنامه 
ــاخته  کارول  ــر س ــن اث ــکال ای ــم موزی ــن فیل و همچنی
ــاز و  ــاعر، آهنگس ــول زاده )ش ــران رس ــط کام ــد توس ری
خواننــده  نام آشــنا( و محمدرضــا کوهســتانی )نویســنده 
و آهنگســاز( بــا رویکردهــای اجتماعــی امــروز بازســرایی 

شــدند.
 منتقــد ســایت »ابســروتوریو د ســینما« کشــور 
برزیــل از »یواشــکی« درمیشــیان بــه عنــوان یــک فیلــم 

ــرده اســت. ــاد ک ــده ی غافلگیرکنن
 یــک ســازمان بین المللــی فعــال در عرصــه حقــوق 
کــودکان، مســتند »رؤیاهــای دم صبــح« را در دو نوبــت 
ــرد. ــه روی پــرده می ب در شــهر استراســبورگ فرانســه ب

 مجمــوع فــروش فیلم هــای ابرقهرمانــی ساخته شــده 
ــه  ــارول« ب ــی »م ــور کمپان ــای مص ــاس کتاب ه ــر اس ب

فروشــی بالــغ بــر 1۳ میلیــارد دالر رســید.
ایــن هفتــه )1۷  از چهارشــنبه  فیلــم »انــزوا«   
آبان مــاه( در گــروه ســینمایی اســتقال بــه جــای فیلــم 
»ایتالیــا ایتالیــا« اکــران می شــود و نمایــش بقیــه 
ــروش در ســرگروه ها  ــودن ف ــاد ب ــل زی ــه دلی ــا ب فیلم ه

ــت. ــد داش ــه خواه ادام

کوتاه اخبار 

 »از خواب هایم خون می چکد« 
روی صحنه می رود

بــه  »از خواب هایــم خــون می چکــد«  نمایــش 
طراحــی، نویســندگی و کارگردانــی احســان جانمــی 
ــان  ــش اصفه ــالن نمای ــاه در س ــا 2۸ آبان م از 1۷ ت

ــی رود.  ــه م روی صحن
ــش  ــن نمای ــات ای ــاره جزئی ــی درب ــان جانم احس
در  می چکــد«  خــون  خواب هایــم  »از  می گویــد: 
قالــب یــک نمایــش رئالیســتی جادویــی مبتنــی بــر 
خــواب و جادوســت. زمــان در ایــن نمایــش متغیــر 
ــات گذشــته  ــا و اتفاق اســت و ریشــه در قصــه  کرب
ــر تاریخــی  ــی از تئات ــر تلفیق ــن تئات ــروز دارد. ای و ام
و امــروزی اســت و بیــش از ۴۵ بازیگــر زبــده و 

ــد.  ــش می کنن ــای نق ــه ای در آن ایف حرف
گفتنــی اســت »از خواب هایــم خــون می چکــد« 
بــا همــکاری مرکــز هنرهــای نمایشــی و کانــون تئاتــر 
دینــی در ســالن نمایــش اصفهــان روی صحنــه 
ــش  ــن نمای ــدن ای ــرای دی ــدان ب ــی رود. عاقه من م
)بــه جــز 22  آبان مــاه،  تــا 2۸  از 1۷  می تواننــد 
ــالن  ــه س ــاعت 1۸:۴۵ ب ــب رأس س ــر ش ــان( ه آب
نمایــش اصفهــان واقــع در مجتمــع فرهنگی هنــری 

ــد. ــه کنن ــچیان مراجع فرش

 فیلمبرداری »دِرِساژ« 
به پایان رسید

فیلمبــرداری »ِدرِســاژ« بــه کارگردانــی پویــا بادکوبــه 
و تهیه کنندگــی روح هللا بــرادری و ســمیرا بــرادری 
ــان  ــه پای ــرج ب ــه گذشــته در مهرشــهر ک اواخــر هفت

رســید. 
»ِدرِســاژ«، عنــوان اولیــن فیلــم بلنــد ســینمایی پویــا 
بادکوبــه اســت کــه بخــش عمــده ای از فیلمبــرداری 
آن در کــرج انجــام شــد و اواخــر هفتــه گذشــته در 
لوکیشــن اصلــی فیلــم، حوالــی مهرشــهر بــه پایــان 

رســید. 
همچنیــن به تازگــی تدویــن ایــن فیلــم توســط 
ســپیده عبدالوهــاب آغــاز شــده اســت. اولیــن 
ــنواره  ــمین جش ــی و شش ــاژ« در س ــش »ِدرِس نمای

ــت.  ــال اس ــر امس ــم فج ــی فیل مل
پروســه پیش تولیــد ایــن فیلــم طوالنــی بــود و 
عوامــل تــاش کردنــد بــرای بازیگــران نوجــوان 
فیلــم ســراغ نابازیگــر برونــد تــا از ایــن طریــق 
چهره هــای جدیــدی را در رده ســنی 1۶ تــا 1۸ ســال 
بــه ســینما معرفــی کننــد؛ از ایــن رو از بیــن بیــش 
از ۸۰۰ ویدئــوی ارســالی از نوجوانــان طــی فراخــوان، 

ــدند.  ــاب ش ــر انتخ ــن بازیگ چندی
نــگار مقــدم کــه نقــش اصلــی نوجــوان ایــن قصــه 
را بــا همراهــی علــی مصفــا و شــبنم مقدمــی بــازی 
ــن  ــد. ای ــاب ش ــراد انتخ ــن اف ــن ای ــد، از بی می کن
ــر ســر  ــم قصــه دختــری 1۶ ســاله اســت کــه ب فیل
دو راهــی ای ایســتاده و فضــای متفــاوت و جدیــدی 
را دربــاره شــکل ارتباطــات، مشــکات و شــرایط 
ــد. ــر می کش ــه تصوی ــه ب ــروزی جامع ــان ام نوجوان

ــا  ــینما، ب ــر س ــی بازیگ ــحر قریش ــرادر س ــی، ب ــپهر قریش س
انتشــار تصاویــری از خــودش در ســوریه، بــه جمــع مدافعــان 

ــت.  ــرم پیوس ح
ــر ذره بیــن مــردم هســتند و  ــواده ســلبریتی ها همــواره زی خان
بــرای عمــوم جامعــه جالــب اســت کــه بداننــد آن هــا چگونــه 
ــرت های  ــد و در معاش ــی دارن ــه باورهای ــد، چ ــی می کنن زندگ
ــد. ســحر قریشــی هــم  ــت می کنن ــی را رعای خــود چــه اصول
یکــی پرطرفدارتریــن بازیگــران زن سینماســت کــه البتــه 
هوادارانــش معمــوال از تیــن ایجرهــا هســتند. وی بــا بــازی در 
ســریال دلنــوازان یک شــبه ره صــد ســاله را طــی کــرد و خیلــی 

زود بــه ســینما راه یافــت. 
ــود  ــی وج ــات چندان ــی اطاع ــحر قریش ــواده س ــاره خان درب
ــد در  ــه »دی ــودش در برنام ــه خ ــور ک ــط همان ط ــدارد؛ فق ن
ــی  ــه جدای ــر ب ــه منج ــرده ک ــار ازدواج ک ــک ب ــه ی شــب« گفت

شــده اســت؛ امــا دربــاره بــرادر ســحر قریشــی یعنــی ســپهر 
اطاعــات جالبــی بــا اســتناد بــه پیــج اینســتاگرامش وجــود 
ــق پســت هایی کــه در اینســتاگرام  دارد. ســپهر قریشــی مطاب
منتشــر کــرده، ظاهــرا فــردی متفــاوت بــا ایــن بازیگــر اســت؛ 
ــه  ــت هایش ب ــی از پس ــب توجه ــداد جال ــه تع ــوری ک ــه ط ب
مطالــب مذهبــی، مدافعــان حــرم، شــهدا، ســخنان رهبــری و 

… اختصــاص دارد.
 وی چنــد روز پیــش بــا انتشــار پســتی از دمشــق نوشــت: بــه 
ــه  ــر ب ــنگ تکفی ــته ایم س ــه برداش ــک قم ــژه ای ی ــر م ــر ه س
آیینــه  مذهــب؟ هیهــات! ذوالفقــار علــی و رحــم بــه مرحــب؟ 
ــا  ــات! م ــب؟ هیه ــی طــرف معجــر زین ــات! دســت خول هیه
ــه زینــب ســوگند پاســبانان دمشــقیم  نمک خــورده عشــقیم ب
بــه زینــب ســوگند. دعاگــو و نایب الزیــاره دوســتان و عزیــزان 
هســتم بــا یــاد و خاطــره شــهدای مدافــع حــرم نــذر فرهنگــی.

ــت از ۴  ــروش صح ــی س ــه کارگردان ــه ها« ب ــریال »لیسانس س
آذرمــاه از شــبکه ســه ســیما پخــش می شــود. همچنیــن فصــل 
ــرای ســال  ــوق لیسانســه ها« ب ــام »ف ــا ن ــن ســریال ب ســوم ای
آینــده تولیــد خواهــد شــد کــه در ادامــه فصــل یــک و دو اســت. 
تصویربــرداری فصــل اول ســریال »لیسانســه ها« در 2۸ قســمت 
ــه  ــران از جمل ــوب ته ــرب و جن ــی در غ ــن های مختلف در لوکیش
میــدان قزویــن، میردامــاد، پردیــس زندگــی، معیــن مــال، 
آموزشــگاهی در غــرب تهــران، ســعادت آباد، پــارک شــقایق، 
جــال آل احمــد، تهرانســر، بیمارســتان فرهیختــگان، بیمارســتان 
ــد از  ــام شــد و فصــل جدی ــوار و... انج ــی، ســیمین بولی طالقان

ــا قســمت ۶۰ ادامــه دارد.  ــن ســریال ت ای
ــان  ــا زب ــرح ب ــز و مف ــه طن ــن مجموع ــت در ای ــروش صح س
ــژه در  ــی به وی ــات اجتماع ــی معض ــد و بررس ــه نق ــی ب متفاوت
احــواالت جوانــان پرداختــه و قــرار اســت در فصــل دوم قصــه نیز 

ــا  ــی آن ه ــراف، زندگ ــات اط ــخصیت ها و اتفاق ــت ش ــا محوری ب
ــری شــود.  پیگی

وضــع  حبیــب  آمــده:  »لیسانســه ها«  ســریال  خاصــه  در 
مالــی مناســبی دارد؛ ولــی بــه علــت ضعــف در برقــراری روابــط 
اجتماعــی هنــوز نتوانســته همســری انتخــاب کنــد. مســعود در 
آســتانه ازدواج اســت؛ ولــی مشــکات زیــادی او را از آغــاز زندگی 
 مشــترک دور می کنــد. مازیــار فرزنــد خانــواده ای پرتنــش 
و گرفتــار اســت و فکــر مهاجــرت در ســر دارد. حبیــب و مازیــار و 

مســعود ســه رفیــق لیسانســه هســتند. 
امیرحســین  از:  عبارتنــد  »لیسانســه ها«  ســریال  بازیگــران 
ــا  ــن ســتوده، رؤی ــی، متی ــر کاظم ــن شــکیبا، امی رســتمی، هوت
میرعلمــی، کاظــم ســیاحی، ســیاوش چراغی پــور، عــزت هللا 
مریــم  هاشــمی،  تبســم   ســنگ چاپ،  افشــین  مهــرآوران، 

ســرمدی و... .
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رمــان »دلفیــن مــرده« اثــر حســن بهرامــی، 
ــده  ــه خوانن ــود ک ــر رازآل ــی اســت در ژان کتاب
را تــا مدت هــا بــا خــود درگیــر می کنــد. 
ــه  ــال 9۵ روان ــار در س ــن ب ــان اولی ــن رم ای
ــی از ســوی  ــا اســتقبال خوب ــازار کتــاب و ب ب

ــد. ــراه ش ــدگان هم خوانن
 داستان

مــا داســتان را از زبــان »هرمــز« می شــنویم. 
اســت کــه مهندســی  »هرمــز«، جوانــی 
از دوران  نفــت خوانــده و حــاال ماجــرا را 

می کنــد.  تعریــف  نوجوانــی اش 
ذهــن هرمــز مــدام میــان خیــال و واقعیــت 
ــم  ــودش ه ــی خ ــت و او گاه ــت اس در حرک
نمی دانــد کــه چــه خاطراتــی واقعــی هســتند 

و چــه خاطراتــی خیالــی. 
هرمــز بــا وجــود اینکــه می دانــد بســیاری از 
ــا  ــال اســت، ب ــا اوهــام و خی خاطراتــش تنه
وجــود ایــن هیــچ راه خاصــی از ایــن ماجــرا 

نــدارد.
بهرامــی جغرافیــای رمــان تجربــی خــود 
از شــهرهای اســتان زادگاهــش،  را یکــی 
کهگیلویــه و بویراحمــد قــرار داده اســت؛ 
شــاید بــه همیــن دلیــل بــه خوبــی توانســته 
خواننــده  بــرای  را  محیطــی  ویژگی هــای 

ــد.  ــف کن توصی
شــخصیت های داســتان از یــک ســو درگیــر 
فقــر، بطالــت و روزمرگــی هســتند و از ســوی 
دیگــر تحــت تأثیــر افســانه های رازآلــود 

ــد. ــرار دارن شهرشــان ق
ــای  ــی رؤی ــتان، در نوجوان ــز، راوی داس  هرم

دیــدن هفــت فرشــته ســوار بــر اســب را 
ــه گُل«  ــا کاه هــای بوقــی از »کُ داشــت کــه ب
می رفتنــد.  و  می زدنــد  ســاز  می آمدنــد، 

ــود و  ــدر در ذهــن او کاشــته ب ــا را پ ــن رؤی ای
ــد. او و  ــش کن ــت فراموش ــرک نمی توانس پس
دوســتانش، بــرای دیــدن آن هــا پشــت صخره 
ــم  ــی ه ــدند و روزهای ــع می ش ــاووس جم ط
تصــور می کردنــد هفت فرشــته یــا تعــدادی از 
آن هــا را دیده انــد. در ایــن قرارهــای دوســتانه 
ــب  ــز مرتک ــه ای را نی ــاف مخفیان ــا خ آن ه
ــار  ــر ب ــیدند. ه ــیگار می کش ــدند و س می ش
ــع را  ــهمیه جم ــه س ــود ک ــی ب ــده یک ــر عه ب
ــد  ــه تعه ــل ب ــرای عم ــز ب ــد. هرم ــن کن تأمی
خــود، دســت بــه دزدی از جعبــه ابــزار پــدر یــا 

ــی زد. ــزرگ م ــدوق مادرب صن
 او بــا وجــود بیــزاری از درس و مدرســه، 
شــب ادراری اش  مشــکل  از  کــه  رنجــی 
ــر  ــواده اش درگی ــه خان ــری ک ــرد و فق می ُب
بودنــد، دلخوشــی زیــادی در زندگــی  آن 
احســاس نمی کــرد؛ امــا حضــور گاه و بیــگاه 
دایــی عجیــب و غریبــی کــه عشــق عمیقــی 
بــه یونــان و روم باســتان داشــت، بــه زندگــی 
ــید. ــد می بخش ــواده اش امی ــه خان او و البت

 جهان رازآلود بهرامی
ــان  ــرده«، جه ــن م ــان »دلفی ــی در رم بهرام
رازآلــودی را خلــق کــرده اســت؛ جهانــی 

ــت ســیال اســت و  ــا و واقعی ــان رؤی ــه می ک
خواننــده را بــا خــود درگیــر می کنــد. 

نویســنده همچنیــن تــاش می کنــد نســبت 
میــان آیین هــا و باورهــای بومــی را بــا روزگار 
کنونــی ترســیم کنــد و آن گونــه کــه خــود در 
گفت وگویــی بــه آن اشــاره کــرده، نشــان 
ــردم در  ــی م ــای بوم ــه باوره ــد »چگون ده

ــود.« ــل می ش ــم، ح ــدرن و عل ــای م دنی

 در پشــت جلــد »دلفیــن مــرده« در بخشــی 
از معرفــی اثــر آمــده اســت: »رمــان حســن 
بهرامــی بــر اســاس نوعــی از زیســتن نوشــته 
ــرار  ــوان ق ــان نوج ــود قهرم ــه در وج شــده ک
ــی  ــه ســوی درون گرای دارد؛ نوعــی کــه او را ب
ــه  ــد ک ــش می ران ــوری پی ــه کشــف ام و البت

ــا  ــن ب ــرای همی ــتند؛ ب ــده هس گاه تکان دهن
ــاه  ــای کوت ــه در فصل ه ــم ک ــی روبه رویی رمان
و برش هــای صریــح و البتــه التــزام بــه 
ــان  ــک جه ــد ی ــاش می کن ــی، ت ــان خط زم
ــوی  ــه در آن ب ــی ک ــازد؛ جهان ــرب بس مضط

ــود... .« ــمام می ش ــرگ استش م
 درباره نویسنده

حســن بهرامــی در ســال 1۳۴9 در روســتایی 
ــد.  ــا آم ــه دنی ــت ب ــتان باش ــع شهرس از تواب
او دانش آموختــه کارشناســی  ارشــد زبــان 
ــن  ــر از ای ــه غی ــت. ب ــی اس ــات فارس و ادبی
ــش  ــوز آن ش ــذ مج ــد اخ ــه رون ــتان ک داس
ســال بــه طــول انجامیــد، چندیــن اثــر دیگــر 
از بهرامــی نیــز بــه بــازار نشــر آمده انــد؛ 
برقــی  »اره  داســتان  مجموعــه  جملــه  از 
ــرج  خامــوش اســت« و مجموعــه شــعر »ای

ــو«. ــرزای ت می
در  بهرامــی  حســن  را  مــرده«  »دلفیــن 
1۰1 صفحــه نوشــته اســت. نشــر چشــمه 
ــتان 1۳9۵ در  ــت آن را در زمس ــاپ نخس چ
ــر  ــی منتش ــه آب ــای قفس ــه کتاب ه مجموع
کــرد. ایــن مجموعــه، آثــار ژانــری، قصه گــو و 

می شــود.  شــامل  را  جریان محــور 
»دلفیــن مــرده« را می توانیــد بــه قیمــت 
1۰ هــزار و ۵۰۰ تومــان از کتابفروشــی های 

ــد. ــه کنی ــر تهی معتب

،،
 هرمــز، راوی داســتان، در نوجوانــی 
رؤیــای دیــدن هفــت فرشــته ســوار 
ــا کاله هــای  بــر اســب را داشــت کــه ب
ُــه گُل« می آمدنــد، ســاز  بوقــی از »ک

و می رفتنــد می زدنــد 

نگاهی به کتاب »دلفین مرده« نوشته حسن بهرامی

خوابزده

 هنر سوخت، پرچم دار 
هنرهای اسالمی

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، دکتــر مهــدی احمدی فر، 
ــت  ــان و هیئ ــتان اصفه ــری اس ــوزه هن ــس ح رئی
ــی خوشــنویس زاده  ــه دعــوت اســتاد عل همــراه ب

ــد.  ــد کردن از کارگاه ایشــان بازدی
ــت:  ــنویس زاده گف ــتاد خوش ــد اس ــن بازدی در ای
ــدات  ــه صــورت مجل ــر را بیشــتر ب ــن هن ــی ای تجل
می تــوان مشــاهده کــرد و تابلوهایــی کــه در ایــن 
ــت  ــال قدم ــود س ــش از ن ــود دارد، بی ــه وج زمین
ــس  ــای نفی ــن تابلوه ــع ای ــاید جم ــد و ش ندارن
بیــش از 30 عــدد نباشــد کــه حاصــل کار هشــت 

ــت.  ــته اس ــتاد برجس اس
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن هنــر بــه واقــع کمــال 

هنرهــای اســامی اســت و حتــی می تــوان گفــت 
ــون  ــر اکن ــرار دارد و اگ ــی ق ــه تاریخ ــر از ابنی باالت
قــرآن بــدون تحریــف در اختیــار مــا قــرار گرفتــه، 

ــتیم.  ــته هس ــان در گذش ــش کاتب ــون نق مدی
اســتاد علــی خوشــنویس زاده بــا اشــاره بــه 
تاریخچــه ایــن هنــر و هنرمنــد آن تصریــح کــرد: تا 
پایــان دوره قاجاریــه ایــن هنــر را بیشــتر در کتابــت 
قــرآن مشــاهده می کنیــم و بــه نوعــی پــس از آن 

شــاهد هنــر ســوخت بــر روی تابلــو هســتیم. 
وی همچنیــن بــا بیــان اهمیــت نقــش اســتادان 
ــته  ــن رش ــدن ای ــرای زنده مان ــال ب ــد فع هنرمن
ــان  ــاس خ ــرزا عب ــتاد می ــی، اس ــی کرباس از آقاتق
ذوالفقــاری، عبــاس اســفنجانی، علــی اســفنجانی، 
اســتاد حســین ختایــی و دخترشــان عفــت ختایی، 
اســتاد حســین خوشــنویس زاده )پــدر اســتاد علی 

خوشــنویس زاده( و علــی خوشــنویس زاده در ایــن 
راســتا یــاد کــرد و افــزود: هنــر ســوخت بــه واقــع 
ــر  ــتلزم صب ــر و مس ــر، زمانب ــر وقت گی ــک هن ی
ــامل  ــه ش ــر 10گان ــک هن ــه ی ــت ک ــه اس و حوصل
طراحــی، نقاشــی، معــرق کاری، برجســته کاری 
روی پوســت، تذهیــب، تشــعیر، خوشنویســی، 

ــود.  ــوب می ش ــی محس ــاکاری و صحاف ط
اســتاد علــی خوشــنویس زاده بــا اشــاره بــه ســابقه 
ــش از 50  ــه بی ــری ک ــته هن ــن رش ــود در ای کار خ
ــال 1338 و در  ــن از س ــت: م ــت، گف ــال اس س
ــران  ــته در ته ــن رش ــالگی کارم را در ای ــن 12 س س
ــران  ــه در ته ــال 1349 ک ــا س ــردم و ت ــروع ک ش
ــتاد  ــزاد، اس ــین به ــتاد حس ــر اس ــر نظ ــودم، زی ب
ــه  ــدی و اســتاد حســن زرین خــط ب محمــد تجوی
فراگیــری هنرهــای مختلــف ایــن رشــته پرداختــم 

ــدم، در  ــان آم ــه اصفه ــه ب ــز ک ــال 49 نی و در س
ــودم. ــی ب ــاج مصورالملک ــر ح محض

ــی،  ــورهای خارج ــود در کش ــار خ ــود آث وی از وج
جهــان  نصــف  مــوزه  و  شــخصی  موزه هــای 
ــق 40  ــه خل ــق ب ــون موف ــزود: تاکن ــر داد و اف خب
تابلــوی بــزرگ شــده ام و در ایــن تابلوهــا تمامــی 
رشــته های هنــری را خــودم انجــام داده ام و از 
ــر عهــده خــودم  ــا صــد کار ایــن تابلوهــا ب صفــر ت

ــت.  ــوده اس ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه آثــار و کتبــی کــه توســط 
حــوزه هنــری بــه چــاپ می رســد، می توانــد 
ــد  ــدان بده ــه هنرمن ــی ب ــت خاص ــأن و منزل ش
دربــاره  مقاالتــی  و  کتــاب  چــاپ  خواســتار 
ــری                                                                                 ــته هن ــن رش ــدان ای ــوخت از هنرمن ــر س هن

ــد. ش

عکاسی

 نگاهی به »هنر پسامفهومی« 
در کانون عکس اصفهان

عکاســی  پســامفهومی،  »هنــر  بررســی  نشســت  کیمیای وطن
صحنه آرایی شــده« بــا حضــور محمدعلــی نقــی زاده، 1۷ آبان مــاه در نگارســتان 

امام خمینی برگزار می شود. 
ــار  ــوردی آث ــی م ــا بررس ــده« ب ــی صحنه آرایی ش ــامفهومی، عکاس ــر پس »هن
ــون عکــس انجمــن  ــه  کان ــن هفت ــوان نشســت ای ــر، عن ــارا کروگ ــری بارب هن
ســینمای جــوان اصفهــان اســت کــه بــا حضــور محمدعلــی نقــی زاده برگــزار 

می شــود. 
محمدعلــی نقــی زاده، دانش پــژوه در زمینــه  تاریــخ و مبانــی هنــر اســت. وی 
ــوده و از  ــران ب ــر ته ــک و نقاشــی از دانشــگاه هن ــه  رشــته  گرافی دانش آموخت
ــر را زیــر نظــر علیرضــا صحــاف زاده و  ســال ۸۸ بی وقفــه آمــوزش تاریــخ هن

روییــن پاکبــاز دنبــال کــرده اســت. 
ــر و  ــخ هن ــوزش تاری ــه آم ــتماتیک ب ــور سیس ــه ط ــال 92 ب ــی زاده از س نق
ــه  اردیبهشــت  ــر در مقطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد در آتلی ــی هن مبان
و هنرســتان هنرهــای زیبــا پرداختــه. او در ســال 1۳۸9 برگزیــده  هنــر جــوان 
ــا 92 در نمایشــگاه های گروهــی و  در بخــش طراحــی شــده و از ســال ۸۷ ت

ــرادی شــرکت داشــته اســت.  انف
نوشــتن نقــد در مجلــه کارنما بــرای گفتارهــای »بابــک اطمینانــی«، »معصومه 
مظفــری«، »ســالن پاییــز« و »مرئــی شــدن صــدا« و تألیــف مقالــه  »باربــارا 

کروگــر میــکل آنجلــو عصــر مــا« از دیگــر فعالیت هــای اوســت. 
بــرای شــرکت در نشســت »هنــر پســامفهومی، عکاســی  عاقه منــدان 
صحنه آرایی شــده« بــا حضــور ایــن هنرمنــد، می تواننــد بــا توجــه بــه 
اطاعــات درج شــده در پوســتر بــرای ثبت نــام خــود اقــدام و چهارشــنبه 
ــه    ــی)ره( مراجع ــام خمین ــه نگارســتان ام ــاه، رأس ســاعت 1۶:۰۰ ب 1۷ آبان م

ــد. کنن

مسابقه و سرگرمی

 اعالم فراخوان مسابقه استانی 
»ویالن پازل« در اصفهان

فراخــوان مســابقه اســتانی »ویــان پــازل« ویــژه  کیمیای وطن
مهدهــا و خانه هــای کــودک اســتان اصفهــان همــراه بــا اهــدای جوایــز 

ارزنده اعام شد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
اصفهــان، رئیــس خانــه خاقیــت و رســتوران بــازی بــا بیــان ایــن خبــر 
ــک ســرگرمی ســردرگم کننده  ــازل ی ــان پ ــت: مســابقه اســتانی وی گف
اســت کــه همچــون بــازی پــازل، قطعــات بایــد کنــار هــم چیــده شــوند؛ 
ــت و  ــراه اس ــردرگمی هم ــان و س ــک هیج ــا ی ــان ب ــن چیدم ــی ای ول

ــوند.  ــده نمی ش ــم چی ــار ه ــی کن ــازل به راحت ــات پ قطع
ــا همــکاری  صفیــه ســادات موســویان اظهــار داشــت: آریانیــک ایــده ب
خانــه خاقیــت و رســتوران بــازی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
ــان  ــتانی »وی ــابقه اس ــام در مس ــوان ثبت ن ــام فراخ ــه اع ــان ب اصفه
ــه  ــان پرداخت ــتان اصفه ــودک اس ــای ک ــا و خانه ه ــژه مهده ــازل« وی پ

اســت.
ــد  ــابقه می توانن ــن مس ــام در ای ــرای ثبت ن ــدان ب ــزود: عاقه من  وی اف
تــا 2۷ آبان مــاه بــا شــماره های ۳۳۴۵۶92۶ و ۰91۳۷۶۷۵۰۶۳ تمــاس 

بگیرنــد. 
ــان  ــخ 2۴ آب ــن دوره از مســابقات از تاری ــه اول ای ــه داد: مرحل وی ادام
تــا ۳۰ آذر در فضــای داخلــی مراکــز شــرکت کننده برگــزار می شــود 
ــازمان  ــازی س ــتوران ب ــت و رس ــه خاقی ــز در خان ــه دوم آن نی و مرحل

ــد.  ــد ش ــزار خواه ــان برگ ــهرداری اصفه ــی ش فرهنگی تفریح
موســویان خاطرنشــان کــرد: ایــن دوره از مســابقات ویــان پــازل ویــژه 
ــا  کــودکان گــروه ســنی ۴ تــا ۸ ســال برنامه ریــزی شــده کــه همــراه ب
اهــدای جوایــز ارزنــده و تندیــس مســابقه در پاییــز 9۶ برگــزار می شــود.

نقاشی

پدر هست، اما نمی بینمش
ویــژه  نقاشــی  کارگاه  در  مشــتاق ترین کودکانــی کــه  از  یکــی 
ــری  ــوزه هن ــه ح ــرم - ک ــع ح ــهدای مداف ــوز ش ــدان دانش آم فرزن
اســتان اصفهــان بــه مناســبت 1۳ آبــان برگــزار کــرده بــود - حضــور 
ابوالفضــل  شــهید  فرزنــد  شــیروانیان،  محمدمهــدی  داشــت 

ــود.  ــیروانیان، ب ش
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از روابــط عمومــی حــوزه هنــری 
اســتان اصفهــان، همســر شــهید ابوالفضــل شــیروانیان )نخســتین 
ــان( از عاقــه محمدمهــدی شــیروانیان  شــهید مدافــع حــرم اصفه
ــرم  ــع ح ــهدای مداف ــدان ش ــی فرزن ــور در کارگاه نقاش ــرای حض ب
گفــت. وی اظهــار داشــت: محمدمهــدی بــا اینکــه ایــن کارگاه صبــح 
روز جمعــه برگــزار شــد و معمــوال ایــن زمــان می خوابــد، امــا خیلــی 
ــود  ــم ب دوســت داشــت در آن حاضــر شــود و نخســتین کســی ه
کــه روی تابلــو نقاشــی کشــید و گفــت می خواهــم نقاشــی صحنــه 
جنــگ و پیــروزی رزمنــدگان اســام را بکشــم و در ایــن تابلــو ســعی 
ــک نشــان  ــران و تان ــر و پرچــم ای ــا کشــیدن هلی کوپت ــه ب ــرده ک ک

دهــد کــه رزمنــدگان ایــران همیشــه پیــروز هســتند. 
ــود  ــا نب ــدی ب ــه محمدمه ــه چگون ــن ســؤال ک ــه ای وی در پاســخ ب
پــدر کنــار آمــد، افــزود: محمدمهــدی بســیار خــاق اســت و نقاشــی 
را دوســت دارد و یکــی از مــواردی کــه بــه او کمــک کــرد ایــن بــود 
ــک  ــه کم ــت ب ــرد و توانس ــاده ک ــی پی ــش را در نقاش ــه روحیات ک
نقاشــی حســش را بیــان کنــد و از ایــن راه فقــدان پــدرش را بــروز 
ــید و در  ــر می کش ــه ای در تصوی ــورت نقط ــه ص ــدرش را ب داد. او پ
ــش.  ــن نمی بینم ــا م ــت، ام ــدر هس ــه پ ــت ک ــح آن می گف توضی
مــا توانســتیم بــا نقاشــی درمانی بــه او کمــک کنیــم تــا بــه اوضــاع 

عــادی بازگــردد.
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11 و حوادث اجتماعی  کوتاه اخبار 
20 درصد مدارس کشور 

دو شیفته هستند
ــدارس  ــز م ــعه و تجهی ــازی، توس ــازمان نوس ــس س ریی
ــی، 1200  ــال تحصیل ــاز س ــا آغ ــان ب ــت: هم  زم ــور گف کش
فضــای آموزشــی شــامل 55 هــزار و 200 کالس درس، بــه 
ــا از محــل کمــک  ــه 50 درصــد آن ه ــرداری رســید ک بهره ب

ــوکاران احــداث شــده اســت.  نیک
ــه  ــای نیم ــرد: پروژه ه ــار ک ــور اظه ــری پ ــی نظ ــد تق محم
مشــارکت  بــا  پــرورش کــه  و  آمــوزش  وزارت  تمــام 
نیکــوکاران آغــاز بــه ســاخت شــده، حــدود 24 هــزار کالس 
ــارد  ــزار میلی ــا 180 ه ــل آنه ــرای تکمی ــه ب ــت ک درس اس

ــت.  ــاز اس ــورد نی ــال م ری
بــه گفتــه وی، سیســتم گرمایشــی 83 هــزار کالس 
ــع  ــا منب ــت ت ــانی اس ــه روز رس ــز و ب ــد تجهی درس نیازمن
ســوخت مصرفــی در کالس نباشــد و رفــع ایــن نگرانــی بــا 
ــار ممکــن می شــود کــه  ــال اعتب ــارد ری هشــت هــزار میلی
امیدواریــم بتوانیــم بــا همــکاری مجلــس، تخصیص هــای 

ــی داشــته باشــیم.  خوب
ــدارس  ــز م ــعه و تجهی ــازی، توس ــازمان نوس ــس س ریی
کشــور افــزود: حــدود 15 تــا 20 مــدارس کشــور بــه صــورت 
ــب و  ــر تخری ــه خاط ــه ب ــود ک ــتفاده می ش ــی، اس دو نوبت
بازســازی مــدارس فرســوده و یــا تکمیــل مــدارس در حــال 

ســاخت اســت.

چالش های درمان کودکان معتاد
ــازمان  ــاد س ــان اعتی ــگیری و درم ــعه، پیش ــاون توس مع
بهزیســتی کشــور بــا اشــاره بــه نامــه اخیــر دبیرخانه ســتاد 
ــا مــواد مخــدر در خصــوص »درمــان ســرپایی«  ــارزه ب مب
ــه ایــن معنــی  ــاد گفــت: درمــان ســرپایی ب کــودکان معت
ــات و  ــم زدایی، امکان ــد از س ــودکان بع ــن ک ــه ای ــت ک اس
ــد،  ــه کنن ــه آن مراجع ــد ب ــه می توانن ــد ک ــواده ای دارن خان
ــودکان  ــن ک ــب ای ــم اغل ــی دانی ــه م ــت ک ــن درحالیس ای
متعلــق بــه خانواده هــای آســیب دیده ای هســتند کــه 
ــه ســرانجام نرســیدن تمــام  ــی ب ــه معن ــان ب بازگشــت آن

تالش هــای پیشــین اســت. 
ــادات وارد  ــه انتق ــش ب ــده در واکن ــی س ــد برات ــر فری دکت
شــده بــرای عــدم نگهــداری از کــودکان ســم زدایــی شــده 
توســط بهزیســتی و بازگشــت آنــان بــه محیط هــای 
ــودکان از  ــن ک ــادی از ای ــرد: بخــش زی ــار ک آســیب زا اظه
خانواده هــای غیــر منســجم، آســیب دیــده و گرفتــار 
مشــکل هســتند. بهزیســتی معتقــد اســت بــرای درمــان 
روزی  درمــان شــبانه  مراکــز  نیازمنــد  ایــن کــودکان، 
هســتیم، امــا ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر فعــاًل بــا ایــن 

ــت.  ــف اس ــوع مخال موض
ــا  ــی ب ــال رایزن ــتی در ح ــه بهزیس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــا مــواد مخــدر، بــرای حــل ایــن مشــکل  ســتاد مبــارزه ب
اســت، افــزود: در درمــان ســرپایی ایــن کــودکان، بــه مراکز 
ــع  ــتر مواق ــه در بیش ــد ک ــه می کنن ــکی مراجع ــوم پزش عل
ــا  ــتان ب ــه داس ــت ک ــن درحالیس ــوند، ای ــرش نمی ش پذی
پذیــرش ایــن کــودکان و انجــام ســم زدایی نیــز بــه پایــان 
ــه  ــردد، ب ــم گ ــان ه ــودک درم ــر ک ــه اگ ــد، چراک نمی رس
همــان خانــواده آســیب دیده بــر می گــردد. لــذا درمــان او 

می  گــردد. بی ســرانجام 

گزارش
هر زائر یک نهال

ــه در  ــار ک ــران گردوغب ــون بح ــار کان ــزار هکت ۶12 ه
ــا اجــرای  ۷0 کیلومتــری مــرز مهــران واقــع شــده ب
ــه  ــی ک ــط زائران ــال« توس ــک نه ــر ی ــرح »هرزائ ط
ــوند،  ــال می ش ــپار کرب ــاده رهس ــن پی ــام اربعی در ای

جنــگل کاری می شــود. 
ــرکل  ــدی، مدی ــا احم ــه رض ــت ک ــی اس ــن طرح ای
ــالم از آن  ــتان ای ــزداری اس ــی و آبخی ــع طبیع مناب
خبــر داده اســت. شــکل گیری ایــن طــرح هــم 

ــی دارد.  ــل تامل ــرای قاب ماج
آن طــور کــه احمــدی می گویــد ســال 94 و همزمــان 
بــا توافــق صــورت گرفتــه میــان ایــران و عــراق 
بــرای بــاز شــدن مــرز مهــران و خــروج زائــران 
ــات، یکــی از  ــات عالی ــارت عتب ــی به منظــور زی ایران
ــاد محیط زیســتی پیشــنهادی  ســازمان های مردم نه
و محیط زیســت  منابــع طبیعــی  اداره کل  بــه  را 
اســتان ایــالم ارائــه کــرد کــه براســاس آن، هــر زائری 
کــه می خواهــد بــه زیــارت عتبــات عالیــات مشــرف 
شــود، یــک نهــال بــه نــام مبــارک امامــان معصــوم 

ــد.  )ع( در مســیر حرکــت خــود غــرس کن
ــه  ــار نشســته و عرصــه ای ب ــه ب ــن طــرح ب حــاال ای
وســعت ۶12 هــزار هکتــار کــه منشــأ گردوغبــار 
ــن  ــود و ای ــبز می ش ــی س ــه فضای ــل ب ــت تبدی اس
اســت کــه  زائرانــی  مشــارکت  از  ناشــی  همــه 
پیــاده بــه عشــق زیــارت کربــال ازایــن مســیر عبــور 
 می کننــد و حیــن ایــن ســفر معنــوی نهالــی غــرس 

می کنند. 
ــرح  ــح ط ــالم در توضی ــی ای ــع طبیع ــرکل مناب مدی
هــر زائــر یــک نهــال می افزایــد: ایــن مؤسســه 
ــود  ــبز« ب ــه س ــت بیش ــت محیطی »راز موفقی زیس
ــران را  ــط زائ ــال توس ــت نه ــن کاش ــده نوی ــه ای ک
مطــرح کــرد و در پــی ایــن پیشــنهاد، منابــع طبیعــی 
ــاز  ــورد نی ــال م ــد نه ــد ش ــه ای متعه ــا تفاهم نام ب
بــرای اجــرای ایــن طــرح را تولیــد کنــد. بــر همیــن 
ــه عرصــه مــورد نظــر  ــوط ب اســاس، مطالعــات مرب
ــی 15  ــه ط ــه اینک ــه ب ــا توج ــم و ب ــام دادی را انج
ســال، ایــام ســوگواری در فصــل گرم ســال قــرار دارد 
اجــرای ایــن طــرح بــا هــدف ایجــاد فضــای ســبز، 
ــرار  ــتور کار ق ــازی، در دس ــوا و منظره س ــف ه تلطی

ــت.  گرف
بــه گفتــه احمــدی، اجــرای ایــن طــرح از یــک ســو، 
ــران  ــرای زائ ــوا ب ــوش آب و ه ــا و خ ــی زیب فضای
ایجــاد می کنــد واز ســوی دیگــر، باعــث مهــار 
ــود.  ــار می ش ــی گردوغب ــای بحران ــی از کانون ه یک
اکنــون نهــال مــورد نیــاز تهیــه شــده و همزمــان بــا 
ــرد.  ــرار می گی ــران ق ــار زائ ــوگواری در اختی ــام س ای
مؤسســه زیســت محیطی راز موفقیــت بیشــه ســبز 
هــم، بــا حضــور در مــرز و برپایــی چــادر و کانکــس، 
شــیوه کاشــت نهــال را بــه زائــران آمــوزش می دهــد.

کوتاه اخبار 
قتل فجیع دختر جوان با ضربات سنگ

بازپــرس شــعبه دو دادســرای انقــالب مرنــد گفــت: دختــر 
حــدودًا 1۶ ســاله مرنــدی بــه طــرز فجیعــی توســط چنــد 

جــوان بــه قتــل رســید. 
ــدودًا 1۶  ــر ح ــه دخت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاپور ب ــدهللا پاش عب
ســاله مرنــدی بــه طــرز فجیعــی توســط چنــد جــوان بــه 
قتــل رســید اظهــار کــرد: قتــل دختــر جــوان در شــهر مرنــد 
بــه خاطــر اطــالع وی از یــک فقــره ســرقت نافرجــام بــوده 
ــود  ــال نش ــام برم ــرقت نافرج ــه راز س ــرای اینک ــل ب و قات

دســت بــه قتــل زده اســت.
ــردن  ــه ک ــر مثل ــی ب ــایعاتی مبن ــه ش ــزود: هرگون وی اف
ــر  ــه ب ــف منتفــی اســت و مقتول ــه عن ــه و تجــاوز ب مقتول
ــه  ــه مغــزی شــده و ب ــی ســنگ، ضرب ــات متوال ــر ضرب اث

ــت.  ــیده اس ــل رس قت
بازپــرس شــعبه دو دادســرای انقــالب مرنــد گفــت: در این 
ــه ســر  ــاط ســه نفــر دســتگیر شــده و در بازداشــت ب ارتب
ــی خــود را طــی  ــده مراحــل قانون ــن پرون ــد کــه ای می برن
می کنــد. بــه گــزارش تســنیم، پیکــر بــی جــان ایــن دختــر 
ــط  ــد توس ــری مرن ــد کالنت ــراف س ــان اط ــوان در بیاب نوج
اهالــی روســتای محبــوب آبــاد کشــف و بــه پلیــس اطــالع 

داده شــده اســت.

رازگشایی از مرگ مشکوک 
پس از 5 سال

پنــج ســال پــس از مــرگ مشــکوک زن جــوان در حمــام 
ــه، پزشــکی قانونــی احتمــال قتــل او را مطــرح کــرد.  خان
اوایــل ســال 91 مســئول بیمارســتانی در تهــران بــا پلیــس 
تمــاس گرفــت و از مــرگ مشــکوک زنــی جــوان خبــر داد. 
ــه متوجــه  ــات اولی ــا و تحقیق ــا حضــور در آنج ــوران ب مام
شــدند زن جــوان در خانــه حالــش بــد شــده و بــا انتقــال 
ــا دســتور  ــه بیمارســتان فــوت شــده اســت. جســد او ب ب

قضایــی بــه پزشــکی قانونــی منتقــل شــد. 
بــا توجــه بــه مشــکوک بــودن مرگــش مامــوران از خانــواده 
ــام  ــوان در حم ــد زن ج ــا گفتن ــه آنه ــد ک ــق کردن او تحقی
ــت.  ــده اس ــوت ش ــتان ف ــده و در بیمارس ــد ش ــش ب حال
ــتند  ــی می دانس ــان را طبیع ــرگ دخترش ــواده م ــن خان ای
ــه  ــود ک ــی ب ــن در حال ــتند. ای ــکایت نداش ــی ش و از کس
پزشــکی قانونــی طــی ســه گــزارش اعــالم کــرده بــود کــه 
ــا گذشــت  ــرگ او بدرســتی مشــخص نیســت. ب ــت م عل
ــر  ــرس اظهارنظ ــار بازپ ــده در اختی ــن پرون ــال ای ــج س پن
ــد  ــد از تائی ــا بع ــت ت ــرار گرف ــران ق ــی ته ــرای جنای دادس
ــد  ــر بع ــی اظهارنظ ــا قاض ــود؛ ام ــه ش ــده مختوم او، پرون
ــی  ــکی قانون ــون پزش ــرد چ ــالم ک ــده اع ــی پرون از بررس
بدرســتی مــرگ او را اعــالم نکــرده بهتــر اســت دوبــاره نظــر 

ــی اخــذ شــود.  پزشــکی قانون
بازپــرس پرونــده دســتور ایــن کار را صــادر داد کــه بعــداز 
چنــد روز کارشناســان پزشــکی قانونــی نظــر دادنــد فشــار 
ــده  ــرگ او ش ــث م ــن زن باع ــردن ای ــی گ ــر حیات برعناص
ــد  ــر رون ــن اظهارنظ ــا ای ــل او وجــود دارد. ب ــال قت و احتم
رســیدگی بــه پرونــده وارد مرحلــه ای جدیــد شــد و 

ــدند. ــار ش ــرا احض ــه دادس ــده ب ــواده زن فوت ش خان

رئیــس مرکــز اطالعــات و کنتــرل ترافیــک 
پلیــس راهــور بــا تشــریح آخریــن وضعیــت 
از  کشــور  راه هــای  ترافیکــی  و  جــوی 
وجــود ترافیــک پرحجــم در مســیرهای 
منتهــی  محورهــای  برگشــت  و  رفــت 
پایانه هــای مــرزی خبــر  از   بــه برخــی 

داد. 

ــن  ــورد آخری ــی در م ــادر رحمان ــرهنگ ن س
ــه  ــی ب ــت ترافیکــی محورهــای منته وضعی
ــار  ــراق اظه ــران و ع ــرزی ای ــای م پایانه ه
ــل- ــران و حمی ــای ایالم-مه ــرد: محوره ک
اســالم آبــاد و همچنیــن محور سوســنگرد-

بســتان-چذابه، در هــر دو مســیر رفــت 
و برگشــت بــا ترافیــک پرحجــم همــراه 

اســت. در محــور اهواز-خرمشــهر -شــلمچه 
ــت.  ــب اس ــن ترتی ــه همی ــک ب ــز ترافی نی
رئیــس مرکــز اطالعــات و کنتــرل ترافیــک 
پلیــس راهــور در مــورد ترافیــک ســایر 
محورهــای مواصالتــی نیــز گفــت: در جــاده 
قدیــم تهــران شــاهد ترافیــک نیمه ســنگین 

ــتیم.  هس

همچنیــن ترافیــک در آزادراه قزوین-کــرج، 
از محــدوده پــل اســتاندارد تــا پــل فردیــس 
نیمه  ســنگین اســت و در ادامــه در آزادراه 
کرج-تهــران، از محــدوده پــل فردیــس تــا 

گرمــدره، ترافیــک ســنگین اســت. 
رئیــس مرکــز اطالعــات و کنتــرل ترافیــک 
پلیــس راهــور همچنیــن در مــورد وضعیــت 
گفــت:  نیــز  کشــور،  راه هــای  جــوی 
محورهــای اردبیل-آســتارا، گرمی-بیله ســوار 
ــراه  ــی هم ــا مه گرفتگ ــرچم، ب و اردبیل-س

اســت. رحمانــی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز 
ــال نمی شــود.  ــراز اعم انســداد در محــور ه
در مــورد علــت حادثــه واژگونــی اتوبــوس در 
ســوادکوه رخ داده نیــز گفــت: علــت اصلــی 

ــت.  ــی اس ــت بررس ــه در دس حادث
ــن  ــه ای ــون مشــخص شــده ک ــا کن ــی ت ول
اتوبــوس قبــل از واژگونــی بــا یــک دســتگاه 
ــرده اســت و  خــودروی ســواری برخــورد ک
پــس از آن در پیــچ مقابــل، واژگــون شــده 

اســت.
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اگــر بــه زندگــی امروزمــان نــگاه کوتاهــی 
کــه  می شــویم  متوجــه  باشــیم،  داشــته 
مــا  اجتماعــی  زندگــی  عامــل  مهم تریــن 
واژه ای بــه نــام »ارتبــاط« و مفهومــی بــه نــام 

اســت. »ارتباطــات« 
در حقیقــت انســان از بــدو حضــور در کــره 
خاکــی و بــدون تجربــه زیســتی در ایــن 
جهــان، تنهــا بــا برخــورداری از فراینــد ارتبــاط، 
ــد. ــاز نمای ــود را آغ ــکوفایی خ ــد ش ــق ش موف

ــد  ــی چن ــوان مفهوم ــه عن ــاط ب ــد ارتب  فراین
مرحلــه ای بــا »کشــف، پــردازش و انتقــال 
ــل  ــا مراح ــاخت ت ــادر س ــان را ق ــام« انس پی
مختلــف زندگــی تاریخــی خــود را دنبــال 

ــد. نمای
جریانــی  را  ارتبــاط  ســاروخانی،  دکتــر 
ــتر  ــا بیش ــر ی ــی آن دو نف ــه در ط ــد ک می دان
بــه تبــادل افــکار، نظــرات، احساســات و 
ــه کار  ــق ب ــد و از طری ــود می پردازن ــد خ عقای
ــه  ــرای کلی ــش ب ــه معنای ــی ک ــردن پیام های ب
انســان ها یکســان اســت، بــه انجــام ایــن امــر 

می ورزنــد. مبــادرت 
ــاط از آن جهــت اســت کــه حلقــه  اهمیــت ارتب
واســط میــان تعامــل  انســان، بــوده و در جــای 
ــکار  ــل ان جــای زندگــی بشــر حضــوری غیرقاب
دارد و اگــر بــه طــور مؤثــر و مطلــوب بــه انجــام 
ــم  ــکار و تفاه ــادل اف ــش، تب ــال دان رســد، انتق
رخ داده و در غیــر این  صــورت ســوء تفاهــم، 
جــدال فکــری و حتــی جنــگ اتفــاق مــی افتد.

بــه طــور مثــال انتقــال درس از معلم بــه دانش 
ــاگرد،  ــه ش ــتاد ب ــه از اس ــال تجرب ــوز، انتق آم
ــاط  ــه از ارتب ــو و... هم ــره، گفتگ ــد مذاک فراین

مؤثــر نشــئت گرفتــه و از یــک الگــوی اصلــی 
ــه  ــام از فرســتنده ب پیــروی می کند.انتقــال پی
گیرنــده کــه بــا پــردازش و درک پیــام توســط 

ــده پیــام همــراه اســت. دریافــت کنن
ــاط  ــد ارتب ــه از فراین ــان آنچ ــت انس در حقیق
از دیگــران دریافــت می کنــد را بــا گنجینــه 
تجربیــات عینــی خود تلفیــق نمــوده و به درک 
ــد کــه اگــر  جدیــدی از هســتی دســت می یاب
ــش  ــب دان ــه ترکی ــور پیوســته منجــر ب ــه ط ب
دریافتــی بــا تجربیــات قبلــی فــرد بــرای 
ــت  ــود، خالقی ــاص ش ــئله خ ــک مس ــل ی ح
اتفــاق می افتــد. بنابرایــن در صورتیکــه ارتبــاط 
مطلــوب و اثــر بخــش یــا فراینــد انتقــال پیــام 
ــت انســانی  ــرد خالقی ــی صــورت نگی ــه خوب ب

ــد رســید. ــور نخواه ــه منصــه ظه ب

در  ارتباطــات  تاریخچــه  بــر  مــروری  بــا 
می یابیــم کــه اگــر چــه ایــن مفهــوم و اجــزاء 
چندانــی  تغییــر  تــا کنــون  گذشــته  از  آن 
ــی  ــام ارتباط ــال پی ــای انتق ــا ابزاره ــرده ام نک
شــده  شــگرفتی  تغییــرات  دســت خوش 

اســت. بــه طوریکــه اگــر در گذشــته بــه طــور 
ــزار  ــا اب ــوار غاره ــر دی ــگاری ب ــر ن ــال تصوی مث
ــود، امــروزه پیام هــای کالمــی  ــام ب ــال پی انتق
ــایل  ــانه ها و وس ــتفاده از رس ــا اس ــی ب و متن
ــد  ــی در فراین ــل توجه ــکل قاب ــه ش ــی ب جمع
ارتبــاط جــا بــاز کرده انــد و از ایــن روســت کــه 
ــور رســانه های  ــر شــاهد ظه در ســال های اخی
ــی و شــبکه های ارتباطــی مجــازی در  اجتماع

ــتیم. ــانی هس ــات انس ارتباط
امــروزه در قــرن بیســت و یکــم بــر روی کــره 
خاکــی کمتــر جایــی را می تــوان یافــت کــه در 
آن نشــانی از وســایل ارتبــاط جمعــی نباشــد. 
حتــی می تــوان ادعــا کــرد کــه رســانه ها فضــا 
و زمیــن را بــه تســخیر خــود در آورده انــد و بــر 
همــه ابعــاد زندگــی بشــر ســایه افکنده انــد. تــا 
ــدون  ــی ب ــد زندگ ــر می رس ــه نظ ــه ب ــی ک جای

رســانه بــرای مــا غیــر ممکــن شــده اســت.
پروفســور معتمــد نــژاد معتقــد اســت: قــدرت 
ــژه رســانه های  ــه وی ــاط جمعــی ب وســایل ارتب
دیــداری بــه دلیــل برخــورداری از ویژگی هایــی 
پیام هــا، مداومــت  انتشــار  نظیــر ســرعت 
حــوزه  جهانــی  وســعت  پیام هــا،  انتشــار 
ــوا  ــی محت ــی و گوناگون انتشــار پیام هــا، فراوان
و انبــوه مخاطبــان نــا متجانــس باعــث شــده 
اســت تــا بــه عنــوان ابــزاری بســیار مهــم مــورد 
ــانی  ــوم انس ــان عل ــران و کارشناس ــه مدی توج

قــرار گیــرد.
رســانه در فرهنــگ لغــت بــه معنــی هر وســیله 
ــی  ــه جای ــی ب ــی را از جای ــه پیغام ــت ک ایس
ــه همــگان، امــا  برساند.وســیله پیــام رســان ب
ــرای  در مفهــوم ارتباطــات، رســانه وســیله ای ب
نقــل و انتقــال اطالعــات، ایده هــا و افــکار 

ــا جامعــه اســت. افــراد ی

بــه  و  عمومــی  یــا  جمعــی  رســانه های 
جمعــی،  ارتبــاط  وســایل  دیگــر،  تعبیــر 
التیــن  واژه  شــده  فارســی  اصطــالح 
ــع آن  ــه جم ــت ک ــوم«)Medium( اس »میدی
ــور از آن  ــد و منظ ــا« )Media( می باش »میدی
دســته ای از وســایل هســتند کــه مــورد توجــه 
از تمدن هــای  تعــداد کثیــری می باشــند و 
ایــران  در  آمده انــد.  وجــود  بــه  جدیــد 
فرهنگســتان زبــان فارســی، واژه »رســانه های 
همگانــی« را بــرای نامگــذاری وســایل ارتبــاط 
جمعــی انتخــاب نمــوده اســت. ایــن اصطــالح 
ــا«  ــس میدی ــی »م ــالح انگلیس ــه اصط ترجم
بــه اختصــار  )Mass Media( اســت کــه 

می شــود. اســتفاده 
ــن  ــاب ای ــت؛ انتخ ــد اس ــژاد معتق ــد ن  معتم
ــت.  ــده روبه روس ــکال عم ــا دو اش ــالح ب اصط
صفــت  ترجمــه  در  طــرف  یــک  از  زیــرا 
ــت  ــان فارســی دق ــه زب ــس« ب انگلیســی »َم
ــای  ــه ج ــت و ب ــده اس ــول نگردی ــی معم کاف
ــا تــوده گیــر صفــت  ــه تــوده ای ی ترجمــه آن ب
»همگانــی« کــه معــادل »پابلیــک« انگلیســی 
ــه  ــر ب ــرف دیگ ــت و از ط ــته اس ــت، گذاش اس
ــه در اصطــالح  ــاط ک ــی ارتب ــوم اصل ــان مفه بی
کامــل انگلیســی وجــود دارد نیــز توجــه نشــده 
اســت.  کاربــرد ایــن واژه، اگــر هــم بــرای 

اولیــن بــار اشــتباه تعریــف شــده باشــد. 
اکنــون آن چنــان فراگیــر و همگانــی شــده 
کــه ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی ضمــن 
اســتفاده از آن، رســانه های همگانــی را بــه 
چهــار دســته: رســانه های دیــداری )تلویزیــون، 
ــات،  ــای اعالن ــی، تابلوه ــای الکترونیک تابلوه
تئاتــر،  ســینما،  اطالع رســانی،  آگهی هــای 
وســایل نمایــش، بیلبوردهــای بــزرگ شــهری، 
شــنیداری  رســانه های  آگهــی(،  اتوبــوس 
)رادیــو، تلفــن، ســامانه های تلفــن گویــا و 
دســتگاه های پخــش صوتــی(، رســانه های 
همایــش، ســمینار، کارگاه، جلســه، نمایشــگاه، 
ــه  ــت ک ــوده اس ــیم نم ــد( تقس ــفر و بازدی س
ــدی بایســتی رســانه های  ــن تقســیم بن ــه ای ب
ــن  ــه، تلف ــانه ای ها )رایان ــا چندرس ــی ی تلفیق
ــای  ــرم افزاره ــت، ن ــمند، اینترن ــراه هوش هم

ــرد. ــه ک ــز اضاف ــی و...( را نی اجتماع
مطالــب عنــوان شــده تاکنــون مقدمــه ای برای 
ــت.  ــتار اس ــن نوش ــی ای ــوع اصل ــرح موض ط
ــی«؛  ــبکه های اجتماع ــازی و ش ــای مج »فض
آتــی  شــنبه های  ســه  در  کــه  مبحثــی 
ــم  ــت خواهی ــل صحب ــه تفصی ــون آن ب پیرام
ــه ویــژه  ــا اقشــار مختلــف جامعــه و ب نمــود ت
ــا  ــا، فرصت ه ــم، کاربرده ــا مفاهی ــا ب خانواده ه

ــوند. ــنا ش ــتر آش ــای آن بیش و تهدیده

 ارتباط اثربخش
عامل خالقیت انسانی

ــا صــدور  مامــوران عملیــات ویــژه پلیــس مشــهد، ب
ــه وحشــت آفرینی هــای  دســتورات ویــژه قضایــی ب
مســلحانه شــرور معــروف بــه »وحیــد لولــو« پایــان 

دادنــد.
معــاون دادســتان مشــهد بــا بیــان ایــن خبــر گفــت: 
ــک  ــدود ی ــابقه دار از ح ــاله و س ــرور 28 س ــن ش ای
ــرار  ــب ق ــت تعقی ــاره تح ــی دوب ــل در حال ــال قب س
گرفــت کــه بــا ســپردن وثیقــه ده هــا میلیــون تومانی 
آزاد شــده بــود. امــا همچنــان بــه شــرارت های خــود 
ادامــه مــی داد بــه طــوری کــه در بیــن افــراد شــرور 

بــه چهــره ای سرشــناس تبدیــل شــده بــود.
ــاه  ــزود: حــدود 11 م قاضــی ســیدجواد حســینی اف
ــهرت  ــو« ش ــد لول ــه »وحی ــه ب ــرد ک ــن ف ــل ای قب
ــرد  ــروح ک ــو مج ــه چاق ــا ضرب ــردی را ب ــت، ف داش
و از محــل گریخــت امــا مدتــی بعــد برخــی از 
ــزاری  ــه برگ ــه بهان ــتانش، او را ب ــتان و دوس هم دس
مراســم آشــتی کنــان بــه میــدان معــراج کشــاندند. 
در همیــن حــال درگیــری مســلحانه ای بیــن دو 

طــرف رخ داد.
سرپرســت مجتمــع قضایــی شــهید بهشــتی مشــهد 
پلیــس  تحقیقــات  و  بررســی ها  طبــق  افــزود: 
ــالح   ــاله، س ــوان 28 س ــن ج ــری ای ــن درگی در ای
ــی  ــودرو مخف ــی خ ــر صندل ــه زی ــتری  را ک وینچس
شــلیک های  بــا  و  بیــرون کشــید  بــود،  کــرده 

متعــدد، دو نفــر را روانــه بیمارســتان کــرد.
ــزاع  ــن ن ــوع ای ــی وق ــت: در پ ــینی گف ــی حس قاض
مســلحانه، دو نفــر از متهمــان دســتگیر شــدند. امــا 
ــود و در  ــواری ب ــان مت ــروف هم چن ــرور مع ــن ش ای
ــز شــکایت هایی را در  ــراد دیگــری نی ــن مــدت اف ای

ــد.  ــرح کردن ــه وی مط ــی علی ــتگاه قضای دس
ــح  معــاون دادســتان مرکــز خراســان رضــوی تصری
کــرد: گزارش هــای موجــود حاکــی از آن اســت 
کــه ایــن جــوان، طــی چنــد مــاه گذشــته دو 
دســتگاه موتورســیکلت گــران قیمــت را کــه تنهــا در 
ــتفاده  ــورد اس ــواری م ــی موتورس ــابقات ورزش مس
ــری  ــو زورگی ــه و چاق ــد قم ــا تهدی ــرار می گیرند.ب ق
ــف  ــرای کش ــات ب ــوز تحقیق ــه هن ــت ک ــرده اس ک

دارد. ادامــه  مذکــور  موتورســیکلت های 
ــرد: او  ــه خاطرنشــان ک ــی در ادام ــام قضای ــن مق ای
چنــد بــار از چنــگ پلیــس گریختــه بــود و در آخریــن 
مرحلــه نیــز بــا رهــا کــردن خــودروی 405 در خیابــان 
حافــظ مشــهد، از صحنــه حادثــه ای کــه بــرای نــزاع 
ــا حضــور نیروهــای انتظامــی،  ــد ب ترتیــب داده بودن

متــواری شــد.
ــرور  ــد: ش ــادآور ش ــینی ی ــیدجواد حس ــی س قاض
معــروف بــه »وحیــد لولــو« مــدام از شــهری به شــهر 
دیگــر می رفــت تــا ایــن کــه حــدود یــک هفتــه قبــل 
ــه محاصــره مامــوران  ــان جــالل آل احمــد ب در خیاب
ــک  ــد و در ی ــهد درآم ــس مش ــژه پلی ــات وی عملی
عملیــات هماهنــگ و غافل گیرانــه دســتگیر شــد کــه 
بــا توجــه بــه جرائــم ارتکابــی و اقدامــات مجرمانــه 

ــن  ــلحانه ای ــای مس ــت آفرینی ه ــن وحش و همچنی
فــرد، پرونــده وی بــه شــعبه 409 دادســرای عمومــی 
و انقــالب مشــهد ارجــاع شــد و توســط قاضــی 

ــال رســیدگی اســت. محمدرضــا دشــتبان در ح
بنابرایــن گــزارش، قاضــی شــعبه 409 دادســرای 
مشــهد نیــز دربــاره اقدامــات مجرمانــه شــرور 
ــت:  ــان گف ــه خراس ــو« ب ــد لول ــه »وحی ــروف ب مع
ایــن متهــم از حــدود یــک ســال قبــل و بــا صــدور 
دســتورات قضایــی تحت تعقیــب نیروهــای انتظامی 
ــات  ــا اقدام ــز ب ــدت نی ــن م ــت و در ای ــرار داش ق
ــرده  ــاد ک ــت را ایج ــی از وحش ــود موج ــرورانه خ ش
بــود. قاضــی محمدرضــا دشــتبان افــزود: بــا صــدور 
دســتورات ویــژه قضایــی و تــالش شــبانه روزی 
مامــوران عملیــات ویــژه پلیــس مشــهد، ســالح 
وینچســتری کــه متهــم در نزاع هــای مســلحانه از آن 
ــط شــده اســت  ــز کشــف و ضب اســتفاده می کرد،نی
امــا هنــوز تحقیقــات دربــاره ایــن متهــم ســابقه دار 

ــه دارد. ادام
ــد  ــه »وحی ــروف ب ــرور مع ــات ش ــاره اتهام  وی درب
لولــو« نیــز گفــت: هنــوز پرونــده جرائــم وحشــتناک 
ــی  ــی های قضای ــت و بررس ــده اس ــل نش وی تکمی
ــی از  ــون اتهامات ــم اکن ــه دارد. ه ــاره ادام ــن ب در ای
ــداری  ــلحانه، نگه ــای مس ــرکت در نزاع ه ــل ش قبی
ــه  ــف و ... ب ــه عن ــدازی، ســرقت های ب ســالح، تیران
وی تفهیــم شــده اســت و هــم اینــک نیــز بــا صــدور 
قــرار قانونــی در بازداشــت بــه ســر می بــرد تــا دیگــر 

متهمــان فــراری ایــن پرونــده دســتگیر شــوند. 
ــه از  ــرادی ک ــزود: اف ــان اف ــتبان در پای ــی دش قاض
ــه پلیــس  ایــن متهــم، شــکایتی دارنــد می تواننــد ب
عملیــات ویــژه مشــهد یــا شــعبه 409 مجتمــع 

ــد. ــه کنن ــهد مراجع ــتی مش ــهید بهش ــی ش قضای

پایان وحشت آفرینی های شرور معروف مرگ مشکوک دختر جوان

انــکار چهــار ســاله مــرد متأهــل کــه متهــم اســت دختــر 
عاشــق پیشــه را کشــته موجــب شــد تــا پرونــده لــوث 

تشــخیص داده و بــه ایســتگاه قســامه برســد.
الهــه 28 ســاله دهــم مهرمــاه ســال 92 در خانــه 
ــوش  ــی خام ــی جنایت ــدس قربان ــهر ق ــرادرش در ش ب
ــر  ــوز دخت ــرگ مرم ــان م ــس در جری ــی پلی ــد. وقت ش

ــت.  ــی پرداخ ــه بازجوی ــت ب ــرار گرف ــوان ق ج
بــرادر قربانــی گفــت: خواهــرم، پــس از مــرگ مادرمــان 
ــا مــن زندگــی می کــرد. عصــر دهــم مهــر 92، وقتــی  ب
ــه مشــمام  ــوی گاز ب ــه برگشــتم، ب ــه خان از محــل کار ب
ــود. از  ــده شــده ب می رســید و شــیلنگ گاز عمــدی بری
دیــدن ایــن صحنــه شــوکه شــدم و اتاق هــا را بــه دنبــال 
ــر  ــدم. فک ــه رو ش ــازه او روب ــا جن ــتم و ب ــرم گش خواه
ــت.  ــده اس ــی ش ــی گازگرفتگ ــرم قربان ــم خواه می کن
جنــازه دختــر جــوان بــه پزشــکی قانونــی فرســتاده شــد 
امــا وقتــی کارشناســان علــت مــرگ ســودابه را خفگــی 
بــا یــک جســم رشــته ماننــد اعــالم کردنــد پرونــده رنگ 
و بــوی جنایــی بــه خــود گرفــت و تحقیقــات وارد مرحله 

تــازه ای گشــت.
ــه  ــل اله ــای گوشــی موبای ــس در بررســی پیامک ه پلی
بــه رابطــه پنهانــی او بــا یــک مــرد جــوان پــی بــرد. بــه 
ایــن ترتیــب ایــن جــوان بازداشــت شــد. او گفــت: مــن 
۷ ســال پیــش در حالــی کــه زن و دو فرزنــد داشــتم در 
خیابــان بــا ســودابه آشــنا شــدم. چــون معتــاد بــودم و 
بــا همســرم اختــالف پیــدا کــرده بــودم بــه ایــن دختــر 
ــی  ــم تلفن ــا ه ــا ب ــد از آن روز م ــردم. بع ــه ک ــراز عالق اب
صحبــت می کردیــم. پــس از چنــد مــاه متوجــه شــدم 

بــه مــن عالقمنــد شــده اســت. 
او بــا آنکــه می دانســت زن و بچــه دارم حاضــر بــود بــا 
ــد. مــن کــه در آن زمــان مــواد مخــدر را  مــن ازدواج کن
تــرک کــرده بــودم بــه او گفتــم بهتــر اســت ارتباطمــان 
را تمــام کنیــم امــا قبــول نکــرد. ســودابه دیوانــه وار مــرا 
ــات  ــرار مالق ــن ق ــا م ــه ب ــار ک ــر ب ــت. ه ــت داش دوس
ــر  ــن دلگی ــا از م ــم ت ــرار نمی رفت ــر ق ــت، س می گذاش
ــود.  ــد. امــا بــی فایــده ب شــود و ارتباطمــان را تمــام کن
صبــح دهــم مهــر مــاه، پیامکــی برایــم فرســتاد و مــرا 
ــر  ــد ه ــت: بای ــرد. او گف ــوت ک ــرادرش دع ــه ب ــه خان ب
ــت  ــا هــم صحب ــا ب ــروم ت ــات او ب ــه مالق  طــور شــده ب

کنیم.

مــن مثــل همیشــه بــه دروغ گفتــم بــه دیدنــش 
مــی روم، امــا هرگــز بــه دیــدن او نرفتــم. صبــح روز بعــد 
از طریــق یکــی از دوســتانش متوجــه شــدم کــه او جــان 

ســپرده اســت.
ــی کــه متهــم منکــر دســت داشــتن در جنایــت  در حال
بــود. در دادگاه کیفــری ســابق اســتان تهــران پــای 
میــز محاکمــه ایســتاد. ولــی پرونــده بــرای رفــع 
برخــی نواقــص بــه دادســرا برگردانــده شــد. بــا تکمیــل 
تحقیقــات متهــم در دادگاه کیفــری بــار دیگــر بــه دفــاع 
ــت:  ــد. وی گف ــاه خوان ــی گن ــودش را ب ــت و خ پرداخ
ــی  ــه دوســتانه داشــتم ول ــا ســودابه رابط ــول دارم ب قب
بعــد از تــرک مــواد مخــدر بــرای خــالص شــدن از ایــن 
ــا  ــم ام ــر کاری بزن ــه ه ــت ب ــودم دس ــر ب ــاط حاض ارتب
مــن او را نکشــتم و حــاال بــی دلیــل در زنــدان هســتم.

ــی وارد شــور شــد  ــت قضای ــن جلســه هیئ ــان ای در پای
ــت را از  ــم در محــل جنای ــل مته ــی موبای ــن ده ــا آنت ت
مخابــرات اســتعالم کنــد. وقتــی اســتعالم آنتــن دهــی 
ــه نتیجــه ای نرســاند متهــم  ــم پلیــس را ب ــل مته موبای
بــار دیگــر پــای میــز محاکمــه ایســتاد. در ایــن جلســه 
کــه دیــروز در شــعبه دهــم دادگاه کیفــری یــک اســتان 
تهــران بــه ریاســت قاضــی محمــد باقــر قربــان زاده و بــا 
حضــور یــک مستشــار تشــکیل شــد. شــش خواهــر و 
بــرادر مقتــول کــه اولیــای دم محســوب می شــوند یکــی 
بــه یــک در جایــگاه ویــژه ایســتادند و درخواســت خــود 

را مطــرح کردنــد.
یکــی از آنهــا بــرای قاتــل خواهــرش قصــاص و دیگــری 
ــت  ــوان پرداخ ــد ت ــالم کردن ــز اع ــی نی ــت. برخ خواس
تفاضــل دیــه را ندارنــد. ســپس متهــم روبــه روی قضــات 
ایســتاد و گفــت: قســم می خــورم در قتــل دســتی 
نداشــتم. مــن 4 ســال اســت کــه بــی دلیــل در زنــدان 

هســتم.
در پایــان ایــن جلســه و بــا توجــه بــه انکارهــای متهــم 
قضــات دادگاه پرونــده را لــوث تشــخیص داده و حکــم 
بــه برگــزاری مراســم قســامه دادنــد. قــرار شــد اولیــای 
دم 50 نفــر از بســتگان نســبی خــود را بــه دادگاه معرفــی 
ــت و  ــل اس ــم قات ــه مته ــد ک ــوگند بخورن ــا س ــد، ت کنن
ــورت  ــن ص ــر ای ــود. در غی ــادر ش ــاص ص ــرای او قص ب
ــی گناهــی می خــورد و از قتــل  ــار ســوگند ب متهــم 50 ب

ــود. ــه می ش تبرئ

کنش    وا

 معاون آموزش متوسطه
آموزش و پرورش   

در حال حاضر 350 هزار دانش آموز در 2900 مدرسه 
شبانه روزی تحصیل می کنند. همچنین حدود یک میلیون 

دانش آموز از روش های آموزشی مختلف و به غیر از 
مدارس روزانه تحصیل می کنند. در سال جاری بودجه 
مدارس شبانه روزی از 50 میلیارد تومان به 100 میلیارد 

تومان افزایش یافته است.

رییس بیمه مرکزی   
پیش بینی شده تا سه ماه آینده باید سامانه راهنمایی و 
رانندگی راه اندازی شود. در این سامانه تمام تخلفات و 

پنالتی های رانندگان ثبت می شود. هر بار تخلف به عنوان 
یک نمره منفی لحاظ شده و این نمرات تجمیع و زمان 

صدور بیمه نامه لحاظ می شود. به این ترتیب به ازای هر نمره 
منفی یک درصد اضافه نرخ صورت خواهد گرفت.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری 
بگیران سازمان تأمین اجتماعی   

پس از نظرسنجی از استان های مختلف و کانون های 
بازنشستگان، با اعالم رضایت ۷0 درصدی بازنشستگان 

تأمین اجتماعی از ارائه خدمات شرکت آتیه سازان حافظ 
و همچنین پس از انجام مناقصه این شرکت مجددًا به 
عنوان شرکت بیمه ای برای ارائه خدمات بیمه تکمیلی 

به بازنشستگان تحت پوشش انتخاب شد. از ابتدای آذر 
بیمه شدگان با قرار جدید، خدمات بیمه تکمیلی دریافت 
می کنند و همچنین سه ماه فرصت دارند تا برای حذف 
و اضافه نام خود و افراد تحت تکفلشان در لیست بیمه 

قرارداد جدید به کانون های بازنشستگان در شهرستان های 
مختلف مراجعه نمایند.

 رئیس سازمان امداد و نجات 
هالل احمر   

در حال حاضر ما 24 فروند بالگرد در سراسر کشور داریم 
که با شعاع 150 کیلومتر تمام استان های کشور را پوشش 
می دهند. ضمن اینکه در تالش هستیم تا این ظرفیت را 

افزایش بدهیم و در شعاع 110-120 کیلومتری، سطح کشور 
را پوشش بدهیم. امیدواریم تا پایان سال بتوانیم تعدادی 

خودروهای نجات و عملیاتی و همچنین 200 دستگاه 
آمبوالنس به ظرفیت فعلی اضافه کنیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی   
یکی از راهبردهای دکتر روحانی در قبال صندوق های 

بازنشستگی خروج از بنگاه داری است. به تبع آن تأمین 
اجتماعی نیز که مبتنی بر اصول بنگاه داری صندوق های 

بیمه ای در دنیاست، تالش کرده است تا حدامکان خروج 
از بنگاه داری و ورود به بازار سرمایه را دنبال کرده و به ایجاد 

ارزش افزوده برای سرمایه گذاری بیمه شدگان، که ناشی 
از پرداخت حق بیمه های آنهاست اهتمام کنیم. این یک 

راهبرد علمی، منطقی و منطبق بر سیستم اکثر صندوق های 
دنیاست که مشابه ما با روش تعریف شده DB اداره 

می شوند. از جمله آثار و مزیت های این روش آن است که 
منابع بیمه شدگان شفاف و محاسبه پذیر می شود 
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،،
اهمیــت ارتبــاط از آن جهــت اســت 
تعامــل   میــان  واســط  حلقــه  کــه 
انســان، بــوده و در جــای جــای زندگی 
بشــر حضــوری غیرقابــل انــکار دارد و 
اگــر بــه طــور مؤثر و مطلوب به انجام 
رســد، انتقــال دانــش، تبــادل افــکار و 
تفاهــم رخ داده و در غیــر این  صــورت 
ســوء تفاهــم، جــدال فکــری و حتــی 

جنــگ اتفــاق مــی افتــد.



امامحسین)ع(میفرمایند:
»ِإّناَْعَفىالّناِسَمْنَعَفاَعْنُقْدَرٍة«

»باگذشتترینمردمکسىاستکهباوجود
قدرت،گذشتکند.«

   سالم باشیم
 کدام ورزشکاران بیشتر 
آسیب مغزی می بینند؟

ــوژی منتشــر شــده  ــه رادیول ــه در مجل ــی ک  تحقیقات
اســت، نشــان می دهــد کــه میــزان  آســیب های 
مغــزی کــه بــه فوتبالیســت ها وارد می شــود، بــه 
پســت آن هــا در زمیــن و مدت زمــان فعالیتشــان 
بســتگی  دارد. پیــش از ایــن مشــخص شــده بــود کــه 
در فوتبــال احتمــال آســیب دیدگی  مغــزی بســیار زیاد 
ــال باعــث می شــود  ــژه هــدزدن در فوتب اســت و به وی

ــه قســمت ســفید مغــز آســیب وارد  شــود. کــه ب
مدیــر ایــن تحقیقــات می گویــد: مطالعــات مــا 
نشــان داده اســت کــه مدت زمــان بــازی کــردن 
مغــزی  آســیب های  بــر  فوتبالیســت ها  پســت  و 
ــد  ــل می توان ــن عوام ــت. ای ــذار اس ــده تاثیرگ واردش
ــکار  ــدن ورزش ــیب دیدگی  در ب ــه آس ــی را ک مدت زمان
باقــی می مانــد و تاثیــر می گــذارد، معیــن کنــد.

ــات ۶۴ فوتبالیســت بررســی شــدند.  ــن تحقیق در ای
تعــداد دفعــات هــدزدن یــا ضربــه ای کــه بــه ســر وارد 
ــه  ــی ک ــر شــدت آســیب و مدت زمان ــز ب می شــود نی

ــر اســت.  ــد، موث ــدن باقــی می مان آســیب در ب
در افــرادی کــه بیــش از ســه بــار ضربه هــای مغــزی 
ــز  ــد، قســمت ســفید مغ ــه کرده ان ــال تجرب را در فوتب

ــود. ــب می ش ــتر تخری بیش

۷ مهارتی که پس از ۵۰سالگی 
کسب می کنید )1(

ــن  ــان ها بهتری ــه انس ــت ک ــی اس ــال دوم زندگ ــاه س در پنج
ــادی در درک  ــی زی ــا توانای ــد ی ــود دارن ــدن خ ــر را از ب تصوی

ــد. ــت می آورن ــه دس ــران ب ــات دیگ احساس
اگــر نگــران آن هســتید کــه اصلی تریــن بخــش زندگــی شــما 
ــن اســت، شــاید دانســتن  ــان یافت ــه ســرعت در حــال پای ب
مهارت هایــی کــه در نیمــه بعــدی بــه دســت می آوریــد، کمــی 

بــه شــما آرامــش دهــد.
 بهبود مهارت های ریاضی

در مطالعــه ای کــه در ســال ۲۰۱۵ روی ۴۹ هــزار داوطلــب 
در  را  امتیــاز  بهتریــن  کــه  داوطلبانــی  انجــام گرفــت، 
بــاالی ۵۰  آوردنــد،  بــه دســت  ریاضیاتــی  توانایی هــای 
بــا  آزمایش هــای مرتبــط  ســال ســن داشــتند. دیگــر 
ــر  ــان جوان ت ــان داد داوطلب ــه نش ــو و حافظ ــایی الگ شناس
عملکــرد بهتــری از خــود نشــان می دهنــد، امــا بــرای انجــام 
محاســبات ریاضــی، ســن باالتــر عملکــرد بهتــری دارد.

 قدرت درک زیاد احساسات 
ــر  ــد ب ــت کردن ــب درخواس ــر داوطل ــزار نف ــان از ۱۰ ه محقق
ــس  ــف، ح ــراد مختل ــم های اف ــری از چش ــاس تصاوی اس
آن هــا را حــدس بزننــد. محققــان دریافتنــد بیشــتر داوطلبانی 
کــه دهــه ششــم زندگــی خــود را آغــاز کــرده  بودنــد و باالتــر 
از ۵۰ ســال داشــتند، بــه درســتی توانســتند احساســات 

چشــم های درون عکس هــا را تشــخیص دهنــد.

   خانواده
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شهید مدافع حرم
کرم؟ص؟: شرافتمندانه ترین مرگ شهادت است. )بحاراالنوار، ج 67، ص 8، ح 4( نبی ا

 اعزام مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس زائران در عراق به تهران  
عکس: باشگاه خبرنگاران جوان

 حمله هوایی عربستان به صنعای یمن

با همکاری ستاد صیانت از محصوالت و آثار فرهنگی و پلیس 
امنیت عمومی، تعداد زیادی لوح فشرده فیلم های غیرمجاز و 

محصوالت مخرب ضدفرهنگی امحا شد. عکس: تسنیم 

  حرم امام حسین)ع( در آستانه اربعین - عکس: ایلنا

کهنسال ترین موجود زنده تهران با ۹۶۶ سال سن! 

در تیراندازی یک مرد مسلح در داخل یک فروشگاه والمارت 
در کلرادوی آمریکا ۳ نفر کشته شدند. 

حدیث روز

)بحار االنوار، ج ۷۵، ص ۱۲۱، ح۴ (
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ای شیـــــــر پرصالبــــــت میــــــــدان کــــــارزار
ای محســــــن عزیز! چه زیبا حماســــه ای
نوع شهــــادت تو به پـا کــــرد محشــــــــــری
بیدار ساخـت خون تو دل های خفتــــه را
دادی به راه دوست سر و جان خود اگـر
درمانده و اسیر تو شد دشمنت چو دید
ای بیقـــــــــرار حضـــــــرت محبــوب راه خود
بر اوج آسمـــــــان شــــــــرف پر گشـــــوده ای
ما نیز با تمـام توان در مصـــــاف خصــــــم
فیـــــــاض! انتظار فــــــرج با شــــعار نیست

ای سر جدا، شهید سرافراز این دیــار
گردید از تـــــو در دل تاریــخ ماندگــــــــار
افزون تر از دگر شهــــــدا شــــد اثرگـــذار
آرَد به بار بس حججــــی ها به روزگــــــار
گشتی برای کشور و شهر خود افتخار
در چهــــــره تو عــزم و بزرگی و اقتـــــــدار
کردی چو انتخـــاب نبــودت دگر قـــــــرار
هستی قرین نــــور و عنایـات کردگـــــــار
شیران بیشه ایم و سلحشور و استـوار
آمــــــوز از شهیــــد، تو معنـــــــای انتــــظار

   ترفندهای خانه داری
 ترفندهایی برای 

کاهش هزینه ها در پاییز )2(
 از شهر خارج شوید

تابســتان بــه ســر رســید؛ امــا ایــن، بــه ایــن معنــا 
نیســت کــه بهتریــن ســفرهای امســالتان هــم تمــام 
ــرای خــارج شــدن  ــده آل ب ــی ای شــود. پاییــز، فصل
ــل و  ــایل حم ــای وس ــرا هزینه ه ــت؛ زی ــهر اس از ش

ــد.  ــش می یاب ــل کاه نق
دمــای هــوا کــم شــده و بیشــتر افــراد در خانــه 
ــر، مکان هــای گردشــگری  ــد و از همــه مهم ت می مانن
بســیار خلــوت می شــوند؛ امــا زیــاد طولــش ندهیــد! 
بیشــتر ایــن تخفیفــات بــرای بــازه زمانــی کوتاهــی 
ــز  ــفر نی ــوازم س ــا و ل ــرد. چمدان ه ــورت می گی ص
ــز،  ــن پایی ــوند؛ بنابرای ــراج می ش ــز ح ــوال در پایی اص
بهتریــن فصــل بــرای خریــد این گونــه وســایل اســت. 

 در هزینه های اتومبیل صرفه جویی کنید
چک کــردن روغــن ماشــین و بــاد چرخ هــا در 
ــت.  ــر اس ــیار موث ــودرو بس ــای خ ــش هزینه ه کاه
ــع  ــد. مای ــتفاده کنی ــخ اس ــد ی ــع ض ــا از مای حتم
ــک  ــا چ ــل را حتم ــه اتومبی ــن شیش ــرف پاک ک ب
کنیــد. بیشــتر این هــا مــواردی اســت کــه خودتــان 
ــا صــرف هزینــه ای جزئــی از عهــده  بــه تنهایــی و ب

انجــام آن برمی آییــد. 

   سبک زندگی
محبت، مودت و کمک به مردم 

شاخصه های سبک زندگی اسالمی
بی تردیــد اســام، آیینــى سراســر محبــت و مــودت  
و رحمــت اســت؛ لــذا ائمــه معصومیــن)ع( محبــت، 
مــودت و کمــک بــه یکدیگــر را یکــی از اصــول 
اساســی می دانســتند و اهمیــت فوق العــاده ای 
بــه ارحــام، بســتگان و همســایگان می دادنــد و 
ــه آن هــا کمــک  ــا دســت خــود ب اصــرار داشــتند ب

ــد. کنن
امــام کاظــم)ع( نیــز در پرسشــى کــه از مــردى بــه 
ــه  ــته، آن را ب ــاط داش ــن ارتب ــم در همی ــام عاص ن
ــوه  ــد: »نح ــت؛ فرمودن ــح داده اس ــنى توضی روش
شــما  میــان  مواســات  و  رســیدگى  و  محبــت 

)مســلمانان( چگونــه اســت؟«
ــور  ــه تص ــى ک ــن صورت ــه بهتری ــت: »ب ــم گف  عاص

ــود.«  ش
فرمودنــد: آیــا چنیــن پیــش آمــده کــه اگــر یکــى 
از شــما در فشــار اقتصــادى باشــد و دسترســى بــه 
ــرادر مســلمانش نداشــته باشــد، مجــاز باشــد از  ب
امــوال بــرادر مســلمانش بــه انــدازه نیــازش بــردارد 

ــن کار ناراحــت نشــود؟  ــال از ای و صاحــب م
عاصم گفت: نه. 

ــه کــه مــن دوســت  ــد: »پــس شــما آن گون فرمودن
ــد. ــد و صمیمیــت نداری ــا یکدیگــر پیون دارم، ب

و  مشــترکان  خدمــات  معــاون  کیمیای وطن

درآمــد، مدیــران و تنــی چند از کارشناســان شــرکت 
آب و فاضــاب اســتان تهــران از ســامانه های ۱۵۲۲ 

و ۱۲۲ آبفای استان اصفهان بازدید کردند.
ایــن هیئــت ۱۵ نفــره بــا حضــور در محــل ســامانه 
ــات غیرحضــوری مشــترکان ۱۵۲۲ و ســامانه  خدم
امــداد و حــوادث ۱۲۲ از نزدیــک بــا چگونگــی 
پاســخگویی، ارائــه خدمــات ۲۲گانــه و رســیدگی بــه 

ــا آشــنا شــدند. حــوادث آبف
اعضــای ایــن هیئــت ســپس در نشســتی بــا معاون 
خدمــات مشــترکان و درآمــد آبفای اســتان اصفهان 
ــای  ــد و راه ه ــرکت کردن ــوزه ش ــن ح ــران ای و مدی
ــورت  ــه ص ــات ب ــه خدم ــعه در ارائ ــهیل و توس تس
 تلفنــی و غیرحضــوری را مــورد بحــث و بررســی قرار 

دادند.
معــاون خدمــات مشــترکان و درآمــد آبفــای اســتان 
اصفهــان در ایــن نشســت، گزارشــی را از رونــد 
ــرد و  ــه ک ــامانه ۱۵۲۲ ارائ ــدازی س ــتقرار و راه ان اس
ــون  ــامانه تاکن ــن س ــت ای ــدای فعالی ــت: از ابت گف
ــا ســامانه خدمــات  بیــش از ۶۵۰ هــزار متقاضــی ب
غیرحضــوری مشــترکان تمــاس گرفتــه و درمجمــوع 
۱8۱ هــزار خدمــت اولیــه و ثانویــه دریافــت کرده انــد.

ــداد ۴۱۵  ــن تع ــر ای ــاوه ب ــت: ع ــی گف ــا رضای رض
ــرف  ــودکار از ط ــورت خ ــه ص ــز ب ــاس نی ــزار تم ه
ســامانه بــا مشــترکان بدهــکار برقــرار و اخطارهــای 

ــت. ــده اس الزم داده ش
وی افــزود: فعالیــت ســامانه ۱۵۲۲ باعــث کاهــش 
۴8۲ هــزار مــوردی ســفرهای درون شــهری بــه 
ــده  ــر ش ــزار کیلومت ــون و 78۰ ه ــوع ۵ میلی مجم

ــت. اس
ســید رســول باقــری، معــاون خدمــات مشــترکان 

ــت  ــز از فعالی ــران، نی ــتان ته ــای اس ــد آبف و درآم
ــی  ــل مطالعات ــران و مراح ــتان ته ــامانه ۱۲۲ اس س

راه انــدازی ســامانه ارائــه خدمــات غیرحضــوری 
مشــترکان گــزارش داد. 

تأسیســات  از  بهره بــرداری  مدیــر  کیمیای وطن

ــد  ــاره بازدی ــان درب ــتان اصفه ــای اس ــاب آبف فاض
هیئتــی از شــرکت Kocks آلمــان بــه منظــور 
ــت:  ــهرضا گف ــاب ش ــه فاض ــد تصفی ــای فرآین ارتق
 ۶۲ ســال  در  شــهرضا  فاضــاب  تصفیه خانــه 
احــداث شــد. هم اکنــون فرآینــد تصفیــه فاضــاب 

در ایــن تصفیه خانــه بــه روش برکــه تثبیــت انجــام 
ــن و  ــای نوی ــه روش ه ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک می ش
پیشــرفته کــه در فرآینــد تصفیــه فاضــاب در کشــور 
ــا و  ــاز اول ارتق ــتیم در ف ــدد هس ــود دارد، درص وج
ــهرضا از روش  ــاب ش ــه فاض ــازی تصفیه خان بازس
ــه فاضــاب  ــه الگــون هوادهــی در تصفیه خان تصفی

شهرضا استفاده شود.
شمســایی افــزود: مدرنیــزه کــردن تأسیســات 
بهینه ســازی  و  تجهیــزات  نوســازی  و  بازســازی 
پارامترهــای فرآینــد روش هــای تصفیــه جهــت 
ــت  ــد هیئ ــداف بازدی ــر اه ــرد از دیگ ــود عملک بهب
آلمانــی از شــرکت بــا همکاری شــرکت مشــاوره پارس 

آریــن آب از تصفیه خانــه فاضــاب شهرضاســت.
از  آلمانــی  بازدیــد هیئــت  از  وی گفــت: پــس 
ــاز  ــرر شــد در ف ــه فاضــاب شــهرضا مق تصفیه خان
اول بــا همــکاری کارشناســان داخلــی از تکنولــوژی 
در  فاضــاب  تصفیــه  بــرای  هوادهــی  الگــون 
ــن  ــه ای ــویم ک ــد ش ــاب بهره من ــه فاض تصفیه خان
ــوع دارد  ــوی نامطب ــر بســزایی در حــذف ب  امــر تأثی
و درنظــر گرفتــه شــده بــا مطالعــات و بررســی هایی 
ــد  ــرار می ده ــتورکار ق ــی در دس ــت آلمان ــه هیئ ک
بــرای بهبــود فرآینــد تصفیــه در ایــن مرکــز طرحــی 
آلمــان   Kocks شــرکت  ســوی کارشناســان  از 
ــی،  ــای فیزیک ــات و فرآینده ــا عملی ــود ت ــه ش ارائ
ــا  ــه فاضــاب ب ــی تصفیه خان شــیمیایی و بیولوژیک

ــا انجــام شــود. ــن در دنی روش نوی

 بازدید هیئت بلندپایه آبفای استان تهران
 از سامانه های 1522 و 122 آبفای استان اصفهان

 به منظور ارتقای فرآیند تصفیه خانه فاضالب شهرضا صورت گرفت:

بازدید هیئت مشترک آلمانی-ایرانی از تأسیسات فاضالب شهرضا

در آســتانه اربعیــن ســید و ســاالر شــهیدان، یــاد و خاطــره شــهدای هشــت ســال جنــگ تحمیلــی، 
شــهدای مدافــع حــرم و شــهید عزیــز محســن حججــی را گرامــی می داریــم.

عطاءاله فیاض
شاعر تقدیم به خانواده محترم شهید حججی


