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 استقامت کنید

صفحه 3

موتورسیکلت ها ۴ برابر خودروها 
لودگی دارند آ

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

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

از این حیث بدل کرده است...
|صفحه 2

معیشت، اولویت اول
آن  با  اقتصاد و مسائل مرتبط  در ده ساله گذشته 
و  بودند  کشور  مشکالت  و  معضالت  مهم ترین 
همچنان این موضوع در رأس است؛ بر این اساس 
به مناسبت های مختلف مقام معظم رهبری بر این 
درباره  بارها  که  آن چنان  داشته اند؛  تاکید  مسائل 
اقتصاد بدون اتکا به نفت، راهبرد اقتصاد مقاومتی، 
اجرای قانون اصل 44، مبارزه با مفاسد اقتصادی و 

کسب و کار و تولید و اشتغال توصیه فرموده اند. 
اخیرا نیز در اهدای سردوشی به دانشجویان دانشگاه 
افسری ارتش فرمودند که حل مشکل معیشتی مردم 

در اولویت است. 
همچنین رئیس جمهور محترم نیز در اولین جلسه 
تاکید  دولت  محترم  اعضای  به  دوازدهم  دولت 

کردند...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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رهبر معظم انقالب در جمع هیئت های دانشجویی در روز اربعین حسینی:

راه انقالب پر فراز و نشیب است

نوبت اول

آگهی مناقصه
کت  آب و فاضالب استان اصفهان  �ش

)سهامی خاص(
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 زنگ آب در مدارس 
استان اصفهان نواخته شد

شهردار اصفهان در سلسله نشست های 
»اصفهان فردا«:

آب در زاینده رود جاری 
نباشد، دود آن در چشم 

اصفهان می رود

ک در ایران   فرسایش خا
20۵ برابر متوسط جهانی

مدیر عامل بورس کاالی ایران:
 فروش متری، طرحی برای 

مسکن اقشار کم درآمد 
حامد سلطانی نژاد از طراحی طرحی در حوزه مسکن 
خبر داد که بر مبنای آن، فرد متراژ مشخصی از 

مسکن را خریداری کرده و مابه التفاوت...

 روحانی خطاب به عربستان: 
 بزرگ تر از شماها هم نتوانستند 

علیه ملت ایران کاری از پیش ببرند
امیدوارم حاکمان جدید عربستان سعودی از دشمنی 
با ملت های منطقه دست بردارند و مسیر دوستی را 

انتخاب کنند...

سوگواری مردم نصف جهان 
در اربعین حسینی
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جزئیات حریق گسترده 
 کارگاه مواد شیمیایی 
و اسیدی در اصفهان
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کاهش ۴0 درصدی صادرات 
اصفهان در 2 سال اخیر
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 نرخ بیکاری در اصفهان 
به ۱۴ درصد رسید
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 هم صدایی اروپایی ها 
با آمریکا

|صفحه 2

 نگاهی به کتاب »ماهی طال« 
نوشته ژان ماری گوستاو لوکلزیو

ماهی طالی سرگردان
|صفحه 10

 چالش های انتخاب 
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد

وضعیت قرمز برای کشتی آزاد
|صفحه 9

جناب آقای دکتر مهرعلیزاده
استاندار محترم اصفهان

ــوان  ــه عن ــی ب ــران و انتخــاب شایســته جنابعال ــرم وزی کســب رأی اعتمــاد از هیــات محت
استاندار اصفهان را تبریک عرض می نماییم. امید است تخصص و تجارب جنابعالی، 
کشــور  موجبــات رشــد و تعالــی اســتان اصفهــان بــه عنــوان یکــی از اســتان های راهبــردی 

را فراهــم نمایــد.
همچنیــن از تالش هــای دلســوزانه جنــاب آقــای دکتــر زرگرپــور اســتاندار ســابق اصفهــان 

صمیمانــه تشــکر و قدردانــی می نماییــم.

مدیر عامل، مدیریت و کارکنان شرکت فوالد مبارکه اصفهان



کوتاه از سیاست
هم صدایی اروپا با آمریکا

موگرینی هم نگران است!
مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا پــس از دیــدار 
ــاره برجــام، در یادداشــتی  ــکا درب ــا اعضــای کنگــره آمری ب
ــاره  ــره دوب ــه مذاک ــر اینک ــت ب ــنگتن پس ــه واش در روزنام
برجــام گزینــه اتحادیــه اروپــا نیســت، تاکیــد کــرد و گفــت: 
اتحادیــه اروپــا دربــاره وضعیــت منطقــه و برنامــه موشــک 
ــکا دارد. ــا آمری ــران نگرانی هــای مشــترک ب بالســتیک ای

ــی  ــی امنیت ــر منف ــه تاثی ــت ب ــن یادداش ــی در ای موگرین
خــروج احتمالــی آمریــکا از برجــام در اروپــا و خاورمیانــه 
اشــاره و تاکیــد کــرد: یــک موضــوع روشــن اســت. مذاکــره 

دوبــاره گزینــه مــا نیســت.
دیپلمــات ارشــد اتحادیــه اروپــا بــه رژیــم نظــارت در 
ــرژی  ــی ان برجــام اشــاره کــرد و افــزود: آژانــس بین الملل
هســته ای صدهــا بــار از تجهیــزات هســته ای ایــران بازدیــد 
ــته ای  ــدات هس ــه تعه ــه هم ــران را ب ــدی ای ــار پایبن و 8 ب

ــد کــرده اســت. تایی
بــه نوشــته موگرینــی برجــام تاریــخ انقضــای رســمی ندارد 
و اجــرای مرحلــه ای آن 10، 15 و 25 ســاله اســت؛ امــا قلب 
ایــن توافــق شــامل تعهــد همیشــگی ایــران بــه نســاختن 

تســلیحات هســته ای اســت.
ــاره  ــا درب ــه اروپ ــه اتحادی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب موگرین
وضعیــت منطقــه و برنامــه موشــک بالســتیک ایــران 
نگرانی هــای مشــترک بــا آمریــکا دارد، افــزود: امــا بــدون 
ــر  ــره ضعیف ت ــا در مذاک ــع اروپ ــته ای، موض ــق هس تواف

ــر. ــه قوی ت ــد، ن ــد ش خواه

گزافه گویی های مکرون در منطقه
امانوئــل مکــرون، رئیس جمهــور فرانســه، در ســفر ناگهانــی 
خــود بــه منطقــه، پیــش از ســفر بــه عربســتان ســعودی 
در کنفرانســی مطبوعاتــی در دوبــی، برنامــه موشــکی ایران 
ــن  ــر آن و همچنی ــت در براب ــرد و قاطعی ــوال ب ــر س را زی
اقدامــات منطقــه ای ایــران و فشــار و مذاکــره دربــاره آن هــا 

را مهــم و ضــروری دانســت. 
رئیس جمهــور فرانســه همچنیــن گفــت کــه معتقــد اســت 
ــن  ــه ای ــه البت ــود ک ــی نب ــران کاف ــا ای ــته ای ب ــق هس تواف

موضــوع بــه معنــای بازنگــری یــا لغــو آن نیســت.
ــت: نگرانی هــای شــدیدی  ــس گف ــن کنفران مکــرون در ای
دربــاره ایــران وجــود دارد. بایــد دربــاره موشــک های 

ــم. ــره کنی ــران مذاک ــتیک ای بالس
او ضمــن تاکیــد بــر اهمیــت حفــظ توافق نامــه هســته ای 
بــا ایــران گفــت: ماننــد آنچــه در ســال 2015 دربــاره 
برنامــه هســته ای ایــران انجــام شــد، ضــروری اســت کــه 
چارچــوب مذاکــرات دربــاره فعالیت هــای موشــکی ایــران 
را تبییــن کنیــم و در صــورت نیــاز بــا اعمــال تحریــم روندی 

ــد. ــر کن ــرات را امکان پذی ــه مذاک ــم ک ــاز کنی را آغ

40 نفر به جمع نمایندگان مجلس 
افزوده می شوند

اســماعیل جبــارزاده، معــاون سیاســی وزیــر کشــور، گفــت: 
افزایــش تعــداد نماینــدگان مجلــس تکلیــف قانونــی 
اســت؛ امــا از ســال ها پیــش ایــن بخــش از قانــون اجــرا 

نشــده اســت. 
معــاون سیاســی وزیــر کشــور بــا بیــان اینکــه وزارت 
ــس  ــدگان مجل ــری نماین ــش ۴0 نف ــق افزای ــور مواف کش
ــور در  ــرد: وزارت کش ــح ک ــت، تصری ــامی اس ــورای اس ش
ــی  ــای عملیات ــوزه کاره ــه و در ح ــیون  های مربوط کمیس

ــت.  ــد داش ــذاری خواه ــا قانونگ ــی الزم را ب همراه
ــق  ــه طب ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــارزاده خاطرنش جب
قانــون هــر 10 ســال بایــد 20 نماینــده بــه مجلــس شــورای 
اســامی اضافــه شــود و از ســوی دیگــر از بیســت ســال 
گذشــته تاکنــون تعــداد نماینــدگان افزایــش نیافتــه، 

ــود دارد.  ــون وج ــرای قان ــرای اج ــدی ب ــام ج اهتم
معــاون سیاســی وزیــر کشــور در گفت وگــو بــا خانــه ملــت 
تصریــح کــرد: تعــداد نماینــدگان مجلس شــورای اســامی 
افزایــش خواهــد یافــت؛ لــذا در حــوزه معاونــت سیاســی 
ــا  وزارت کشــور و ســایر بخش هــا تــاش خواهیــم کــرد ت

موانــع رفــع و اجــرای قانــون تســهیل شــود.

تأکید آمانو بر پایبندی ایران به برجام
ــرژی  ــی ان ــس بین الملل ــر کل آژان ــو«، مدی ــا آمان »یوکی
اتمــی کــه بــرای رایزنــی دربــاره آینــده برجــام بــه آمریــکا 
ــور در  ــن کش ــده ای ــی، نماین ــی هیل ــا نیک ــرده، ب ــفر ک س

ــرد.  ــو ک ــد، گفت وگ ــل متح ــازمان مل س
وی بــه هیلــی گفــت کــه ایــران بــه طــور کامــل بــه توافــق 
ــی  ــه تمام ــس ب ــان آژان ــوده و بازرس ــد ب ــته ای پایبن هس

ــد.  تاسیســات مدنظــر خــود دسترســی دارن
آمانــو همچنیــن بــا نماینــدگان کنگــره هــم دربــاره آینــده 

برجــام رایزنــی کــرده اســت.
وی همچنیــن در مصاحبــه بــا شــبکه ســی بی اس گفت: در 
ایــران، آژانــس هــر مــاه انبوهــی از اطاعــات را جمــع آوری 
تاسیســات  در  نصب شــده  دوربین هــای  می کنــد، 
هســته ای ایــران صدهــا هــزار عکــس می گیرنــد و آژانــس 
ــر و  ــران ُمه ــته ای ای ــات هس ــه را در تاسیس ــزار نقط دو ه
مــوم کــرده اســت؛ ایــن باالتریــن میــزان راســتی آزمایی بــر 

ــه استانداردهاســت. اســاس هم

 امام جمعه موقت اصفهان 
خطاب به آل سعود: سیه باد رویتان!

میردامــادی، امــام جمعــه موقــت اصفهــان، بــا اشــاره بــه اینکه 
ــرد:  ــه ک ــدارد، اضاف ــچ کجــا مشــابه ن ــن در هی مراســم اربعی
ایــن جمعیــت در کشــوری کــه خــودش به  انــدازه حاضــران در 
راهپیمایــی جمعیــت دارد، بــدون هیــچ کمبــودی حضــور پیــدا 
می کننــد. وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اســتعفای نخســت وزیر 
ــه وی در  ــیده ک ــوش رس ــه گ ــاری ب ــرد: اخب ــوان ک ــان عن لبن
ــن  ــید حس ــه س ــور ک ــت و همان ط ــت اس ــتان بازداش عربس
نصــرهللا گفــت، متنــی کــه خوانــده شــد دیکتــه آل ســعود بود. 
امــام  جمعــه موقــت اصفهــان خطــاب بــه آل ســعود گفــت: 
ســیه بــاد رویتــان! ایــن  همــه جنایــت در یمن کافی نیســت 
ــا شــب  کــه ظلــم خــود را ادامــه می دهیــد؟ وی افــزود: ت
ــده اند؛  ــت  ش ــعود بازداش ــاهزاده آل س ــا ش ــته صده گذش
ایــن خــود نویددهنــده آن اســت کــه هرچــه زودتــر از داخــل 
زوال پیــدا می کننــد؛ تکیــه آل ســعود بــه آمریکایــی اســت 
ــد  ــی نخواه ــم دوام ــکا ه ــد، آمری ــدا اراده کن ــر خ ــه اگ ک
ــاد  ــخ اعتم ــه تل ــه تجرب ــاره ب ــا اش ــادی ب ــت. میردام داش
ــت  ــور را از دس ــت کش ــدق خواس ــت: مص ــکا گف ــه آمری ب
انگلیس هــا نجــات دهــد و متمایــل شــد بــه آمریــکا؛ امــا 

آمریــکا کودتــا کــرد.

کوتاه خبر 
واکنش سخنگوی کمیسیون 

امنیت ملی به اظهارات 
ضدایرانی »ماکرون«

ســید حســین نقــوی  حســینی، ســخنگوی کمیســیون 
مجلــس  خارجــی  سیاســت  و  ملــی  امنیــت 
ــر  ــارات اخی ــه اظه ــش ب ــامی، در واکن ــورای اس ش
رئیس جمهــور فرانســه مبنــی بــر مذاکــره دربــاره 
ــامی  ــوری اس ــت: جمه ــران گف ــکی ای ــه موش برنام
ــه در  ــرده ک ــام ک ــی رســا اع ــا صدای ــا و ب ــران باره ای
ــره ای   ــه مذاک ــر از آن هیچ گون ــه غی ــب برجــام و ن قال
دربــاره برنامــه موشــکی اش بــا هیــچ کشــوری انجــام 

نمی دهــد.

نمی دانیــم  کــه  ســؤال  ایــن  طــرح  بــا  وی 
رئیس جمهــور فرانســه بــر چــه مبنایــی اظهــارات 
ــرح  ــور مط ــی کش ــوان دفاع ــه ت ــه علی مداخله جویان
ــور  ــار داشــت: ســخنان رئیس جمه ــرده اســت، اظه ک
ــور،  ــی کش ــوان دفاع ــران و ت ــت ای ــه مل ــه علی فرانس
محســوب  مــا  داخلــی کشــور  امــور  در  مداخلــه 
ــارات  ــن اظه ــه ای ــخی ب ــد پاس ــا بای ــود و قطع می ش
ــور داده  ــی کش ــتگاه دیپلماس ــات دس ــوی مقام از س

ــود.  ش
ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس بــا تأکید 
بــر اینکــه فرانســه حــق نــدارد دربــاره برنامــه موشــکی 
ایــران مذاکــره یــا حتــی ایــن موضــوع را مطــرح کنــد، 
تصریــح کــرد: ایــران دربــاره ارتقــای تــوان دفاعــی اش 
بــا هیــچ کشــوری مذاکــره نخواهــد کــرد؛ ارتقــای تــوان 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــن جمه ــزو دکتری ــی، ج دفاع
اســت؛ نــه فرانســه و نــه هیــچ کشــور دیگــری حقــی 
دربــاره مذاکــره دربــاره برنامــه موشــکی ایــران نــدارد.

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

معیشت، اولویت اول
ــور را  ــن ام ــد و ای ــری بردارن ــت از تصدیگ ــه دس ک
بــه مــردم واگــذار کننــد. پیش تــر هــم دربــاره 
ناکارآمــدی  و  مــردم  بــه  اقتصــاد  واگــذاری 
بانک هــا ســخنان متعــددی داشــته اند. در ایــن 
ــر  ــر س ــه ب ــکاتی ک ــع و مش ــناخت موان ــتا ش راس
راه شــکوفایی اقتصــاد کشــور اســت، از اهمیــت 
ویــژه ای برخــوردار اســت؛ از آن جملــه می تــوان 
ــدود  ــت در ح ــط دول ــاد توس ــری اقتص ــه تصدیگ ب
80 درصــد و وابســتگی عمــده درآمدهــای کشــور بــه 

ــرد.  ــام ب ــزرگ ن ــع ب ــوان دو مان ــه عن ــت ب نف
ــردارد، فرصــت  ــت تصدیگــری را از خــود ب اگــر دول
ــزی و نظــارت و هدایــت و کنتــرل بیشــتر  برنامه ری
ــد و رشــد اقتصــادی تســریع می شــود  ــدا می کن پی
ــه  ــت جامع ــن معیش ــت تامی ــد در جه ــن رش و ای

ــود.  بســیار تاثیرگــذار خواهــد ب
ــم دیگــر در مســیر پیشــرفت  ــع مه ــک مان ــه ی البت
اقتصــادی را بایــد در عملکــرد ربــوی بانک هــا و 
ــای  ــه ج ــادی ب ــور اقتص ــا در ام ــری آن ه تصدیگ
خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاری  بــه  کمــک 

دانســت. 
ــرای  ــد و ب ــود بپردازن ــه خ ــه وظیف ــا ب ــر بانک ه اگ
اصــاح شــرایط و برداشــتن ربــا اقــدام کننــد و بــه 
جــای اینکــه خــود بــه تصدیگــری اقتصــادی دســت 
ســرمایه گذاری  در  خصوصــی  بخــش  از  بزننــد، 
رشــد  مســیر  از  معضــل  ایــن  حمایــت کننــد، 
اقتصــادی  شــکوفایی  راه  و  می شــود  برداشــته 

ــد. ــد ش ــر خواه هموارت
معضــل دیگــر، فضــای نامناســب کســب و کار 
کشــور اســت. در ســال گذشــته از ایــن لحــاظ ایــران 
ــه  ــن رتب ــه ای ــرده ک ــزل ک ــه 120 تن ــه 11۷ ب از رتب
ــا  ــود ب ــکاری و رک ــت. بی ــور اس ــان 150 کش در می
درصــد زیــادی در کشــور مــا ملمــوس اســت و نیــز 
بهــره وری بســیار پاییــن ســاختار دولــت و داشــتن 
چهــار میلیــون و دویســت هــزار کارمنــد باعــث 

فربه شــدن و ناکارآمــدی دولــت شــده اســت. 
ــور  ــرف ام ــت ص ــه دول ــد بودج ــش از ۹0 درص بی
جــاری و پرداخــت حقــوق می شــود کــه عامــل 
بــه  یارانــه  پرداخــت  اســت.  دیگــر  بازدارنــده 
ــه را  ــن روی ــا ای ــه غالب ــد و اینک ــرهای ثروتمن قش
محمــل نامناســبی می داننــد؛ امــا نــه دولــت و 
نــه نماینــدگان مجلــس حاضــر نیســتند قــدم جلــو 
بگذارنــد و یارانــه ثروتمنــدان را حــذف کننــد. ماهانــه 
ــه  ــه یاران ــارد تومــان هزین ــه 3 هــزار میلی نزدیــک ب
ــه خــود عامــل و مشــکل  ــدان اســت، ک ــه ثروتمن ب

ــت. ــادی اس ــکوفایی اقتص ــزرگ ش ب
ــه  ــتقیم یاران ــت مس ــای پرداخ ــه ج ــت ب ــر دول  اگ
رایــگان  را  خــود  خدمــات  قیمــت  از  بخشــی 
ــرف و  ــر از آن مص ــه زیادت ــانی ک ــرد و از کس می ک
اســتفاده می کردنــد، حداقــل هزینــه تمام شــده 
ــن آوردن  ــر پایی ــعی ب ــی س ــت و از طرف را می گرف
ــد.  ــن می ش ــر از ای ــرایط بهت ــت، ش ــا داش هزینه ه
ــث  ــی باع ــرمایه گذاری خارج ــه س ــی ب ــگاه افراط ن
غفلــت از توانمندی هــای داخلــی می شــود کــه 

ــود. ــد ب ــده خواه ــل بازدارن ــک عام ــود ی خ
 البتــه روشــن اســت کــه دولــت هــر چقــدر بتوانــد 
ــد،  ــب کن ــی را جل ــرمایه گذاران خارج ــارکت س مش
کار مثبتــی انجــام داده اســت؛ امــا نبایــد زیــاده روی 

در آن داشــت.
آنچــه بایــد توجــه جــدی بــر آن داشــت رفــع 
مشــکات معیشــتی مــردم اســت کــه در گــرو 
ــود و پیشــگیری جــدی  ــع رک ایجــاد اشــتغال و رف
ــده  ــی در آن دی ــت چندان ــه موفقی ــورم اســت ک از ت

نمی شــود و نیازمنــد تدبیــر ویــژه اســت.

روحانــی: امیــدوارم حاکمــان جدیــد عربســتان 
ســعودی از دشــمنی بــا ملت هــای منطقــه 
ــاب  ــتی را انتخ ــیر دوس ــد و مس ــت بردارن دس

ــد. کنن
در جلســه  روحانــی  حجت االســام حســن 
ــتان  ــتاخی های عربس ــه گس ــت ب ــت دول هیئ
واکنــش نشــان داد. رئیس جمهــور در ایــن 

ــد: ــی پرداختن ــان نکات ــه بی ــه ب زمین
رئیس جمهــور گفــت: دربــاره توطئه گــری و 
دشــمنی آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی نســبت 
ــه  ــرا ک ــدارد؛ چ ــود ن ــی وج ــه تعجب ــه منطق ب
این هــا همــواره و در طــول ســالیان دراز بدخــواه 
ملت هــای منطقــه بودنــد و پیوســته بــرای 
ــه بهانه تراشــی  حضــور و ســلطه خــود در منطق
ــروت  ــت و ث ــیله نف ــن وس ــا بدی ــد ت می کردن
منطقــه را غــارت کننــد و در مقابــل، تســلیحات 
ــر  ــت اخی ــانند. دول ــروش برس ــه ف ــود را ب خ
ایــن زمینــه و  آمریــکا مهــارت خاصــی در 

بــه کشــورهای منطقــه  جیب بــری نســبت 
به ویــژه عربســتان ســعودی دارد.

روحانــی بــا ابــراز شــگفتی از اقدامــات بعضــی 
امــروز  داشــت:  اظهــار  منطقــه  کشــورهای 
کــه  دشــمنی هایی  کــه  اینجاســت  ســؤال 
عربســتان ســعودی نســبت بــه مــردم منطقــه 
ــد  ــده و خاصیتــی می توان آغــاز کــرده، چــه فای
ــه افــکار ســران  برایــش داشــته باشــد و چگون
ــه ایــن دشــمنی ها شــده  ایــن کشــور راضــی ب

ــت؟  اس
جمهــوری  اینکــه  بیــان  بــا  رئیس جمهــور 
اســامی ایــران بــه جــز خیرخواهــی نیــت 
دیگــری بــرای ملت هــای منطقــه نداشــته 
ــول  ــت: در ط ــت، گف ــد داش ــچ گاه نخواه و هی
تاریــخ روابــط دوســتانه و برادرانــه ای بیــن ملت 
ایــران و ملــت عربســتان وجــود داشــته اســت.
ــه  ــرض ک ــر ف ــاال ب ــرد: ح ــه ک ــی اضاف روحان
ــد،  ــمنی می کن ــران دش ــت ای ــا مل ــتان ب عربس

چــرا بــا ملــت یمــن خصومــت مــی ورزد و 
ملتــی را کــه در همســایگی اش قــرار دارد، مرتب 

می کنــد؟  بمبــاران 
ــتان  ــران عربس ــه س ــاب ب ــور خط رئیس جمه
ســعودی گفــت: چــرا بــا مــردم ســوریه و عــراق 
دشــمنی کــرده و داعــش را تقویــت کردیــد و بــه 
جــان مــردم منطقــه انداختیــد؟ چــرا در امــور و 

ــد؟  ــت می کنی ــان دخال حکومــت لبن
در تاریــخ مــوردی را ســراغ نداریــم کــه کشــوری 
ــرای دخالــت در امــور کشــور دیگــر، مســئول  ب
ــد،  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــان ک ــور را آنچن آن کش
در کشــورش مجبــور بــه اســتعفا کنــد. ایــن در 
تاریــخ منطقــه بی ســابقه اســت. بــا ایــن راهــی 
ــه کجــا می خواهیــد  کــه در پیــش گرفته ایــد، ب

برســید؟ 
ــا  ــتان ب ــر در عربس ــرد: اگ ــح ک ــی تصری روحان
مشــکات داخلــی مواجــه هســتید، بــه دنبــال 
ــه  ــرا ب ــید؛ چ ــکل باش ــردن آن مش ــرف ک برط
دلیــل مشــکل داخلــی خــود قصــد داریــد 
ــه  ــد و علی ــه کنی ــکل مواج ــا مش ــران را ب دیگ

همــه ملت هــای منطقــه حــرف بزنیــد؟
رئیس جمهــور تأکیــد کــرد: شــما قــدرت و 
جایــگاه جمهــوری اســامی ایــران را بــه خوبــی 

هــم  شــماها  از  بزرگ تــر  و  می شناســید 
ــش  ــران کاری از پی ــت ای ــه مل ــتند علی نتوانس
ــات و  ــام امکان ــش تم ــکا و اذناب ــد. آمری ببرن
ــد، امــا نتوانســتند  قــدرت خــود را بســیج کردن

کاری بکننــد.

روحانــی بــا تأکیــد بــر اینکــه خواســت ایــران در 
منطقــه صلــح، امنیــت، ثبــات و توســعه اســت، 
اظهــار داشــت: مــا بــرای یمــن، عــراق، ســوریه 
و حتــی عربســتان هــم خواهــان توســعه و 
ــد راهــی جــز  پیشــرفت هســتیم و همــه بدانن
بــرادری، دوســتی و کمــک بــه همدیگــر وجــود 

نــدارد و اشــتباه می کنیــد اگــر فکــر کنیــد 
ایــران دوســت شــما نیســت و آمریــکا و رژیــم 
ــن  صهیونیســتی، دوســت شــما هســتند. چنی
تفکــری خطــای راهبــردی و محاســباتی اســت. 
روحانــی خاطرنشــان کــرد: اتهــام دخالــت 
ایــران در منطقــه در حالــی اســت کــه جمهــوری 
اســامی ایــران به درخواســت عــراق و ســوریه و 
بــرای مبــارزه بــا تروریســم، در مســیر کمــک به 
ایــن کشــورها قــرار گرفتــه و افتخــار می کنیــم 

کــه توانســتیم داعــش را نــاکام بگذاریــم.
ــزرگ  ــای ب ــه قدرت ه ــان اینک ــا بی ــی ب روحان
جهانــی و غربــی همــواره بــا وحــدت ملت هــای 
ــا  ــه ب ــرای غلب ــته اند و ب ــکل داش ــه مش منطق
آن شــکاف و دودســتگی را دنبــال می کننــد، 
اظهــار داشــت: از نظــر مــا شــیعه و ســنی 
ــار  ــد و در کن ــر برادرن ــا یکدیگ ــوام ب ــه اق و هم
یکدیگــر قــرار دارنــد و امیــدوارم حاکمــان 
جدیــد عربســتان ســعودی از دشــمنی بــا 
ــیر  ــد و مس ــت بردارن ــه دس ــای منطق ملت ه
دوســتی را انتخــاب کننــد. بداننــد کــه از احتــرام 
ــد و  ــرر نمی کنن ــران ض ــه دیگ ــبت ب و ادب نس
آگاه باشــند کــه نیــت ایــران در منطقــه بــه جــز 
ایجــاد ثبــات و امنیــت چیــز دیگــری نیســت.

 روحانی خطاب به عربستان: 

 بزرگ تر از شماها هم نتوانستند 
علیه ملت ایران کاری از پیش ببرند

ادامه از صفحه اول

در اربعین شــهادت ســید و ســاالر شــهیدان 
ــام  ــین علیه الس ــدهللا الحس ــرت اباعب حض
حســینیه  ایشــان،  باوفــای  اصحــاب  و 
امــام خمینــی)ره(، میزبــان هیئت هــای 
و  بــود  کشــور  سراســر  از  دانشــجویی 
حضــور  در  دانشــگاهیان  و  دانشــجویان 
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــه عــزاداری 

پرداختنــد.
انقــاب  ایــن مراســم رهبــر معظــم  در 
اســامی در ســخنان کوتاهــی در جمــع 
دانشــجویان، ضمــن تجلیــل از مراســم 

پرشــور عــزاداری اربعیــن حســینی گفتنــد: 
ــروز،  ــردم ام ــروز، م ــای ام ــدام جوان ه اق
در  مــا در حرکــت  و خواهــران  بــرادران 
ایــن راه مبــارک انقــاب و نظــام جمهــوری 
ــت.  ــی اس ــوب اله ــت محب ــامی، حرک اس
منتهــا آنچــه مهــم اســت و همــه مــا بایــد 
ــن راه  ــات در ای در نظــر داشــته باشــیم، ثب
اســت. در دو جــای قــرآن »اِســَتِقم« دارد؛ 
اســتقامت کــردن، یعنــی ثبــات ورزیــدن در 
ــون  ــل گوناگ ــر عوام ــت تأثی ــن راه و تح ای

ــن.  ــرار نگرفت ق

راه  خــدا،  راه  نیســت؛  همــواری  راه  راه، 
و  حــق  اقامــه  راه  خــدا،  راه  در  تــاش 
ــامی و  ــدن اس ــه تم ــیدن ب ــدل، راه رس ع
نظــام حقیقــی اســامی و جامعــه اســامی 
راه دشــواری اســت؛ راهــی اســت کــه 
ــت  ــت حرک ــا زحم ــن راه ب ــران در ای پیغمب

کردنــد و پیــش رفتنــد.
افزودنــد:  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
وقتــی  ایــران  ملــت  بحمــدهللا  امــروز 
می کنــد،  نــگاه  خــود  ســر  پشــت  بــه 
می بینــد؛  را  فراوانــی  موفقیت هــای 

رو  پیــش  همین جــور؛  هــم  رو  پیــش 
هــم کامــا امیدبخــش و خوش عاقبــت 
اســت؛ در ایــن هیــچ تردیــدی نیســت؛ 
منتهــا راه، راه همــواری نیســت؛ راه پــر 
پیــچ  و خمــی اســت؛ راه پــر فــراز و نشــیبی 
ــت  ــن اس ــه ممک ــت ک ــی اس ــت؛ راه اس
ــا عوامــل نامســاعد از  بــه  خاطــر برخــورد ب
ــته  ــن راه کاس ــا در ای ــزم و اراده بعضی ه ع
ــزم  ــه از ع ــن باشــد ک بشــود. ســعی تان ای
نشــود؛  راه کاســته  ایــن  در  اراده تــان  و 
ــوید. ــر بش ــاءهللا ثابت قدم ت ــه روز ان ش روزب

رهبر معظم انقالب در جمع هیئت های دانشجویی در روز اربعین حسینی:

 استقامت کنید
راه انقالب پر فراز و نشیب است

سیاسـت2

،،
مشــکالت  بــا  عربســتان  در  اگــر   
ــال  ــه دنب داخلــی مواجــه هســتید، ب
برطــرف کــردن آن مشــکل باشــید؛ 
چــرا بــه دلیــل مشــکل داخلــی خــود 
قصــد داریــد دیگــران را بــا مشــکل 

مواجــه کنیــد؟
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عربســتان از طرفــی بــرای اجــرای سیاســت های 
ــرف  ــش دارد و از ط ــه آرام ــاز ب ــی اش نی اصاح
دیگــر بــرای طــی دوران گــذار از گســل های 
سیاســی اجتماعــی، بحــران جانشــینی، درد 
ناشــی از تحــوالت اجتماعــی و انباشــت مطالبات 
مردمــی و... نیــاز بــه انســجام اجتماعــی دارد کــه 
تــاش دارد از طریــق دشمن تراشــی و کلیــدزدن 
پــروژه ایران هراســِی نــو بــا کمــک دشــمنان 
ــت  ــش را تقوی ــی خوی ــبندگی داخل ــران، چس ای

کنــد. 

ــتان  ــی عربس ــی و خارج ــوالت داخل ــه تح اگرچ
ناشــی از ایــن گســل ها و بحــران جنــگ قــدرت 
و انجــام اصاحــات اجتماعــی بــرای جلوگیری از 
ــت  ــت های سیاس ــا بن بس ــت، ام ــی اس فروپاش
خارجــی ســعودی در خاورمیانــه و ویژگــی اصلــی 
آن، کــه تخریبــی و نازاســت هــم، بــه آن دامــن 

زده اســت.
ــاره  ــران درب ــه ای ــتان ب ــات عربس ــه اتهام از جمل

ــاب شــده.  ــن پرت ــه از یم موشــکی اســت ک
ــل  ــکا در ســازمان مل ــی، ســفیر آمری نیکــی هیل
ســوی  از  منتشرشــده  اطاعــات  می گویــد 
عربســتان نشــان می دهــد موشــکی کــه در 

مــاه ژوئیــه پرتــاب شــده بــود، موشــک »قائــم« 
ــت.  ــوده اس ــران ب ــاخت ای س

ــوع  ــن ن ــرد ای ــد ک ــل تأکی ــازمان مل ــفیر س س
موشــک ســاحی اســت کــه پیــش از مناقشــه 
در یمــن، در ایــن کشــور وجــود نداشــته اســت. 
در مقابــل، ایــران اتهــام دست داشــتن در پرتــاب 
موشــک از یمــن بــه عربســتان را رد کــرده اســت. 
دفتــر نماینــده دائــم ایــران در ســازمان ملــل بــا 
ــت،  ــه 15 عضــور شــورای امنی ــه ای ب ارســال نام
اتهامــات عربســتان علیــه ایــران را رد کــرد و 

ــد.  ــاس خوان ــه و اس ــا را بی پای آن ه
بــه  نامــه تهدیــد عربســتان  ایــن  ایــران در 

اســتفاده از زور علیــه کشــورمان را مغایــر بــا بنــد 
دو فصــل چهــارم منشــور ملــل متحــد خوانــده و 
گفتــه اســت کــه ادعــای ریــاض دربــاره حمایــت 
ــر  ــتان ب ــه عربس ــن علی ــکی یم ــه موش از حمل
پایــه فرضیــات متوهمانــه ایــن کشــور بنــا شــده 

اســت. 
در ایــن نامــه همچنیــن آمــده اســت: پــس 
ــتان  ــور عربس ــات کش ــم از حم ــال و نی از 2 س
ــاه  ــه کشــته شــدن مــردم بی گن ــه یمــن کــه ب ب
منجــر شــده، ریــاض و متحدانــش بایــد متوجــه 
ــرای  ــی ب ــل نظام ــچ راه ح ــه هی ــند ک ــده باش ش
بحــران یمــن وجــود نــدارد و ایــران بــه مواضــع 
همیشــگی خــود دربــاره اینکــه بحــران یمــن فقط 
ــق سیاســی حــل و فصــل خواهــد شــد،  از طری

ادامــه می دهــد. 
ــوری اســامی  ــه جمه ــی ب ــا اتهام زن عربســتان ب

چالشــی  بــه  را  ایــران  می خواهــد  ایــران 
ــون  ــه کــه تاکن ــد؛ امــا همــان  گون ــان بطلب بی پای
مشــخص شــده ایــران، شــطرنج باز ماهــری 
ــود را  ــه، خ ــای کودکان ــن ترفنده ــا ای ــت و ب اس

ــرد.  ــد ک ــر نخواه درگی
اگــر ایــران می خواســت پاســخی قاطــع بــه 
سیاســت دشــمنی عربســتان نســبت بــه دولــت 
و ملــت ایــران بدهــد، شــاید بهتریــن زمــان پــس 
ــه  ــی همان گون ــت؛ ول ــوده اس ــا ب ــه من از فاجع
ــرادری نگــه  ــا »حرمــت ب ــد م ــری گفتن ــه رهب ک
داشــتیم.« اینــک نیــز درباره موشــک، عربســتان 
می خواهــد ایــران را وارد کارزار فرصت ســوزی 
ــه  ــد ک ــان می ده ــر نش ــوی دیگ ــا از س ــد؛ ام کن
عربســتان و ایــادی اش از توهــم قــدرت نظامــی 
ــون  ــد و دچــار جن ــران لحظــه ای خــواب ندارن ای

شــده اند.

ایران اتهام دست داشتن در پرتاب موشک از یمن به عربستان را رد کرده است 

عربستان و توهم جدیدش درباره ایران

ــرای شــرکت  ــر خارجــه کشــورمان کــه ب محمدجــواد ظریــف، وزی
در کنفرانــس بین المللــی امنیــت و توســعه پایــدار 
در آســیای مرکــزی بــه ســمرقند ازبکســتان رفتــه 

اســت، بــه ایــراد ســخنرانی پرداخــت. 
ظریــف گفــت: امــروز امنیــت، مقولــه ای پیوســته 
و متقابــل اســت کــه در آن امنیــِت یکــی در گــرو 

امنیــِت دیگــری اســت. 
ــات  ــت و ثب ــواره امنی ــران هم ــامی ای ــوری اس ــزود: جمه وی اف
همســایگان و حوزه هــای همجــوار را امنیــت و ثبــات خــود تلقــی 
ــای  ــا و همکاری ه ــات و تنش ه ــل اختاف ــه ح ــک ب ــرده و کم ک
دوجانبــه امنیتــی بــرای مقابلــه بــا تهدیــدات مشــترک تروریســم 
تکفیــری، افراط گرایــی، قاچــاق مــواد مخــدر و مهاجــرت غیرقانونی 
ــوری اســامی  ــر جمه ــن وجــوه مشــارکت فعــال و مؤث از مهم تری
ــیای  ــه آس ــت در منطق ــات و امنی ــم ثب ــت و تحکی ــران در تقوی ای

مرکــزی بــوده اســت.
ــری،  ــم تکفی ــی و تروریس ــا افراط گرای ــر ب ــه مؤث ــت: مقابل وی گف
کــه تهدیــدی جــدی علیــه امنیــت و ثبــات منطقــه غــرب آســیا، 
آســیای مرکــزی و قفقــاز، شــبه قاره هنــد و حتــی مناطــق شــمال 
ــد  ــود، نیازمن ــوب می ش ــرقی محس ــوب ش ــیای جن ــا و آس آفریق
همفکــری، هم افزایــی و همــکاری و تعامــل فراگیــر و همه جانبــه 

کشــورهای منطقــه اســت. 
مهم تــر از مقابلــه نظامــی، بررســی ریشــه های 
و  جریان هــای ضداســامی  ایــن  شــکل گیری 
ــی و  ــان سیاس ــی و حامی ــع مال ــایی مناب شناس
خاســتگاه ایدئولوژیــک تفکــر تروریســم تکفیــری، 
الزمــه و پیش شــرط مبــارزه مؤثــر و قاطــع بــا 

ریشــه های تروریســم و افراط گــری اســت.
ظریــف ادامــه داد: اعــام منطقــه عــاری از ســاح های هســته ای در 
منطقــه آســیای مرکــزی، اقدامــی مبتنــی بــر درک درســت از امنیــت 
اســت. جمهــوری اســامی ایــران نه تنهــا بــه لحــاظ دینــی و اعتقــادی 
مخالــف ســاخت، تولیــد و کاربــرد چنیــن ســاح هایی اســت، بلکــه 
ــات زدا و  ــود ثب ــاح ها خ ــن س ــت ای ــد اس ــدی معتق ــور ج ــه ط ب
امنیت برانــداز هســتند و بایــد از صحنــه گیتــی برچیــده شــوند. ایــران 
از ســال 1۹۷۴ پیشــنهاد ایجــاد منطقــه ای عــاری از ســاح های 
ــه  ــرده ک ــری ک ــه پیگی ــی را در خاورمیان ــتار جمع ــته ای و کش هس
رژیــم  برتری جویانــه  و  تجاوزکارانــه  سیاســت های  دلیــل  بــه 
ــکا  ــت آمری صهیونیســتی در کســب ســاح های هســته ای و حمای
از ایــن رژیــم بــه نتیجــه نرســیده اســت. بــار دیگــر تأکیــد می کنــم 
کــه سیاســت تعامــل فعــال و همه جانبــه بــا همســایگان، اولویــت 

ــت. ــران اس ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــت خارج ــی سیاس اصل

ــور، رئیــس کمیتــه هســته ای مجلــس شــورای  مجتبــی ذوالن
ــا بیــان اینکــه اقداماتــی کــه دولــت  اســامی، ب
ــام  ــکا انج ــای آمری ــر بدعهدی ه ــون در براب تاکن
ــت:  ــت، گف ــل نیس ــدام متقاب ــس اق داده از جن
آمریکایی هــا در دوران پســابرجام بــا ایجــاد 
مســیر  در  ســنگ اندازی  ها  و  محدودیت  هــا 
ســعی  بین المللــی  معاهــده  ایــن  اجــرای 

ــد. ــیب بزنن ــران آس ــع ای ــه مناف ــد ب می کنن
وی بــا انتقــاد از دولــت بــرای مقابلــه نکــردن جــدی بــا 
ــون  ــا قان ــی آمریکایی ه ــه داد: وقت ــکا ادام ــای آمری بدعهدی ه
داماتــو را بازنگــری و در قالــب آیســا اجــرا کردنــد، رئیس جمهور 
ــه وزیــر  ــود کــه ب دو واکنــش داشــت؛ اولیــن واکنــش ایــن ب
امــور خارجــه دســتور داد کــه موضــوع را از مجــاری بین المللــی 
ــازمان  ــه س ــه ب ــود ک ــن ب ــش ای ــن واکن ــد و دومی ــال کنن دنب
انــرژی اتمــی اعــام کــرد پیشــران های هســته ای تولیــد کننــد.

ــور  ــح کــرد: رئیس جمه ــده مــردم قــم در مجلــس تصری نماین
دســتوراتی بــه وزیــر امــور خارجــه و ســازمان انــرژی اتمــی داد 

کــه چیــزی جــز تکــرار وظایــف ذاتــی آن هــا نبــود. 
ــکا در مســیر  ــای آمری ــس از بدعهدی ه ــه پ ــان اینک ــا بی وی ب
ــدگان  ــوی نماین ــی از س ــناریوهای مختلف ــام س ــرای برج اج

تدویــن شــده کــه همزمــان بــا بدعهدی هــای آمریــکا در برجــام 
و پلــه بــه پلــه اجرایــی می شــود، اظهــار داشــت: 
مرحلــه اول تجدید نظــر در همــکاری بــا آژانــس 

ــرژی اتمــی اســت. ــی ان بین الملل
ــه  ــه را اجــرا نکــردن داوطلبان وی دومیــن مرحل
اگــر  افــزود:  و  دانســت  الحاقــی  پروتــکل 
ــد، در  ــه اجــرا در بیاورن ــا کاتســا را ب آمریکایی ه
مرحلــه ســوم مجلــس دولــت را موظــف خواهــد کــرد بازنگــری 

ــد.  ــته باش در )NPT( داش
رئیــس کمیتــه هســته ای مجلــس بــا اعــام اینکــه در مجلــس 
ــت  ــل دول ــب و متقاب ــدام متناس ــون اق ــدگان قان ــم نماین نه
جمهــوری اســامی ایــران را در اجــرای برجــام مصــوب کردنــد 
ــن  ــد ای ــا بای ــه بدعهدی هــای آمریکایی ه ــا توجــه ب ــت ب و دول
قانــون را تاکنــون اجرایــی می کــرد، گفــت: احتمــاال در چنــد روز 
آینــده الحاقیــه ای بــه ایــن قانــون در قالــب یــک طرح از ســوی 
ــرای  ــدی ب ــات جدی ــه در آن الزام ــود ک ــن ش ــدگان تدوی نماین
ــکا تعبیــه شــود.  ــا بدعهدی هــای آمری ــه ب ــاره مقابل دولــت درب
مجتبــی ذوالنــور پیش تــر نیــز گفتــه بــود: مذاکــره دربــاره تــوان 
دفاعــی کشــور از ســوی هیــچ کــدام از ارکان نظــام پذیرفتنــی 

نیســت و همــه بــا ایــن موضــوع موافــق هســتند.

رئیس کمیته هسته ای مجلس:

کاتسا اجرایی شود، دولت را موظف به بازنگری در NPT می کنیم
ظریف مطرح کرد: 

تعامل فعال با همسایگان ، اولویت اصلی سیاست خارجی

 سوخت و واکسن در یمن 
رو به اتمام است

ــر  ــرد: ذخای ــد ک ــن تاکی ــف در یم ــده یونیس نماین
ــا پایــان نوامبــر و ذخایــر واکســن  ســوخت یمــن ت
تــا یــک مــاه دیگــر بــه پایــان خواهــد رســید؛ اگــر 
ائتــاف بــه رهبــری عربســتان ســعودی اجــازه ورود 
و  صنعــا  فــرودگاه  بــه  بین المللــی  کمک هــای 
ــی  ــرد: نگران ــح ک ــد. وی تصری ــده را نده ــدر حدی بن
فــوری دربــاره شــیوع دیفتــری در یمــن وجــود دارد 
و همین طــور بسته شــدن بنــدر حدیــده موجــب 

ــی شــده اســت. ــواد غذای ــود شــدید م کمب

درخواست عربستان از اتباع خود 
در لبنان: لبنان را ترک کنید

عربســتان از اتبــاع خــود در لبنــان خواســت تــا بــه 
ســرعت خــاک ایــن کشــور را تــرک کننــد.

روز  )واس(  عربســتان  رســمی  خبرگــزاری 
پنجشــنبه بــه نقــل از منبعــی در وزارت امــور 
خارجــه ایــن کشــور اعــام کــرد: عربســتان از اتباع 
خــود در لبنــان می خواهــد کــه در ســریع ترین 
ــد.  ــرک کنن زمــان ممکــن خــاک ایــن کشــور را ت
عربســتان همچنیــن بــه اتبــاع خــود توصیــه کــرده 

ــد. ــان بپرهیزن ــه لبن ــه از ســفر ب ک

رایزنی »آبه« و »پوتین« درباره 
بحران شبه جزیره کره

و  روســیه  رئیس جمهــوری  پوتیــن،  والدیمیــر 
آبــه، نخســت وزیر ژاپــن، در حاشــیه  شــینزو 
ــر  ــا یکدیگ ــام ب ــک در ویتن ــاس اپ ــزاری اج برگ
ــه  ــره ب ــبه جزیره ک ــئله ش ــاره مس ــات و درب ماق

مذاکــره پرداختنــد. 
ــدار  ــن دی ــه در ای ــزارش، آب ــن گ ــاس ای ــر اس ب
دربــاره  مذاکــره  بــرای  آمادگــی کشــورش  از 
غیرهسته ای ســازی  شــبه جزیره کــره خبــر داده 

ــت. اس

تجاوز دو کشتی جنگی 
صهیونیستی به آب های لبنان

فرماندهــی ارتــش لبنــان از تجــاوز دو فرونــد کشــتی 
ــای  ــه آب ه ــتی ب ــم صهیونیس ــش رژی ــی ارت جنگ

ــر داد. ســاحلی ایــن کشــور خب
 روابــط عمومــی فرماندهــی ارتــش لبنــان بــا 
ــی  ــک کشــتی جنگ ــرد ی ــام ک ــه ای اع صــدور بیانی
ــل  ــان مقاب صهیونیســتی وارد آب هــای ســاحلی لبن
ــد.  ــه ش ــای مدیتران ــوره در دری ــه رأس الناق منطق
ــا آن یــک کشــتی جنگــی صهیونیســتی  همزمــان ب
دیگــر نیــز وارد آب هــای ســاحلی لبنان شــده اســت.

 مُهر سکوت عربستان 
بر دهان غرب

یــک روزنامــه آمریکایــی گــزارش داده ســکوت 
ــن  ــن، ای ــع یم ــال فجای ــی در قب ــورهای غرب کش
ــعودی  ــتان س ــه عربس ــرده ک ــاد ک ــی را ایج نگران
ــر خریــد ســاح از ایــن کشــورها، ســکوت  عــاوه ب

آن هــا را هــم خریــداری می کنــد. 
ــاره  ــی درب ــی در حال ــی و آمریکای ــای اروپای مقام ه
محاصــره یمــن ســکوت اختیــار کرده انــد کــه 
ــوع  ــال وق ــاره احتم ــی درب ــازمان های بین الملل س
بزرگ تریــن قحطــی در ایــن کشــور هشــدار داده انــد.

بین الملل



فناوری
کُلدگیت؛ رسوایی جدید اپل

بــاگ بــزرگ دیگــری در گوشــی جدیــد آیفــون 
ایکــس پیــدا شــد. ایــن گوشــی در هــوای نزدیــک 

صفــر درجــه کار نمی کنــد. 
در  شــکایت کرده انــد کــه گوشی شــان  کاربــران 
هــوای ســرد از کار افتاده اســت و حــاال اپــل بــا تأییــد 
ــر  ــردن نمایش گ ــکل کار نک ــد: مش ــوع می گوی موض
اولــد آیفــون ایکــس، بــه دلیــل تغییــر ناگهانــی آب و 
هواســت و بــه زودی بــا آپدیــت نرم افــزاری مشــکل 

حل می کنــد.  را 
ــه  ــز ب ــه محصــوالت مجه ــادآور شده اســت ک ــل ی اپ
ــر  ــن صف ــد بی ــون ایکــس بای ــد آیف آی او اس مانن
ــد.  ــا کار کنن ــه ت ــانتی گراد قرار گرفت ــه س ــا 35 درج ت
ــِد کُلدگیــت  ایــن در حالــی اســت کــه مشــکل جدی
Coldgate حتــی زمانــی کــه درجــه هــوا بــه صفــر 
هــم نرســیده، بروز کــرده و تــاچ آن کار نمی کنــد. 
ــوا  ــر ه ــد اگ ــران بگوی ــه کارب ــوز نتوانســته ب ــل هن اپ
ناگهــان ســرد شــود، آن هــا بــا آیفــون ایکــس خــود 

چکار کننــد؟!

 D850 آیا زمان ارتقا به نیکون
فرا رسیده است

ــن  ــی از جذاب تری ــک یک ــدون ش ــون D850 ب نیک
ــان  ــوم عکاس ــه عم ــت ک ــی اس ــای عکاس دوربین ه

را بــه خریــد وسوســه می کند. 
 D850 ــون ــی نیک ــادی از معرف ــان زی ــه زم ــا این ک ب
نمی گــذرد، ایــن مــدل از هــر لحــاظ دوربینــی، بســیار 
 تأثیرگــذار خواهد بــود. D850 بســته بــه نــوع عکاســی 
دل خــواه شــما یــک ارتقــاء مفیــد در DSLR-هــای 
ــرادی  ــرای اف ــی جــذاب ب ــی نیکــون و جایگزین فعل
ــد.  اســت کــه قصــد تــرک نمونه هــای رقیــب را دارن
ــا  ــود؛ آی ــاز ش ــؤال آغ ــن س ــا ای ــث ب ــت بح بهتر س
ــه ی  ــرای نمون ــی ب ــن خوب ــد جایگزی D850 می توان
قبلــی خــود یعنــی D810 باشــد؟ پاســخ، »شــاید« 
ــه D810 نســبتًا  ــرات از e/D800 ب اســت. ســیر تغیی
ــود؛ امــا D850 به صــورت کامــل به روزرســانی  کــم ب

شده اســت. 
ــی  ــن عال ــک دوربی ــوز ی ــر، D810 هن ــوی دیگ از س
اســت و امکانــات بیشــتر D850 بــرای بعضــی انــواع 
عکاســی مناسب اســت امــا ضــروری نیســت. واضــح 
اســت کــه D850 رزولوشــن بهتــر و ســرعت باالتــری 
 AF ــتم ــر سیس ــه ی مهم ت ــا نکت ــد؛ ام ــه می ده ارائ
 D5 بهبودیافتــه اســت، کــه عمل کــردی مشــابه
و D500 دارد. همین طــور ویژگــی تنظیــم خــودکار 

دقیــق AF آن دوربین هــا را بــه ارث برده اســت. 
تــا  خــودکار  فوکــوس  حساســیت  پایین آمــدن 
 D810 3- یــک پیشــرفت عمــده نســبت بــهEV
ــود. در  ــان ب ــل اطمین ــم غیر قاب ــور ک ــه در ن اســت ک
 D850 5، نیکــونD Mark IV مقایســه بــا کانــن
گســتره ی  باالتــر،  رزولوشــن  دارای  ســریع تر، 
دینامیکــی وســیع تر، کیفیــت تصویــر بهتــر در ایــزوی 
 5D Mark IV ،ــز ــر از هرچی ــا مهم ت ــت. ام ــاال اس ب
 Dual Pixel ــر ــودکار بی نظی ــوس خ ــتم فوک سیس
حالت هــای  و   )live view( زنــده  نمــای  در  را 
فیلم بــرداری ارائــه می دهــد کــه مزیتــی بــزرگ 
ــه نیکــون اســت و در بعضــی موقعیت هــا  نســبت ب
ــوس  ــد. فوک ــری تبدیل می کن ــه ی بهت ــه گزین آن را ب
ــب  ــل رقی ــده ی D850 در مقاب ــای زن ــودکار در نم خ
نامــدار خــود از برنــد کانــن، کمــی خــام و نامتناســب 

ــت. اس

اخبار اقتصادی

کارت خرید کاال در کما
ــی  ــوازم خانگ ــدگان ل ــن تولیدکنن ــخن گوی انجم س
بــا اشــاره بــه این کــه بانــک مرکــزی در ارتبــاط 
ایرانــی،  خریــد کاالی  اعتبــاری  طــرح کارت  بــا 
اســت،  بهانه جویــی  دنبــال  بــه   ،13۹۶ ســال   در 
ســال  در  طــرح  ایــن  نظر می رســد  اعالم کرد:بــه 

اجرایی نشــود.  جــاری 
ــاره  ــنا، درب ــا ایس ــو ب ــوی، در گفت وگ ــا غزن حمیدرض
علــت تأخیــر طوالنــی در اجرایــی شــدن طــرح 
ــی در ســال 13۹۶،  ــد کاالی ایران ــاری خری کارت اعتب
توســط وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و نیــز بانــک 
مرکــزی، اظهــار کــرد: پیگیری هــای مختلفــی در 
 ایــن رابطــه انجام داده ایــم، امــا هنــوز ایــن طــرح بــه 
بــا ارتبــاط  در  خبــری  هــر  و   نتیجه نرســیده 

 اجرایی شــدن طــرح کارت اعتبــاری کاالی ایرانــی 
ــه در  ــچ وج ــه هی ــدارد و ب ــال 13۹۶، صحت ن در س
ــر  ــت و به نظ ــاله مطرح نیس ــن مس ــر ای ــال حاض ح

می رســد در ســال جــاری بــه نتیجه نرســد. 
ــک  ــه بان ــت ک ــر این اس ــا ب ــور م ــه داد: تص وی ادام
مرکــزی قصد نــدارد طــرح کارت اعتبــاری خریــد 
کاالی ایرانــی مصرفــی بــادوام در ســال 13۹۶ را، بــه 

ــرا در آورد.  ــه اج مرحل
ســخن گوی انجمــن تولیدکننــدگان لوازم خانگــی، 
ــد  ــد و رش ــر تولی ــه ب ــه غلب ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ب
می طلبــد،  را  خــود  خــاص  شــرایط  اقتصــادی 
ــی  ــط پیرامون ــه محی ــت ک ــت اس ــرد: درس اضافه ک
صنعــت وضعیــت مطلوب تــری پیــدا کــرده امــا 
رشــد اقتصــادی و غلبــه بــر رکــود حمایت هــای 
اگــر  چنان چــه  طلب می کنــد  را  دولــت  جــدی 
ــه وضعیــت کشــورهایی کــه دارای رکــود اقتصــادی  ب
بودنــد توجه  کنیــد، می بینیــد دولــت کاالهــا را از 
ــا  ــرده و ب ــر خریداری ک ــت باالت ــا قیم ــات ب کارخانج
قیمــت پایین تریــن بــه صــورت اقســاطی بــه مــردم 

می فروشــد. 
وی ادامــه داد: در کشــور مــا ایــن طــرح بــرای صنعت 
خــودرو صــورت گرفــت، امــا ســؤال مــا اینجاســت کــه 

چــرا بــرای ســایر صنایــع اجرایی نمی شــود؟

بانک مسکن اعالم کرد:
افزایش سهم خانه اولی ها 

از کل معامالت مسکن
بــا افزایــش حجــم پرداخــت تســهیالت خریــد 
محــل  از  خانه اولــی  متقاضیــان  بــه  مســکن 
ســهم  یکــم،  مســکن  پس انــداز   صنــدوق 
خانه اولی هــا از کل معامــالت خریــد مســکن در شــهر 
تهــران از حــدود یک درصــد در ســال ۹5 بــه حــدود ۶ 

درصــد در ماه هــای اخیــر افزایــش یافــت. 
ــا، از  ــهم خانه اولی ه ــش س ــت افزای ــان عل کارشناس
کل معامــالت مســکن را افزایــش حجــم و ســرعت 
پرداخــت تســهیالت خریــد مســکن از محــل صنــدوق 
پــس انــداز مســکن یکــم بــه زوج هــا و ســایر 
تســهیالت دریافــت  متقاضــی  خانه اولــی   افــراد 

 اعالم می کنند. 
ایــن در حالــی اســت کــه رونــد پرداخــت تســهیالت 
یکــم،  مســکن  پس انــداز  صنــدوق  محــل  از 
بــه متقاضیــان خانــه اولــی و زوج هــای جــوان 
نشــان می دهد، ایــن ســهم طــی ماه هــای آینــده 

خواهد یافــت.  افزایــش 
بــه این معنــا کــه بــا افزایــش حجــم پرداخــت 
پرداخــت  موعــد  رســیدن  فــرا  و  تســهیالت 
تســهیالت بــه تعــداد بیشــتری از ســپرده گذاران، 
ــهیالت  ــتفاده از تس ــا اس ــتری ب ــای بیش خانه اولی ه
خواهنــد  مســکن  خریــد  بــه  اقــدام   بانکــی 

کرد.

یــک مقــام مســئول، از طراحــی طرحــی در 
حــوزه مســکن خبــر داد کــه بــر مبنــای آن، فــرد 
 متــراژ مشــخصی از مســکن را خریــداری کــرده و
 مابه التفــاوت کیفیــت آن، از جملــه طبقــه و نــور 
ــردازد. حامــد ســلطانی نژاد،  ــل بپ ــان تحوی در زم
در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر در خصــوص عرضــه 
مســکن متــری در بــورس کاال، گفــت: بــرای 
فــروش مســکن، ابــزاری تهیــه شــده کــه بتوانــد 
ســبدی از مســکن تعریــف و روی آن، شــاخص 
تعریــف شــود؛ بــه این معنــا کــه افــرادی همــواره 
در بــازار وجــود داشته باشــند کــه تمایــل دارنــد در 
ازای ایــن شــاخص، متــراژ مشــخصی از بیــس 
مســکن را بــه مــردم و متقاضیــان تحویــل دهنــد 
ــور و  ــه، ن ــد طبق ــواردی، مانن ــاوت م و مابه التف
کیفــت ســاختمان را بــه صــورت دیســکانت اف 
پرمیــوم، در زمــان تحویــل از مشــتری دریافــت 
کننــد؛ بــه ایــن معنــا کــه فــرض کنیــد طبقــه اول 
ــرد و  ــرار گی ــالک ق ــه، م ــک واحــدی در منطق ی
اگــر کســی طبقــه 5 را خواســت، موقــع تحویــل 
پــول اضافه تــری موقــع تحویــل پرداخــت کنــد؛ 
ــی حداقلــش ایــن اســت کــه فــرد توانســته  ول
خــود را در مقابــل تــورم افزایــش قیمت مســکن 
ــود دارد،  ــت وج ــث قیم ــه در بح ــکالتی ک و مش

ــد. ــت کرده باش محافظ
 تأمین مسکن فرزندان

ســلطانی نــژاد گفــت: در مــورد ایــن طــرح 
و  صحبت کرده ایــم  تأمین ســرمایه  چنــد   بــا 
ــر  ــود؛ ب ــی آن ارائه ش ــرح نهای ــه ط ــت ک قرار اس
ایــن طــرح در شــورای  اگــر  همین اســاس، 

ــرا  ــل اج ــد، قاب ــه تصویب برس ــورس ب ــی ب عال
ــا  ــا ســایر نهاده ــاز باشــد ب ــر نی ــود و اگ خواهد ب
ــان  ــز در می ــی مســکن نی همچــون شــورای عال
در  تصریح کــرد:  وی  خواهد شــد.  گذاشــته 
ــزاری  ــک اب ــه ی ــا ب ــازار مســکن تالش شــده ت ب
ــردم را  ــداز م ــه پس ان ــیم ک ــورس کاال برس در ب
افزایش دهــد؛ ایــن در حالیســت کــه در بخــش 
مســکن، فــردی کــه می خواهــد در ایــن بخــش 
داشته باشــد،  ســرمایه گذاری  یــا  پس انــداز 
ــه طراحــی  ــا شــاخصی ک ــد مســتقیمًا ب می توان

شــده، در ملــک ســرمایه گذاری کنــد.

این کــه  بیــان  بــا  کاال  بــورس  مدیرعامــل 
بســیاری از مــردم، دغدغــه تأمیــن مســکن 
ــد، افــزود: ایــن  ــدان خــود در آینــده را دارن فرزن
دغدغــه بــه خصــوص در شــهرهای بــزرگ وجــود 
دارد و اگــر امــکان ایــن وجود داشــت کــه بتــوان 
ــکن  ــن مس ــی در تأمی ــرد، گام بزرگ آن را حل ک

نســل جــوان برداشته می شــود؛ البتــه بــورس 
 کاال هنــوز بــه یــک شــاخص مناســب بــرای 
این کــه آن ابــزار شــرعی باشــد، نرسیده اســت،این 
ــا در  ــاخص هایی در دنی ــه ش ــت ک ــی اس در حال
ــا شــرع  ــق ب ــی مطاب ــن حــوزه وجــود دارد؛ ول ای

. نیستند
 پیش خرید

ــکن، کار  ــلف مس ــا س ــه ب ــان این ک ــا بی وی ب
ــلف  ــرد: س ــح ک ــرد، تصری ــروع خواهیم ک را ش
قیمــت  بــا  نقــدی  )پیش خریــد  مســکن 
معیــن(، در مــورد پروژه هــای انبــوه جــواب 
ــه  ــی ک ــه پروژه های ــا ک ــن معن ــه ای ــد؛ ب می ده
ــن حــوزه  ــد در ای ــزرگ دارد، می توان ــکار ب پیمان
اســتفاده شــود؛ امــا پروژه هایــی کــه همــه 
مــردم بتواننــد از آن اســتفاده کنند، هنــوز در 
ــن  ــد ای ــرض کنی ــه ف ــدارد؛ البت ــور وجود ن کش
امــکان وجــود  داشته باشــد کــه ســرمایه گذاری 
از ســوی مــردم صــورت گیــرد؛ آن گاه، اگــر 
مســکن هــر چقــدر گــران یــا ارزان شــود، 
ــی  ــن در حال ــد؛ ای ــد ش ــرر نخواه ــرد متض ف
ــول  ــراد پ ــی اف ــت برخ ــن اس ــه ممک ــت ک اس
کافــی نداشــته باشــند تــا آپارتمــان 100 متــری 
ــد،  ــن روش می توانن ــا ای ــا ب ــد، ام خریداری کنن
ــول  ــی پ ــد؛ یعن ــک را بخرن ــک مل ــر از ی ۲0 مت
ــب  ــه متناس ــد ک ــیو کرده ان ــی س ــود را جای خ
بــا قیمــت مســکن، ارزش می یابــد و فــرد 
ــکن دارد  ــر مس ــت ۲0 مت ــن اس ــواره مطمئ هم
و در نهایــت بــه مــرور می توانــد متــراژ آن را 

ــرد. ــاال ب ب

 اوراق مشارکت
ــی اســت  ــاق خوب ــن اتف ــزود: ای ســلطانی نژاد اف
ــته اوراق  ــه در گذش ــد؛ البت ــد رخ ده ــه می توان ک
وجــود  مســکن  ســرمایه گذاری  مشــارکت 
ــورد  ــد در م ــه بای ــی دارد ک ــه ابهامات ــت ک داش
آن کار شــود؛ پــس در مــورد مســکن نیازمنــد 
ــی در حــوزه مســکن هســتیم  ــری کل تصمیم گی
و فعــاالن ایــن حــوزه بایــد کمــک کننــد تــا ایــن 
ــازار مســکن صورت گیــرد. ایــن  طراحــی بــرای ب
در شــرایطی اســت کــه فــروش متــری مســکن 

چنــد بــار اجرا شــده و موفــق نبوده اســت.
هــم  را  طرحــی  البتــه  داشــت:  اظهــار  وی 
می تــوان اجرا کــرد کــه یــک نفــر در یــک پــروژه، 
چنــد متــر از یــک مســکن را خریــداری کنــد؛ یــا 
یــک واحــدی از ملــک را خریــداری کنــد کــه هــر 
موقــع خواســت آن را، تبدیل نمایــد، بــه هرحــال 
انبوه ســازان  طــرح،  ایــن  در  عرضه کننــدگان 
هســتند؛ چراکــه بــرای ایــن مکانیــزم، نمی تــوان 
عرضه کننــدگان خــرد را تعریف کــرد؛ بنابرایــن 
هــر چــه کــه وابســتگی ایــن اوراق وابســتگی، بــه 
ــد. ــر جواب می ده ــد، بهت ــر باش ــکن زیادت مس

 استاندارد سازی
ــه  ــرد: ب ــان ک ــورس کاال خاطرنش ــل ب مدیرعام
ــی  ــی کاالی همگن ــکن خیل ــون مس ــال چ هرح
نبــوده و قابــل استانداردســازی نیســت؛ در نظــر 
گرفتــن ابــزار بــرای آن، ســخت اســت. بــه ایــن 
ــع  ــه دوم واق ــه در طبق ــی ک ــه آپارتمان ــا ک معن
شــده بــا نمونــه ای کــه در طبقــه پنجــم قــرار دارد؛ 
آفتاب گیــر اســت یــا رو بــه ســایه، و اینکــه چــه 
مصالحــی در آن بــه کار رفتــه، قیمــت را متفــاوت 
می کنــد؛ پــس اســتانداردپذیری آن، ســخت 
چنیــن  انبــوه،  پروژه هــای  در  ولــی  اســت؛ 

ــد. ــواب می ده ــی، ج مکانیزم
فــروش  این کــه  داد:  ادامــه  نــژاد  ســلطانی 
متــری یــا پیــش فــروش متــری، انجــام شــود، 
ــت و  ــر نیس ــی همه گی ــت؛ ول ــر اس ــکان پذی ام
تنهــا در برخــی مناطــق امــکان اجــرای آن وجــود 
ــه بایــد در مناطقــی ماننــد  دارد؛ بــه عنــوان نمون
منطقــه ۲۲ تهــران کــه پروژه هــای بزرگــی در 
ــه  ــرد؛ ب ــی ک ــن طــرح را اجرای دســت اســت، ای
هرحــال بــه طــور قطــع ایــن طــرح باعــث تجهیــز 
منابــع می شــود؛ البتــه میــزان آن زیــاد نیســت.

ــان  ــده، نش ــر ش ــی منتش ــه تازگ ــه ب ــمی وزارت کار ک ــار رس آم
می دهــد، نــرخ بیــکاری جمعیــت فــارغ التحصیــل یــا در حــال 
ــد  ــه ۲0 درص ــال ۹5 ب ــور، در س ــی کش ــای عال ــل دوره ه تحصی
ــادل 1.5 درصــد رشــد  ــه ســال 13۹۴ مع ــه نســبت ب رســیده ک

دارد. 
حــال  در  افــراد  یــا  فارغ التحصیــالن  بــرای  نــرخ  ایــن 
گــروه  در  و  درصــد   1۴.1 مــردان  گــروه  در  نیــز  تحصیــل، 
 زنــان 31.1 درصــد، اعالم شــد. همچنیــن بــر اســاس ایــن 
ــزار  ــون و 100 ه ــدود 1۲ میلی ــر ح ــال حاض ــمی، در ح ــار رس آم
نفــر از جعیــت کشــور، »فــارغ التحصیــل« یــا »در حــال تحصیــل 
ــراد در  ــن اف ــه ۴5 درصــد از ای ــی« هســتند ک ــای عال در دوره ه
ــا  ــی بن ــه عبارت ــد. ب ــرار دارن ــادی ق ــال اقتص ــت غیرفع جمعی
ــرار  ــکاران ق ــاغالن و بی ــروه ش ــک از گ ــچ ی ــی در هی ــه دالیل ب
نمی گیرنــد. امــا از جمعیــت 1۲ میلیــون و 100 هــزار نفــری فــارغ 

التحصیــل یــا دانشــجوی کشــور، حــدود ۶ میلیــون و ۶00 هــزار 
نفــر معــادل 55 درصــد »جمعیــت فعــال« را تشــکیل می دهنــد؛ 
بــه نوعــی ایــن افــراد یــا در جمعیــت شــاغالن قــرار دارنــد یــا از 
ــی  ــه دالیل ــا ب ــا بن ــد، ام قابلیــت مشــارکت اقتصــادی برخوردارن
بیــکار هســتند. بــا ایــن توصیــف، از جمعیــت ۶.۶ میلیــون نفــری 
ــک  ــاغل و ی ــر ش ــزار نف ــون و 300 ه ــادی، 5 میلی ــال اقتص فع
ــار نشــان  ــن آم ــه ای ــکار هســتند ک ــر بی ــون و 300 هــزار نف میلی
ــجو، 80  ــا دانش ــل ی ــارغ التحصی ــت ف ــن جمعی ــد در بی می ده
درصــد شــاغل هســتند و ۲0 درصــد نیــز در زمــره بیــکاران قــرار 

ــد.  دارن
ــارغ التحصیــالن  بررســی آمــار از مقایســه وضعیــت اشــتغال ف
ــه، در ســال ۹5 نســبت  ــی از آن اســت ک ــی حاک دوره هــای عال
ــه جمعیــت شــاغالن و  ــه ســال ۹۴ بیــش از 3۴0 هــزار نفــر ب ب
بیــش از ۲00 هــزار نفــر بــه جمعیــت بیــکاران افزوده شــده اســت.

ــت  ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــتاندارد، ب ــی اس ــازمان مل ــس س رئی
یــک  گفــت:  موجــود،  موتورســیکلت های  اســتاندارد 
خــودرو  یــک  برابــر  چهــار  کاربراتــوری  موتورســیکلت 
بیــان  بــا  پیروزبخــت،  نیــره  می کنــد.  آلودگــی   ایجــاد 
 این کــه موتورســیکلت ها بایــد بــا اســتانداردهای روز اروپــا 
تولید شــوند، اظهــار کــرد: مبنــای اســتاندارد مــا، اســتاندارد روز 
ــوری  ــد انژکت ــیکلت ها، بای ــه موتورس ــه در آن هم ــت ک اروپاس
باشــند. یعنــی آن چــه در مصوبــه ریاســت جمهــوری نیــز بــه آن 

ــت.  ــاره شده اس اش
وی در ادامــه بــا اشــاره به وضعیت موتورســیکلت های ترددکننده 
در ســطح شــهر، تصریــح کــرد: اکثــر موتورســیکلت هایی کــه در 
ســطح شــهر تردد می کنند،کاربراتــوری هســتند کــه هــم اجــازه 
مسافرکشــی دارنــد و هــم باربــری کــه بیشــترین آســیب را بــه 
ــازمان  ــس س ــد. رئی ــهرها وارد می کنن ــوای ش ــت ه وضعی

ملــی اســتاندارد بــا اهمیــت دادن بــر اینکــه، بــا تولیــد 
ــرد:  ــان ک ــت، بی ــف اس ــوری مخال ــیکلت های کاربرات موتورس
ســازمان ملــی اســتاندارد اجــازه تأییــد جدیــد، بــه موتورهــای 
ــا  ــا آن ه ــت ب ــا دول ــتا ب ــد و هم راس ــوری را نمی ده کاربرات

ــرد.  ــورد خواهد ک برخ
بــه گــزارش ایســنا، در کمیتــه آالیندگــی بــه دســتور رییــس 
ــا  ــیکلت ها ت ــه موتورس ــده ک ــن ش ــی تعیی ــوری فرصت جمه
ــوند. در  ــوری تبدیل ش ــه انژکت ــوری ب ــده از کاربرات ــال آین س
ــن  ــال ای ــه دنب ــز ب ــی اســتاندارد نی ــان ســازمان مل ــن می ای
اســت کــه، اســتانداردهای موجــود در مــورد موتورســیکلت ها 
ــد،  ــد جدی ــد خــودرو تأیی ــن راســتا مانن ــد و در ای ــاء یاب ارتق
داشــته باشــند کــه در ایــن راســتا در مــورد موتورســیکلت ها 
ــری  ــی و دیگ ــا آالیندگ ــی از آن ه دو مســاله وجــود دارد؛ یک

ایمنــی اســت.

۴۹ ۵۰ میلیون نفر؛ مشمولین ۵۲۳ 
دریافت سود سهام عدالت

درصد؛ کاهش حق بیمه پایه 
وسایل نقلیه عمومی شهری

میلیون دالر، صادرات در 
مناطق آزاد

عدالــت  ســهام  ســود   دریافــت  مشــمول  نفــر  ۴۹ میلیــون 
. هســتند

حــق بیمــه پایــه وســایل نقلیــه عمومــی شــهری حمــل مســافر 
مینــی  اتوبــوس،  شــامل  نفــر  از شــش  بیــش  بــا ظرفیــت 

بــوس، ون و استیشــن تــا ۵۰ درصــد کاهــش یافــت.
حجــم صــادرات از مناطــق آزاد در هفت ماهــه نخســت ســال 

جــاری حــدود ۵۲۳ میلیــون دالر، بوده اســت.
.
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،،
ممکــن اســت برخــی افــراد پــول کافی 
نداشــته باشــند تا آپارتمان ۱۰۰ متری 
روش  ایــن  بــا  امــا  خریداری کننــد، 
می تواننــد، ۲۰ متــر از یــک ملــک را 

بخرند

بــازار لــوازم صوتــی و تصویــری بــه 
ــدی  ــا شــیب تن ــون ب ــژه تلویزی وی
 بــه ســمت تنــوع پیش مــی رود؛ 
به طــوری کــه خیلــی از مدل هــا 
در بــازه زمانــی نســبتًا کوتاهــی 
قرار می گیرنــد  اســتفاده  مــورد 
مصــرف  بــازار  چرخــه  از  زود  و 

 . ند ج می شــو ر خا
بــه گــزارش ایســنا، شــاید تــا 
دور  چنــدان  نــه  ســال های 

ــاب  ــه حس ــم ب ــش فیل ــرای پخ ــتگاه ب ــا دس ــو« تنه »ویدی
تلویزیــون  و  بــود  خیلی هــا  آرزوی  داشــتنش،  و  می آمــد 
ــر کســی  ــه ه ــود و در خان ــده ب ــازار آم ــه ب ــازه ب ــم ت ــی ه  رنگ
ــال  ــی س ــوژی ط ــرفت تکنول ــرعت پیش ــا س ــد. ام پیدا نمی ش
گذشــته بــه طــرز قابــل توجهــی ســریع بــوده کــه در ایــن مــدت 
ــدود  ــایل مح ــای وس ــری ج ــی و تصوی ــد صوت ــایل جدی وس

قدیمــی را گرفتنــد. 
ــای  ــه تلویزیون ه ــان می دهد ک ــون نش ــازار تلویزی ــتی در ب گش
ــون  ــک میلی ــا ی ــک ت ــن ی ــی، بی ــچ قیمت ــر از ۴0 این کوچک ت
ــچ  ــای ۴0 این ــتر تلویزیون ه ــد و بیش ــان دارن ــزار توم و 800 ه
بــه بــاال قیمت شــان از دو میلیــون تومــان شروع می شــود 
ــر  ــوند. ه ــان  فروخته می ش ــون توم ــج میلی ــدود پن ــا ح و ت
چنــد در برخــی مدل هــا قیمت هایــی تــا 15 و ۲0 میلیــون 
تومــان هــم مشاهده می شــود. برندهــای سامســونگ، ســونی 
و LG پرفروش هــای بــازار تلویزیــون هســتند کــه در مدل هــا و 
قیمت هــای متنوعــی عرضه می شــوند. هــر چنــد در کنــار آن هــا 

برندهــای دیگــری مثــل فیلیپــس، 
در  ایکس ویــژن  و  پاناســونیک 
نیــز  تصویــری  و  صوتــی  بــازار 
ــوان  ــه عن ــت. ب ــاهده اس قابل مش
 ،LED نمونــه سامســونگ ۴8 اینــچ
ــت  ــون اس ــای تلویزی از پرفروش ه
کــه قیمتــی بیــن دو میلیــون و ۶00 
ــون و  ــار میلی ــا چه ــان، ت ــزار توم ه
850 هــزار تومــان دارد. سامســونگ 
ــا قیمــت  ــز ب ــچ پالســما نی ۴8 این

ــت.  ــان، از پرفروش هاس ــزار توم ــون و ۴۶0 ه ــه میلی س
ــچ حــدود  ــت سامســونگ 3۲ این ــه قیم ــن در حالیســت ک ای
چهــار مــاه پیــش یــک میلیــون و 50 هــزار تومان و سامســونگ 
ــه  ــان فروخت ــزار توم ــون و 500 ه ــش میلی ــا ش ــچ ت 55 این
 ۴K ULTRA«ــونگ ــای سامس ــان تلویزیون ه ــد. در می می ش
عرضه می شــوند کــه  باالتــری،  بســیار  قیمــت  بــا   »  HD
ــه  ــد. البت ــان می رس ــون توم ــدود ۲0 میلی ــا ح ــان، ت قیمت ش
ــا  ــر فروش ه ــزو پ ــا ج ــن مدل ه ــندگان، ای ــه فروش ــه گفت  ب

محسوب نمی شود. 
همچنیــن تلویزیــون ۴۷ اینــچ LG قیمــت آن بین ســه میلیون 
و 500 هــزار تــا حــدود چهــار میلیــون تومــان اســت و تلویزیــون 
ــزو  ــت، ج ــان اس ــون توم ــه میلی ــه س ــز ک ــچ LG نی ۴۲ این
ــچ  ــونی 55 این ــون س ــوند. تلویزی ــا محسوب می ش پرفروش ه
LED نیــز بــه قیمت پنــج میلیون و ۷50 هزار تومــان و تلویزیون 
 ۴0 اینــچ ســونی بــه قیمــت دو میلیــون و ۲۹۹ هــزار تومــان از 

پرتقاضاهاست.

خــاک در هرکشــوری میــراث و 
ــات  ــع حی ــور، منب ــروت آن کش ث
جامعــه، بســتر تولیــد محصــوالت 
غذایــی،  مــواد  و  کشــاورزی 
ــوران،  ــان و جان ــت گاه  گیاه زیس
پاالیشــگاه آلودگی هــای محیطــی 
نگهــداری  منبــع  نهایــت  در   و 
آبســت، اگــر ایــن منبــع نگهــداری 
ــات  آب دچــار مشــکل شــود، حی

آســیب می بیند.  جامعــه 
طــی ســال های اخیــر در کشــور مــا، آن چنــان کــه بــه بحــث 
ــی  ــه خــاک توجه نشــده اســت، در حال آب پرداخته شــده، ب
ــور  ــع آب کش ــکل مناب ــل مش ــان ح ــه کارشناس ــه گفت ــه ب ک

ــت.  ــر نیس ــاک امکان پذی ــه خ ــه ب ــدون توج ب
وزارت  خــاک  و  آب  معــاون  اکبــری  مــراد  علــی 
ــاک  ــد: خ ــر می گوی ــه مه ــه ب ــن زمین ــاورزی در ای جهاد کش
ــر  ــط ه ــور متوس ــه ط ــت، ب ــر نیس ــس آب تجدید پذی بالعک
ــا از  ــرد ت ــان می ب ــا ۷00 ســال زم ــر خــاک ۶00 ت ســانتی مت

تشکیل شــود.  مــادر  ســنگ 
ــوری از  ــر کش ــت و اگ ــا اهمیتی اس ــیار ب ــر بس ــاک عنص خ
آن غفلــت کنــد، دچــار مشــکالت اساســی خواهد شــد. 
ــی  ــاک یک ــع خ ــرداری از مناب ــره ب ــت و به ــت، حفاظ مدیری
از مهم تریــن چالش هــای حــال و آینــده کشــور اســت و 
 حتمــًا بایــد مســئوالن کشــور ایــن مســاله را بــه دقــت 

رصد کنند و به آن بپردازند. 
میــزان فرســایش در کشــور مــا مقــداری باالســت، کــه 

ــی،  ــرایط اقلیم ــز ش ــل آن نی دلی
شــرایط بارندگــی و عــدم رعایــت 
اســت  فنــی  اصــول   برخــی 
بــه عنــوان مثــال در بســیاری 
انجــام  کــه  شــخمی  نقــاط 
می شــود در جهــت شــیب انجــام 
می گیــرد، کــه خــود ایــن امــر 
می شــود.  فرســایش  باعــث 

ایــران  در  خــاک  فرســایش 
ــار  ــن در هکت ســاالنه حــدود 1۶ ت
اســت، در دنیــا متوســط فرســایش خــاک حــدود ۶ تــن در 

ــت. ــار اس هکت
 ایــن رقــم نســبت بــه متوســط دنیــا خیلــی باالســت 
و  می شــود  خــاک  غذایــی  عناصــر  تخلیــه  ســبب  و 
البتــه  مشــکل می کند.  دچــار  را  مــا  زراعــی  خــاک 
در  و  اتفاق نیفــاده  اراضی زراعــی  در  فقــط   ایــن 
نیــز   ... و  دامنه هــا، کوه هــا  مراتــع،  تپه هــا،  جنگل هــا، 
یــک  ایــن  افــزود:  وی  هســتیم.  اتفــاق  ایــن  شــاهد 
تهدیــد جــدی اســت؛ اگــر خــاک را از دســت  بدهیــم، 
رااز  کشــاورزی  بخــش  مدیریتــی  برنامه هــای  ســایر 
ــی  ــه مخاطره م ــد را ب ــت تولی ــت آب و مدیری ــه مدیری جمل
اندازیــم .وقتــی ایــن عوامــل بــه خطــر بیفتــد، امنیــت 
ــه  ــی ب ــت غذای ــی امنی ــد و وقت ــی افت ــه خطر م ــی ب غذای
اقتصــادی  و  اجتماعــی  سیاســی،  امنیــت   خطر بیفتــد 
ــه  ــاک را ب ــد خ ــئوالن بای ــن مس ــد. بنابرای ــر می افت ــه خط ب

ــد. ــر قرار دهن ــدی مدنظ ــورت ج ص

فرسایش خاک در ایران  20۵ برابر متوسط جهانیتنوع محصوالت در بازار تلویزیون

چینی تقدیس
شــرکت صنایــع چینــی تقدیــس )ســهامی خــاص( فعالیــت خــود را در ســال 138۴ در زمینــه تولیــد 
انــواع ظــروف چینــی آغــاز نمــوده و توانســته، در زمــان اندکی با جــذب و به کارگیــری مدیران،کارشناســان 
ــوژی پیشــرفته و پخــت  ــه ای از تکنول ــری مناســب و حرف ــا بهره گی ــن ب مجــرب و متخصــص، همچنی
ــه برآورده کــردن  ــد ب ــا تعه ــن شــرکت ب ــدات خــود تنوع ببخشــد. ای ــه تولی ــا حفــظ کیفیــت ب ســریع، ب
الزامــات، نیازهــا و انتظــارات مشــتریان و بهبــود اثــر بخــش، رعایــت الزامــات قانونــی، رعایــت الزامــات 
ــا ــط ب ــده مرتب ــایی ش ــات شناس ــایر الزام ــرژی و س ــی ان ــرف و بازده ــا مص ــط ب ــرد مرتب ــل کارب  قاب
 فعالیت هــا و خدمــات و نیــز بــا درنظر گرفتــن جنبه هــای زیســت محیطی بــارز، اســتفاده های 
ــت  ــه پیاده ســازی و اجــرای سیســتم مدیری ــدام ب ــل، اق ــل تحم ــر قاب ــرژی و ریســک های غی ــارز ان  ب

یک پارچه بر اساس استانداردهای زیر نموده است.
در این راستا خط مشی شرکت به شرح زیر تعیین گردیده است:

- ارتقا سطح رضایت مشتریان و کارکنان،
- ارتقاء سطح کمی و کیفی محصوالت و خدمات،

،IMS ارتقاء دانش فنی و علمی پرسنل به صورت یک پارچه در سیستم -
- کاهش و کنترل پیامدهای بارز زیست محیطی به منظور پیشگیری از مصدومیت و بیماری

تولید ملی

فروش متری، طرحی برای 
مسکن اقشار کم درآمد

موتورسیکلت ها ۴ برابر خودروها آلودگی دارندنرخ بیکاری فارغ التحصیالن به 20 درصد رسید

ــا بیــان این کــه، 1۶  یــک کارشــناس حــوزه کار، ب
درصــد اقتصــاد کشــور در حــوزه تأمین اجتماعــی 
اســت، گفــت: صندوق هــای بازنشســتگی بــه 
جــای ورشکســتگی بایــد بــه ســمت درآمدزایــی 
ــاره  ــدر، درب ــر لبافی ــی اکب ــد. عل ــره وری برون و به
ــد در  ــش از موع ــتگی پی ــون بازنشس ــد قان تأیی
ــدم  ــخصًا معتق ــرد: ش ــار ک ــان اظه ــورای نگهب ش

ــور و  ــود کش ــرایط موج ــون در ش ــن قان ــد ای تأیی
اعــم  صندوق های بازنشســتگی  وضعیــت  بــا 
تأمین اجتماعــی کــه بخشــی  از صندوق هــای 
بر می گیــرد  در  را  دولــت  پیمانــی  کارکنــان  از 
کــه  کشــوری  بازنشســتگی  صندوق هــای  و 

کارکنــان رســمی و پیمانــی را در برمی گیــرد، 
و  جامعــه  افــراد  اشــتغال  از   مشــکلی 
ــزود:  ــد. وی اف ــادی حل نمی کن ــای اقتص بنگاه ه
ــازمان  ــان، س ــورای نگهب ــه ش ــت ک ــر آن اس بهت
ــه در  ــی ک ــق حرکت های ــی و وزارت کار عم بازرس

ــه در  ــرادی ک ــه و اف ــا انجام گرفت ــن صندوق ه ای
بررســی  منصوب شــده اند،  مدیره هــا  هیئــت 
و شــفاف ســازی کننــد کــه چــرا صندوق هــا 
ــره  ــل هیئت مدی ــه چه دلی ــده اند. ب ــدزا نش درآم
آن پــاداش گرفته اســت و اگــر شــده اند، ایــن 

ایــن کارشــناس   رفته اســت.  به کجــا  پول هــا 
امیــدی پول شــان  بــه  بازنشســتگان  افــزود: 
می گذارنــد  بازنشســتگی  صندوق هــای  در  را 
تــا در دوران آتیــه از آن بهره منــد شــوند چــرا 
ــس  ــه پ ــی ک ــتگی از پول ــگام بازنشس ــد هن نبای
انــداز کرده انــد اســتفاده کننــد و بــه دلیــل ســوء 
مدیریتهــا در وضعیــت ورشکســتگی قــرار بگیرند.

چرا هیئت مدیره شرکت های ورشکسته پاداش می گیرند؟
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هشتبهشت
 برگزاری بزرگداشت روز ملی نان 

در اصفهان  
دبیــر اجرایــی مراســم بزرگداشــت روز ملــی نــان گفــت: بــه 
منظــور ارائــه جدیدتریــن پژوهش هــای حــوزه آرد و نــان و 
تجلیــل از نانوایــان برتــر کشــور، همایــش روز ملــی نــان در 

اصفهــان برگــزار مــی شــود. 

ــان اینکــه آرد  ــا بی ــان ب ــی روز ن ــی مراســم مل ــر اجرای دبی
ــع می شــود،  ــی توزی ــان محل ــان نانوای ــی بیشــتر می دولت
قدیمــی  در محــات  عمدتــا  نانوایی هــا  ایــن  گفــت: 
هســتند و در ســطح خیابان هــای اصلــی و گــذری نانوایــان 

ــد. ــت دارن ــز فعالی آزادپ
 فریــد نقشــینه بــا بیــان اینکــه امســال بــرای دومیــن بــار 
ــه منظــور ارائــه جدیدتریــن پژوهش هــای  ایــن مراســم ب
حــوزه آرد و نــان و تجلیــل از نانوایــان برتر کشــور در اســتان 
ــن  ــی جدیدتری ــزود: معرف ــود، اف ــزار می ش ــان برگ اصفه
پژوهش هــا در حــوزه آرد و نــان، احیــای نان هــای ســنتی، 
بررســی روش هــای نویــن و مفیــد و آمــوزش بهینه ســازی 
چرخــه تولیــد ایــن مــاده غذایــی پرمصــرف از دیگــر 

اهــداف برگــزاری ایــن همایــش اســت.   
ــا  ــزاری نمایشــگاه عکــس ب ــه برگ ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
موضــوع روز ملــی نــان از برنامه هــای جانبــی بزرگداشــت 
ــام  ــگاه در تم ــن نمایش ــت: ای ــت، گف ــان اس ــی ن روز مل
ــنتی  ــای س ــی نان ه ــور معرف ــه منظ ــور ب ــتان های کش اس

ــود. ــزار می ش ــه برگ ــر منطق ه
وی بــا بیــان اینکــه نانوایانــی از 27 اســتان کشــور در ایــن 
همایــش شــرکت می کننــد، افــزود: در ایــن مراســم از 15 
نانــوای 13 اســتان کشــور، روز 22 آبــان  در تــاالر شــریعتی 

دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان تجلیــل می شــود.  

تاسیس نخستین مدرسه شبانه  روزی 
حفظ قرآن در اصفهان  

گروه اصفهان پریسا خاکبازان
P.Khakbazan@eskimia.ir

ــه اســتان  ــی اوقــاف و امــور خیری رئیــس اداره امــور قرآن
اصفهــان گفــت: در راســتای پیــروی از منویــات مقــام 
معظــم رهبــری مبنــی بــر تربیــت 10 میلیــون نفــر حافــظ 
قــرآن کریــم و بــرای اجــرای سیاســت های ســازمان 
قــرآن کریــم،  فرهنــگ  ترویــج  رویکــرد  بــا  اوقــاف 
ــرآن  ــیر ق ــظ و تفس ــبانه روزی حف ــه ش ــتین مدرس نخس
کریــم اســتان اصفهــان در جــوار حــرم مطهــر امامــزادگان 

17 تــن)ع( گلپایــگان راه انــدازی می شــود. 
ــه اینکــه در ایــن مدرســه 20  ــا اشــاره ب یحیــی قاســمی ب
تــا 30 نفــر قرآن پــژوه از طریــق آزمون هــای کتبــی و 
مصاحبــه گزینــش و ثبت نــام می شــوند، افــزود: ایــن 
افــراد در مــدت یــک ســالی کــه در ایــن مدرســه حضــور 
دارنــد، تحــت آموزش هایــی بــا روش هــای نویــن توســط 
مربیــان مجــرب قرآنــی اســتان قــرار می گیرنــد و پــس از 

ــوند. ــم می ش ــرآن کری ــظ کل ق ــال حاف ــک س ی
ــت  ــای دول ــا حمایت ه ــده ب ــم در آین ــزود: امیدواری وی اف
و خّیــران بتوانیــم ایــن حرکــت را در سراســر اســتان 
گســترش دهیــم و شــاهد آن باشــیم کــه تعــداد بیشــتری 

ــدازی شــود. ــدارس در ســطح اســتان راه ان ــن م از ای

 ورود خودروهای دو دیفرانسیل 
به کویر مرنجاب ممنوع شد

 رئیــس میــراث فرهنگــی آران و بیــدگل از ممنوعیــت ورود 
خودروهــای دو دیفرانســیل بــه کویــر مرنجــاب خبــر داد و 
گفــت: بــر اســاس دســتور کتبــی دادســتان آران و بیــدگل 
ــیل  ــای دو دیفرانس ــنگین و خودروه ــای س ورود موتوره
ــگری  ــق گردش ــه مناط ــمی ب ــوز رس ــد مج ــای فاق و توره
کویــری ایــن شهرســتان ابوزیدآبــاد، ســیازگه، یخــاب، چــاه 

ــت. ــوع اس ــاب ممن ــژه مرنج ــروس و به وی ع
ــاس  ــر اس ــت ب ــن ممنوعی ــزود: ای ــان اف ــواد صدیقی ج
گــزارش طرح شــده از ســوی اداره محیــط زیســت و 
منابــع طبیعــی شهرســتان آران و بیــدگل در زمینــه تخریــب 
ــع طبیعــی توســط خودروهــای دو  محیــط زیســت و مناب

دیفرانســیل و گروه هــای آفــرود اعمــال می شــود.

برخورد با حفر چاه های غیرمجاز 
در اصفهان

مدیــر منابــع آب شهرســتان اصفهــان از توقیــف ۴ دســتگاه 
ــر  ــته خب ــاه گذش ــان در یک م ــاز در اصفه ــاری غیرمج حف
داد و گفــت: برخــورد بــا حفــر چاه هــای غیرمجــاز بــا 

ــرار دارد. ــتور کار ق ــت در دس جدی
خلیــل دادخــواه اظهــار داشــت: ۴ دســتگاه حفــاری 
ــد. ــف ش ــته توقی ــاه گذش ــان در یک م ــاز در اصفه غیرمج

وی بــا تاکیــد بــر پیگیــری جــدی تخلفــات بخــش 
ــاز،  ــت های غیرمج ــل برداش ــه دلی ــت: ب ــار داش آب، اظه
ــه  ــبی ب ــت نامناس ــان در وضعی ــت های اصفه ــتر دش بیش
ــای  ــر چاه ه ــا حف ــورد ب ــت برخ ــا جدی ــد و ب ــر می برن س

ــرار دارد. ــتور کار ق ــاز در دس غیرمج
مدیــر منابــع آب شهرســتان اصفهــان تعــداد دســتگاه های 
حفــاری غیرمجــاز توقیــف شــده را چهــار دســتگاه اعــام 
کــرد و افــزود: طــی یکماهــه اخیــر چهــار دســتگاه حفــاری 
غیــر مجــاز چــاه آب در اصفهــان در منطقــه  فیــزادان، قلعــه 
ــه  ــف و ب ــان توقی ــاد و زردنج ــدر آب ــان، حی ــرخ فاورج س

مراجــع قضایــی معرفــی شــده اســت.
بنابــر اعــام شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان در یــک مــاه 
ــتان  ــاز در شهرس ــاه غیرمج ــه چ ــداد 60 حلق ــاری، تع ج

ــه شــده اســت. ــر و مســلوب المنفع ــز پ ســمیرم نی

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir

کارشناســان معتقدنــد خودکشــی جوانــان دانشــجو 
یکــی از تاســف بارترین رخداد هایــی اســت کــه 
ــه حــل مشــکاتی  بایــد توجــه دســت اندرکاران را ب
کــه آنــان را بــه ایــن کار مــی دارد، جلــب کــرد.

ــده هســتند  ــن عقی ــر ای بســیاری از متخصصــان ب
کــه مشــکات عاطفــی، روانــی و مســائل اجتماعــی 
در ســال های اخیــر در بیــن دانشــجویان رونــد 

ــت. ــته اس ــده ای داش ــودی نگران کنن صع
روان شناســان در تحقیقــات خــود بــه ایــن نتیجــه 
افســردگی،  قبیــل  از  عواملــی  رســیده اند کــه 
وابســتگی بــه الــکل و مــواد روان گسســتگی و 
اضطــراب و همچنیــن اختــا ال ت بدنــی در اقــدام به 

ــت.  ــذار اس ــجویان تاثیرگ ــی دانش خودکش
ــراد  ــروتونین در اف ــش س ــد کاه ــر می رس ــه نظ ب
ــد.  ــان می کن ــی را آس ــه خودکش ــدام ب ــرده اق افس

افــراد  در  خودکشــی  خطــر  دیگــر  ســوی  از 
 افســرده معمــوال  هنگامــی زیــاد اســت کــه 
ظرفیــت کنارآمــدن  و  روانی حرکتــی  بــازداری 
کاهــش  روانی اجتماعــی  موقعیت هــای  بــا 

. بــد می یا
 ایــن امــر دربــاره دانشــجویان بــا توجــه بــه 
دورشــدن از خانــواده و مشــکل کنارآمــدن بــا 
داشــته  موقعیــت جدیــد می توانــد مصــداق 
باشــد. در بســیاری از مــوارد همراهــی اختــا ال ت 
ــه خودکشــی را در  ــدام ب ــر ممکــن اســت اق دیگ

ــد. ــش ده ــردگی افزای ــه افس ــا  ب ــراد مبت اف
 کاهش دانشجویان در مرز بحران  

ــه  ــه باعــث شــد ب ــی ک ــن عوامل یکــی از مهم تری
ــجویان  ــن دانش ــی در بی ــث خودکش واکاوی بح
بپردازیــم، خبــری بــود کــه در شــبکه های مجــازی 
ــر از دانشــجویان دانشــگاه  ــد نف از خودکشــی چن

صنعتــی اصفهــان منتشــر شــد. 

بســیاری از منتشــرکنندگان ایــن خبــر، علــت ایــن 
معضــل را ســختگیری اســتادان بــه دانشــجویان و 

ســنگینی درس هایشــان اعــام کــرده بودنــد.
خبرنــگار کیمیای وطــن در گفت وگــوی اختصاصی 
بــا معــاون دانشــجویی دانشــگاه صنعتــی اصفهان 
ایــن امــر را پیگیــری کــرد و ســید ظفــرهللا کانتری 
بــه ایــن مطلــب اشــاره داشــت کــه تعــداد 
دانشــجویان در مــرز بحــران ایــن دانشــگاه بــه طرز 
معنــاداری در پایش هــای مرکــز بهداشــت کاهــش 

پیــدا کــرده اســت.
 هیچ اتفاق ناگواری را 

در دانشگاه صنعتی شاهد نبودیم
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در زمینه مشــکات روانی 
وضعیــت مــا مشــابه ســایر دانشگاه هاســت، 
ــبختانه  ــال خوش ــار س ــی چه ــا در ط ــت: م گف
نداشــتیم؛ شــاید  هیــچ خودکشــی موفقــی 
ــزارش  ــورد گ ــد م ــی در چن ــه خودکش ــدام ب اق
ــه اتفــاق ناگــواری را شــاهد  ــی هیچ گون  شــد، ول

نبوده ایم. 
ــر از  ــوارد کمت ــیاری از م ــار در بس ــن آم ــه ای البت

دانشگاه هاســت. ســایر 
معــاون دانشــجویی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان در 
پاســخ بــه پرســش خبرنــگار کیمیــای وطــن مبنی 
بــر اینکــه آیــا آمــاری از میــزان دانشــجویان معتــاد 
ــا درج  ــزود: قطع ــن دانشــگاه وجــود دارد، اف در ای
ــت؛  ــدور نیس ــگاه مق ــرای دانش ــاری ب ــن آم چنی
امــا اینکــه بگویــم اصــا دانشــجوی معتــاد نداریــم 

ــل از  ــا قب ــه ی ــتند ک ــرادی هس ــت؛ اف ــتباه اس اش
ــد  ــا بع ــاد هســتند ی ــه دانشــگاه معت واردشــدن ب
ــی دانشــجویان  ــار اصل ــاد می شــوند. آم از آن معت
را دفتــر مرکــزی امــور دانشــجویی وزارت علــوم در 

ــده ایم. ــع ش ــار من ــا از دادن آم ــار دارد و م اختی
ــن  ــاد در بی ــت اعتی ــری عل ــرهللا کانت ــید ظف  س
دانشــجویان را این گونــه تشــریح کــرد: وقتــی 
جــوان بــه دور از خانــواده در یــک محیــط هیجانــی 
قــرار می گیــرد، امــکان ابتــا بــه اعتیــاد در او وجــود 
دارد کــه بایــد از طریــق مشــاوران و مراکــز ســامت 
بــا ایــن قضیــه مقابلــه کنیــم؛ درواقــع مهــم ایــن 
اســت کــه بــا فعالیت هــای ورزشــی، مشــاوره 
اعتیــاد  و  خودکشــی  آمــار  کمک آموزشــی،  و 

ــم. ــم کنی ــجویی را ک دانش
 تقلیل پرونده های انضباطی دانشجویان

ــه  ــاره ب ــا اش ــود ب ــای خ ــه صحبت ه وی در ادام
انضباطــی  پرونده هــای  درصــدی   ۴0 کاهــش 
ــال  ــه س ــبت ب ــان نس ــی اصفه ــگاه صنعت در دانش
ــن  ــی در ای ــای مختلف ــرد: برنامه ه ــوان ک ۹2، عن
دانشــگاه بــرای نشــاط دانشــجویان تــدارک دیــده 
شــده و مــا معتقدیــم در کنــار فعالیت هــای علمــی 
بایــد در دانشــگاه برنامه هــای بانشــاط هــم وجــود 

داشــته باشــد.
وی بــا اشــاره بــه لــزوم ارتقــای روحیــه و ســامت 
جســمانی و روانــی دانشــجویان عنــوان کــرد: 
دانشــجویی  معاونــت  سیاســت های  از  یکــی 
عــاوه بــر تامیــن تجهیــزات مــورد نیــاز و امکانــات 
ــی دانشــجویان  ــرای زندگ ــه ب ــی ک رفاهــی مختلف
ــه  ــی اســت در زمین ــات مختلف ــاز اســت، اقدام نی
ــات  ــتان ها، تاسیس ــا در تابس ــرات خوابگاه ه تعمی
زیربنایــی خوابگاه هــا و زیباســازی آن هــا کــه 

ــام اســت. ــال انج ــا در ح ــام شــده ی انج
ــان  ــی اصفه ــگاه صنعت ــجویی دانش ــاون دانش مع
ادامــه داد: وجــود مرکــز بهداشــت و مرکــز مشــاوره 
ــه منظــور توجــه بــه ســامتی جســمی و روانــی  ب
ــت دانشــجویی دانشــگاه  ــات معاون یکــی از اقدام

اســت. 

مرکــز  آمــوزش  برنامه هــای  راســتا  ایــن  در 
بهداشــت دانشــگاه رشــد 60 درصــدی داشــته 

اســت.
 سختگیری استادان در دروس ربطی به 

خودکشی ندارد
کانتــری تاکیــد کــرد: دانشــگاه صنعتــی اصفهــان 
بــا وجــود ســابقه نه چنــدان طوالنــی، یکــی از 
علمــی  اســتوانه های  از  و  برتــر  دانشــگاه های 
برجســته، کارکنــان  اســتادان  و  اســت  کشــور 
ــواره در  ــگاه هم ــن دانش ــجویان ای ــدوم و دانش خ
خــط مقــدم جهــاد علمــی و عملــی بوده انــد؛ لــذا 
نبایــد بعضــی از مســائل کــه در همــه دانشــگاه ها 
مصــداق آن وجــود دارد، بــه گونــه ای بازتــاب یابــد 
ــع در  ــاف واق ــه و خ ــه وارون ــه گون ــق ب ــه حقای ک
ــان داده  ــی نش ــی و خارج ــانه های داخل ــن رس بی

شــود.
آیــا  کــه  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  وی 
ســختگیری اســتادان در دروس باعــث اقــدام بــه 
خودکشــی دانشــجویان می شــود، گفــت: دانشــگاه 
صنعتــی ســختگیر نیســت؛ ولــی ســختکوش 
ــک  ــگاه ی ــن دانش ــرای ای ــی ب ــت؛ سختکوش اس
برنــد اســت و اســتادان بــرای متعالــی شــدن 
دانــش دانشــجویان بــرای آنــان وقــت می گذارنــد 
ــد دانشــجو هــم  ــار دارن ــد و انتظ ــاش می کنن و ت
ــخ  ــوب پاس ــرات خ ــا نم ــذاری ب ــن وقت گ ــه ای ب

ــد. ــت ده مثب
 باالتر از خبر...

بررســی ها نشــان می دهــد خودکشــی در بیــن 
ــه ســومین عامــل مــرگ و میــر )پــس  ــان ب جوان
ــان  ــن آن ــرطان ها( در بی ــواع س ــات و ان از تصادف
تبدیــل شــده اســت. آمارهــا نشــان می دهنــد کــه 
ــت  ــوان دس ــران ج ــش از پس ــوان بی ــران ج دخت
ــتر از  ــران بیش ــا پس ــد؛ ام ــی می زنن ــه خودکش ب
دختــران قصــد خــود را عملــی می ســازند. رفتارهــا 
و اقداماتــی کــه منجــر بــه خودکشــی جوانــان 
روانــی،  عمیــق  مشــکات  حاصــل  می شــود 

ــتند. ــی هس ــی و اجتماع خانوادگ

ــام حســین  ــن روز شــهادت ســاالر شــهیدان، ام در چهلمی
ــا سراســر کشــور  )ع(، مــردم اســتان اصفهــان همزمــان ب

ــد. ــزاداری پرداختن ــه ع ــدل ب ــیاه پوش و یک س
ــور در  ــا حض ــنبه ب ــامگاه چهارش ــان از ش ــردم  نصف جه م
ــه  ــاع متبرک ــی، مســاجد، حســینه ها، بق هیئت هــای مذهب
ــه ســوگ  ــدهللا الحســین)ع( ب ــرای اباعب ــازل خــود ب و من
پرچم هــای  برافراشــتن  عــزاداری کردنــد،  و  نشســتند 
عــزاداری، برپایــی ایســتگاه های صلواتــی، توزیــع نــذورات 
اربعیــن،  و اطعــام، قرائــت قــرآن، زیــارت عاشــورا و 
ــازل از دیگــر  برپایــی مراســم ســوگواری و عــزاداری در من

برنامه هــای روز اربعیــن حســینی اســت.
برگــزاری مراســم عــزاداری در میــدان امــام علــی)ع( 
اصفهــان، آییــن ســوگواری در امامــزاده شــاه کــرم و 

از مهم تریــن  عــزاداری در گلســتان شــهدای اصفهــان 
اصفهــان  اربعیــن در شــهر  روز  برنامه هــای ســوگواری 

اســت.
مــردم اصفهــان بــا تجمــع در میــدان امــام علــی )ع( ایــن 
شــهر بــه عــزاداری بــرای ســید و ســاالر شــهیدان پرداختنــد 
و برخــی نیــز نــذورات خــود را میــان مــردم عــزادار توزیــع 

می کردنــد.
گفتنــی اســت بنابــر اعــام مدیــرکل حــج و زیــارت اســتان 
ــن  ــی اربعی ــرای راهپیمای ــر ب ــزار و 153 نف ــان 61 ه اصفه

ــد. ــام کردن حســینی از اســتان اصفهــان ثبــت ن
همچنیــن 57 موکــب از اســتان اصفهــان در مراســم اربعین 
حســینی برپــا بــود و بالــغ بــر 70 درصــد از شهرســتان های 

اســتان در ایــن مراســم موکــب دایــر کردنــد.

در  تولیــد چســب حرارتــی کشــور  دوم کارخانــه  مرحلــه 
شهرســتان خوانســار بــا حضــور وزیــر تعــاون ، کار و رفــاه 

رســید. بهره بــرداری  بــه  اجتماعــی 
فرمانــدار خوانســار گفــت: مرحلــه دوم  ســاخت و تجهیــز ایــن 
ــا  ــع ب ــه وســعت 3 هــزار و 200 متــر مرب ــه در زمینــی ب کارخان
ــه  ــده و زمین ــدازی ش ــان راه ان ــارد توم ــه 7 میلی ــرمایه اولی س
اشــتغال ۴0 نفــر را بــه صــورت مســتقیم و 60 نفــر را بــه صــورت 

غیرمســتقیم فراهــم کــرده اســت.
ــن  ــاخت ای ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــفعتی ب ــن ش ــید حس س
ــه وســعت 8  ــه توســط بخــش خصوصــی در زمینــی ب کارخان
هــزار متــر مربــع  در ســال ۹2 بــا 56 میلیــارد تومــان آغاز شــد، 

افــزود: بــا بهره بــرداری از مرحلــه دوم  ایــن کارخانــه ســاالنه ۴ 
ــد می شــود. ــی تولی ــواع چســب های صنعت ــن ان ــزار ت ه

ــگاه و کلینیــک خوانســار کــه  ــه تکمیــل درمان ــا اشــاره ب وی ب
حــدود 18 ســال اســت در زمینــی بــه وســعت 600 متــر مربــع 
ســاخته شــده، گفــت: ایــن درمانــگاه تاکنــون بــه علــت نبــود 
ــرداری نرســیده  ــه بهره ب ــات و نیــروی انســانی ب ــار، امکان اعتب

اســت.
همچنیــن وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در بازدیــد از طرح 
ــا  ــگاه تامیــن اجتماعــی خوانســار گفــت: ت تکمیل شــده درمان
چهــار مــاه آینــده ایــن درمانــگاه ســطح یــک شــامل پزشــک 

ــرداری می رســد. ــه بهره ب ــه و آزمایشــگاه ب ــی، داروخان عموم

ــی شــهرداری  ــات ایمن ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدم
اصفهــان گفــت: کارگاه صنعتــی ۴ هــزار متــر مربعــی مــواد 
شــیمیایی و اســیدی در منطقــه روشــن دشــت- شــهرک حــاج 
میرزایــی اصفهــان شــامگاه پنجشــنبه دچــار حریــق گســترده ای 

شــد. 
ــه  ــق ب ــتردگی حری ــه گس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــریعتی ب ــد ش محم
ــت  ــانی مدیری ــش نش ــازمان آت ــل س ــه مدیرعام ــود ک ــدی ب ح
در مرحلــه نخســت  افــزود:  به عهــده گرفــت،  را  آن   اطفــای 
ــه  ــه محــل اعــزام شــدند ک 3 ایســتگاه اطــرف آتــش نشــانی ب
بــا وجــود گســتردگی حریــق 12 ایســتگاه دیگــر بــا 60 نیــرو و 7 

مســئول بــه محــل اعــزام شــدند.
شــریعتی بیــان کــرد: مــواد شــیمیایی ایــن کارخانــه در 2 ســالن 
ــا  ــه شکســتن قفل ه ــور ب ــا مجب ــداری می شــد، م در بســته نگه

شــدیم امــا بــه محــض باز شــدن درهــا آتــش ســوزی و حــرارت 
اســیدی بــه بیــرون منتقــل شــد.

ــق  ــا حری ــه اطف ــدام ب ــت اق ــه از 6 جه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــوق ســنگین  ــرد: 23 دســتگاه ســنگین و ف شــد، خاطرنشــان ک
ــش  ــار آت ــرای مه و دســتگاه های تنفســی و بســیاری وســایل ب
اســتفاده شــد کــه در نهایــت پــس از 3 ســاعت تــاش بــی وقفــه 
و ســخت آتــش مهــار شــد. شــریعتی افــزود: در ایــن حادثــه ۹ 
نفــر از آتــش نشــانان دچــار ســوختگی و مســمومیت ناشــی از 
ــرا)س( و  ــه بیمارســتان الزه ــه ب ــت فشــار شــدند ک اســید و اف
فارابــی منتقــل شــدند، 6 نفــر آنهــا حــال مســاعدتری دارنــد و 3 

نفــر دیگــر در بیمارســتان بســتری هســتند.
وی تصریــح کــرد: علــت ایــن حادثــه هنــوز مشــخص نیســت و 

توســط کارشناســان در دســت بررســی اســت.

ــهر  ــماند شاهین ش ــت پس ــرکت مدیری ــل ش ــر عام مدی
گفــت: ســاالنه حــدود 7 هــزار و 300 تــن کــود کمپوســت 

ــود. ــرآوری می ش ــت، ف ــه بازیاف در کارخان
 مســعود عارفیــان از ورود روزانــه حــدود 300 تــن پســماند 
ــر داد و  ــرکت خب ــن ش ــماند ای ــه پس ــه کارخان ــی ب خانگ
گفــت: ســاالنه حــدود 7 هــزار و 300 تــن کــود کمپوســت 

ــرآوری می شــود. ــت، ف ــه بازیاف در کارخان
ــه  ــن کارخان ــت در ای ــود کمپوس ــه ک ــان اینک ــا بی وی ب
ــل اســتفاده  ــه و قاب ــردازش، تهی ــا 60 روز پ پــس از ۴0 ت
می شــود، خاطرنشــان کــرد: ســاالنه حــدود 800 تــن 
پســماند خشــک در کارخانــه پســماند شاهین شــهر 

می شــود. بازیافــت 
وی اضافــه کــرد: شــرکت مدیریــت پســماند شــهرداری ها 
بــا اســتفاده از روش هــای نویــن و آمــوزش شــهروندی و 
فرهنگ ســازی و مشــارکت آن هــا در اجــرای طــرح کامــل 
تفکیــک زبالــه از مبــدأ می توانــد در کاهــش تولیــد 

ــردارد. پســماند گام هــای اساســی ب
عارفیــان افــزود: خوشــبختانه شــرکت مدیریــت پســماند 
ــل  ــاخت داخ ــزات س ــتگاه ها و تجهی ــهرداری ها از دس ش
و نیــز از محصــوالت و اختراعــات نخبــگان جــوان کشــور 
اســتفاده کــرده کــه امیدواریــم همــه شــرکت ها بتواننــد از 

تولیــدات داخلــی حمایــت و اســتفاده کننــد.

سوگواری مردم نصف جهان 
در اربعین حسینی 

 افتتاح کارخانه تولید چسب حرارتی کشور
در خوانسار

جزئیات حریق گسترده 
کارگاه مواد شیمیایی و اسیدی در اصفهان

 تولید ساالنه 7 هزار تن کود کمپوست 
در شرکت بازیافت شاهین شهر 

 مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان اصفهان:

 نرخ بیکاری در اصفهان 
به ۱۴ درصد رسید

ــا  ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر کل تع مدی
ــر  ــزار نف ــون و 120 ه ــان دارای 5 میلی ــه اصفه ــه اینک ــاره ب اش
جمعیــت اســت کــه میــزان بیــکاری در آن بــه 1۴ درصــد 
ــزان  ــط می ــان از متوس ــکاری اصفه ــزان بی ــت: می ــیده، گف رس

ــت. ــر اس ــت، باالت ــد اس ــه 7/11 درص ــور ک ــکاری کش بی
ــتان  ــزود: اس ــد اف ــن نیرومن ــوز محس ــزارش صاحب نی ــه گ ب
اصفهــان یــک میلیــون و 100 هــزار بیمه شــده دارد کــه بالــغ بــر 
ــه  ــن زمین ــاری هســتند؛ در همی ــر بیمه شــده اجب ــزار نف 700 ه
ــد؛  ــکیل می دهن ــران تش ــتان را کارگ ــت اس ــد جمعی 6۴ درص

ــی اســت. ــان اســتانی کامــا کارگــر و صنعت ــن اصفه بنابرای
تحصیلکرده هــای  بیــکاری  میــزان  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
اســتان هشــت دهــم درصــد از متوســط میــزان بیــکاری 
تحصیلکرده هــای کشــوری بیشــتر اســت، عنــوان کــرد: میــزان 

درصــد   8/20 اصفهــان  اســتان  تحصیلکرده هــای  بیــکاری 
ــت. اس

نیرومنــد بــا اشــاره بــه اینکــه میــزان بیــکاری اســتان اصفهــان 
ــم  ــار ده ــه تابســتان ۹5، ســه و چه در تابســتان ۹6 نســبت ب
درصــد کاهــش داشــته اظهــار کــرد: ایــن رقــم در ســایر 

ــت. ــوده اس ــد ب ــم درص ــک ده ــا ی ــتان ها تنه اس
وی بــا بیــان اینکــه اعتبــار بســیار خوبــی بــه مشــاغل خانگــی 
ــار مــا  ــارد تومــان اعتب تخصیــص داده شــده، افــزود: 5۴ میلی
ــه  ــبت ب ــری نس ــد براب ــد چن ــه رش ــت ک ــاغل اس ــن مش در ای

ــت. ــته اس ــته داش ــال های گذش س
ــا  ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر کل تع مدی
ــارات  ــه اینکــه در ســال ۹5 بیــش از ۹0 درصــد از اعتب اشــاره ب
مشــاغل خانگــی را بــه پشــتیبانان اشــتغال اختصــاص دادیــم، 
تصریــح کــرد: چندیــن ســال گذشــته درمجمــوع 233 میلیــارد 

تومــان در بخــش مشــاغل خانگــی هزینــه شــده اســت. 
ــرای  ــزود: ب ــتان ها اف ــا در شهرس ــعه تعاونی ه ــاره توس وی درب
ــگان،  ــه ری گلپای ــد کوچ ــار س ــی در کن ــهرک تفریح ــاد ش ایج

ــه کمــک اســتانداری دارد. ــاز ب ــی نی ــن تعاون ای

 مدیــر دفتــر بــازار بــرق شــرکت توزیــع بــرق 
ــبکه  ــه در ش ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان اصفه شهرس
ــان،  ــرق اصفه ــع ب ــرکت توزی ــش ش ــت پوش تح
بــا وجــود فعال بــودن 28 ســرمایه گذار احــداث 
نیــروگاه خورشــیدی بــا مجمــوع ظرفیتــی بالــغ بــر 
55 مــگاوات، هنــوز نیروگاهــی کــه بــه بهره بــرداری 
رســیده و متصــل بــه شــبکه باشــد نداریــم، گفــت: 
تنهــا یــک نیــروگاه خورشــیدی بــا ظرفیــت 10 
ــه ای  ــرق منطق ــگاوات تحــت نظــارت شــرکت ب م
ــه پســت  ــوده و ب ــرداری ب ــان در حــال بهره ب اصفه
فــوق توزیــع جرقویــه متصــل اســت. انــرژی 
ــترکان  ــی مش ــار مصرف ــروگاه، ب ــن نی ــدی ای تولی

منطقــه جرقویــه  شــهر اصفهــان را تغذیــه می کنــد.  
ــادی  ــداد زی ــه تع ــان اینک ــا بی ــی ب ــارا صالح  س
نیــروگاه  احــداث  متقاضــی  ســرمایه گذاران  از 
خورشــیدی هســتند، افــزود: تــا پایــان نیمــه 
پرونــده   ۴5 تعــداد  جــاری،  ســال  نخســت 
ســرمایه گذاری بــا ظرفیــت تولیــد 111 مــگاوات در 
حــوزه شهرســتان اصفهــان تشــکیل شــد. واگذاری 
ظرفیــت بــه تعــدادی از متقاضیــان ســرمایه گذاری 
میســر نبــود و بــه ناچــار درخواســت ایــن دســته از 
ســرمایه گذاران رد شــد. در حــال حاضــر تعــداد 28 
ــا  ــه ب ــم ک ــن حــوزه داری ــال در ای ســرمایه گذار فع
تعییــن شــرایط اتصــال بــه شــبکه، از طرف شــرکت 

ــرای آن هــا صــادر شــده  ــع، مجوزهــای الزم ب توزی
ــی، دســت کم  ــا تابســتان ســال آت ــم ت و امیدواری
ایــن طرح هــای ســرمایه گذاری  از  ســه مــورد 

ــند. ــرداری برس ــه بهره ب ــیدی ب ــروگاه خورش نی
ــزود: بیشــترین مشــکل ســرمایه گذاران در  وی اف
فرآینــد احــداث نیــروگاه خورشــیدی، بحــث تغییــر 
ــاز  ــن امتی ــا گرفت ــری زمین هــای شــخصی ی کارب
تملــک موقــت و بلندمــدت زمیــن از ســازمان 
ــد  ــع طبیعــی اســت کــه ممکــن اســت فرآین مناب
ــا  ــاه ت ــش  م ــت ش ــن حال آن در خوش بینانه تری

ــه طــول انجامــد. یــک ســال ب
بــه قــرارداد ســرمایه گذاری 2.5 میلیــارد   وی 

ــداث دو  ــت اح ــه جه ــروژی ک ــرکت ن ــی ش یوروی
گیــگاوات نیــروگاه خورشــیدی طــی پنــج ســال بــا 
طــرف ایرانــی منعقــد شــد، اشــاره کــرد و افــزود:   
رویکردهــای جهانــی در توســعه تکنولوژی هــای 
ــن  ــه همی ــت  و ب ــق اس ــت تحقی ــدرن در دس م
علــت هنــوز بــه عرصــه ذخیــره انــرژی خورشــیدی 

ــدیم.   وارد نش
ــا  ــی ب ــورهای اروپای ــده کش ــزود: عم ــی اف  صالح
ــل  ــی، از حداق ــای آفتاب ــم روزه ــداد ک ــود تع وج
ــان  ــد. آلم ــره را می برن ــت به ــاب، نهای ــش آفت تاب
انــرژی  حــوزه  در  پیشــرو  کشــورهای  جــزو 

خورشــیدی اســت.
مدیــر دفتــر بــازار بــرق شــرکت توزیــع بــرق 
شهرســتان اصفهــان افــزود: شــهروندان اصفهانــی 
انــرژی  حــوزه  در  ســرمایه گذاری  مشــتاق 
ــت  ــعه ظرفی ــکان توس ــتند و ام ــیدی هس خورش

تولیــد انــرژی خورشــیدی در اصفهــان وجــود دارد. 
ــوز  ــووات مج ــر 2200 کیل ــغ ب ــر بال ــال حاض در ح
احــداث ســامانه بــرق خورشــیدی صــادر و قــرارداد 
ــه  ــم شــده اســت ک ــا تنظی ــی آن ه ــد تضمین خری
ــی  ــال آت ــک س ــی ی ــا ط ــام آن ه ــم تم امیدواری

اجرایــی شــوند و بــه بهره بــرداری برســند.
ســارا صالحــی ادامــه داد: از ســال ۹2 تعــداد 
شهرســتان  مدرســه   30 و  بــزرگ  مســجد   10
اصفهــان بــه صــورت رایــگان بــا ســامانه های 
بــرق خورشــیدی 5 کیلوواتــی تجهیــز شــدند. 
ــیدی  ــرق خورش ــامانه  ب ــداد 100 س ــن  تع همچنی
ویــژه مشــترکان و محــدوده بــه 100 کیلــووات 
در شهرســتان اصفهــان، بــا مجمــوع ظرفیــت 
و  رســیده  بهره بــرداری  بــه  کیلــووات   7۴۹
تزریــق  شــبکه  بــه  را  خــود  تولیــدی   انــرژی 

می کنند. 

اصفهان4
درحاشیه

قطار گردشگری »عقاب طالیی« با 
۷۸ گردشگر خارجی وارد اصفهان شد

 78 طایی«حامــل  »عقــاب  قطارگردشــگری 
ــمالی و  ــکای ش ــورهای آمری ــگرخارجی از کش گردش
مرکــزی، اروپــای غربــی وجنــوب شــرق آســیا ظهــر 
دیــروز وارد اصفهــان شــد و امــروز عصــر بــه کاشــان 

ــی رود. م
بــه گــزارش تســنیم، ایــن گردشــگران از ملیت هــای 
آمریــکای شــمالی و مرکــزی، اروپــای غربــی و 
ــروز از  ــر دی ــه عص ــتند ک ــیا هس ــرق آس ــوب ش جن
اماکــن تاریخــی و گردشــگری اصفهــان بازدیــد 

ــد. کردن
ایــن گردشــگران پــس از بازدیــد از میــدان و مســجد 
ــف هللا، کاخ  ــیخ لط ــجد ش ــام)ره(، مس ــی ام تاریخ
ــتون و  ــوزه چهلس ــه، کاخ م ــازار قیصری ــو، ب عالی قاپ
بناهــای تاریخــی اصفهــان، عصــر امــروز بــه کاشــان 

ــد. ــفر می کنن س

کمک ۳ میلیارد تومانی کمیته 
امداد به نوعروسان     

ــت: در 6  ــان گف ــداد اســتان اصفه ــه ام ــر کل کمیت مدی
ماهه نخســت امســال 3 میلیــارد و 817 میلیــون تومان 
ــای  ــه زوج ه ــه ازدواج ب ــه و هدی ــه جهیزی کمک هزین
نیازمنــد تحــت حمایــت کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان 

پرداخــت  شــده اســت.
ــت  ــد تح ــزود: 872 زوج نیازمن ــیران اف ــا ش حمیدرض
ــک  ــا کم ــان ب ــتان اصفه ــداد اس ــه ام ــت کمیت حمای
ــد. کمیتــه امــداد زندگــی مشــترک خــود را آغــاز کردن
ــان اینکــه در 6  ماهــه نخســت امســال 550  ــا بی وی ب
ایــن  از ســوی  تهیــه جهیزیــه  مــورد کمک  هزینــه 
ــه 213 نفــر  نهــاد پرداخــت شــده، افــزود: همچنیــن ب
از فرزنــدان ذکــور تحــت حمایــت هدیــه ازدواج و 
کمک هزینــه ازدواج دوبــاره بــه 10۹ بانــو تحــت حمایــت 

ــت. ــده اس ــت  ش پرداخ
وی از پرداخــت بیــش از 3 میلیــارد و 817 میلیــون 
تومــان کمک هزینــه ازدواج بــه زوج هــای نیازمنــد خبــر 
ــت  ــرای پرداخ ــاز ب ــورد نی ــع م ــرد: مناب ــان ک داد و بی
ــای  ــه زوج ه ــه ازدواج ب ــه و هدی ــه جهیزی کمک هزین
نیازمنــد از محــل منابــع داخلــی کمیتــه امــداد و 

اســت. تأمین شــده  مردمــی  کمک هــای 
وی گفــت: یــک هــزار و 6۹5 نوعــروس تحــت حمایــت 
کمیتــه امــداد ایــن اســتان در نوبــت دریافــت خدمــت 

از ایــن نهــاد هســتند.  

کاهش ۴۰ درصدی صادرات 
اصفهان در ۲ سال اخیر

ــان  ــی اصفه ــاق بازرگان ــارت ات ــیون تج ــس کمیس رئی
ــا بیــان اینکــه در 2 ســال گذشــته صــادرات اصفهــان  ب
کاهــش ۴0 درصــدی داشــته اســت، گفــت: بــه دنبــال 
شناســایی مســتعدان حــوزه تجــارت بین الملــل و 
صــادرات هســتیم؛ بــه همیــن جهــت درصــدد هســتیم 
مرکــز رشــد صــادرات بــا هــدف توســعه تجــارت 

ــود. ــاد  ش ــان ایج ــک در اصفه الکترونی

مســعود گلشــیرازی افــزود: خوشــبختانه پیشــنهاد 
ــال  ــورد اقب ــان م ــادرات اصفه ــد ص ــز رش ــکیل مرک تش
هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی اصفهــان قــرار گرفتــه 

ــد. ــد ش ــزی خواه ــی آن برنامه ری ــل اجرای و مراح
وی ادامــه داد: هــدف مرکــز رشــد صــادرات ایــن 
ــه  ــی برنام ــده را ط ــای شناسایی ش ــه گروه ه ــت ک اس
کوتاه مــدت آمــاده کنــد تــا بــه عنــوان واحدهــای ای.ام.

ســی کــه شــرکت های مدیریــت صــادرات هســتند، بــه 
ــد و  ــدی و تجــاری کشــور بیاین کمــک واحدهــای تولی

ــد. ــا کنن ــطه گری را ایف ــش واس نق

 اجرای طرح نذر خون 
در ماه های محرم و صفر

ــا اشــاره  مدیــر کل انتقــال خــون اســتان اصفهــان ب
ــش از 18  ــون بی ــال تاکن ــدای امس ــه از ابت ــه اینک ب
هــزار اصفهانــی خــون خــود را نــذر کرده انــد، گفــت: 
ــام حضــوری و  ــا ثبت ن ــر ب ــدای محــرم 700 نف از ابت
ــد  ــرکت کردن ــندانه ش ــن کار خداپس ــی در ای اینترنت
کــه ایــن مشــارکت افزایــش 5 درصــدی نســبت بــه 

پارســال داشــته اســت.
مجیــد زینلــی بــا اشــاره بــه اینکــه کســانی کــه خــون 
خــود را نــذر کرده انــد تــا پایــان صفــر فرصــت دارنــد 
ثبت نــام  نیــز  اینترنتــی  نوبت دهــی  ســامانه  در 
کننــد، افــزود: از ایــن تعــداد، بیــش از 58 درصــد از 
آن هــا اهداکننــده مســتمر بودنــد کــه بیــش از 3/5 
ــز از  ــدگان نی ــه اهداکنن ــوان و بقی ــا بان ــد آن ه درص

آقایــان بودنــد.

نجف آباد، بزرگ ترین تولیدکننده 
ملکه زنبور عسل در کشور

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان نجف آبــاد گفــت: 
ــزار  ــاالنه  13 ه ــد س ــا تولی ــاد ب ــورداران نجف آب زنب
و 500 ملکــه زنبــور عســل، اولیــن تولیدکننــده ملکــه 

زنبــور عســل در کشــور  هســتند.
ــاد  ــه نجف آب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب ــی مطه مجتب
بــا بیــش از 360 هــزار کلنــی زنبــور عســل در تولیــد 
تجهیــزات مرتبــط بــا پــرورش زنبــور عســل در کشــور 
ــده  ــمت عم ــزود: قس ــرار دارد، اف ــگاه اول ق در جای
تجهیــزات زنبــورداری کشــور در ایــن شهرســتان 

ــود. ــه می ش ــد و عرض تولی

اشتیاق اصفهانی ها برای سرمایه گذاری در حوزه انرژی خورشیدی

 تجهیز مساجد و مدارس اصفهان به برق خورشیدی  

در گفت وگوی اختصاصی کیمیای وطن با معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان شد:

سخت گیری استادان 
علت خودکشی دانشجویان نیست
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کوتاه اخبار 

 تبدیل ۶۰ فقره انشعاب غیرمجاز 
در قلعه گنج، به انشعاب مجاز 

عیســی تفضلــی، رئیــس اداره آب و فاضــاب قلعه گنــج 
گفــت:در مهــر امســال، ۱۰۰ فقــره انشــعاب غیــر مجــاز 
در ایــن شــهر شناسایی شــد کــه پــس از طــی مراحــل 
 قانونــی، ۶۰ فقــره تبدیــل بــه مجــاز و ۴۰ فقــره نیــز قطــع و

 جمع آوری شد.
شــبکه  از  غیرمجــاز  اســتفاده  این کــه  بیــان  بــا  وی 
آب شــهری بــر اســاس مــاده ۶۶۰ قانــون مجــازات اســامی، 
جــرم بــوده و مشــمول جریمــه اســت، تصریــح  کــرد: 
ــه  ــاز، ب ــعابات غیرمج ــق انش ــه از طری ــانی ک ــع کس در واق
هزینــه  نپرداختــن  بــر  عــاوه  وصل می شــوند،  شــبکه 
ــترکین،  ــر مش ــوق دیگ ــه حق ــاوز ب ــا تج ــود و ب ــات خ خدم
 موجــب وارد شــدن خســارت بــه شــبکه آب رســانی نیــز 
می شــوند، بــه همیــن خاطــر موضــوع شناســایی انشــعابات 

ــژه دنبال می شــود. ــا حساســیت وی ــاز ب غیرمج

تولید ۱۰۵۰۰ میلیون تن محصوالت 
کشاورزی، در چهارمحال و بختیاری   

ــح هللا  ــاری، ذبی ــال و بختی ــاورزی چهارمح ــس جهادکش رئی
ــدی اســتان  ــزان محصــوالت تولی ــه می ــا اشــاره ب ــب، ب غری
ــون و  ــک میلی ــش از ی ــار داشــت: ســاالنه در اســتان بی اظه
ــن محصــوالت باغــی، زراعــی، دامــی و شــیات  5۰۰ هــزار ت
ــدات  ــزان تولی ــه می ــه اینک ــاره ب ــا اش ــود.وی ب تولید می ش
محصــوالت باغــی اســتان مطلــوب ارزیابی شــد، افــزود: 
ــی  ــوالت باغ ــن محص ــزار ت ــال ۱82 ه ــی امس ــال زراع در س
ــه ســال گذشــته رشــد  ــد شــد کــه نســبت ب در اســتان تولی
ــن  ــزار ت ــته ۱8۰ ه ــال گذش ــه س ــرا ک ــتیم. چ ــی را داش خوب
تولیــد محصــوالت باغــی شــامل گــردو، بــادام، انگــور، ســیب 
درختــی، هلــو، زردآلــو، آلبالــو و گیــاس، عمــده محصــوالت 

ــت ــتان بوده اس ــن اس ــدی، در ای ــی تولی باغ

 جام باشگاه های کتاب خوانی
کودک و نوجوان در یزد 

مدیــرکل اداره کل ارشــاد یــزد، علــی غیاثــی ندوشــن، از 
برگــزاری مراســم اختتامیــه جــام باشــگاه های کتاب خوانــی 
ــم  ــن مراس ــت: ای ــر داد و گف ــزد خب ــوان در ی ــودک و نوج ک
روز سه شــنبه 2۳ آبــان مــاه ســال جــاری، در اســتان برگــزار 
ــت  ــعار بیس ــه ش ــزد ب ــاد ی ــت اداره کل ارش می شود.سرپرس
ــده  ــت: آین ــرد و گف ــاره ک ــاب، اش ــه کت ــن دوره هفت و پنجمی
ــرای  ــه ب ــواده کتاب خــوان، شــعاری  اســت ک ــا خان روشــن ب

ــت. ــاب شده اس ــن دوره انتخ ای
وی بــا بیــان این کــه در هفتــه کتاب خوانــی برنامه هــای 
مختلفــی در اســتان برگــزار می شــود، خاطرنشــان کــرد: 
برنامه هــای بســیاری خوبــی از تاریــخ 2۰ الــی 2۶ آبــان مــاه 
ــا کتــاب و کتاب خوانــی در یــزد برگــزار می شــود. در ارتبــاط ب
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گروه استانها

ــین  ــزد، محمدحس ــتان ی ــتاندارد اس ــرکل اس مدی
بــا  خبــری  نشســت  در  اردکانــی،  ماجــدی 
خبرنــگاران بــا بیــان این کــه اســتان یــزد در ایــن 
ــه  ــبت ب ــته و نس ــور را داش ــه ۱۱ کش ــال ها رتب س
ــته ایم،  ــدی نداش ــچ رش ــته هی ــال گذش ــد س چن
ثابــت  شــرایط  مــدت  ایــن  در  کــرد:   اظهــار 
بوده اســت و خیلــی زیبنده نیســت.بلکه بایــد از 
ظرفیــت رســانه ها و انتقــادات و پیشــنهاداتی کــه 
ــی را  ــتفاده کاف ــود، اس ــا ارائه می ش ــوی آن ه از س
ــه در  ــن رتب ــه رشــد ای ــم نســبت ب ــا بتوانی ــرد ت ب
کشــور عمــل کنیــم. وی بــا اشــاره بــه اینکــه پــس 
از ثبــت جهانــی یــزد در یونســکو، نیازهــای اســتان 
نیــز فراتــر از گذشته اســت، تصریــح کــرد: امــروزه 
ــک توریســت  ــه ی ــزد نیســت ک ــده اســتان ی زیبن
بــرای اســتفاده از حداقل هــا در اســتان بــا مشــکل 

روبــه رو شــود.
در ادامــه بخشــی از ســخنان مدیــرکل اســتاندارد 

اســتان یــزد آورده شــده اســت:
ــی  ــد ول ــتاندارد دم می زنن ــا از اس ــروزه خیلی ه ام
بایــد دیــد کــه بــر طبــق کــدام اســتاندارد آن را اجرا 
ــا دســتگاه متولــی ایــن امــر آن  می کننــد و آی
ــپس  ــر و س ــا خی ــد ی ــق می کن ــوع را تصدی موض

ــر  ــد. اگ ــازی آن عمل کنن ــه استانداردس ــبت ب نس
حساســیت ها در جامعــه بــه وجــود آیــد مــا 
بهتــر می توانیــم کارکــرده و عمل کــرد خــود را 
بــه نمایــش بگذاریــم، بــا ایــن کار می توانیــم 
اســتانداردها در ســطح کشــور، اســتان و ادارات را 
ــبت  ــرده و نس ــگ پیش ب ــک روش هماهن ــه ی ب
بــه ایــن مســئله مهــم، بــا دقــت عمــل  بیشــتری 

ــم. کارکنی

 طرح رایگان بازدید آسانسورهای 
شهرستان یزد

یکــی از صنایــع خــوب اســتان یــزد، صنعــت 
ایــن  در  کــه  به این علــت  اســت  آسانســور 

ــه  ــبت ب ــردم نس ــیت های م ــال حساس ــد س چن
ــه  ــا ب ــت و آن ه ــده اس ــتر ش ــوع بیش ــن موض ای
ســمت استانداردســازی آسانسورهایشــان پیــش 
آبــان   2۰ مــورخ  شــنبه،  امــروز  از  می رونــد. 
ــدت  ــه م ــاه، ب ــان م ــنبه 25 آب ــی پنج ش ــاه ال م
ــد آسانســورهای  ــگان بازدی ــه طــرح رای ــک هفت ی
خودداریــم  کار  دســتور  در  را  یــزد  شهرســتان 
و کســانی کــه می خواهنــد نســبت بــه ایــن 
شــماره های  بــا  می تواننــد  کننــد  اقــدام  کار 
۰9۱۳5229۶85 تمــاس گرفتــه و یــا پیامــک 
ــگان  ــورت رای ــه به ص ــن هفت ــد. در ای ــال کنن ارس
ــد خواهد شــد. ــا بازدی ــر آن ه آسانســورهای مدنظ

 ۵۰ درصد از آسانسورهای یزد 
استاندارد نیست 

ــود  ــور وج ــتگاه آسانس ــزد 25۰۰ دس ــتان ی در اس
ارزیابــی کــه صــورت گرفتــه قریــب  بــا  دارد، 
بــه 5۰% ایــن آسانســورها بــا مشــکل روبــه رو 
ــازی  ــه استانداردس ــبت ب ــد نس ــه بای ــتند ک هس
ــته ــال گذش ــرد. س ــات الزم صورت گی ــا اقدام  آن ه

صنعــت  بدتریــن  آسانســورها  اعام کردیــم، 
بــا کــه  اســت  استانداردســازی  در   اســتان، 

ــون  ــگاران ، هم اکن ــه موقــع خبرن اطــاع رســانی ب
شده اســت.  بهترین هــا  از  صنعــت   ایــن 
مــورد  ســه  بــه  بازدید هــا  ســرانه  هم اکنــون 

کاهــش یافته اســت و در ۶ مــاه نخســت امســال 
ــد. ۱۶۰آسانســور گواهــی اســتاندارد  دریافت کرده ان

 فرآورده های غیربهداشتی و فاقد 
استاندارد

ــت بیشــتر  ــه حمای ــاز ب ــای کنجــدی نی فرآورده ه
ــبت  ــردم نس ــفانه م ــی دارد. متأس ــعه کیف و توس
بــه روغن هایــی کــه در جلــوی چشــم آن هــا 
بــا دســتگاه های مخصــوص گرفتــه می شــود، 
بداننــد کــه  بایــد  و  ندارنــد  اطاعــات کافــی 
فرآورده هــای  همیــن  روغن هــا  آلوده تریــن 
غیربهداشــتی و فاقــد اســتاندارد هســتند. بــا توجه 
بــه اینکــه پــس از گرفتــن روغن توســط دســتگاه، 
ــث  ــد باع ــی می مان ــا باق ــداری کنجــد در آن ه مق
ایجــاد قارچ هایــی در آن می شــود کــه بســیار 
ــد از  ــه نبای ــد ک ــردم بدانن ــت و م ــاک اس خطرن

اســتفاده کنند. آلــوده  فرآورده هــای 
 استانداردسازی مراکز تولید و دریافت 

پروانه استاندارد
و  اســت  فســادپذیر  محصــول  یــک  کنجــد 

تولیــد  بــا  قرار گیــرد،  هــوا  معــرض  در  اگــر 
قارچ هایــی ســبب مســمومیت فــرد مصرف کننــده 
ــن  ــتفاده از ای ــه اس ــبت ب ــد نس ــه بای ــود ک می ش
نظــر  دقــت  بیشــتر  حســاس،  فرآورده هــای 
داشــت.8۰ درصــد فرآورده هــای روغــن تولیــد 
صورت می گیــرد،  اردکان  شهرســتان  در  کنجــد 
اســتان های  بــه  محصــول  ایــن  از  ُتــن   8۰
صنفــی  واحدهــای  بــه  صادر  می شــود.  دیگــر 
ــا تاریــخ اول دی مــاه فرصــت   شهرســتان اردکان ت
ــازی  ــه استانداردس ــبت ب ــه نس ــت ک داده  شده اس
ــتاندارد  ــه اس ــت پروان ــود و دریاف ــد خ ــز تولی مراک
اقدام کننــد کــه اگــر ایــن کار صورت نگرفــت آن 
واحــد تولیــد فاقــد اســتاندارد تعطیــل و پرونــده آن 

بــه ســازمان تعزیــرات ارسال می شــود.
 طالی یزد بیست است

ــن صنعــت  ــد از ای ــزد بیســت اســت، بای طــای ی
حمایــت شــود و یکــی از برندهــای معــروف کشــور 
ــد در  ــکات بای ــی مش ــود برخ ــی باوج ــت ول اس

ــاش شــود. ــه کل کشــور ت شناســاندن آن ب

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان یــزد، گفــت: 
بــا توجــه بــه ایــن طــرح جامــع کنتورهایــی بــر روی 
ــه  ــده و از اضاف ــی نصب گردی ــاورزی و صنعت ــای کش چاه ه

جلوگیری  می شــود. آبــی  منابــع  برداشــت های 
محمدمهــدی جوادیــان زاده، در گفتگــو بــا فــارس بــا اشــاره 
ــات  ــته قن ــزار و ۶۳۰ رش ــر دو ه ــال حاض ــه در ح ــه این ک ب
ــون  ــالیانه ۱۶۳ میلی ــه س ــود دارد ک ــتان وج ــال در اس فع
مترمکعــب آب از آن تخلیــه می شــود، گفــت: همچنیــن 
ــب  ــون مترمکع ــه ۳2 میلی ــم ک ــمه داری ــه چش ۳87 دهن
 تخلیــه آب داشــته و ســه هــزار و ۶۱۱ حلقــه چــاه کــه 

8۳۳ میلیون مترمکعب تخلیه از آن صورت می گیرد.
ــای  ــی آب ه ــادل بخش ــاء و تع ــرح احی ــوان ط ــا عن وی ب
زیرزمینــی، افــزود بــا توجــه بــه ایــن طــرح جامــع 

صنعتــی  و  چاه هــای کشــاورزی  روی  بــر   کنتورهایــی 
آبــی  منابــع  برداشــت های  اضافــه  از  و  نصب گردیــده 

. د ی می شــو جلوگیر
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان در ادامه افــزود: با 
توجــه بــه طــرح احیــاء و تعادل بخشــی آب هــای زیرزمینــی 
تاش می شــود تــا از افــت ســطح آب هــای زیرزمینــی 
جلوگیری شــده و قطعــًا قنــوات و چشــمه های اســتان 

ــت. ــته خواهند داش ــه گذش ــبت ب ــری را نس ــت بهت وضعی
جوادیــان زاده، بابیــان این کــه یکــی از دالیــل خشــک 
شــدن چشــمه ها و قنــوات افــت آب هــای زیرزمینــی 
ــفره های  ــت س ــری از اف ــا جلوگی ــرد: ب ــح ک ــت، تصری اس
ــت از  ــاء و حفاظ ــر احی ــوان در ام ــتان می ت ــی اس زیرزمین

موفق بــود. آن هــا 

ــت:  ــاری، گف ــال و بختی ــی چهارمح ــروی انتظام ــده نی فرمان
بایــد بــه حقــوق اشــخاص در هر حــال احتــرام گذاشته شــود و 

قانــون، مــاک رفتــار و اعمــال مأمــوران ناجــا باشــد. 
ــه پلیــس  ــد از مجموع ــزاده، در بازدی ــاس غام ســردار غام عب
ــت وظیفــه عمومــی اســتان اظهار داشــت: ســرعت  راه و معاون
عمــل همــراه بــا دقــت و تکریــم اربــاب رجــوع در صــدر 
ــا  ــد ب ــن بای ــرار دارد. بنابرای ــی ق ــروی انتظام ــای نی فعالیت ه
ســرعت عمــل و دقــت در انجــام وظایــف و تیز بینــی و اعمــال 
ــه پلیــس را  ــم اعتمــاد بیشــتر مــردم ب ــا تکری ــوام ب ــون ت قان
تقویــت کنیــم.وی افــزود: پلیــس بــه عنــوان تنهــا نهــادی کــه 
ــا  ــر و ب ــا نظــم بهت ــد ب ــردم دارد بای ــا م ــاط را ب بیشــترین ارتب
ــه و  ــا، پرداخت ــه اجــرای مأموریت ه ــری ب ــزی دقیق ت برنامه ری

ــد. ــوع کوشا باش ــاب رج ــم ارب ــر تکری در ام

فرمانــده نیــروی انتظامــی چهارمحــال و بختیــاری، بیــان کــرد: 
بایــد بــه حقــوق اشــخاص در هر حــال احترام بگذاریــم و 

ــار و اعمــال مــا باشــد. ــون مــاک رفت قان
غامــزاده، خاطرنشــان کــرد: اجــرای دقیــق قوانیــن راهنمایــی 
ــگیری از  ــای، پیش ــات جاده  ــار تلف ــش آم ــی و کاه و رانندگ
ــدر، اراذل و  ــواد مخ ــروش م ــد و ف ــا خری ــه ب ــرقت، مقابل س
اوبــاش و انــواع قاچــاق از عمــده هدف هــای ماموریتــی 
پلیــس اســت کــه بــه صــورت مســتمر و ویــژه در دســتور کار 

ــرار دارد. ــس ق پلی
وی گفــت: بهتریــن عمــل صالــح، خدمــت بــه مــردم اســت و 
رضایــت خداونــد در رضایــت مــردم اســت. بنابرایــن تــا زمانــی 
ــم و  ــورمان خدمت کنی ــردم کش ــه م ــد ب ــم، بای ــه می توانی ک

نیــت خــود را در انجــام امــور الهــی کنیــم.

استانها

 طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی
 در استان یزد اجرا می شود

»قانون« باید مالک رفتار و اعمال 
مأموران نیروی انتظامی شهرکرد باشد 

کوتاه از استان ها
 صادرات ۱۵۶ هزار دالر 

محصوالت صنایع دستی 
بهمــن عســگری، مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری چهارمحــال و بختیــاری از صادرات ۱5۶ هــزار دالری 
تولیــدات صنایــع دســتی بــا محوریــت مصنوعــات نمــدی طــی 

ســال جــاری از ایــن اســتان خبــر داد.
ــا بیــان این کــه پیــش بینــی شده اســت ۳۰۰ هــزار دالر از  وی ب
محصــوالت صنایع دســتی چهارمحــال و بختیاری در ســال جاری 
صادر شــود، افــزود: تا کنــون بیــش از نیمــی از این میــزان محقق 
 شده است.عســگری، نمــد را مهم تریــن محصــول صادراتــی 
ــور  ــه ط ــد ب ــرد: نم ــه ک صنایع دســتی اســتان برشــمرد و اضاف
میانگیــن بــا صــادرات 2۰۰ هــزار دالر، بیشــترین ســهم صــادرات 

اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری دوره هــای کوتاه مــدت بــرای 
یــک هــزار و 52۳ نفــر و دوره هــای آموزشــی تخصصــی 
اســتان  در  صنایع دســتی  شــاغان  از  نفــر   ۱۱7  بــرای 
از  نفــر   9۰۰ بــرای  امســال  پایــان  تــا  ادامــه داد: 
ســرمایه گذاری  بــا  اســتان  صنایع دســتی   کارآمــوزان 

9۰ میلیارد ریال اشتغال زایی خواهد شد.

ورزشکار جیرفتی در جمع 
۱۰ شطرنج باز برتر کشور 

پوریــا درینــی، کــه بــه عنــوان تنهــا نماینــده ی اســتان 
شــطرنج  مســابقات  نهایــی  نیمــه  مرحلــه  در  کرمــان، 
ــه ی  ــت،  رتب ــور حضور داش ــان کش ــری آقای ــنواره سراس جش
بــه  برتــر،  نفــر   ۱۰ جمــع  در  تــا  را کســب کرد  ششــم 
فینــال راه یابــد. مرحلــه نیمه نهایــی مســابقات شــطرنج 
 ۶۶ حضــور  بــا  کشــور،  آقایــان  سراســری   جشــنواره 
ــر جشــنواره  ــان اســتان ها، نفــرات برت شــرکت کننده از قهرمان
و نفــرات برتــر ریتینــگ ایــران در 9 دور بــه روش سوئیســی، 
بــه میزبانــی همــدان در ســالن حاجی بابایــی مریانــج، 

برگزار شــد.
ــا در  ــه ی ششــم را کســب کرد ت ــی، رتب ــا درین ــان، پوری در پای

جمــع ۱۰ نفــر برتــر بــه فینــال راه یابــد.

22 هزار تن ذرت علوفه ای 
در استان یزد تولید  شد 

مدیــر زراعــت ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان یــزد، گفــت: 
بــا پایــان برداشــت ذرت علوفه ای در ســطح ۴۰۰ هکتــار مقدار 

22 هــزار تــن ذرت علوفــه ای در مــزارع اســتان تولید شــد. 
 22 امســال  اظهار داشــت:  حاتمــی زاده  محمدعلــی 
هــزار تــن ذرت علوفــه ای در مــزارع اســتان یــزد تولیــد 
تــا   55 تولیــد  بــا  محصــول  میــزان  ایــن  کــه  شــد 
چاپــر،  وســیله ۱۰ دســتگاه  بــه  هکتــار  هــر  در  تــن   ۶۰ 

برداشت شد.
وی بــا بیــان این کــه شهرســتان های ابرکــوه و خاتــم از عمــده 
مناطــق کشــاورزی اســتان یــزد هســتند، افــزود: بیشــترین 
محصــول ذرت علوفــه ای و دانــه ای اســتان در شهرســتان های 
ذرت  ابرکــوه کاشت می شــود.حاتمی زاده  گفــت:  و  خاتــم 
علوفــه ای برداشــت  شــده در دامداری هــا، بــه صــورت ســیلو 

ــاال اســتفاده  می شــود. ــدگاری ب ــا کیفیــت و مان شــده ب

،،
در استان یزد 2500 دستگاه آسانسور 
وجــود دارد، بــا ارزیابــی  صــورت گرفتــه، 
قریــب بــه 50% ایــن آسانســورها بــا 

مشــکل روبــه رو هســتند
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 مدیرکل استاندارد استان یزد مطرح کرد:  

 50 درصد از آسانسورهای یزد
 استاندارد نیست



یــک متخصــص مغــز و اعصــاب گفــت: آلودگــی هــوا و الگــوی 
غذایــی نامناســب ســبب شــیوع عارضــه ســرطان در بیــن 
ــز  ــص مغ ــراح و متخص ــی، ج ــهراب صادق ــود. س ــراد می ش اف
و اعصــاب  در گفــت و گــو بــا باشــگاه خبرنگاران،اظهار کــرد: 
ــات  ــداد امکان ــروی انســانی و تع ــر نی ــران از نظ خوشــبختانه ای
ــدارد  ــی ن ــل محدودیت ــرفته در عم ــورهای پیش ــه کش ــبت ب نس
 و کمبــود تکنولــوژی هــم کــه بــا آن روبــه رو هســتیم تــا

 اندازه ای جبران شده است.
وی بیان کــرد: منشــا شــیوع بیماری هــای مغــز و اعصــاب و بــه 
خصــوص، ام اس بیشــتر بــه دلیــل مســائل و مشــکالت عفونــی 
ــخیصی  ــتگاه های تش ــرفت در دس ــل پیش ــه دلی ــه ب ــت ک اس
ــدا  ــش پی ــا افزای ــی دنی ــور و حت ــاری در کش ــن بیم ــیوع ای ش
ــان  ــا بی ــاب ب ــز و اعص ــص مغ ــراح و متخص ــت.یک ج کرده اس

ــر  ــز سراس ــی در مراک ــد جراح ــای جدی ــروزه روش ه ــه ام این ک
ــاب  ــز و اعص ــای مغ ــزود: جراحی ه ــود، اف ــام می ش ــور انج کش
ــا ســایر  ــه وســیله روش هــای مــدرن در کشــورمان همــگام ب ب
ســبب  کار  ایــن  و  انجام می شــود  پیشــرفته  کشــور های 
صرفه جویــی اقتصــادی در حــوزه ســالمت و بهداشــت می شــود.

وی عنــوان کــرد: امــروزه تومور هــای مختلــف به وســیله دســتگاه 
گامانایــف، بــدون هیچ گونــه عــوارض جانبــی و ناشــی از تابــش 
اشــعه های مضــر انجــام می شــود.این جــراح و متخصــص 
ــر  ــف ب ــرطان های مختل ــروز س ــد: ب ــادآور ش ــاب ی ــز و اعص مغ
اثــر آلودگــی هــوا، اســترس و ســبک زندگــی نادرســت در افــراد 
ایجــاد می شــود کــه پرهیــز از مصــرف غذاهــای چــرب و فســت 
فــود و داشــتن رژیــم غذایــی مناســب مــی توانــد تــا حــد زیادی 

از شــیوع عارضــه ســرطان در بیــن افــراد جلوگیری کنــد.

ــزان  ــگار می ــا خبرن ــزی، در گفــت و گــو ب محمــد حســین عزی
ــر ارمنســتان،  ــی از کشــور هایی نظی گفــت: گوشــت های واردات
قرقیزســتان و اســترالیا تحــت شــرایط خــاص و کنتــرل شــده 
وارد کشــور می شــوند و در طــی بررســی های متعــدد ســالمت 
افــزود:  می شــود.وی  مصــرف  بــازار  وارد  و  احــراز  آن هــا 
تاکنــون مشــکل جــدی در خصــوص آلودگــی وعــدم ســالمت 
براین اســاس  گوشــت های وارداتــی وجود نداشــته اســت. 
نظارت هــای بهداشــتی بــه طــور دقیــق انجام شــده و ذبــح دام 
توســط کار گــروه ایرانــی در کشــور های صــادر کننــده گوشــت به 

صــورت شــرعی انجام می شــود.
ــان  ــران خاطر نش ــی ای ــع غذای ــوم و صنای ــن عل ــس انجم رئی
ــی از کشــور های همســایه،  ــال گوشــت های صادرات ــرد: انتق ک
توســط خودرو هــای مجهــز بــه ســردخانه و از کشــور هایی 

ــرد.  ــور صورت می گی ــه کش ــتی ب ــط کش ــترالیا توس ــر اس نظی
بــودن  طوالنــی  علــت  بــه  کــه  اســت  در حالــی  ایــن 
مســافت،انتقال گوشــت ها بــه کشــور، بــرای چندمین بــار 
ــرد. ــش قرار می گی ــورد آزمای ــی و م ــت ها بررس ــالمت گوش س

ــاء و  ــود، امع ــتورالعمل های موج ــر دس ــا ب ــرد: بن وی عنوان ک
احشــاء دام هــای ذبــح شــده در کشــور های صــادر کننــده بــه 
ــن محصــوالت  ــه ای ــوان وارد کشــور نمی شــود چرا ک ــچ عن هی
بــه دمــای خاصــی بــرای نگهــداری نیاز داشــته و قابلیــت 
ــم،  ــیاه زخ ــت: س ــزی اذعان داش ــود ندارد.عزی ــل آن وج حم
ــای  ــه بیماری ه ــا، از جمل ــواع انگل ه ــو و ان ــه کنگ ــب کریم ت
قابــل انتقــال از دام اســت کــه  بــه منظــور جلوگیــری از انتقــال 
ــح  ــی و ذب ــت های واردات ــان، گوش ــه انس ــا ب ــن بیماری ه ای

ــد. ــرار می گیرن ــش ق ــورد آزمای ــار م ــن ب کشــتارگاه ها چندی

یک متخصص مغز و اعصاب: 

گامانایف، مدرن ترین روش درمان تومور های مغزی 
رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران:

 سالمت گوشت های وارداتی تضمین می شود 

چند دلیل شگفت انگیز 
برای مصرف کاسنی

ــب  ــم ط ــا عل ــه ب ــانی ک ــد کس ــم نبوده ان ــون ک ــم  تاکن از  قدی
ســروکار داشــته اند و بــرای درمــان بیماری هــا بــه طبیعــت 

نــد.  رجوع کرده ا
ــد  ــی، می توان ــان داروی ــواع گیاه ــودن ان ــا دارا ب ــت، خــود ب طبیع
بســیاری از بیماری هــا را، بــدون اســتفاده از داروهــای شــیمیایی، 
درمــان کنــد. یکــی از ایــن گیاهــان دارویــی کــه از خواصی بســیار 

ــت. ــنی اس ــت، کاس بهره مند اس
بــه گــزارش برنــا، بــا وجــود آن کــه تمامــی قســمت های کاســنی 
خاصیــت دارویــی دارنــد، امــا ریشــه ی آن از همــه پــر خاصیت تــر 
و محبوب تــر اســت. ریشــه ی کاســنی، در واقــع، منبعــی غنــی از 
اینولیــن اســت. اینولیــن بــه ماننــِد نشاســته بــوده و نوعــی پلــی 

ســاکارید اســت.
 خواص کاسنی

۱- قادر به کشتن کرم هاست:
ــرای انگل هــای  ــج ایــن اســت کــه کاســنی ب ــاد رای ــًا اعتق عموم

ــد.  ــم عمل کن ــک َس ــون ی ــد همچ ــی می توان داخل
در حقیقــت، گیــاه کاســنی، به ویــژه ریشــه ی آن، از برخــی 
روغن هــای خــاص برخــوردار اســت کــه قابلیــت کشــتن کرم هــا 

و انگل هــا را داراســت.
۲- استرس را از بین می برد:

نوشــیدنی مــورد  اگــر جــزو کســانی هســتید کــه قهــوه، 
عالقه شــان اســت، احتمــااًل می دانیــد کــه قهــوه می توانــد 

ســبب افزایــش اســترس شــود. 
برخــی مطالعــات نشــان از آن دارنــد کــه مصــرف کافئیــن، 
ــش  ــد افزای ــاال، می توان ــات ب ــن در دفع خصوصــًا مصــرف کافئی

ترشــح کورتیــزول را در پــی داشته باشــد. 
کورتیــزول موجــب اســترس می شــود، ســطح قنــد خــون 
بــدن  ایمنــی  افزایش می دهــد، ســبب ضعــف سیســتم  را 
ــه  ــز ب ــتخوان را نی ــی اس ــت پوک ــن اس ــی ممک ــود و حت می ش
همــراه داشته باشــد. امــا بــه ســبب آن کــه کاســنی فاقــد کافئیــن 
اســت، می توانیــد از آن بــه عنــوان جایگزینــی بــرای قهــوه 
اســتفاده کــرده و یــا از آن بــه مثابــه  یــک افزودنــی بــرای قهــوه 

ــد. ــزول بهره ببری ــطح کورتی ــظ س ــش و حف ــت کاه جه

۳- موجب حفظ سالمت کبد می شود:
ــی   ــی از آنت ــی غن ــنی منبع ــه کاس ــان می دهند ک ــات نش مطالع
ــای آزاد  ــردن رادیکال ه ــن ب ــه از بی ــادر ب ــوده و ق ــیدان ها ب اکس
ــد موجــب ریشــه کن  ــن قابلیــت کاســنی، کــه می توان اســت. ای
کــردن رادیکال هــای آزاد شــود، در نتیجــه حفــظ ســالمت کبــد را 

ــت. ــی خواهد داش در پ
۴- ضد دیابت است:

ــد خــون شــود. نتیجــه ی  ــرل قن ــد موجــب کنت کاســنی می توان
یــک مطالعــه کــه بــه بررســی اثــرات عصــاره ی ریشــه ی کاســنی 
بــر ســطح گلوکز خــون و متابولیســم چربــی در بین ۵۰ بزرگســال 
ــه عصــاره ی ریشــه ی کاســنی  پرداخــت، نشــان از آن داشــت ک
ــب  ــه موج ــن ک ــی پروتئی ــن، نوع ــطح آدیپونکتی ــد س می توان
تنظیــم ســطح گلوکــز خــون و تجزیــه ی اســیدهای چــرب 
می شــود، را افزایــش داده و اینگونــه بــر ســطح قنــد خــون نیــز 

تأثیرگــذار اســت.
۵- با التهاب مبارزه می کند:

کاســنی سرشــار از پلــی فنــول اســت. پلــی فنول هــا می تواننــد 
ــدن نقشــی مثبــت داشته باشــند. ــود التهاب هــای ب در بهب

ــکی  ــص پزش ــی، متخص ــیف برق ــد س توحی
ورزشــی، در برنامــه رادیویــی ســالمت بــا 
بیــان این کــه افــرادی کــه ورزش می کننــد، از 
ســالمت اجتماعــی مطلوبی برخوردار هســتند، 
می دهــد  نشــان   مطالعــات  گفــت: 
بــرای کاهــش  ورزش هــای هــوازی کــه 
ــش  ــه افزای ــر ب ــده، منج ــترس توصیه ش اس
هورمون هایــی داخــل خــون می شــود کــه 
تســکین بخش بــوده و می توانــد مدت هــا 
نگــه دور  روانــی  اســترس های  از  را   فــرد 

 دارد.
وی بــا بیــان این کــه افــرادی کــه می خواهنــد 
ورزش را بــا هــدف کاهــش اســترس انجــام 

دهنــد، بایــد بــه طــور منظــم و در زمان هــای 
هــر  داد:  ادامــه   ، کننــد  ورزش  خــاص 
چقــدر نظــم در ورزش رعایت شــود، تاثیــر 
ــراب  ــترس و اضط ــش اس ــتری در کاه بیش

خواهد داشــت.
ــان  ــا بی ــی ب ــص پزشکی ورزش ــن متخص ای
ــور  ــان حض ــرد در زم ــت ف ــه ممکن اس این ک
در ســونای خشــک تــا یــک کیلــو وزن 
ــا وزن از دســت  خــود را از دســت بدهــد، ام
رفتــه، نشــان از کاهــش چربــی نیســت، 
ــدن اســت  ــه، آب ب گفــت: آب از دســت رفت
ــن  ــاره جایگزی ــا مصــرف مایعــات دوب کــه ب

خواهد شــد. 

ــونای  ــه در س ــت ک ــتی اس ــاور نادرس ــن ب ای
خشــک و بخــار امــکان کاهــش چربــی 

وجــود دارد.
بــرای  این کــه  بیــان  بــا  برقــی،  ســیف 
ــر رباط هــا کــه از زانــو  ــو، عــالوه ب  پایــداری زان
ــن  ــز چنی ــالت نی ــد، عض ــت می کن محافط
نقشــی دارنــد، افــزود: هــر چقــدر تمرین های 
ورزشــی از نــوع قدرتــی و اســتقامتی، بتوانــد 
عضــالت اطــراف زانــو را تقویــت کنــد، دردهای 

ــد. ــو را کاهــش می یاب زان
ایــن عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران، 
یکــی از عضــالت خیلــی مهــم در کنتــرل زانــو 
را، عضــالت جلــوی ران دانســت و گفــت: این 
ــا  ــده و ت ــن شروع ش ــه لگ ــالت از ناحی عض

ــد.  ــاق ادامه می یاب ــاالی س ب
حالــت  یــا  مقاومتــی  تمرین هــای  بــا 

ــه  ــوان ب ــالت، می ت ــه عض ــی در ناحی انقباض
 حمایــت و تقویــت بیشــتر زانوهــا کمــک 

کرد.
ایــن متخصــص پزشــکی ورزشــی در ادامــه 
گفــت: افــرادی کــه آرتــروز یــا پــای پرانتــزی 
دارنــد نبایــد فعالیــت و تحــرک بدنــی را 
ــت و  ــدت فعالی ــا شــدت و م ــد، ام ترک کنن
حجــم ایــن فعالیــت بایــد در حــدی باشــد 
کــه فــرد بــه آســتانه درد نرســد. زمانــی کــه 
بــه آســتانه درد برســند، این جــا خــط قرمــز 

ــت. ورزش اس
وی ادامــه داد: بنابرایــن بیمــار می توانــد 
ــه  ــن این ک ــد، ضم ــه ده ــاده روی را ادام پی
ــه  ــا وزن ــو ب ــر زان ــار س ــالت چه ــت عض تقوی
خیلــی مهم اســت و بــه کاهــش درد و کنترل 

آرتــروز کمــک می کنــد.

ایــن متخصــص پزشــکی ورزشــی بــه 
افــراد بــاالی چهــل ســال نیــز توصیه کــرد: 
بعــد از چهــل ســالگی و بــرای جلوگیــری 
از تحلیــل عضــالت عــالوه بــر ورزش هــای 
هــوازی، جهــت تقویــت عضــالت فوقانــی 
و تحتانــی، کوچــک و بــزرگ ماننــد ســینه 
و بــازو و افزایــش حجــم و تــوان عضــالت 
ــه  ــار، در س ــه ب ــا س ــه دو ت ــد در هفت بای
ســت بــا تکــرار 1۰ تــا 12 از وزنــه اســتفاده 

کــرد.
ایــن عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران 
گفــت: ایــن بــاور نادرســتی اســت کــه در 
ســونای خشــک و بخــار امــکان کاهــش 
چربــی وجــود دارد، ضمــن اینکــه در ســونا 
فقــط حــرکات و تمریــن ورزشــی کششــی 

ــه می شــود. ــف توصی خفی
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 یک متخصص پزشکی ورزشی مطرح کرد:
اثر سونای خشک، بر الغر شدن بدن 

تازههایپزشکی
دود سیگار به روده ها 

آسیب می رساند
ــرای روده هــا مضر باشــد و  ــد ب ســیگار کشــیدن می توان

ریســک ابتــال بــه بیمــاری کــرون را افزایش دهــد. 
بــه گــزارش مهــر، بیمــاری کــرون، یــک بیمــاری مزمــن 
ــر پوشــش درونــی دســتگاه  روده التهابــی اســت کــه ب
ــوارش تاثیر گذاشــته و موجــب درد شــدید می شــود. گ

ایــن  زیــاد  احتمــال  بــه  متخصصــان،  بــه گفتــه 
بیمــاری در افــراد مبتــال بــه برونکواسپاســم )اسپاســم 
ــن  ــر ای ــد بیان گ ــه می توان ــد ک ــیتی( روی می ده برونش
ــاب در  ــا الته ــا ب ــاب در ریه ه ــه الته ــد ک ــئله باش  مس

روده ها مرتبط است.
سیگار کشــیدن، هم چنیــن موجــب افزایــش میــزان 
ــی ســلول ســفید  ســلول های T +CD۴ می شــود. نوع
خــون کــه موجــب آزادشــدن پروتئیــن التهابــی موســوم 

ــا می شــود. ــرون گام ــه اینترف ب
ایــن ســلول های ســفید خــون از طریــق سیگار کشــیدن 
ــرده و  ــمت روده حرکت ک ــه س ــده، ب ــا فعال ش در ریه ه
موجــب کولیــت روده می شــوند؛ کولیــت نوعــی التهــاب 

روده شــبیه بــه بیمــاری کــرون اســت.
بــه گفتــه محققــان، نتایــج نشــان می دهد کــه کشــیدن 
ــون  ــفید خ ــلول های س ــدن س ــب فعال ش ــیگار موج س
ــمت  ــه س ــده، ب ــت در آین ــه ممکن اس ــده ک ــه ش در ری

روده رفتــه و موجــب بــروز التهــاب روده گــردد.

قلب مسن، حافظه را 
ضعیف می کند

ــی  ــش توانای ــد، کاه ــق جدی ــک تحقی ــج ی ــق نتای  طب
ــان  ــش جری ــب کاه ــن، موج ــراد مس ــب اف ــاژ قل پمپ

ــردد.  ــی گ ــز م ــه مغ ــز حافظ ــمت مرک ــه س ــون ب خ
 ۳1۴ شــامل  مطالعــه  ایــن  ایســنا،  گــزارش   بــه 
بــود  بــا میانگیــن ســنی ۷۳ ســال  شــرکت کننده 
ــل  ــا زوال عق ــی، ســکته ی ــه نارســایی قلب ــال ب ــه مبت ک
ــرکت  ــن ش ــد ای ــدود ۴۰ درص ــد. ح ــس( نبودن )دمان
شــناختی ضعیفــی  اختــالل  بــه  مبتــال  کننــدگان، 
 بودنــد کــه ریســک زوال عقــل از جملــه آلزایمــر را 

افزایش می دهد.
آزمایشــاتی  تحــت  شــرکت کنندگان   تمامــی 
ــدار  ــان چه مق ــه قلب ش ــود ک ــا تعیین ش ــد ت قرارگرفتن
خــون متناســب بــا انــدازه بدن شــان پمپ می کنــد. 
آن هــا همچنیــن بــرای ارزیابــی جریــان خــون بــه مغــز 

ــد. ــکن MRI قرار گرفتن ــت اس تح
ــق از دانشــگاه  ــم تحقی آنجــال جفرســون، سرپرســت تی
می گویــد:  این بــاره  در  تنســی،  ایالــت  واندربیلــت 
ــکل  ــه ش ــون ب ــه خ ــان می دهد، زمانی ک ــا نش »یافته ه
ممکن اســت  نمی کنــد،  پمپــاژ  را  خــون  مناســبی 
ــی  ــای زمان ــه لوب ه ــون ب ــان خ ــش جری ــب کاه موج
ــئول  ــز مس ــای مغ ــن لوب ه ــود. ای ــت ش ــپ و راس چ
ــد:  ــی افزای ــه م ــه هســتند.«وی در ادام ــردازش حافظ پ
»نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه ایــن میــزان 
ــراد  ــا اف ــل مقایســه ب ــز قاب ــان خــون مغ  کاهــش جری

1۵ تا 2۰ سال مسن تر بود.«

تغذیه

سرکوب تهوع با گیاهان دارویی 
ــه  ــز ب ــب نی ــه اغل ــت ک ــده اس ــی ناراحت کنن ــوع، حالت ته
ــیار  ــوع بس ــت ته ــد. حال ــتفراغ پیش می آی ــال آن اس دنب
ــد  ــن می توان ــه یافت ــورت ادام ــت و در ص ــده اس آزاردهن

ــز باشــد.  ــاک نی خطرن
مســمومیت غذایــی یــا اختــالالت گوارشــی از جملــه 
ــت  ــث ایجــاد حال ــه ممکن اســت باع ــی هســتند ک عوامل
ــن  ــگاران در ای ــگاه خبرن ــوند. باش ــتفراغ بش ــوع و اس ته
ــزایی  ــر به س ــه تاثی ــد ک ــی را معرفی می کن ــب گیاهان مطل

ــد. ــتفراغ دارن ــوع و اس ــت ته ــع حال در رف
 ریشه زنجبیل

ــه  ــک تک ــتفراغ ی ــوع و اس ــت ته ــری از حال ــرای جلوگی ب
ــد.  ــد و آن را بجوی ــان بگذاری ــل را در دهانت ــه زنجبی ریش
می توانیــد بــرای رفــع تنــدی زنجبیــل همــراه بــا آن یــک 

ــد. ــز میل کنی ــل نی ــوری عس ــق غذاخ قاش
 برگ نعناع

بــرای از بین بــردن حالــت تهــوع و اســتفراغ، یــک فنجــان 
ــرای ایــن منظــور بایــد مقــداری  ــاع بنوشــید. ب چــای نعن
بــرگ نعنای خشــک را داخــل آب جــوش بریزیــد و پــس 
از یــک ســاعت آن را بنوشــید. همچنیــن می توانیــد بــرگ 

ســبز نعنــاع را نیــز بجویــد.
 سرکه سیب

یــک قاشــق چای خــوری سرکه ســیب را بــا آب رقیــق 
ــن  ــویید. ای ــود را بش ــان خ ــول ده ــن محل ــا ای ــد و ب کنی
کار از ادامــه حالــت تهــوع جلوگیــری و مــزه دهــان شــما 

راعوض می کنــد.
 دارچین

ــک فنجــان آب جــوش  ــن را در ی ــک تکــه چــوب دارچی ی
بیندازیــد و پــس از 1۰ دقیقــه آن را درآوریــد. چــای 
ــل  ــوری عس ــق غذاخ ــک قاش ــراه ی ــه هم ــن را ب دارچی

روزانــه ســه بــار مصرف کنیــد.
 آب برنج

یــک پیمانــه برنــج را در یــک و نیــم پیمانه آب بجوشــانید. 
وقتــی برنــج پختــه شــد، آن را آب کــش کنیــد و آب برنــج 

را نگــه داریــد، ســپس آب برنــج را جرعه جرعــه بنوشــید.
 آب پیاز

یــک پیــاز را رنــده کنیــد و یــک قاشــق چای خــوری 
از آب آن را بنوشــید. می توانیــد پــس از ایــن کار یــک 
فنجــان چــای نعنــاع ســرد بنوشــید تــا عــالوه بــر 
ــز  ــان را نی ــد ده ــوی ب ــاز، ب ــی آب پی ــش اثربخش  افزای

کاهش دهید.
 شیر

موثر اســت.  بســیار  تهــوع  حالــت  رفــع  بــرای  شــیر 
 می توانیــد همــراه شــیر یــک تکــه نــان تســت نیــز

 میل کنیــد. بــرای ایــن منظــور نــان تســت را در یــک 
 ظــرف شــیر گــرم بیندازیــد، ســپس نــان و شــیر را 

مصرف کنید.
 زیره سبز

ــا یــک  ــره ســبز را آســیاب و ب یــک قاشــق غذاخــوری زی
ــد. ــپس آن را مصرف کنی ــوط، س ــوان آب مخل لی

 تخم بادیان )رازیانه( رومی
ــه  ــا رازیان ــان ی ــرای رفــع حالــت تهــوع کمــی تخــم بادی ب

ــد. ــی را بجوی روم

زیبایی

ویتامین های ضروری برای ناخن
ناخن هــا منعکــس کننــده عــادات خــوب و بــد 
ــف  ــا وظای ــی، ناخن ه ــه آرایش ــتند.جدا از جاذب هس
دیگــری نیــز بــه عهــده دارنــد. از جملــه کمــک 
ــرای  ــه گاه ب ــاد تکی ــا ایج ــام ب ــردن  اجس ــه بلند ک ب
 بافــت انگشــتان و یــا دســت کاری اجســام و از همــه 
مهم تــر ایــن کــه ناخن هــا ســالمت کلــی بــدن را 

بازتاب مــی کننــد.  
ناخن هــا  روی  اگــر  آوای ســالمت،  بــه گــزارش 
برآمدگــی، فرورفتگــی یــا رنــگ غیرطبیعــی مشــاهده 
از  بیشــتری  ترکیبــات  اســت کــه  الزم  کردیــد، 
رژیــم  در  را  مکمل  هــا  و  ضــروری  ویتامین  هــای 

ــد.  ــود بگنجانی ــه خ ــی روزان غذای
ســبب  ویتامیــن  ایــن  کمبــود  ب:   ویتامیــن 
نازک شــدن و شکســتگی ناخن هــا می شــود و کمبــود 
ــای »ب«  ــروه ویتامین ه ــه از گ ــز ک ــید فولیک نی اس

ــد. ــا را تهدید کن ــالمت ناخن ه ــد س ــت، می  توان اس
خانــواده  از  واقــع  در  نیــز  بیوتیــن   بیوتیــن: 
ــول در آب  ــن محل ــک ویتامی ــای »ب«، ی ویتامین  ه

اســت. 
ــن  ــد. ای ــره کنی ــدن ذخی ــد آن را در ب ــی نمی  توانی یعن
ــد  ــرای رش ــه ب ــد ک ــد می  کن ــن تولی ــن کراتی ویتامی

ناخن  هــا الزم اســت.
ویتامیــن آ: بــرای ســالمت دندان  هــا، قشــر مخاطــی 

و پوســت ضــروری اســت. 
کمبــود ایــن ویتامیــن که به علــت ایجاد مشــکالتی در 
ــد،  ــز کند می  کن ــن، رشــد ناخن  هــا را نی جــذب پروتئی
ممکــن اســت ســبب خشــکی و شــکنندگی ناخن  هــا 

یــا بــروز ناخنک شــود. 
کلســیم: زمانی کــه یــک مکمــل کلســیم را انتخــاب 
ــم و  ــاوی منیزی ــه ح ــی را ک ــا مکمل ــد، حتم می  کنی
ــر  ــد. اگ ــتفاده کنی ــت، اس ــورون اس ــی ب ــاده معدن م
ناخن  هــای سســت، شــکننده و خشــکی داریــد، 
ــد در  ــیم می  توان ــتری کلس ــدار بیش ــردن مق اضافه ک

ــد.  ــر باش ــا موث ــد ناخن  ه رش
رژیــم غذایی مناســب دیگــری بــرای افزودن کلســیم، 
اســتفاده از محصــوالت لبنــی اســت کــه دارای میــزان 

باالی کلســیم هســتند.
ویتامیــن ث: ایــن ویتامیــن بــرای افزایــش ســالمت 
عمومــی و استحکام بخشــی بــه ناخن  هــای سســت و 

بدشــکل هــم موثر اســت. 
باعــث  ممکن اســت  ث  ویتامیــن   کمبــود 
بــه  منجــر  و  ناخن  هــا  و شــکنندگی  نازک شــدن 

ناخنــک  شــود. 
ــام  ــا، التی ــم بافت  ه ــه ترمی ــک ب روی )زینــک(: زین

زخم  هــا و تولیــد هورمون  هــا کمــک می  کنــد. 
ــرغ،  ــز، م ــرف لوبیا قرم ــا مص ــد ب ــن می توانی همچنی
برنــج و پنیــر، زینــک بیشــتری را در رژیــم غذایــی خــود 

بگنجانید.
ویتامیــن ای: ایــن ویتامیــن نــه تنهــا خــواص آنتی 
ــه  ــه دلیــل کمــک ب  اکســیدانی باالیــی دارد، بلکــه ب
بهبــود گــردش خــون در تقویــت و رشــد ناخــن  هــا 

موثــر اســت.
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افزایــش هــوش و اســتعداد افــراد در ارتبــاط 
اســت.  رفتارهــای کودکی شــان  بــا  تنگاتنــگ 
ــوش  ــش ه ــث افزای ــا باع ــی بازی ه ــام برخ انج
ــن راه  ــود و در ای ــا می ش ــری آن ه ــی فک و توانای

ــد. ــی دارن ــش مهم ــن نق والدی
نــادره علــوی، روان شــناس کــودک و نوجــوان بــا 
ــی  ــازی نقش آفرین ــودکان در ب ــه  ک ــان این ک بی
می کننــد؛ اظهــار کــرد: در حقیقــت کــودکان از 
ــه  ــد، ب ــازی پیروی می کنن ــی ب ــیوه های عموم ش
ایــن معنــا کــه بــازی را از دســت زدن بــه وســایل 
ــه  ــا رشــد ســنی، ب اطــراف خــود آغاز می کننــد و ب
ــه   ــن  ک ــد. همی ــری می پردازن بازی هــای پیچیده ت
ــا اشــیا را آغــاز کــرد، واکنــش  او  ــازی  ب کــودک  ب
نســبت  بــه  کــودکان  دیگــر تغییــر می کنــد، چراکــه 

بــازی  رشــد هوشــی  کــودک  را افزایش  می دهــد و 
کــودکان  فاقــد اســباب بازی  از لحــاظ  شــناختی  از 

ــود. ــر خواهند ب ــود عقب ت ــاالن  خ همس
ــه  در  ــاری  ک ــر رفت ــودک  ه ــه داد: ک ــوی ادام عل
بــازی  در پیش  می گیــرد، در بزرگســالی  نیــز از 
ــد.  ــار را بروز می ده ــان  رفت ــات  هم ــیاری  جه بس
از طریــق  بــازی  اعضــای  بــدن  و عضــالت  کــودک  
ســالم  و ورزیــده  شــده و بــه ایــن ترتیــب از رکــود 

و خمودگــی  دور می شــود.
وی افــزود: پیــش  از مدرســه، بازی هــای  انفــرادی  
ــر  ــه  بزرگت ــر چ ــت  و ه ــودک  اس ــه  ک ــورد توج م
اجتماعــی   بازی هــای   ســمت   بــه   می شــود 
اوایــل   در  ایــن رو  از  پیدا می کنــد.  گرایــش  
کودکــی، پســرها بازی هــای  پرجنب  و جــوش  و 
ــاب   ــرک  را انتخ ــای  آرام و کم تح ــا بازی ه دختره
می کننــد و هــر چــه  بزرگتــر می شــوند، ایــن 

پیدا می کنــد. بیشــتری  وضــوح  تفاوت  هــا 
ــاره  ــا اش ــوان ب ــودک و نوج ــناس ک ــن روان ش ای
ــت:  ــودکان گف ــش هــوش در ک ــای افزای ــه راه ه ب
هــوش تحــت تاثیــر ورارث و ژنتیــک قرار دارد،امــا 
ــل  ــر قاب ــی تاثی ــل محیط ــود عوام ــن وج ــا ای ب
ــال  ــودکان خردس ــوش ک ــش ه ــی در افزای توجه

ــد. دارن
ــد  ــال های اول تول ــه در س ــان این ک ــا بی ــوی ب عل
ــوش  ــوان ه ــالگی می ت ــا دوس ــک ت ــژه ی ــه وی ب
کــودکان را افزایــش داد، تصریح کــرد: حــواس 
بینایــی، شــنوایی، المســه،  کــودک هم چــون 
بویایــی و چشــایی، در ســال های اول زندگــی 
می توانــد توســط والدیــن و اطرافیــان کــودک 

ــود. ــت ش تقوی
وی اضافه کــرد: بــرای کــودکان خردســال بــه ویــژه 
ــت،  ــون ممنوع اس ــتفاده از تلویزی ــش ماهه اس ش
والدیــن  کــه  صورتــی  در  نیــز  آن  از   پــس 
تمایل دارنــد، می تواننــد از آن بــرای آرام کــردن 
بایــد در  البتــه  کــودکان خــود اســتفاده کنند. 
ــورت  ــن ص ــر ای ــد، در غی ــاه باش ــای کوت زمان ه
 اســتفاده طوالنــی مــدت از تلویزیــون ســبب

 به هم ریختگی  هوش کودک می شود.
ــباب بازی های  ــاب اس ــه انتخ ــاره ب ــا اش ــوی ب عل
مناســب بــرای کــودکان گفــت: بــرای کــودکان بایــد 

ــک  ــامل ی ــه ش ــود،  ک ــباب بازی هایی تهیه ش اس
ــف  ــای مختل ــا رنگ ه ــاوت ب ــدای متف ــا دو ص ت
باشــند و آنچــه کــه بســیار حائــز اهمیــت  اســت، 
ــاوت  ــای متف ــباب بازی هایی از جنس    ه ــه اس تهی
هم چــون ژلــه ای، ســفت، نــرم، پشــمی و … 

ــود. ــودک تقویت ش ــواس ک ــا ح ــت ت اس

ــودکان  ــن ک ــن س ــا باال رفت ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
دارای  کــه  اســباب بازی هایی  بهتر اســت 
خطاهــای درونــی هســتند بــرای آنهــا تهیــه شــود، 
ــای  ــتفاده از حلقه ه ــال اس ــور مث ــه ط ــت: ب گف
ــر  ــیار موث ــاله بس ــودکان دو س ــرای ک ــوش ب ه
ــا اشتباه گذاشــتن آن هــا متوجــه  اســت چراکــه ب

می شــوند کــه حلقــه درســت را اســتفاده نکــرده و 
ــد. ــن کنن ــری را جایگزی ــه دیگ ــد حلق بای

ــت:  ــان داش ــوان اذع ــودک و نوج ــاور ک ــن مش ای
و  شــن بازی  ماننــد  بازی هــا  برخــی  انجــام 
ــش و  ــی در افزای ــش مهم ــتی نق ــاخت کاردس س
ــتعداد ــودک و اس ــوش ک ــش ه ــه افزای  در نتیج

 آن هــا دارد. شــن بــازی، خوانــدن کتــاب، داســتان 
و شــعر همــراه بــا تکــرار آن حتــی از روی اشــکال، 
باعــث  و  مفید اســت  بســیار  کــودک  بــرای 

ــود. ــودک می ش ــتعداد ک ــش اس افزای
علــوی ادامــه داد: بریــدن و چســباندن اشــیاء 
ــایل دور  ــا وس ــتی ب ــاخت کار دس ــی س ــه نوع و ب
ریختنــی بــا کمــک والدیــن، آوا ســازی و ســاخت 
وســایل ســاده، بــرای تولیــد صــدا و ریتــم، 
باعث می شــود، تــا کــودک بیامــوزد تــا از هــر 
وســیله ای بــه طــرز خالقانــه ای اســتفاده کند.

ــه  ــه ب ــی ک ــام بازی های ــه انج ــا بیان این ک وی ب
افزایــش هــوش کــودک  نیاز دارنــد، در  تفکــر 
ــا  ــازی ب ــرد: ب ــر بســزایی دارد، خاطر نشــان ک  تاثی
مکعب هــا، لگــو و دیگــر وســایل کمــک آموزشــی 
ــای  ــد مهارت ه ــودک می توان ــن ک ــا س ــق ب مطاب
ــت را  ــم  و  دس ــی چش ــه هماهنگ ــف از جمل ظری
افزایش بدهــد کــه ایــن کار بــه رشــد هــوش کــودک 

ــد. ــی کن کمک م

ــب  ــه مناس ــا تغذی ــاط ب ــری، در ارتب ــن مظه ــید ضیاءالدی س
در  بهتر اســت  آلوده اســت، گفــت:  هــوا  روزهایــی کــه   در 
ــی حــاوی آنتی اکســیدان  ــع غذای ــراد از مناب ــوده، اف روزهای آل
همچنیــن  اســتفاده کنند.  ســبزیجات  انــواع  همچــون 
ــوده،  ــه عــالوه بر اینکــه ضد ســرطان ب میوه هــای حــاوی رنگدان

ــد. ــذار باش ــیار تأثیرگ ــد بس ــتا می توان ــن راس در ای
وی افــزود: مصــرف شــیر، لبنیــات کم چــرب و مایعــات فــراوان 

از دیگــر راهکارهــای تغذیــه ای مقابــل آلودگی هواســت. 
ــا بیــان اینکــه  بــه گــزارش تابنــاک، ایــن متخصــص تغذیــه ب
رژیــم  در  فــرد  و جنســیت  فیزیولــوژی  وضعیــت  ســن، 
ــرف  ــت: مص ــت، گف ــذار اس ــای تأثیرگ ــی آن از مالک ه غذای
ــراد  ــی، اف ــیرهای کم چرب ــک ، دوغ و ش ــت های پروبیوتی ماس
را بیشــتر در مقابــل هوای آلــوده ایمن می کنــد. همچنیــن 

ــه بســیار  ــن زمین کاهــش و عــدم مصــرف فســت فودها در ای
ــت اســت.  ــز اهمی حائ

مظهــری بــا بیــان اینکــه امــروزه بــه دلیــل اســتفاده از 
شــبکه های اجتماعــی روزخوابــی و شــب  بیداری بــه ویــژه 
در کــودکان بســیار زیــاد شده اســت،  گفــت: ایــن مســئله 
ــی می شــود  ــای خودایمن ــه بیماری ه ــال ب ــش ابت ســبب افزای
و در رشــد کــودکان نیــز تأثیرگــذار اســت، چــرا کــه بــر اســاس 
ــواب  ــرده و خ ــدن تغییر ک ــای ب ــی هورمون ه ــاعت بیولوژیک س

ــود. ــدن می ش ــم زدایی در ب ــبب س ــز س ــق نی عمی
ــر اینکــه  ــه تأکید کــرد: دیر خوابیــدن، عــالوه ب متخصــص تغذی
ســبب آســیب های مختلــف در افــراد می شــود، کاهــش 
طــراوت پوســت را بــه همــراه داشــته و ســبب پیــری زودرس 

خواهد شــد.

ــو  ــو، در گفت وگ ــاوی زاده، متخصــص پوســت و م ــه چعب صفی
بــا  فــارس اظهــار داشــت: دســتگاه ســوالریوم نیــز ماننــد نــور 
بــه  را  نــور خورشــید  اشــعه های  خورشــید عمل می کنــد؛ 
صــورت مصنوعــی ســاطع می کند و مــردم بــرای تغییــر رنــگ 

ــتفاده می کنند. ــر اس ــتگاه مض ــن دس ــود از ای ــدن خ ب
وی بــا اشــاره بــه این کــه ســوالریوم بخشــی از خاصیــت 
را  می رســد  مــا  بــه  خورشــید  نــور  از  کــه  اشــعه ای 
ــید  ــور خورش ــل ن ــا در مقاب ــه م ــی ک ــت: هنگام ــت، گف  داراس
موج هــای  طــول  بــا   UV اشــعه های  قرار می گیریــم، 
موجــب  اشــعه  ایــن  دریافت می کنیــم کــه  را  مختلفــی 

می شــود. پوســت  در  تغییراتــی 
چعبــاوی زاده در ادامــه گفــت: ایــن تغییــر رنــگ بــدن از اثــرات 
ســلول رنگدانه ســاز ماســت کــه نوعــی دفــاع طبیعــی بــدن در 

ــل  ــدن در مقاب ــا از ب ــور خورشــید به حســاب می آید، ت ــل ن مقاب
دســتگاه ســوالریوم یــا نــور خورشــید محافظت کنــد. 

ــه در  ــت کالژن ک ــت:  باف ــو اظهار داش ــت و م ــص پوس متخص
پوســت باعــث استحکام می شــود، بــا ساطع شــدن اشــعه 
می شــکند و همیــن مســئله باعــث ایجــاد چیــن و چــروک و 

ــود.  ــراد می ش ــت اف ــری زودرس در پوس پی
ــد  ــوالریوم، می توان ــتگاه س ــعه دس ــی اش ــزود: از طرف وی اف
روی ســطح پوســت تغییراتــی را در ســلول های پوســتی 
ــه تومورهــای پوســتی و بدخیــم می انجامــد.  ایجاد کنــد کــه ب
از دســتگاه ســوالریوم  چعبــاوی زاده گفــت: کســانی کــه 
پیــری  دچــار  را  افــراد  دســتگاه  ایــن  اســتفاده می کنند، 
زودرس می کنــد و ســبب تشــکیل تومورهــای پوســتی بدخیــم 

در بــدن ایــن افــراد می شــود. 

،،
بــازی،  رشــد هوشــی  کــودک  را افزایــش  
مــی  دهــد و کودکان  فاقد اســباب  بازی  
از لحــاظ  شــناختی  از همســاالن  خــود 

عقب تر خواهندبــود.

یک روانشناس کودک و نوجوان در گفت وگو با کیمیای وطن مطرح  کرد:

بازی،  رشد هوشی  کودک  را افزایش  می دهد 
راهکارهای طالیی برای افزایش خالقیت در کودک

خانواده
اصول اساسى در تربیت فرزند 

 اصل بيست و ششم: راهنمايى
در دوست يابى)۱(   

صدیقه ایروانی
S.Iravani@eskimia.ir

ــى  ــات زندگ ــت از ضروري ــتن دوس ــتى و داش ــل دوس اص
بشــرى است. انســان از روزى كــه بتوانــد بــا ديگــران 
ــش ــت  یابی برای ــئله دوس ــد، مس ــرار پيداكن ــاط برق ارتب

ــف  ــاى مختل ــتى در دوره ه ــن دوس ــود. ليك مطرح مى ش
دوران كودكــى  در  تفاوت هايــى  دارد. دوســتى  زندگــى 
از عمــق و ريشــه برخــوردار نيســت،در دوران كودكــى 
دوســتى هاى عاطفــى وجــود دارد و دوســتى از ســر صــدق 
و صفــا و ســادگى و بى آاليشــى سرچشــمه مى گيــرد.

ــرا از روى  ــود. زي ــدار نخواهد ب ــتى ها پاي ــن دوس ــى اي ول
شــناخت نيســت،اما در دوران نوجوانــى و جوانــى دوســتى 
ــن دوران  ــرد و در اي ــود مى گي ــه خ ــرى ب ــاى عميق ت معن
مســئله دوســتى از مســائل بســيار مهم و اســاس شــخص 
ــف  ــان مضاع ــاء و مربي ــه اولي ــه وظيف ــت ك است.اينجاس
ــد  ــه فرزن ــوب را ب ــت خ ــاى دوس ــود،بايد ويژگى ه مى ش
ــا از  ــه آن ه ــاب را ب ــى بشناســانند.بايد دوســتان ناب و مرب
ــه نوجــوان و جــوان  طريــق معيارهــا معرفى كننــد. بايــد ب
معيــار داده شــود، تــا او بدانــد چــه كســى بــراى دوســتى 
مناســب اســت و بــا چه كســى نبايــد دوســت شــود.

دوســتى در ايــن دوران بــه دليــل تأثيــرى كــه بــر فــرد دارد، 
از اهميــت ويــژه اى برخوردار اســت. چنانكــه پيامبــر گرامــى 
اســالم)ص( مى فرمايــد: »آدمــى تحــت تأثيــر رفيــق 

ــد.« ــروى مى كن ــيره و روش او پي ــاًل از س ــت و عم اس
ــد در انتخــاب دوســت دقــت  ــك از شــما باي ــه هــر ي البت
ــت  ــتى و رفاق ــرح دوس ــى ط ــه كس ــا چ ــد، ب ــد و ببين كن

مى ريــزد.)2۰(
تو اول بگو با كيان زيستى،

 من آنگه بگويم كه تو كيستى! 
چنانچــه در مــورد پســر نــوح گفتــه شــده اســت كــه باافــراد 
ــراى او  ــاب و ناپــاك  هم نشــين شــد و عاقبــت بــدى ب ناب

ايجــاد گرديــد.
پسر نوح با بدان بنشست

خاندان نبوتش گم شد 
ــام حســن  ــه ام ــى )ع( در ضمــن نامــه خــود ب ــز عل و ني
ــان  ــا از آن ــو ت ــن ش ــوكاران قري ــا نيك ــد: »ب )ع(فرموده ان
ــا جــدا شــوى.« ــا از آنه ــدكاران دورى كــن ت باشــى و از ب
سرنوشــت انســان را دوســت انســان تعيين مى كنــد.

دوســت و همنشــين در افــكار ، عقايــد و رفتــار انســان تأثير 
ــه تمــام نمــاى دوســت  مى گــذارد و انســان در واقــع آيين

خــود اســت. 
ــراى درد و دل  ــر واضــح اســت كــه هــر كســى ب ــه پ  البت
كردن،گفتــن مشــكالت و يافتن راه حل،داشــتن احســاس 
ــار و  ــه داشــتن ي ــان ب ــدردى از طــرف كســى و اطمين هم

كمــك كار و حامــى نيازمنــد دوســت اســت.

گروه خانواده

متخصص تغذیه:

دیر خوابیدن باعث پیری زودرس می شود
 تومورهای پوستی و بدخیم سوالریوم 

در مقابل رنگ پوست زیبا
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 شناخت خدا سبب 

آرامش انسان می شود
ســخنران مســجد مقــدس جمکــران بــا بیــان اینکــه 
ــت:  ــتند، گف ــت)ع( هس ــل بی ــد، اه ــه خداون آیین
انســان فقــط بایــد بــه دنبــال خــدای متعــال باشــد 
و راه رســیدن بــه پــروردگار، اهــل بیــت)ع( هســتند.

بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری رســا، حجت االســام 
توســل  دعــای  مراســم  در  دیشــب  طباطبایــی 
مســجد مقــدس جمکــران بــا بیــان اینکــه خداونــد 
ــویش  ــه س ــد ب ــم می فرماین ــرآن کری ــال در ق متع
اظهــار  بجوییــد،  توســل  و  پیــدا کــرده  وســیله 
ــت از  ــه هس ــه هرچ ــم ک ــد بفهمی ــا بای ــت: م داش
خــدای متعــال اســت و شــیوه فهــم ایــن مهــم، از                                                                   

ــت؟ کجاس
ســخنران مســجد مقــدس جمکــران ابــراز داشــت: 
ــان آب  ــاه انس ــرف دارد؛ گی ــار روح و ظ ــان چه انس
و هــوا می خواهــد؛ حیــوان انســان هــم مثــل 
حیوانــات غرایــض دارد؛ روح دیگــر انســان، روح 
ملکوتــی اســت کــه بایــد بــه دنبــال فهــم و حقیقــت 
ــن و  ــد؛ آخری ــود باش ــی خ ــدف نهای ــت و ه خلق
مــن  »نفخــت  همــان  انســان،  روح  مهم تریــن 
روحــی« اســت کــه فقــط خــدای متعــال آن را ســیر 

می کنــد.
بتوانــد خداونــد  وی تأکیــد کــرد: اگــر انســان 
بســیاری  می شــود؛  آرام  روحــش  بشناســد،  را 
ــتند و  ــی هس ــه کس ــفره چ ــر س ــه س ــد ک نمی دانن
گرداننــده ایــن عالــم کیســت؛ هــر کــس یــک 
ــی دارد، امــا کســی هــم هســت کــه  حاجــت دنیای
ــده  ــران آم ــدس جمک ــجد مق ــه مس ــدا ب ــرای خ ب

ــد؟ باش
ســخنران مذهبــی و مبّلــغ حــوزه علمیــه قــم 
خاطرنشــان کــرد: هــر کــس خداونــد را می خواهــد، 
ــد  ــج( اســت؛ کســی می گوی ــام زمان)ع راهــش ام
امــام زمان)عــج( را می خواهــم کــه خــدای متعــال 

ــد. را بخواه
ــای  ــت)ع( نوره ــل بی ــه اه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
الهــی بــر روی زمیــن هســتند، بیــان داشــت: آیینــه 
خداونــد، اهــل بیــت)ع( هســتند؛ دردی درد اســت 
ــج(  ــام زمان)ع ــد؛ ام ــد باش ــش خداون ــه درمان ک

ــب نیســت. ــراد غای ــن اف ــرای ای ب
امــام  حجت االســام طباطبایــی تصریــح کــرد: 
علــی)ع( گاهــی بــه آســمان خیــره می شــدند و در 
اثــر عظمــت و جــال خداونــد، از هــوش می رفتنــد؛ 
پیامبــر اکــرم)ص( و اهــل بیــت)ع( کــه نــور 
پــروردگار هســتند، بــه دشــمنان خــود هــم محبــت 
ــا  ــال ب ــدای متع ــد خ ــور کنی ــاال تص ــد؛ ح می کردن

ــد. ــار می کن ــکل رفت ــه ش ــه چ ــود ب ــدگان خ بن
وی در پایــان اظهــار داشــت: کســی کــه دردش خــدا 
باشــد، راهــی جــز اهــل بیــت)ع( نــدارد؛ رحمانیــت 
ــی  ــه وقت ــود ک ــدی ب ــه ح ــی)ع( ب ــان عل امیرمؤمن
بــرای ایشــان شــیر آوردنــد، فرمودنــد ایــن شــیر را 
ــچ  ــت هی ــد از ضرب ــه بع ــد ک ــن ملجــم بدهی ــه اب ب

چیــز نخــورده اســت.

گردشگری
آبشار راین

آبشــار زیبــای رایــن یــا زر رود در اســتان کرمــان 
ــع  ــتان واق ــن اس ــه ای ای ــق کوهپای و در مناط
ــت بســیار  ــه از طبیع ــن منطق شــده اســت. ای

ــی برخــوردار اســت.  زیبای
ــر در 14  ــاع حــدود 40 مت ــا ارتف ــن ب آبشــار رای
کیلومتــری جنــوب غربــی شــهر ییاقــی رایــن 
ــای  ــن قله ه ــی از مرتفع تری ــه یک ــه در دامن ک
ایــران بــه نــام قلــه هــزار قــرار دارد، واقــع شــده 

اســت.
پدیــد  رودخانــه ای  ریــزش  از  آبشــار  ایــن 
می آیــد کــه سرچشــمه های آن در ارتفاعــات 
دیواره هــای  و  دامنه هــا  دل  از  و  باالدســت 
ــان  ــروس جری ــاج خ ــد ت ــزار مانن ــر ه برفگی

بــد. می یا
ــزد:  ــه فرومی ری ــار مرحل ــن طــی چه آبشــار رای
مرحلــه اول 3 متــر و پــس از آن 4 متــر، مرحله 
ــنگ  ــه س ــه ای ک ــا نقط ــگاه ت ــه پرت ــوم از لب س
بزرگــی در دیواره هــا قفــل شــده و مرحلــه 
بعــد ریــزش از ســنگ بــزرگ تــا کــف ســنگی 
بــر دیــواره  حوضچــه آبشــار و پخــش آب 
ســنگی شــیبدار و حرکــت در البــه الی بیدهــا و 

ــت. ــنگی اس ــد س ــواره بلن ــاره دی کن
بــه دلیــل وجــود شــیاری کــه در محــل ریــزش 
آب وجــود دارد، حرکــت در پشــت آبشــار و 
لــذت بــردن از خنکــی ذرات آب، تجربــه ای 
ــه  ــن تجرب ــی آورد و ای ــود م ــه وج ــذاب را ب ج
در زمســتان تبدیــل بــه یخ نــوردی ســاده و 

می شــود. هیجــان آور 
در ضمــن مســیر اصلــی صعــود بــه قلــه از دامنه 
ــه  ــن منطق ــاز می شــود. ای ــه روی آبشــار آغ روب
زیبــای گردشــگری در مســیر کرمــان - بــم 
واقــع شــده و دارای جاذبه هــای گردشــگری 
کوهســتانی،  طبیعــت  همچــون  طبیعــی 
ــار،  ــارها، آبش ــی، چشمه س ــای دائم رودخانه ه
ــان  ــتایی، درخت ــر روس ــش، مناظ ــات وح حی
ــار آن  ــه در کن ــت ک ــتان اس ــال و بیدس کهنس
تأسیســات رفاهــی جهــت مراجعه کننــدگان 

ــت.  ــده اس ــاخته ش س

ارگ راین
ــتی  ــای خش ــن بناه ــی از بزرگ تری ــن، یک ارگ رای

ــت.  ــان اس جه
ــا مســاحتی بیــش از  ــزرگ ب ــای تاریخــی ب ایــن بن
۲۲ هــزار متــر مربــع، دومیــن بنــای خشــتی بــزرگ 
جهــان پــس از ارگ بــم اســت کــه هرســاله میزبــان 

هــزاران گردشــگر داخلــی و خارجــی اســت. 
ــن در  ــی رای ــی شــهر کنون ــوب غرب ــن در جن ارگ رای

ــرار دارد. ــان ق اســتان کرم

ــرای بســیاری از  ــب، نامــی آشــنا ب اســتاد قری
مددجویــان زنــدان اویــن اســت و ناآشــنا بــرای 
مــا؛ مــردم بایــد بداننــد کــه چه کســی بســیاری 
ــه  ــته ب ــا ناخواس ــته ی ــه خواس ــرادی را ک از اف
گوشــه زنــدان افتاده انــد، از حبــس رهایــی 
داده و آنــان را بــدون چشمداشــتی بــه ســمت 
زندگــی ســعادتمند رهنمــود ســاخته اســت؛ امــا 

ــت؟ ــده اس ــا دی ــال چه ه ــن 1۷ س ــی ای او ط
 17 سال با قرآن در زندان اوین

ــدرس و پیشکســوت  ــب، م  محمدحســن قری
قرآنــی، از جملــه قرآنیانــی اســت کــه عــاوه بــر 
ــاش، فعالیــت، آمــوزش و تدریــس  عمــری ت
در راه قــرآن کریــم، مــدت 1۷ ســال اســت کــه 
در زنــدان اویــن بــه امــر آمــوزش بــه زندانیــان 

ــردازد. ــدان می پ ــن زن ای
ایــن مربــی قــرآن طــی ایــن ســال ها و بــدون 
زمینــه  در  به ویــژه  ادعایــی  هیــچ   داشــتن 
دریافــت حق الزحمــه، برنامه هــای مختلفــی 
ــف  ــرآن در بندهــای مختل ــاره آمــوزش ق را درب
زنــدان اویــن اجــرا کــرده و توانســته اســت تــا 
زندانیــان را بــه ســمت قــرآن و آشــنایی بــا کام 

وحــی ســوق دهــد.
اجــرای برنامه هــای مختلــف قرآنــی و نیــز 
آمــوزش بــه زندانیــان، باعــث شــده تــا در ایــن 
مــدت تعــداد زیــادی از ایشــان عــاوه بــر اینکــه 
ــف  ــته های مختل ــی در رش ــای قرآن ــا آموزه ه ب
آشــنا شــده اند، زمینــه ای فراهــم شــود تــا 
ــد؛  ــت آورن ــه دس ــز ب ــود را نی ــد آزادی خ بتوانن

حتــی مجرمانــی کــه بــه اعــدام محکــوم شــده 
ــد. ــز از مــرگ حتمــی نجــات یافتن ــد نی بودن

 برپایی کالس های متنوع قرآنی
در بندهای زندان اوین

ــه ای  ــل وجــود بعضــی مشــکات، وقف ــه دلی ب
ــم در  ــن معل ــزاری کاس هــای ای ــاه در برگ کوت
زنــدان اویــن ایجــاد شــد کــه این مشــکات نیز 
ــی اســت  ــز مدت ــون نی برطــرف شــده و هم اکن
ــف در  ــته های مختل ــا در رش ــن کاس ه ــه ای ک
محــل بندهــای زنــدان در حــال برگزاری اســت.

قریــب در صحبت هــای خــود از شــور و اشــتیاق 
فــراوان زندانیــان بــه فراگیــری قــرآن می گویــد 
کــه چطــور مجرمانــی بــا جرائــم ســبک و 

ــن ســمت کشــیده شــده  اند.  ــه ای ســنگین ب
نــور قــرآن چنــان در دل زندانیــان تأثیر گذاشــت 
ــان کــه قصــد  ــی نظیــر هواپیماربای کــه مجرمان

ــطین  ــمت فلس ــه س ــا را ب ــا هواپیم ــتند ت داش
اشــغالی روانــه کننــد یــا برخــی از کســانی کــه 
بــه اعــدام محکــوم شــده بودنــد، بــا پنــاه بــردن 

بــه آن از مــرگ نجــات یابنــد.
بــا  ایــن پیشکســوت قرآنــی در گفت و گــو 
خبرنــگار ایکنــا دربــاره آشــنایی خــود بــا قــرآن 
ــان  ــد: مــن بچــه خیاب از دوران کودکــی می گوی
ــن  ــه دارالمؤمنی ــروف ب ــه مع ــران ک ــران ته ای
اســت، هســتم. مرحــوم پــدرم از همــان دوران 
ــا  ــت و ب ــرا می گرف ــی همیشــه دســت م کودک
ــرد کــه از همیــن دوران  ــه مســجد می ب خــود ب
ــی  ــوار اله ــر ان ــت تأثی ــدت تح ــه ش ــه ب ــود ک ب
قــرآن قــرار گرفتــم و عاقه منــد بــه حرکــت در 

ــن مســیر شــدم. ای
 تجوید را فدای صوت نکنیم

در همــان دوران پیــش از انقــاب اســامی 
ــه شــاید  ــاس عطــری - ک ــه اســتاد عب ــود ک ب
جوانــان امــروز ایشــان را نشناســند، ولــی 
ــی  ــوب قرآن ــان خ ــان و معلم ــان از مدرس ایش
ــی را در  ــد - کاس قرآن ــاب بودن ــش از انق پی
محلــه مــا دایــر کردنــد کــه بنــده نیــز بــه ایــن 

کاس راه یافتــم. 
ــن  ــواره از ای ــده هم ــه بن ــی ک ــی از خاطرات یک
ــه  ــت ک ــن اس ــن دارم ای ــی در ذه ــتاد قرآن اس
وقتــی بنــده اقــدام بــه خوانــدن قــرآن بــا 
صــوت می کــردم، ایــن اســتاد بزرگــوار بــه مــن 
ــرا  ــوان؛ چ ــا صــوت نخ ــه ب ــرد ک گوشــزد می ک
ــی  ــود می کن ــوت خ ــدای ص ــد را ف ــه تجوی ک

ــه ایشــان چــه  ــم ک ــده االن درک می کن ــه بن ک
می گفتنــد و بــه اهمیــت صحبــت اســتاد خــود 

ــرده ام. ــی ب پ
خیابــان  در  قرآنــی  مدتــی کاس  از  پــس 
شــریعتی زیــر نظــر اســتاد ســید مهــدی ســیف 
ــد  ــه حم ــتم ب ــز توانس ــده نی ــه بن ــد ک ــر ش دای
الهــی در جلســات قــرآن ایشــان حضــور پیــدا 
ــوار  ــتاد بزرگ ــن اس ــی از ای ــره فراوان ــم و به کن
ببــرم. البتــه پــس از ایــن دوران، بنــده بــه 
ــودم  ــی برخــوردار ب ــل اینکــه از صــوت خوب دلی
ــودم، از  ــرده ب ــدا ک ــز راه پی ــون نی ــه تلویزی و ب
کاس هــای قرآنــی دور شــدم و بیشــتر بــه این 
امــر پرداختــم؛ ولــی پــس از مدتــی دوبــاره بــه 

ســمت کاس هــای قــرآن روی آوردم.
در همیــن راســتا بــود کــه توســط یکــی از 
آشــنایان بــا محمدرضــا پورزرگــری، از اســتادان 
بســیار خــوب قرآنــی، آشــنا شــدم و در محــل 

موسســه دارالتحفیــظ القــرآن الکریــم بــه 
کاس و جلســات ایشــان راه پیــدا کــردم. 
پــس از اینکــه مدتــی در ایــن جلســات شــرکت 
ــدا  ــز راه پی ــی نی ــابقات قرآن ــه مس ــتم ب داش
ــه  ــده در هــر مســابقه ای ک ــه بن ــه البت کــردم ک
ــردم. ــب ک ــام دوم را کس ــرده ام، مق ــرکت ک ش

ــری  ــف فراگی ــل مختل ــدن مراح ــس از گذران پ
قــرآن، خــود بنــده صاحــب جلســه شــدم؛ 
البتــه در ایــن مــدت از محضــر اســتادانی 
حســن  اربابــی،  علــی  مرحــوم  همچــون 
ربیعیــان، علی اکبــر حنیفــی، ثابتــی، احــد 
ــدم و ...  ــوان اق ــین اخ ــل، حس ــدی اص محم
نیــز اســتفاده کــردم. هم اکنــون نیــز بــه توفیــق 
ــی را در  ــه قرآن ــاد دو جلس ــه هفت ــی از ده اله
منطقــه ســعادت آباد کــه محــل ســکونت بنــده 
ــزار  ــه برگ ــر هفت ــه ه ــم ک ــت، اداره می کن اس

می شــود.

شنیدنی ها از معلم قرآن زندان اوین

گروه گردشگریخدیجه توسلی دینانی
KH.Tavasoli@eskimia.ir

معــرق چــوب ایجــاد نقش هایــی اســت 
رنگــی  چوب هــای  تلفیــق  و  ُدوربــری  از 
خاتــم،  فیبــر،  مثــل  دیگــر  مصالــح  و 
ــگ  ــا رن ــوب ی ــه چ ــدف روی زمین ــز، ص فل

 . ســتر پلی ا
ــه  ــم ب ــه ه ــت ک ــری اس ــوب هن ــرق چ مع
صــورت تزئینــی و هــم بــه صــورت کاربــردی 

مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.
 تاریخچه معرق

ــری  ــم هج ــرن شش ــرق کاری در ق ــر مع هن
ــرن  ــد و در ق ــداول ش ــلجوقی مت در دوره س
هشــتم هجــری در دوره صفویــه بــه اوج خــود 

ــید. ــکوفایی رس و ش
ــن  ــرای تزئی ــاز ب ــوب در آغ ــرق چ ــر مع هن
ســطح میــز، بوفــه و در بــه کار بــرده می شــد 
و تنهــا بــرای نقش هــای اســلیمی بــا 5 رنــگ 
چــوب آبنــوس، فوفــل، گابــی، ســنجد و توت 
ــرای  ــت و گاه ب ــرار می گرف ــتفاده ق ــورد اس م

ــم هــم اســتفاده می شــد. ــوع از خات تن
اشــباع  از  موجــود  تابلــوی  نخســتین 
وســیله  بــه  کنده شــده  نقش هــای 
ــا طــرح  ــی اســت ب چوب هــای رنگــی، تابلوی
دو ســوارکار کــه در ســال 1313 توســط احمــد 
رعنــا ســاخته شــد و تابلویــی دیگــر اثــر 
ــا نقــش یــک زن کــه  عبــاس شــهمیرزادی ب

مربــوط بــه ســال 1314 اســت.
ــان  ــا هم ــرق ب ــرای مع ــال 1334 اج ــا س ت
ــه  ــا اینک ــد ت ــام می ش ــدود انج ــگ مح 5 رن
ــوع  ــرد تن ــدد کارب ــی درص ــر امام محمدطاه

رنــگ بیشــتری در معــرق و به کارگیــری مــواد 
شــیمیایی رنگــی بــه جــای چــوب برآمــد؛ وی 
ــس  ــت تنی ــک راک ــه روی ی ــوان نمون ــه عن ب
ــا  ــی را ب ــرق نقش های ــورت مع ــه ص ــز، ب می
ــه وجــود آورد  ــواد یافته شــده ب اســتفاده از م
و بدیــن ترتیــب در پــی شناســایی گوناگونــی 
رنگ هــا و انــواع چوب هــای صنعتــی برآمــد.

اســتاد  شمســی  هجــری   1309 ســال  در 
از  گروهــی  و  بهــزاد  طاهــرزاده  حســین 
هنرمنــدان نــام آور هنرهــای ســنتی از سراســر 
ــع مســتظرفه  ــران مدرســه صنای کشــور در ته
گــرد آمدنــد و ســرانجام این مدرســه در ســال 
1346 بــه اداره کارهــای هنــری تغییــر نــام داد 
و در ســال 135۷ بــه عنــوان یکــی از واحدهای 
ــه کار داد و  ــش، ادام ــر پژوهــش و آفرین دفت
در ســال 136۲ بــا تأســیس رســمی اداره 
ــای  ــری هنره ــن اداره کل، فراگی ــوزش ای آم

ســنتی بــرای عمــوم بــه صــورت رایــگان 
ــرد. ــه کار ک ــروع ب ش

انواع معرق از نظر زمینه: 
1- معرق زمینه چوب 

۲- معرق زمینه رنگ )پلی استر(
ــکار،  ــز کار، پیش ــرق: می ــاز مع ــورد نی ــزار م اب
ــی، مشــتی، چکــش،  ــه اره موی ــان اره، تیغ کم
ــر، ســوهان، چوب ســاب، پیــچ دســتی  گازانب
یــا گیــره دســتی، لیســه، گونیــا، موکت ُبــر یــا 
تیــغ کاتــر، دریــل، اره دســت، اره عمودُبــر 
ــا  ــت ی ــین پوس ــراز، ماش ــی، ت ــا اره چکش ی
و  ســنباده گــردان  یــا  پولیــش  دســتگاه 

ــرزان. ــنباده ل س
گفت وگــوی کیمیــای وطــن را بــا هنرمنــد 
اصفهانــی، اســتاد رضــا غــازی، در زمینــه 
ــن صفحــه  ــردا در همی ــرق چــوب ف ــر مع هن

ــد. بخوانی

آگهی احضار متهم 
) مربــوط بــه دادگاه بــا فــرض وجــود کیفــر 
خواســت (محاکــم کیفــری دودادگســتری 
کیفــر  موجــب  بــه  اصفهــان  شهرســتان 
ــرای  ــه 951458ب ــده کاس ــت در پرون خواس
ــای  ــل تقاض ــام جع ــه اته ــان ب ــول قنبری رس
ــه  ــه موضــوع ب ــه رســیدگی ب ــوده ک ــر نم کیف
ــرای  ــیدگی ب ــت رس ــاع ووق ــعبه ارج ــن ش ای
09:00صبــح  ســاعت    96/10/03 مورخــه 
تعییــن گردیــده اســت .باعنایــت بــه مجهــول 
ــم  ــه مته ــی ب ــدم دسترس ــودن وع ــکان ب الم
ودراجــرای مقــررات مــواد 115و180 قانــون 
آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی وانقــاب 
در امــور کیفــری مراتــب یــک نوبــت  منتشــر 
ــرر  ــت مق ــام اوق ــاع از اته ــت دف ــم جه تامته
ــت  ــابی دروق ــهر انتس ــری دوش در دادگاه کیف
مقــرردر دادگاه حاضــر گردد.بدیهــی اســت 
در صــورت عــدم حضــور ،مطابــق مقــررات 
ــد . ــد آم ــل خواه ــه عم ــی ب ــیدگی غیاب رس

کیفــری  دادگاه  متصــدی  م/الــف۲4960 
ــان  ــهر اصفه ــری دوش ــعبه 104 دادگاه کیف ش

)104جزایــی ســابق (-ســعید احمــدی

ابالغیه
شماره اباغنامه : 9610106۷9۷۲00835

شــماره پرونــده 969986۷9۷۲0064۲ شــماره 
بایگانــی شــعبه : 96064۲ تاریــخ تنظیــم 
96/08/06 مشــخصات ابــاغ شــونده حقیقــی 
المــکان  مجهــول  زاده  یوســف  احســان   :
اص  حضــور  حضور96/09/۲1محــل  تاریــخ 
خ ســجاد – خ آیــت الــه اربــاب روبــروی 
ــا  ــاختمان صب ــب س ــور جن ــی پ ــه نیل مدرس
ــاعت  ــور 96/10/۲1 س ــخ حض ــاک 5۷ تاری پ
ــد  ــوی محم ــوص دع ــور : 16:00 در خص حض
ــت  ــما در وق ــت ش ــه طرفی ــه دادی ب ــا ال رض
ــن شــعبه  ــت رســیدگی در ای ــوق جه ــرر ف مق

ــوید .  ــر ش حاض
م الــف ۲5065 دفتــر شــعبه4۲ حقوقــی 
شــورای حــل اختــاف اصفهــان  مجتمــع  
شــماره یــک شهرســتان اصفهــان  دفتــر 
شــعبه 4۲مجتمــع شــماره یــک شــهر ســتان 

اصفهــان 

ابالغیه
شماره اباغنامه : 9610106۷956003۲1

 9609986۷9560056۷ پرونــده  شــماره 
شــماره بایگانــی شــعبه : 96056۷ تاریــخ 
تنظیــم :96/08/0۷ مشــخصات ابــاغ شــونده 
ــکان  ــول الم ــرو ازاد مجه ــی س ــی : عل حقیق
اص  حضــور  حضور96/10/09محــل  تاریــخ 
خ ســجاد – خ آیــت الــه اربــاب روبــروی 
ــا  ــاختمان صب ــب س ــور جن ــی پ ــه نیل مدرس
ــاعت  ــور 96/10/09 س ــخ حض ــاک 5۷ تاری پ
ــها  ــوی ش ــوص دع ــور : 16:30 در خص حض
ــت  ــما در وق ــت ش ــه طرفی ــان ب کاتوزی

ــعبه  ــن ش ــیدگی در ای ــت رس ــوق جه ــرر ف مق
ــوید .  ــر ش حاض

ــورای  ــی ش ــعبه ۲6 حقوق ــف ۲4944  ش م ال
حــل اختــاف اصفهــان  مجتمــع  شــماره یــک 

شهرســتان اصفهــان 

آگهی وقت رسیدگی و دادخواست 
وضمائم به آقای بهزاد حبیبی

 961010035۲409۲43  : اباغنامــه  شــماره 
 950998035۲400۷46  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   9509۲1  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
ــاوی  ــول قض ــان رس ــم : 96/08/01 خواه تنظی
بهــزاد  خوانــده  طرفیــت  بــه  دادخواســتی 
حبیبــی بــه خواســته مطالبــه وجــه و خســارت 
دادرســی و تاخیــر تادیــه  مطــرح کــه بــه ایــن 
ــه  ــده کاس ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ش
دادگاه    ۲4 شــعبه   950998035۲400۷46
عمومــی حقوقــی  مجتمــع امــور تجــاری و 
ــت  ــت و وق ــان ثب ــتان اصفه ــی شهرس بازرگان
رســیدگی بــه تاریــخ 96/10/18ســاعت 11:00 
تعییــن  شــده اســت کــه حســب دســتور 
ــن  ــون آیی ــاده ۷3 قان ــق موضــوع م دادگاه طب
دادرســی مدنــی  بعلــت مجهــول المــکان 
بــودن خوانــده  و در خواســت خواهــان مراتــب 
ــار  ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ی
آگهــی مــی شــود تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه 
پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه 
مراجعــه  و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت 
و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر 

ــردد . گ
ــعبه  ــی ش ــیدادگاه حقوق ــف ۲5044 منش م ال
شهرســتان  حقوقــی  عمومــی  ۲4دادگاه 

اصفهــان –محمــد رضــا پیشــقدم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست وضمائم به جواد کریمی  

وستناکی فرزند  عبداله  
 9610106۷9690083۷  : اباغنامــه  شــماره 
 9609986۷96900315  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   960315  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
تنظیــم : 96/08/06 خواهــان فرهــاد طالــب 
ــده جــواد  ــه طرفیــت خوان ــژاد دادخواســتی ب ن
ــه  ــرح ک ــه  مط ــته مطالب ــه خواس ــی  ب کریم
ــده  ــه شــماره پرون ــن شــعبه ارجــاع و ب ــه ای ب
  39 شــعبه   9609986۷96900315 کاســه 
اصفــان  اختــاف  حــل  شــورای  حقوقــی 
)مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم (  ثبــت و 
ــاعت  ــخ 96/09/19س ــه تاری ــیدگی ب ــت رس وق
1۷:00 تعییــن  شــده اســت کــه حســب دســتور 
ــن  ــون آیی ــاده ۷3 قان ــق موضــوع م دادگاه طب
دادرســی مدنــی  بعلــت مجهــول المــکان 
بــودن خوانــده  و در خواســت خواهــان مراتــب 
ــار  ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ی
آگهــی مــی شــود تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه 

پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه 
مراجعــه  و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت 
و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر 

ــردد . گ
ــورای  ــعبه ش ــئول دفترش ــف ۲5055 مس م ال
حــل اختــاف شــعبه 39حقوقــی شــورای حــل 
ــع  ــهدای مداف ــع ش ــان )مجتم ــاف اصفه اخت

ــا اقــارب پرســت. حــرم (-مین

آگهی وقت رسیدگی و دادخواست 
وضمائم به آقای / خانم سعید 

پیرودین  نبی
 9610100350408304  : اباغنامــه  شــماره 
 9609980350400488  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   960564  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
ــیفی  ــی س ــان عیس ــم :96/08/0۷ خواه تنظی
فرزنــد رمضــان بــه وکالــت )آقــای جبــار 
ــده  ــت خوان ــه طرفی ــتی ب ــی (دادخواس مبارک
ــه  ــه خواســته مطالب ــی  ب ــن نب ســعید پیرودی
ــورخ 6-۲9- ــه  م ــرار داد و توافقنام ــه ) ق وج
1395 بــه انضمــام جمیــع خســارات دادرســی 
و تاخیــر تادیــه و حــق الوکالــه وکیــل بــه مبلــغ 
ــی   ــارت دادرس ــه خس ــال مطالب 6000000000 ری
مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره 
ــعبه  ــه 9609980350400488 ش ــده کاس پرون
شهرســتان  حقوقــی   و  عمومــی  دادگاه    4
مــورخ  رســیدگی  وقــت  و  ثبــت  اصفهــان 
ــب  ــه حس ــن  ک ــاعت 11:30 تعیی 96/10/۲۷س
دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده ۷3قانــون 
آییــن دادرســی مدنــی  بعلــت مجهــول المــکان 
بــودن خوانــده  و در خواســت خواهــان مراتــب 
ــار  ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ی
آگهــی مــی شــود تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه 
پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه 
مراجعــه  و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت 
و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر 

ــردد  گ
دادگاه   4 شــعبه  منشــی   ۲5005 الــف  .م 
عمومــی حقوقــی شــهر ســتان اصفهــان – 

ترابــی  حســین 

وقت رسیدگی 
شهرســتان  وانقــاب  عمومــی  دادســرای 
اصفهــان بــه موجــب کیفــر خواســت درپرونــده 
کاســه 9609980364800350و960۷94ک118 
ــه  ــی علی ــرک الدان ــی ت ــای مرتض ــکایت آق ش
آقــای علیرضــا جــان نثــاری فرزنــد جــواد 
بــه اتهــام توهیــن تقاضــای کیفــر نمــوده 
ــعبه  ــن ش ــه ای ــوع ب ــه موض ــیدگی ب ــه رس ک
مورخــه  بــرای  رســیدگی  ووقــت  ارجــاع 
96/09/۲6ســاعت 8:30تعییــن گردیــده اســت 
ــدم  ــودن وع ــکان ب ــول الم ــه مجه ــت ب .باعنای
دسترســی بــه متهــم ودر اجــرای مقــررات 

مــواد 344قانــون آئیــن دادرســی دادگاههــای 
عمومــی وانقــاب در امــور کیفــری مراتــب 
یــک نوبــت منتشــر تــا متهــم جهــت دفــاع از 
اتهــام انتســابی در وقــت مقــرر در دادگاه حاضر 
ــور  ــدم حض ــورت ع ــت در ص ــی اس گردد.بدیه
ــل  ــه عم ــی ب ــررات رســیدگی غیاب ــق مق ،مطاب

خواهدآمــد 
.۲495۷م/الــف  شــعبه 118 دادگاه کیفــری  

ــان  دو اصفه

آگهی وقت رسیدگی و دادخواست 
وضمائم به آقای / خانم نیما جودکی   

فرزند  منوچهر  
 96101003541050۲9  : اباغنامــه  شــماره 
 96099803599000۷6  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   960۷60  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
تابــان  رســول  : 96/08/30 شــاکی  تنظیــم 
ــال  ــع م ــال مناف ــر انتق ــر ب ــکایتی دای ــر ش مه
بــه طرفیــت خوانــده نیمــا جودکــی مطــرح کــه 
ــده  ــه شــماره پرون ــن شــعبه ارجــاع و ب ــه ای ب
  115 شــعبه   96099803599000۷6 کاســه 
دادگاه کیفــری دو مجتمــع امــور تجــاری و 
ــی  ــان-)115 جزای ــتان اصفه ــی شهرس بازرگان
ســابق (مجتمــع شــهید بهشــتی   ثبــت و 
ــخ 96/90/۲5ســاعت  ــه تاری وقــت رســیدگی ب
9:30 تعییــن  شــده اســت کــه حســب دســتور 
ــن  ــون آیی ــاده ۷3 قان ــق موضــوع م دادگاه طب
دادرســی مدنــی  بعلــت مجهــول المــکان 
بــودن خوانــده  و در خواســت خواهــان مراتــب 
ــار  ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ی
آگهــی مــی شــود تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه 
پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه 
مراجعــه  و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت 
و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر 

ــردد . گ
م الــف ۲4958 دادگاه کیفــری  شــعبه 115 
دادگاه کیفــری دو شــهراصفهان-)115- جزایــی 

ســابق ( مجتمــع شــهید بهشــتی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
وانقــاب  عمومــی  دادســرای 
موجــب  بــه  اصفهــان  شهرســتان 
کاســه  درپرونــده  خواســت  کیفــر 
 118 960698ک 96099803646008۷8و
مولوی هارونــی  کیــوان  آقــای  شــکایت 
ــراد  ــام ای ــه اته ــی  ب ــای رضا هارون ــه آق علی
صدمــه بدنــی عمــدی تقاضــای کیفــر نمــوده 
ــعبه  ــن ش ــه ای ــوع ب ــه موض ــیدگی ب ــه رس ک
مــورخ  بــرای  رســیدگی  ووقــت  ارجــاع 
گردیــده  8:30تعییــن  96/09/۲0ســاعت 
المــکان  مجهــول  بــه  .باعنایــت  اســت 
ودر  متهــم  بــه  دسترســی  وعــدم  بــودن 
اجــرای مقــررات مــواد 344قانــون آئیــن 
دادرســی دادگاههــای عمومــی وانقــاب در 

ــر  ــت منتش ــک نوب ــب ی ــری مرات ــور کیف ام
ــا متهــم جهــت دفــاع از اتهــام انتســابی در  ت
ــی  ــر گردد.بدیه ــرر در دادگاه حاض ــت مق وق
،مطابــق  عــدم حضــور  در صــورت  اســت 
 مقــررات رســیدگی غیابــی بــه عمــل خواهــد

آمد 
ــری   ــف  شــعبه 118 دادگاه کیف .۲4956 م/ال

دو اصفهــان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شهرســتان  وانقــاب  عمومــی  دادســرای 
خواســت  کیفــر  موجــب  بــه  اصفهــان 
 9609980365300696 درپرونــده 
مهیــن  خانــم  و960۷۷5ک118شــکایت 
علیــه  :عزیــزهللا   فرزنــد  رفیعــی  دخــت 
ــه  ــین ب ــد حس ــان فرزن ــود محب ــای محم آق
ــر  ــای کیف ــر تقاض ــاق همس ــرک انف ــام ت اته
ــن  ــه ای ــوع ب ــه موض ــیدگی ب ــه رس ــوده ک نم
شــعبه ارجــاع ووقــت رســیدگی بــرای مورخــه 
96/09/۲1ســاعت 8:30تعییــن گردیــده اســت 
.باعنایــت بــه مجهــول المــکان بــودن وعــدم 
ــررات  ــرای مق ــم ودر اج ــه مته ــی ب دسترس
مــواد 344قانــون آئیــن دادرســی دادگاههــای 
ــب  ــری مرات ــور کیف ــاب در ام ــی وانق عموم
ــاع  ــت دف ــم جه ــا مته ــت منتشــر ت ــک نوب ی
ــرر در دادگاه  ــت مق ــابی در وق ــام انتس از اته
ــدم  ــی اســت در صــورت ع حاضــر گردد.بدیه
حضــور ،مطابــق مقــررات رســیدگی غیابــی بــه 
ــعبه  ــف  ش ــد .۲4953 م/ال ــل خواهدآم عم

118 دادگاه کیفــری  دو اصفهــان 

آگهی وقت رسیدگی و دادخواست 
وضمائم به آقای / خانم مسعود 

نوروزی   فرزند  رضا  
شــماره اباغنامه 9610106۷963018۲6شــماره 
شــماره   9609986۷96300۷95  : پرونــده 
بایگانــی شــعبه : 960۷96 تاریــخ تنظیــم 
محمــد  آقــای  خواهــان   96/08/0۷  :
زارعــی  )مرتضــی  وکالــت  بــا  منصــوری 
بــه  (دادخواســتی  قانعیــان  ،مرتضــی 
طرفیــت خوانــده آقــای مســعود نــوروزی بــه 
ــه ایــن  خواســته مطالبــه وجــه مطــرح کــه ب
ــه  ــده کاس ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ش
ــی  ــعبه 33  حقوق 9609986۷96300۷95 ش
شــورای حــل اختــاف اصفهــان )مجتمــع 
وقــت  و  (ثبــت  حــرم  مدافــع  شــهدای 
رســیدگی بــه تاریــخ 96/09/۲9ســاعت 10:30 
ــتور  ــب دس ــه حس ــت ک ــده اس ــن  ش تعیی
دادگاه طبــق موضــوع مــاده ۷3 قانــون آییــن 
دادرســی مدنــی  بعلــت مجهــول المــکان 
بــودن خوانــده  و در خواســت خواهــان مراتب 
ــار  ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ی
آگهــی مــی شــود تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه 
پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه 
مراجعــه  و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود 

نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت 
و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر 

ــردد . گ
ــر شــعبه شــورای  ــف ۲5016 مســئول دفت م ال
حــل اختــاف شــعبه 33 حقوقــی شــورای 
حــل اختــاف اصفهــان )مجتمــع شــهدای 

ــرم ( ــع ح مداف

دادنامه 
کاســه پرونــده 9508۷3شــماره د ادنامــه 
96099۷6۷9540069۷-96/0۷/۲5مرجــع  :
رسیدگی:شــعبه ۲4 شــورای حــل اختــاف 
– قریشــی  :آرمــان  خواهــان  اصفهــان 
ــگاه  ــال –فروش ــیر یخچ ــوی مش ــف ک خ هات
– نــوروزی  زرنگارخوانده:شــهناز  فــرش 
:مطالبــه  خواســته  المــکان  مجهــول 
وجــه دوفقــره چــک بشــماره 418966بــه 
95/0۷/30و418965بتاریــخ  تاریــخ 
95/08/30گردشــکار:پس از ارجــاع پرونــده 
ــوق  ــه ف ــه کاس ــت آن ب ــعبه وثب ــن ش ــه ای ب
نظریــه  واخــذ  قانونــی  تشــریفات  وطــی 
مشــورتی امضاءقاضــی شــورا ختــم رســیدگی 
ــدور  ــه ص ــادرت ب ــی مب ــرح آت ــام وبش را اع
رای مــی نمایــد:رای شــورا درخصــوص دعــوی 
ــوروزی  :آرمــان قریشــی بــه طرفیــت شــهناز ن
ــه شــماره  ــه وجــه چــک ب ــه خواســته مطالب ب
ــخ  ــخ 95/0۷/30و418965بتاری 418966بتاری
ناحیــه  از  تقدیمــی  95/08/30بانــک ســپه 
ــه  ــن ب ــتقرار دی ــر اس ــت ب ــه دالل ــان ک خواه
ــته  ــده داش ــده خوان ــر عه ــته ب ــزان خواس می
ــد مدعــی  وبقاءاصــول مســتندات مذکــور در ی
ــده  ــه خوان ــتغال ذم ــن واش ــت بربقاءدی دالل
واســتحقان خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد.
ــال  ــری درقب ــاع موث ــده دف ــون خوان ــذا چ ل
ــی  ــته ودلیل ــل نداش ــه ،محم ــوی مطروح دع
بربرائــت ذمــه خــود اقامــه وارائــه نکرده اســت 
198،515،519،5۲۲قانــون  مــاده  مســتندابه 
آییــن دادرســی مدنــی دعــوی مطروحــه را وارد 
وثابــت دانســته وحکــم بــر محکومیــت خوانده 
بــه پرداخــت مبلــغ ----/۲0/000/000میلیــون 
ریــال بابــت وچــه چــک واصــل خواســته مــورد 
دعــوی ومبلــغ ----/۷۷0/000ریــال بابــت 
ــه از  ــر تادی ــارت تاخی ــی وخس ــه دادرس هزین
ــر  ــم ب ــرای حک ــان اج ــخ 95/0۷/30تازم تاری
اســاس آخریــن شــاخص بانــک مرکــزی 
ــق  ــی و در ح ــر آگه ــامی ونش ــوری اس جمه
خواهــان صــادر واعــام مینمایــد .رای صــادره 
غیابــی وبیســت روز پــس از ابــاغ قابــل 
واخواهــی ودر ایــن شــعبه وبیســت روز دیگــر 
ــد خواهــی در محاکــم  ــل تجدی پــس ازآن قاب
ــی  ــان م ــتان اصفه ــی شهرس ــی حقوق عموم

ــد  باش
حــل  شــورای  قاضــی   ۲5049 .م/الــف   
ــان  ــی اصفه ــوزه قضائ ــعبه ۲4 ح ــاف ش اخت

گازری  –حســین 

دادنامه 
960659شــماره  پرونــده  کاســه 
:96099۷6805301۲43درتاریــخ  دادنامــه 
 53 شــعبه  رســیدگی  96/08/04مرجــع 
شــورای حــل  اختــاف اصفهــان خواهــان 
:صــادق عبیــات نشــانی اهــواز کوچــه عبــدا...
مــادن آبــاد ســمیع ۲-پ۷ خوانده:1-حجــت 
ــان  ــان خیاب ــانی :اصفه ــی نش ــده چ زارع بی
ــازار عقیــق  ابــن ســینا جنــب پمــپ بنزیــن ب
ــول  ــاکی  مجه ــل س ــد 4۲و۲-عبدالجلی واح
المــکان خواســته : اعتــراض ثالــث گردشــکار 
:پــس از ارجــاع پرونــده بــه ایــن شــعبه وثبت 
آن بــه کاســه فــوق وطــی تشــریفات قانونــی 
و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــاء قاضــی شــورا 
ختــم رســیدگی رااعــام وبشــرح زیــر مبــادرت 
قاضــی  نمایــد))رای  مــی  صــدوررای  بــه 
ــای  ــث آق ــراض ثال شــورا(( درخصــوص  اعت
ــده  ــت زارع بی ــت حج ــات بطرفی ــادق عبی ص
چــی )خواهــان پرونــده بــدوی (وعبدالجلیــل 
ــه  ــته ب ــن خواس ــرار تامی ــبت بق ــاکی نس س
شــماره 518مــورخ 95/08/10بدیــن شــرح 
ارائــه  بــا  ثالــث  معتــرض  خواهــان  کــه 
قولنامــه عــادی مــورخ 93/04/۲4وکالــت 
1393/04/۲5بــه  مــورخ  خــودرو  فــروش 
شــماره ۲۲594کــه مدعــی اســت خــودرو 
مــورد توقیــف در تاریــخ 93/04/۲4خریــداری 
گ  وبــر  خــودرو  وکالــت  اســت  نمــوده 
وکالــت  وهمچنیــن  نامــه  وبیمــه  ســند 
ــرض  ــان معت ــام خواه ــه ن ــاک ب ــض پ تعوی
ــه  ــت ب ــا عنای ــورا ب ــال ش ــی الح ــث عل ثال
اســتنادی  دادهــای  قــرار  مصــدق  کپــی 
تعویــض  88/10/05و93/4/۲4ووکالــت 
پــاک شــماره ۲۲594مــورخ 93/04/۲5کــه 
بــه  بــدوی  پرونــده  در  خوانــده  ازســوی 
ــز  ــت ونی ــده اس ــه گردی ــث ارائ ــرض ثال معت
اســتعام واصلــه ازبیمــه کوثــر ورویــت فیــش 
تاریــخ  از  همگــی  خافــی کــه  پرداخــت 
93/06/01 توســط معتــرض پرداخــت گردیــده 
تصــرف  بــه  باتوجــه  همچنیــن  و  اســت 
ــد  ــودرو پرای ــل وکارت خ ــه اتومبی ــرده ب نامب
وباتوجــه بــه عــدم حضــور خوانــدگان اعتــراض 
نامبــرده را وارد تشــخیص وبــه اســتناد مــاده 
146،14۷قانــون اجــرای احــکام مدنــی حکــم 
ــماره  ــه ش ــد ب ــودرو پرای ــف از خ ــع توقی بررف
14وتحویــل  ۲81ص۲3ایــران  انتظامــی 
آن بــه تصــرف را صادرواعــام مــی نمایــد 
خواهــان مــی توانــد چنانچــه امــوال بــا 
ــه  ــت آورد ب ــوی بدس ــده دع ــارض از خوان مع
ــق  ــای توفی ــی وتقاض ــکام معرف ــرای اح اج
آن را بنمایــد رای صــادره ظــرف مــدت ۲0روز 
ــی  ــر خواه ــد نظ ــل تجدی ــاغ قاب ــس از اب پ
اصفهــان حقوقــی  عمومــی  محاکــم   در 

 می باشد .
ــف ۲49۷۷قاضــی شــعبه 53 شــورای  م/ال

حــل اختــاف اصفهــان

امروز شنبه 20 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 573 روزنامه

هنر معرق چوب

،،
ایــن مربــی قــرآن طــی ایــن ســال ها و 
بــدون داشــتن هیــچ  ادعایــی به ویــژه در 
زمینه دریافت حق الزحمه، برنامه های 
مختلفــی را دربــاره آمــوزش قــرآن در 
بندهای مختلف زندان اوین اجرا کرده



اطالعرسانی8
آگهی احضار  

نظــر بــه اینکــه در قــرار عــدم صالحیــت ارســالی 
عمومــی  دادســرای  8دادیــاری  شــعبه  از 
1-محمــد  علیــه  احمــدی  مجیــد  شــکایت 
ــاهمیرزایی  ــد ش ــد 2-محم ــد احم داراب فرزن
الــه 3-محمــد مهــدی روش  فرزند:حجــت 
ــن  ــرف ای ــی از ط ــن صالح ــفیدان 4-بنیامی س
دادگاه در پرونــده  کالســه 960033ک120بــه 
اتهــام ســرقت تحــت رســیدگی قــرار گرفتــه کــه 
در مــورخ 96/10/04ســاعت 8:30 صبــح جلســه 
رســیدگی تعییــن شــده اســت بــه واســطه 
ــیله در  ــت بدینوس ــل اقام ــودن مح ــوم نب معل
دادرســی  آییــن  مــاده 344قانــون  اجــرای 
کیفــری مراتــب بــه نامبــرده ابــالغ تابــه همــراه 
ولــی و پــدر خــود ظــرف موعــد مقــرر فــوق در 
شــعبه 120کیفــری 2جهــت رســیدگی بــه اتهــام 
ــورت  ــردد در ص ــر گ ــود حاض ــاع از خ وارده ودف
ــوم  ــی معل عــدم حضــور در جلســه اقــدام قانون

ــردد. ــد گ خواه
 120 شــعبه  کیفــری  دادگاه  م/الــف24939 
دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان ) 120 جزایــی 

ــابق( س

آگهی احضار متهم 
ــر  ــود کیف ــرض وج ــا ف ــه دادگاه ب ــوط ب ) مرب
خواســت ( محاکــم کیفــری دو دادگســتری 
شهرســتان اصفهــان بــه موجــب کیفــر خواســت 
درپرونــده کالســه 961079بــرای حمیــد خیــری 
ــای  ــو تقاض ــا چاق ــی ب ــدرت نمای ــام ق ــه اته ب
ــه  ــوع ب ــه موض ــیدگی ب ــه  رس ــوده ک ــر نم کیف
ایــن شــعبه ارجــاع ووقــت رســیدگی بــرای 
مورخــه 96/09/28ســاعت 09:0صبــح تعییــن 
ــول المــکان  ــه مجه ــت ب ــده اســت .باعنای گردی
اجــرای  ودر  متهــم  بــه  دسترســی  وعــدم 
مقــررات مــواد 115و180قانــون آئیــن دادرس 
ــری  ــور کیف ــالب ام ــی وانق ــای عموم د ادگاه ه
ــت  ــم جه ــا مته ــر ت ــت منتش ــک نوب ــب ی مرات
دفــاع از اتهــام انتســابی دروقــت مقــرر در دادگاه 
ــدم  ــورت ع ــت درص ــی اس ــردد بدیه ــر گ حاض
ــه  ــی ب ــررات رســیدگی غیاب ــق مق حضــور ،مطاب

ــد. ــد آم ــل خوه عم
م/الــف25058 متصــدی دادگاه کیفــری شــعبه 
 104( اصفهــان  شــهر  دو  104دادگاه کیفــری  

ــدی ــعید احم ــی سابق(-س جزای

دادنامه
دادنامــه  : 96/1026 شــماره  پرونــده کالســه 
حــل  شــورای  دوم  شــعبه   96/06/11-492
ــه  ــدی ب ــا احم ــان : رض ــوار خواه ــالف برخ اخت
ــد از  ــاد بع ــت آب ــی دول ــه صنعت ــانی منطق نش
بیمارســتان 46 کارخانــه ســنگبری احمــدی 
وکیــل : امیــر حســین ضرابــی بــه نشــانی میمــه 
ــه  ــتان فاطم ــروی بیمارس ــظ روب ــان حاف خیاب
زهــرا کوچــه شــهید ضرابــی پ 69 خوانــده: 
ــکان  ــول الم ــانی مجه ــه نش ــری ب ــیه صاب آس
خواســته مطالبــه شــورا بــا توجــه بــه محتویــات 
ــرح  ــه ش ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس ــده خت پرون

ــد ــی نمای ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــر مب زی
ــا  ــان رض ــوی خواه ــوص دع ــورا در خص رای ش
بــه  صابــری  آســیه  طرفیــت  بــه  احمــدی 
ــال وجــه  ــغ 60000000   ری ــه مبل خواســته مطالب
و   89/08/20-20000000 بــه  چــک  فقــره   3
20000000-89/07/15 و 20000000-89/06/15 بــا 
ــر  ــارت تاخی ــی و خس ــه دادرس ــاب هزین احتس
تادیــه در خصــوص اصــل دعــوی نظــر بــه مفــاد 
مالحظــه  و  خواهــان  تقدیمــی  دادخواســت 
تصویــر مصــدق چــک مســتند دعــوی و گواهــی 
عــدم پرداخــت آن و ایــن کــه خوانــده علیرغــم 
ــی و انتظــار کافــی در شــورا حاضــر  ــالغ قانون اب
نگردیــده و نســبت بــه خواســته خواهــان ایــراد 
ــه  ــت ذم ــر برائ ــی ب ــوده و دلیل و اعتراضــی ننم
ــان  ــای خواه ــذا ادع ــوده ل ــه ننم ــش ارائ خوی
مســتندا  و  داده  تشــخیص  ثابــت  و  وارد  را 
ــارت و 1291 و 1301  ــون تج ــواد 249 قان ــه م ب
قانــون مدنــی و 198 و 519 و 522 قانــون آئیــن 
دادرســی مدنــی و مــواد 310 و 313 قانــون 
تجــارت خوانــده را بــه پرداخــت مبلــغ 60000000 
ــال  ــغ -ری ــته و مبل ــل خواس ــت اص ــال باب ری
بابــت هزینــه دادرســی و نیــز پرداخــت خســارت 
ــا تاریــخ  تاخیــر تادیــه از تاریــخ صــدور چــک ت
اجــرای حکــم بــر مبنــای نــرخ تــورم بــر اســاس 
شــاخص اعالمــی از ســوی بانــک مرکــزی کــه 
توســط اجــرای احــکام محاســبه خواهــد شــدبه 
ــه مبلــغ 2100000  ــه وکیــل ب انضمــام حــق الوکال
ــد .  ــی نمای ــوم م ــان محک ــال در حــق خواه ری
ــی اســت و ظــرف بیســت روز  رای صــادره غیاب
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن شــورا 
و ســپس ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر 
در دادگاه عمومــی دولــت آبــاد برخــوار مــی 

باشــد. 
یــک   شــماره  مجتمــع  دوم  شــعبه  دفتــر 

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

5/37/838/م الــف بــه تاریــخ 96/08/14

دادنامه
دادنامــه  شــماره   96/269  : پرونــده کالســه 
حــل  شــورای  دوم  شــعبه   96/08/06-622
ــری  ــین طاه ــان : حس ــوار خواه ــالف برخ اخت
ــی کوچــه  ــوار طالقان ــاد بل ــت آب ــه نشــانی دول ب
طاهــر پ 64 خوانــده: حمیدرضــا آخونــدی 
ــه  ــه نشــانی مجهــول المــکان خواســته مطالب ب
ــم  ــده خت ــات پرون ــه محتوی ــه ب ــا توج ــورا ب ش
رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه 
ــد رای شــورا در خصــوص  صــدور رای مــی نمای
دعــوی خواهــان حســین طاهــری بــه طرفیــت 
حمیدرضــا آخونــدی بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 
ــه  ــفته ب ــره س ــک فق ــه ی ــال وج 100000000   ری

هزینــه  احتســاب  بــا   94/02/15-100000000
دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه در خصــوص 
دادخواســت  بــه مفــاد  نظــر  اصــل دعــوی 
ــدق  ــر مص ــه تصوی ــان و مالحظ ــی خواه تقدیم
حوالــه مســتند دعــوی و گواهــی عــدم پرداخــت 
آن و ایــن کــه خوانــده علیرغــم ابــالغ قانونــی و 
انتظــار کافــی در شــورا حاضــر نگردیده و نســبت 
بــه خواســته خواهــان ایــراد و اعتراضــی ننمــوده 
و دلیلــی بــر برائــت ذمــه خویــش ارائــه ننمــوده 
لــذا ادعــای خواهــان را وارد و ثابــت تشــخیص 
ــارت  ــون تج ــواد 249 قان ــه م ــتندا ب داده و مس
و 1291 و 1301 قانــون مدنــی و 198 و 519 و 
ــده را  ــی خوان ــی مدن ــن دادرس ــون آئی 522 قان
بــه پرداخــت مبلــغ 100000000 ریــال بابــت اصــل 
ــه  ــت هزین ــال باب ــغ 2190000ری ــته و مبل خواس
دادرســی و نیــز پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه 
از تاریــخ صــدور چــک تــا تاریــخ اجــرای حکــم 
ــاخص  ــاس ش ــر اس ــورم ب ــرخ ت ــای ن ــر مبن ب
ــط  ــه توس ــزی ک ــک مرک ــوی بان ــی از س اعالم
اجــرای احــکام محاســبه خواهــد محکــوم مــی 
نمایــد . رای صــادره غیابــی اســت و ظــرف 
ــی در  ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
همیــن شــورا و ســپس ظــرف بیســت روز قابــل 
تجدیــد نظــر در دادگاه عمومــی دولــت آبــاد 

برخــوار مــی باشــد. 
یــک   شــماره  مجتمــع  دوم  شــعبه  دفتــر 

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

5/37/834/م الــف بــه تاریــخ 96/08/13

آگهی احضار متهم
ــد  ــی فرزن ــران لطف ــای کام ــه آق ــه اینک ــر ب نظ
عبدالرضــا  بــه اتهــام خیانــت در امانــت از طــرف 
ایــن شــعبه در پرونــده کالســه 960975/ج 102 
تحــت تعقیــب اســت وقــت رســیدگی آن بــرای 
تعییــن   08:30 ســاعت   1396/09/19 تاریــخ 
گردیــده و بــا توجــه بــه اینکــه ابــالغ احضاریــه 
ــودن محــل اقامــت  ــه وی بواســطه مجهــول ب ب
ــیله  ــد بدینوس ــی باش ــن نم ــه ممک ــار الی مش
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــاده 174 قان ــرای م در اج
کیفــری مراتــب بــه نامبــرده ابــالغ تــا در تاریــخ 
فــوق در شــعبه 102 جزایــی برخــوار جهــت دفــاع 
از خــود حاضــر گــردد در صــورت عــدم حضــور 

ــی معمــول خواهــد شــد. ــدام قانون اق
شعبه 102 دادگاه کیفری دو برخوار

ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
5/37/810/م الــف بــه تاریــخ 96/08/07

دادنامه
خواهــان: آقــای حمســد کثیــری دولــت آبــادی 
ــروزان  ــای رضــا ف ــت آق ــا وکال ــد ب ــد احم فرزن
ــاد  ــه نشــانی دولــت آب ــه ب ــد ولــی ال مهــر فرزن
ــن  ــش ب ــب دادگســتری نب ــازان جن ــوار جانب بل
بســت کوهســتان پ 115 و آقــای امیــر حســین 
مهــرداد امرالهــی فرزنــد احمــد بــه نشــانی 
ــاد بلــوار جانبــازان جنــب دادگســتری  دولــت ّآب
ــد علــی  ــده : آقــای ســعید نیکبخــت فرزن خوان
ــته  ــکان خواس ــول الم ــانی مجه ــه نش ــر ب اکب
هــا: 1- مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه 2- 
ــت... رای دادگاه در خصــوص  ــه وجــه باب مطالب
دادخواســت آریــاالی حمیــد کثیــری دولــت 
ــر و  ــروزان مه ــای رضــا ف ــت آق ــا وکال ــادی ب آب
امیــر حســین مهــرداد امرالهــی بطرفیــت آقــای 
مبلــغ  مطالبــه  بخواســته  نیکبخــت  ســعید 
ــک  ــره چ ــک فق ــه ی ــت وج ــال باب 70000000 ری
ــا  ــورخ 94/04/30 ب ــماره 088896/60 م ــه ش ب
ــدق  ــی مص ــت کپ ــرح دادخواس ــه ش ــه ب توج
چــک و گواهــی عــدم پرداخــت کــه توســط 
خواهــان ارائــه گردیــده و عــدم حضــور خوانــده 
ــه  ــالغ اخطاری ــم اب در جلســات دادرســی علیرغ
ــذا  ــه علیه ــال الیح ــدم ارس ــی و ع ــر آگه و نش
ــتناد  ــه اس ــخیص و ب ــان وارد تش ــوی خواه دع
مــواد 310 و 312 و 313 قانــون تجــارت و 198 و 
515 و 522 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی حکــم 
ــام  ــه انضم ــر ب ــوق الذک ــغ ف ــت مبل ــه پرداخ ب
ــه از  ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس ــه دادرس هزین
تاریــخ ســر رســید چــک لغایــت زمــان اجــرای 
ــا و  ــای کااله ــاالنه به ــاخص س ــق ش ــم طب حک
ــه وکیــل طبــق  خدمــات مصرفــی و حــق الوکال
تعرفــه توســط خوانــده در حــق خواهــان صــادر 
و اعــالم مــی گــردد رای صــادره غیابــی و ظــرف 
ــن  ــی در ای ــالغ واخواه ــس از اب ــت روز پ بیس
دادگاه و ظــرف بیســت روز دیگــر قابــل تجدیــد 

ــز اســتان اســت.  ــر در مرک نظ
حقوقــی  عمومــی  دادگاه  دوم  شــعبه  دفتــر 

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

5/37/841/م الــف بــه تاریــخ 96/08/14

دادنامه 
 9609970354200561  : دنامــه  دا  شــماره 
شــماره   96/4/24  : تنظیــم  تاریــخ 
شــماره   9309980358800829 پرونــده 
930880پرونــده کالســه   : شــعبه  بایگانــی 
دادگاه   116 شــعبه   9309980358800829
ــی  کیفــری دو مجتمــع امــور تجــاری و بازرگان
ســابق(  جزایــی   116( اصفهــان  شهرســتان 
ــماره 9609970354200561  ــای ش ــم نه تصمی
960شــاکی:اداره جهــاد کشــاورزی اصفهــان بــا 
نمایندگــی خانــم راحلــه ســواری دهقــی فرزنــد 
ــان -  ــان اصفه ــانی اصفه ــه نش ــی ب ــا عل رض
ــاد  ــت جه ــر -مدیری ــی - خ منوچه خ فردوس
کشــاورزی متهــم : خانــم معصومــه پورهــادی 
ــد بیــژن مجهــول المــکان  اتهــام:  ــار فرزن آبکن
تغییــر غیرمجــاز کاربــری اراضــی زراعــی و باغها 
ــات  ــی محتوی ــس از بررس ــکار دادگاه پ گردش
ــت  ــا ایتعان ــم رســیدگی اعــالم و ب ــده خت پرون
ــه  ــادرت ب ــر مب ــرح زی ــال بش ــد متع از خداون

ــوص  ــدر خص ــد.رای دادگاه ــدور رای مینمای ص
ــد  ــاری فرزن ــادی آب کن ــه پوره ــام معصوم اته
ــری  ــی کارب ــر غیرقانون ــر تغیی ــر ب ــر ب بیــژن دائ
210 متــر مربــع از اراضــی زراعــی موضــوع 
اداره جهــاد کشــاورزی  و گــزارش  شــکایت 
پرونــده  محتویــات  بــه  نظــر  اصفهــان 
کیفرخواســت دادســرای عمومــی و انقــالب 
ــاد کشــاورزی و اســناد  ــزارش جه ــان ، گ اصفه
انتظامــی  تحقیقــات مرجــع   ، ارائــه شــده 
ــه  ــده ، نظری ــه ش ــی ارائ ــای هوائ ــس ه ، عک
کارشــناس جهــاد کشــاورزی عــدم حضــور 
متهــم جهــت دفــاع علیرغــم ابــالغ اخطاریــه و 
ــده  ــارات موجــود در پرون ــن و ام ــه قرائ نظــر ب
بنظــر دادگاه بزهــکاری نامبــرده بــه شــرح فــوق 
محــرز تشــخیص فلــذا مســتندآبه مــاده 3 
ــری اراضــی  ــظ کارب ــون حف ــون اصــالح قان قان
ــای  ــب بن ــر تخری ــم ب ــر حک ــالوه ب ــا ع وباغه
ــد و  ــت چهارص ــه پرداخ ــرده را ب ــی نامب احداث
بیســت میلیــون ریــال جــزای نقــدی بــه نفــع 
صنــدوق دولــت محکــوم مــی نمایــد ایــن رای 
ــالغ  ــخ اب ــرف 20 روز از تاری ــی وظ ــی تلق غیاب
قابــل واخواهــی درایــن دادگاه و ســپس ظــرف 
ــم  ــی در محاک ــر خواه ــل تجدیدنظ 20 روز قاب

ــد.  ــی باش ــتان م ــر اس تجدیدنظ
دادگاه   116 شــعبه  25035رئیــس  الــف  م 
کیفــری دو شــهر اصفهــان- احمــد رضــا نجفــی

آگهی وقت رسیدگی و دادخواست 
وضمائم به آقای محمدعصاری تلک 

آبادی وبشیر فاطمی 
 9610106795001095  : ابالغنامــه  شــماره 
شــماره پرونــده : 9609986795000519 شــماره 
تنظیــم  تاریــخ   960521  : شــعبه  بایگانــی 
96/08/07 خواهــان پیــام آقــا خانیکلبــی بکــی 
دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده محمــد 
عصــاری تلــک آبــادی وبشــیر فاطمــی بــه 
خواســته الــزام بــه انتقــال مطــرح کــه بــه ایــن 
ــه  ــده کالس ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ش
حقوقــی    20 شــعبه   9609986795000519
شــورای حــل اختــالف اصفهــان )مجتمــع 
ــه  ــیدگی ب ــت رس ــت و وق ــک(  ثب ــماره ی ش
تاریــخ 96/09/29ســاعت 16:30 تعییــن  شــده 
اســت کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع 
مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی  بعلــت 
مجهــول المــکان بــودن خوانــده  و در خواســت 
خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
ــده  ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه کثیراالنتش
ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی 
بــه دفتــر دادگاه مراجعــه  و ضمــن اعــالم 
ــل خــود نســخه دوم دادخواســت  نشــانی کام
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 25010 مس م ال
حــل اختــالف شــعبه 20حقوقــی شــورای حــل 
یــک  شــماره  )مجتمــع  اصفهــان  اختــالف 

ــری  ــلم باق (-مس

آگهی وقت رسیدگی و دادخواست 
وضمائم به آقای مسعود مرتجی    

فرزند  منصور
 9610106793701532  : ابالغنامــه  شــماره 
 9609986793700856  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   960856  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
رضــا  احمــد  خواهــان   96/08/08  : تنظیــم 
ــده  ــت خوان ــه طرفی ــر  دادخواســتی ب ــوالد گ ف
مســعود مرتجــی بــه خواســته مطالبــه مطــرح 
کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره 
ــده کالســه 9609986793700856 شــعبه  پرون
7حقوقــی شــورای حــل اختــالف اصفهــان 
)مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم ( ثبــت و 
96/09/28ســاعت  مــورخ  رســیدگی  وقــت 
ــق  ــه حســب دســتور دادگاه طب ــن ک 12:00تعیی
موضــوع مــاده 73 قانــون 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 اعــالم 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

7حقوقــی  شــعبه  منشــی   25026 الــف  م 
شــورای حــل اختــالف اصفهــان )مجتمــع 

شــهدای مدافــع حــرم(

آگهی وقت رسیدگی و دادخواست 
وضمائم به آقای / خانم غالمحسین 

ترابی و علیرضا ترابی   
 9610100352409409  : ابالغنامــه  شــماره 
 9509980352400327  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   950435 : بایگانــی شــعبه  شــماره 
ــان حســام خمســه   ــم : 96/08/03 خواه تنظی
ــه  ــوق ب ــده ف ــت خوان ــه طرفی ــتی ب دادخواس
اجرایــی  عملیــات  بــه  اعتــراض  خواســته 
مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره 
پرونــده کالســه 9509980352400327 شــعبه 
24  دادگاه عمومــی حقوقــی مجتمــع امــور 
تجــاری وبازرگانــی شهرســتان اصفهــان  ثبــت 
و وقــت رســیدگی بــه تاریــخ 96/09/22ســاعت 
10:30 تعییــن  کــه حســب دســتور دادگاه طبــق 
موضــوع مــاده 73 قانــون 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 اعــالم 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
حقوقــی  دادگاه  منشــی   25045 الــف  م 
ــتان  ــی شهرس ــی حقوق ــعبه 24دادگاه عموم ش

پیشــقدم  اصفهان-محمدرضــا 

آگهی معرفی داور پرونده کالسه 
961423ح

خواهــان خانــم حمیــرا وزیــری سرشــک فرزنــد 
قنبــر دادخواســتی بطرفیــت خوانــده آقــای 
محمــد رضــا عــرب بافرانــی فرزند:علــی دائــر بــر 
صــدور گواهــی  عــدم امــکان ســازش بــه دادگاه 
ناییــن تقدیــم نمــوده کــه پــس از واصــل شــدن 
بــه ایــن دفتــر وثبــت بــه کالســه فــوق وجــری 
تشــریفات قانونــی قــرار داوری صادرگردیــده کــه 
باتوجــه بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده بــه 
اســتناد مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
دادگاه هــای عمومــی وانقــالب مراتــب در یکــی 
از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار آگهــی مشــود تا 
نامبــرده قبــل از حلــول وقــت بــه دفتــر شــعبه 
مراجعــه ونســبت بــه معرفــی یــک نفــر داور از 
ــال  ــل 30س ــود دارای حداق ــل خ ــاب متاه ارق
،اجتماعــی  خانوادگــی  مســائل  بــه  وآشــنا 
وشــرعی را ظــرف مهلــت یــک هفتــه پــس 
ازانتشــار آگهــی بــه دادگاه معرفــی نماینــد .واال 

ــود. ــد نم ــم مقتضــی اتخاذخواه دادگاه تصمی
م/الــف 314 احمــد قاســمی رئیــس شــعبه اول 

دادگاه عمومــی ناییــن

رونوشت آگهی حصر وراثت
بــه  شناســنامه  آقــای محمــد عبدالملکــی 
شــماره 1250033101 بــه شــرح دادخواســت 
ــت  ــن دادگاه درخواس ــه 945/96 از ای ــه کالس ب
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــه شــماره  ــه ور ب داده کــه شــادروان فاطمــه پیل
شناســنامه 684 در تاریــخ 95/08/21 اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
بــه1(  اســت  منحصــر  مرحــوم  آن  الفــوت 
ــه ش ش  ــالم ب ــد غ ــی فرزن ــد عبدالملک محم
1250033101 ، 2( طاهــره طاهــرزاده فــرد فرزنــد 
حســن بــه ش ش1010 ، مــادر.  اینــک بــا انجام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در 
یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا 
ــه از  ــا وصیتنمام ــر کســی اعتراضــی دارد و ی ه
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر  نخســتین 
آگهــی یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال 

ــد .  ــد ش ــی صــادر خواه گواه
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــی شــعبه ششــم ش  قاض
ــف 1550 ــور م/ال ــین پ ــه حس ــان ، فاطم کاش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ــن  ــا محس ــان / خواهانه ــه خواه ــه اینک ــر ب نظ
ــته  ــه خواس ــتی ب ــری دادخواس ــمی طاه هاش
ــی  ــت وحیدعل ــه طرفی ــک ب ــه چ ــه وج مطالب
ــان  ــتری کاش ــه دادگس ــاد ب ــح آب ــفی صال یوس
ــم  ــعبه شش ــه ش ــاع ب ــس از ارج ــه پ ــم ک تقدی
دادگاه حقوقــی بــه کالســه 960455 ثبــت و 
ــر  ــرای روز 96/09/25 ســاعت 8/30 صبح/ظه ب
ــه  ــده و از آنجــا ک ــن گردی وقــت رســیدگی تعیی
خوانــده / خوانــدگان مجهــول المــکان بــوده لــذا 
ــی  ــن دادرس ــون آئی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ب
دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی 
ــی  ــالغ م ــردگان  اب ــرده / نامب ــه نامب ــب ب مرات
گــردد کــه در وقــت مقــرر در جلســه دادگاه 
ــا  ــد ت ــا نامبــردگان میتوانن حاضــر شــوند . ضمن
قبــل از جلســه رســیدگی جهــت دریافــت نســخه 
ثانــی دادخواســت و ضمائــم آن بــه دفتــر دادگاه 
مراجعــه نماینــد .انتشــار ایــن آگهــی بــه منزلــه 
ابــالغ محســوب شــده و در صــورت عــدم حضور 
ــرد . ــد ک ــم مقتضــی اتخــاذ خواه دادگاه تصمی

دفتر شعبه ششم دادگاه حقوقی کاشان
م/الف 1564

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
نظــر بــه اینکــه خواهــان ســید احســان موســوی 
ــه  ــزام ب ــته ال ــه خواس ــتی ب ــدی دادخواس راون
انتقــال رســمی ســند خــودرو پــژو پــارس مــدل 
ــد  ــه طرفیــت محمدرضــا نارنجــی فرزن / 88  ب
جــواد  بــه داگســتری کاشــان تقدیــم کــه پــس 
از ارجــاع بــه شــعبه ششــم دادگاه حقوقــی بــه 
ــرای روز 96/10/03  ــت و ب ــه 960587  ثب کالس
تعییــن  رســیدگی  وقــت  صبــح   10 ســاعت 
گردیــده و از آنجــا کــه خوانــده / خوانــدگان 
مجهــول المــکان بــوده لــذا بــه تجویــز مــاده 73 
ــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و  ــون آئی قان
ــرده /  ــه نامب ــب ب ــی مرات ــور مدن ــالب در ام انق
نامبــردگان ابــالغ کــه در وقــت مقــرر در جلســه 
نامبــردگان   ضمنــا   . شــوند  حاضــر  دادگاه 
ــت  ــیدگی جه ــه رس ــل از جلس ــا قب ــد ت میتوانن
ــم  ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس دریاف
ــار  ــد . انتش ــه نمای ــر دادگاه مراجع ــه دفت آن ب
ایــن آگهــی بــه منزلــه ابــالغ محســوب شــده و 
در صــورت عــدم حضــور دادگاه تصمیــم مقتضــی 

ــود. ــد نم اتخــاذ خواه
ــان ،  ــی کاش ــم دادگاه حقوق ــعبه شش ــر ش دفت

ــف 1555 ــان م /ال باغبانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــه  شناســنامه شــماره  ــر  ب ــه داناف ــم مرضی خان
بــه کالســه  دادخواســت  شــرح  بــه   9537
ایــن  شــورا درخواســت گواهــی  از   959/96
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان مهــدی عرشــی بــه شــماره شناســنامه 
202 در تاریــخ 95/09/07 اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
ــر  ــه داناف ــه1( مرضی ــت ب ــر اس ــوم منحص مرح
ــر،  ــه ش ش 9537 ، همس ــود ب ــد محم فرزن
2( اعظــم صائمــی نیاســر فرزنــد محمــد بــه 
ش ش 107 ، مــادر ، 3( جمشــید عرشــی 

فرزنــد حســینعلی بــه ش ش 73 ، پــدر، 4( 
محمــد پارســا عرشــی فرزنــد مهــدی بــه ش 
ــد  ــی فرزن ــا عرش ش 1251157971 ، 5( هم
مهــدی بــه ش ش 1250645247 ، فرزنــدان 
. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
ــک  ــت و ی ــک نوب ــور را در ی ــت مزب درخواس
ــی  ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه مرتب
ــی/ ــه از متوف ــا وصیتنمام اعتراضــی دارد و ی

ــخ نشــر آگهــی  ــزد او باشــد از تاری ــه ن متوفی
ــم دارد واال  ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ظ

ــد شــد .  ــی صــادر خواه گواه
 قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف 
کاشــان ، فاطمــه حســین پــور م/الــف 1551

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
نظــر بــه اینکــه خواهــان ســید مجتبــی 
ــه  ــه خواســته مطالب طاهــری دادخواســتی ب
ــه 124035 ، 95/09/05  ــره حوال ــه 2 فق وج
 14/000/000 جمعــا   95/08/05  ،  2660000 و 
ریــال بــه طرفیــت ســید عبــاس آقائــی پــور  
بــه مجتمــع شــوراهای حــل اختــالف کاشــان 
تقدیــم کــه پــس از ارجــاع بــه شــعبه ســوم 
ــه  ــه کالس ــالف ب ــل اخت ــورای ح ــی ش حقوق
 96/09/21 تاریــخ  بــرای  و  ثبــت   13/96
تعییــن  رســیدگی  وقــت   17/15 ســاعت 
ــر  ــوق الذک ــده ف ــه خوان ــا ک ــده از آنج گردی
مجهــول المــکان بــوده لــذا بــه تجویــز مــاده 
هــای  دادگاه  دادرســی  آئیــن  قانــون   73
عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی مراتــب بــه 
نامبــرده ابــالغ مــی گــردد کــه در وقــت مقــرر 
ــا  ــوند . ضمن ــر ش ــی حاض ــه دادرس در جلس
نامبــرده میتوانــد تــا قبــل از جلســه رســیدگی 
ــت  ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس ــت دریاف جه
مراجعــه  شــورا  دفتــر  بــه  آن  ضمائــم  و 
نماینــد .انتشــار ایــن آگهــی بــه منزلــه ابــالغ 
محســوب شــده و در صــورت عــدم حضــور ، 
شــورا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد نمــود.

حــل  شــورای   3 شــعبه  دفتــر  مســئول 
1553 م/الــف  کاشــان   اختــالف 

آگهی مزایده پرونده اجرائی کالسه 
9500204

ــی 47/1158  ــالک ثبت ــدانگ پ ــف ( شش ال
واقــع در بخــش دو حــوزه ثبتــی کاشــان 
ــکان  ــد از گلچ ــر بع ــاده قمص ــانی ج ــه نش ب
ــه ســند  ــای نصــف راه قمصــر( ک ــن ه )زمی
مالکیــت آن ذیــل ثبــت 114431 صفحــه 
236 دفتــر 691 بــه نــام آقــای محمــد خدانــه 
آرانــی ثبــت گردیــده بــا حــدود و مشــخصات 
ــه  ــر ب ــول 12 مت ــی بط ــه پ ــی ب ــماال : پ ش
شــماره یکهــزار و یکصــد و پنجــاه فرعــی 
شــرقا بطــول 36 متــر بــه خیابــان منتزعــه به 
ــا : بطــول  ــر جنوب ــار مت عــرض بیســت و چه
12 متــر بــه کوچــه منتزعــه بــه عــرض چهــار 
متــر غربــا : در دو قســمت اول بطــول 9 متــر 
بــه میــدان منتزعــه دوم پــی بــه پــی بطــول 
27 متــر بــه شــماره یکهــزار و یکصــد و پنجــاه 
ونــه طبــق نظر کارشــناس رســمی ششــدانگ 
پــالک فــوق ، در حــال حاضــر بصــورت زمیــن 
غیــر محصــور کــه فاقــد میــخ کوبــی و قطعــه 
بنــدی بــوده دارای عرصــه بــه مســاحت 
 82/080/000 مبلــغ  بــه  مربــع  متــر   432
ــت. ب(  ــده اس ــی ش ــی و قطع ــال ارزیاب ری
ــع در  ــی 47/1159 واق ــالک ثبت ششــدانگ پ
ــه نشــانی  ــی کاشــان ب بخــش دو حــوزه ثبت
جــاده قمصــر بعــد از گلچــکان )زمیــن هــای 
ــت آن  ــند مالکی ــه س ــر( ک ــف راه قمص نص
ــر 691  ــت 114429 صفحــه 230 دفت ــل ثب ذی
ــت  ــی ثب ــه آران ــد خدان ــای محم ــام آق ــه ن ب
ــماال :  ــخصات ش ــدود و مش ــا ح ــده ب گردی
ــه شــماره  ــر ب ــول 12 مت ــه ط ــی ب ــه پ ــی ب پ
یکهــزار و یکصــد پنجــاه ویــک فرعــی شــرقا : 
پــی بــه پــی بطــول 27 متــر بشــماره یکهــزار 
ــا :  ــی جنوب و یکصــد و پنجــاه و هشــت فرع
بطــول دوازده متــر بــه میــدان منتزعــه غربــا 
ــماره  ــه ش ــر ب ــول 27 مت ــی بط ــه پ ــی ب : پ
یکهــزار و یکصــد و شــصت فرعــی کــه طبــق 
ــالک  ــدانگ پ ــمی شش ــناس رس ــر کارش نظ
مذکــور ، در حــال حاضــر بصــورت زمیــن 
غیــر محصــور کــه فاقــد میــخ کوبــی و قطعــه 
بنــدی بــوده دارای عرصــه بــه مســاحت 
 74/520/000 بــه مبلــغ  324 متــر مربــع 
ــت . ج(  ــده اس ــی ش ــی و قطع ــال ارزیاب ری
ــع  ــی 47/1160 واق ــالک ثبت ــگ پ ــش دان ش
در بخــش دو حــوزه ثبتــی کاشــان بــه نشــانی 
ــاغ گل  ــه گلســتانه ب جــاده قمصــر نرســیده ب
ــی – اراضــی تفکیکــی ســازمان آب  90 جریب
ــت  ــل ثب ــت آن ذی ــند مالکی ــه س ــرق ک و ب
114427 صفحــه 224 دفتــر 691 بــه نــام 
آقــای محمــد خدانــه آرانــی ثبــت گردیــده بــا 
ــی  ــه پ ــی ب حــدود و مشــخصات شــماال : پ
ــزار و یکصــد  ــه شــماره یکه ــر ب بطــول 12 مت
ــی  ــه پ ــی ب ــرقا : پ ــی ش ــاه و دو فرع و پنج
بطــول 27 متــر بــه شــماره یکهــزار و یکصــد و 
پنجــاه ونــه فرعــی جنوبــا : بطــول دوازده متــر 
بــه میــدان منتزعــه غربــا : پــی بــه پــی بطــول 
27 متــر  بــه شــماره یکهزار و یکصد و شــصت 
ــناس  ــر کارش ــق نظ ــه طب ــی ک ــک فرع و ی
ــور ، در حــال  ــالک مذک رســمی ششــدانگ پ
حاضــر بــه صــورت زمیــن فاقــد پروانــه 
ســاختمانی دارای عرصــه بــه مســاحت 324 
متــر مربــع بــه مبلــغ 74/52/000 ریــال 
ــش  ــت . د( ش ــده اس ــی ش ــی و قطع ارزیاب
دانــگ پــالک ثبتــی 47/6718 واقــع در 
ــه نشــانی  ــی کاشــان ب بخــش دو حــوزه ثبت
ــرق  جــاده قمصــر تفکیکــی ســازمان آب و ب
و گاز – دســت راســت کــه ســند مالکیــت آن 
ــر 580  ــه 35 دفت ــت 96723 صفح ــل ثب ذی

ــت  ــی ثب ــه آران ــد خدان ــای محم ــام آق ــه ن ب
ــماال :  ــخصات ش ــدود و مش ــا ح ــده ب گردی
بطــول 10 متــر بــه خیابــان بــه عــرض دوازده 
ــر  ــول 30 مت ــی بط ــه پ ــی ب ــرقا : پ ــر ش مت
ــوزده  ــه شــماره شــش هــزار و هفتصــد و ن ب
فرعــی جنوبــا : پــی بــه پــی بــه طــول 10 متــر 
بــه شــماره شــش هــزار و هفتصــد و شــصت 
ــر  ــی بطــول 30 مت ــه پ ــی ب ــا : پ ــی غرب فرع
ــه شــماره شــش هــزار و هفتصــد و هفــده  ب
ــمی  ــناس رس ــر کارش ــق نظ ــه طب ــی ک فرع
ــور ، در حــال حاضــر  ــالک مذک ششــدانگ پ
ــه  ــری و پروان ــد کارب ــن فاق ــورت زمی ــه ص ب
ــاحت 300  ــه مس ــه ب ــاختمانی دارای عرص س
متــر مربــع بــه مبلــغ 60/000/000 ریــال ارزیابی 
و قطعــی شــده اســت و هــر چهــار مــورد در 
قبــال بدهــی مدیــون بابــت یــک فقــره چــک 
عهــده   1395/06/17  –  136964 شــماره 
بانــک ملــی بــه نفــع شــرکت آب رنــگ کــوه 
ــه شــرح فــوق  کاشــان قمصــر بازداشــت و ب
ارزیابــی و قطعــی گردیــده ، از ســاعت 9 الــی 
12 روز یکشــنبه مــورخ 1396/09/19 در واحــد 
اجــرای اســناد رســمی کاشــان واقــع در بلــوار 
ــت  ــاد محــل اداره ثب ــدا جه ــش می ــر نب باهن
اســناد و امــالک بــه مزایــده گــزارده می شــود 
ــه )قیمــت کارشناســی  ــغ پای ــده از مبل . مزای
ششــدانگ هــر یــک از پــالک هــا( شــروع و 
بــه هرکــس کــه خریــدار باشــد بــه باالتریــن 
قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود 
ــرق  ــه آب ، ب ــوط ب ــای مرب . پرداخــت بدهیه
و گاز اعــم از حــق انشــعاب و حــق اشــتراک 
و مصــرف در صورتیکــه مزایــده دارای آنهــا 
ــوارض  ــی و ع ــای مالیات ــز بدهیه ــد و نی باش
شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از 
اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یا نشــده 
ــن  ــت ضم ــده اس ــده مزای ــده برن ــد بعه باش
آنکــه پــس از مزایــده در صــورت وجــود مــازاد 
، وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از 
محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد مــی 
گــردد . ضمنــا چنانچــه روز مزایــده مصــادف 
بــا تعطیــل رســمی غیــر مترقبــه گــردد ، 
مزایــده اولیــن روز اداری بعــد از تعطیلــی 
در همــان ســاعت ومــکان مقــرر خواهــد 
بــود . ایــن آگهــی در یــک نوبــت در روزنامــه 
مــورخ  اصفهــان  چــاپ  وطــن  کیمیــای 

ــردد . ــی گ ــر م 1396/08/20 درج و منتش
رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالک کاشــان ، 

محمــد ســلمانی م/الــف 1571

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــه  شناســنامه شــماره  آقــای کاظــم فنایــی ب
بــه کالســه  دادخواســت  شــرح  بــه   301
968/96 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان احمــد فنایــی بــه شــماره 
 96/07/04 تاریــخ  در   14867 شناســنامه 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت 
ــه  ــین ب ــد حس ــفت کار فرزن ــران س ــه1( ای ب
ش ش 979 ، همســر . 2( حســن فنایــی 
ــم  ــه ش ش 215 ، 3( کاظ ــد ب ــد احم فرزن
ــه ش ش 301 ، 4(  ــد  ب ــد احم ــی فرزن فنای
ــه ش ش  ــد ب ــد احم ــی فرزن ــین فنای حس
ــه  ــد ب ــد احم ــی فرزن ــدی فنای 332 ، 5( مه
ش ش 792 ، 6( رحمــت الــه فنایــی فرزنــد 
ــی  ــه فنای ــه ش ش 1221 ، 7( عالی ــد ب احم
ــدان . ــه ش ش 179 ،  فرزن ــد احمــد ب فرزن
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک   
ــک  ــت و ی ــک نوب ــور را در ی ــت مزب درخواس
ــی  ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه مرتب
ــی  ــه از متوف ــا وصیتنمام ــی دارد و ی اعتراض
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر  نخســتین آگهــی 
یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی 

ــد .  ــد ش ــادر خواه ص
 قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف 
کاشــان ، فاطمــه حســین پــور م/الــف 1563

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ــی زاده  ــعید عل ــان س ــه خواه ــه اینک ــر ب نظ
دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه وجــه 
چــک بــه طرفیــت مجیــد صمدیــان بــه 
ــان  ــالف کاش ــل اخت ــوراهای ح ــع ش مجتم
تقدیــم کــه پــس از ارجــاع بــه شــعبه چهــارم 
بــه کالســه 561/95 ثبــت و بــرای تاریــخ 
رســیدگی  وقــت  96/11/01 ســاعت 16:45 
ــوق  ــده ف ــه خوان ــا ک ــده از آنج ــن گردی تعیی
الذکــر مجهــول المــکان بــوده لــذا بــه تجویــز 
مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای 
عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی مراتــب بــه 
نامبــرده ابــالغ مــی گــردد کــه در وقــت مقــرر 
ــا  ــوند . ضمن ــر ش ــی حاض ــه دادرس در جلس
نامبــرده میتوانــد تــا قبــل از جلســه رســیدگی 
ــت  ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس ــت دریاف جه
مراجعــه  شــورا  دفتــر  بــه  آن  ضمائــم  و 
ــه ابــالغ  ــه منزل نمایــد .انتشــار ایــن آگهــی ب
ــور  ــدم حض ــورت ع ــده  در ص ــوب ش محس
خواهــد  اتخــاذ  مقتضــی  تصمیــم   شــورا 

نمود.
ــارم شــورای حــل  ــر شــعبه چه مســئول دفت

ــف 1567 ــان  م/ال ــالف کاش اخت

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــر ب ــره مخب ــم زه خان
239 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
971/96 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان عبدالحســین مخبــر بــه شــماره 
ــگاه  ــخ 96/08/01 اقامت ــنامه 6 در تاری شناس
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 

ــت  ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف حی
ــه  ــد عبدالحســین ب ــه1( زهــره مخبــر فرزن ب
ــد  ــر  فرزن ــه مخب ش ش 239 ،  2( صدیق
عبدالحســین بــه ش ش 17، 3( طاهــره 
مخبــر فرزنــد عبدالحســین بــه ش ش 396 
، 4( محمدرضــا مخبــر فرزنــد عبدالحســین 
اعظــم   )5 . فرزنــدان   ،  112 بــه ش ش 
ــه ش ش  ــوروز ب ــد ن ــر فرزن ــاوردی نیاس ش
28 همســر و الغیــر.  اینــک بــا انجــام 
ــور را  ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات تش
ــی  ــی م ــه آگه ــک مرتب ــت و ی ــک نوب در ی
ــا  ــی دارد و ی ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت نمای
وصیتنمامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
نشــر  نخســتین آگهــی یــک مــاه بــه دادگاه 
تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد . 
 قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختالف 
کاشــان ، فاطمــه حســین پور م/الــف 1576

رونوشت آگهی حصر وراثت
آبــادی  حســن  رضایــی  جــواد  آقــای 
بــه  شناســنامه شــماره 1163 بــه شــرح 
دادخواســت بــه کالســه 970/96 از ایــن 
دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
علــی آقــا رضایــی حســن آبــادی بــه شــماره 
شناســنامه 33 در تاریخ 96/08/08 اقامتگاه 
ــه  ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ دائم
ــت  ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف حی
بــه1( ربابــه ارجمنــدی حســن آبــادی فرزنــد 
ــر ،  2(  ــه ش ش 10 ، همس ــا ب ــد آق محم
ــد  ــادی فرزن ــی حســن آب ــا رضای ــد آق محم
علــی جــان  به ش ش 15 ، پــدر، 3( صنعت 
ــا  ــد آق ــد محم ــادی فرزن ــی حســن آب چلوی
بــه ش ش 21 ، مــادر، 4( محســن رضایــی 
ــه ش  ــا ب ــی آق ــد عل ــادی فرزن ــن آب حس
ش 1250110920 ، 5( لیلــی رضایــی حســن 
ــه ش ش 221 ،  ــا ب ــی آق ــد عل ــادی فرزن آب
ــد  ــادی فرزن ــی حســن آب 6( نرجــس رضای
علــی آقــا بــه ش ش 134 ،7( مهــدی 
ــا  ــی آق ــد عل ــادی فرزن ــن آب ــی حس رضای
بــه ش ش1201 ، 8( جــواد رضایــی حســن 
ــه ش ش 1163  ــا ب ــی آق ــد عل ــادی فرزن آب
ــد  ــادی فرزن ــی حســن آب ، 9( محمــد رضای
علــی آقــا بــه ش ش52  ، فرزنــدان . اینــک 
ــی درخواســت  ــا انجــام تشــریفات مقدمات ب
مزبــور را در یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی 
ــا هــر کســی اعتراضــی دارد و  مــی نمایــد ت
ــد از  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنمام ی
تاریــخ نشــر  نخســتین آگهــی یــک مــاه بــه 
دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

شــد . 
حــل  شــورای  ششــم  شــعبه  قاضــی   
ــور م/ ــه حســین پ ــالف کاشــان ، فاطم اخت

1574 الــف 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ــماره  ــب رای  ش ــه موج ــه ب ــه اینک ــر ب نظ
مورخــه    139660302026002573
ــون تعییــن تکلیــف   1396/2/16 هیــات قان
وضعیــت ثبتــی اراضــی  و ســاختمانهای 
ــه   ــد ســند رســمی ششــدانگ یکبابخان فاق
تحــت   پــالک شــماره 15182/13773 
مفــروز  و مجــزی  شــده از شــماره اصلــی  
ــان   ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــور واق مذک
ــب  ــی  حبی ــرا خان ــم زه ــت  خان در مالکی
آبــادی فرزنــد علــی مســتقر گردیــد  و 
پرونــده ثبتــی  فاقــد ســابقه تحدیــد حــدود  
ملــک مرقــوم  در روز دوشــنبه مورخــه 
محــل  در  صبــح    9 ســاعت   96/9/13
ــه  ــد  و ب ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع  و ب ش
ــن و  ــه مالکی ــه کلی ــی  ب ــن آگه موجــب ای
ــا در روز و  ــردد ت ــی گ ــالم م ــن  اع مجاوری
ــد و  ــور  یابن ــل حض ــرر  در مح ــاعت مق س
ــق   ــن مطاب ــن و مجاوری ــات مالکی اعتراض
ــم  ــخ تنظی ــت  از تاری ــون ثب ــاده 20  قان م
ــط   ــد  حــدود و فق ــس  تحدی صــورت مجل
تــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد  و معترض 
ــت  ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 86 آئی ــق م طب
بایــد  از تاریــخ تســلیم  اعتــراض بــه ایــن 
اداره  ظــرف یــک مــاه  دادخواســت  خــود 
ــی تســلیم  و  ــه مرجــع ذیصــالح قضائ را ب
گواهــی  تقدیــم دادخواســت  را اخــذ  و 
ــد .  در  ــه نمای ــی  ارائ ــد ثبت ــن واح ــه ای ب
غیــر اینصــورت  متقاضــی ثبــت یــا نماینــده 
قانونــی  وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه  
مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیم دادخواســت 
را دریافــت  و بــه اداره  ثبــت تســلیم نمایــد  
ــراض  ــه اعت ــه  ب ــدون توج ــت  ب و اداره ثب
 عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت  مقــررات ادامه

 میدهد . 
تاریخ انتشار 1396/8/20

م الــف  25675 رئیــس منطقــه ثبــت 
اســناد و امــالک شــمال اصفهــان ایروانــی 

احضاریه
نظــر بــه اینکــه در پرونــده ی کالســه ی 
ــای  ــن آق ــاری دادســرای  نایی 950129دادی
علــی ســماعی باغبادرانــی فرزنــد فتحعلــی 
ــی از  ــی ناش ــه بدن ــراد صدم ــام ای ــه اته )ب
ــب  ــی(از جان ــر رانندگ ــی در ام ــی احتیاط ب
ــالغ  ــوده واب ــب ب ــت تعقی ــع تح ــن مرج ای
ــودن  ــخص نب ــطه مش ــز بواس ــه نی احضاری
محــل اقامــت ایشــان ممکــن نگردیــده 
،بدیوســیله در اجــرای مــاده 174 قانــون 
آییــن دادرســی  کیفــری بــه نامبــرده ابــالغ 
ــار  ــخ انتش ــاه از تاری ــدت یکم ــرف م ــا ظ ت
ــرای  ــاری دادس ــعبه اول دادی ــی در ش آگه
عمومــی وانقــالب ناییــن حاضــر واتهــام 
عــدم  .نتیجــه  نمایــد  دفــاع  انتســابی 
حضوراتخــاذ تصمیــم قانونــی خواهــد بــود.
ــی و  ــرای عموم ــار دادس ــف315 دادی م/ال

ــن ــالب نایی انق
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9 ورزش

اخطار اجرایی
مشــخصات   960340 پرونــده  شــماره   
ــرا عســکری ســده  ــام: زه ــه: ن ــوم علی محک
ــت:  ــل اقام ــانی مح ــی    نش ــته بنهائ وفرش
مشــخصات  المــکان  مجهــول  دو  هــر 
بدرعلیشــاهی    نامابراهیــم  لــه:  محکــوم 
نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان – اصفهــان-

خ-ابــن ســینا چهــاراه ابن ســینا پاســاژعالمه 
ــه  ــوم به:ب ــن پ 14محک ــر زمی ــی زی مجلس
 9609976-900982 شــماره  رای  موجــب 
ــل  ــورای ح ــوزه 45  ش ــخ 96/5/28 ح تاری
ــت  ــه قطعی ــان ک ــتان اصفه ــالف شهرس اخت
ــت  ــوم اس ــه محک ــت.محکوم علی ــه اس یافت
بــه: پرداخــت محکومیــت خوانــدگان بــه نحو 
تضامنــی بــه پرداخــت 60/000/000ریــال بابــت 
اصــل خواســته و 1/790000 ریــال  بابــت 
هزینــه دادرســی و 120000ریــال بابــت هزینــه 
نشــر آگهــی وخســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
)96/3/31( موصــوف  چــک  سررســید 

نیــم  پرداخــت  و  اجــرای حکــم  لغایــت 
عشــر اجرایــی .قرارتامیــن خواســته مورخــه 
96/3/21 صــادر گردیــده . اعســار نــدارد   
ــن  ــکام: همی ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان م
ــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد،  کــه اجرائیــه ب
ــدت  ــف اســت ظــرف م ــه مکل ــوم علی محک
ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا 
ــه بدهــد  ــرای پرداخــت محکــوم ب ــی ب ترتیب
یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و 
اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در 
صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد 
ــور  ــت مزب ــرف مهل ــد ظ ــد، بای ــه ندان اجرائی
ــه قســمت  ــی خــود را ب صــورت جامــع دارای
اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، 

ــد ــالم نمای ــا اع صریح
ــف شــعبه 45 مجتمــع شــماره  24980 م ال
یــک  شــورای حــل اختــالف شهرســتان 
ــالف شــعبه 45  ــان شــورای حــل اخت اصفه

ــک( ــعبه ی ــماره ش ــع ش )مجتم

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ قطعــه 

رمیــن پالک شــماره 558 فرعــی از6/232/1 
واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان کــه طبــق 
ــب الســادات بحــق  ــام زین ــی بن ــده ثبت پرون
ــه  ــت وب ــت اس ــان ثب ــم در جری ــد کری فرزن
ــل  ــت بعم ــی ثب ــور متقاض ــدم حض ــت ع عل
نیامــده اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر 
از مــاده 15 قانــون ثبــت و بــر طبــق تقاضــای 
نامبــرده متقاضــی تحدیــد حــدود ملــک 
ــورخ96/9/12  ــنبه  م ــک ش ــوم در روز ی مرق
ســاعت 9  در محــل شــروع و بعمــل خواهــد 
ــه  ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــذا بموج ــد ل آم
مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد کــه در 
ــد  ــور یابن ــل حض ــرر در مح ــاعت مق روز و س
اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــالک 
مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیم 
ــی روز  ــا س ــدود ت ــد ح ــس تحدی صورتمجل
پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق تبصــره 2 مــاده 
ــون تعییــن تکلیــف  پرونده هــای  واحــده قان
ــاه  ــت معتــرض ظــرف یــک م معترضــی  ثب
ــن اداره  ــه ای ــراض  ب ــلیم اعت ــخ  تس از تاری
بــه  دادخواســت   تقدیــم  بــا  بایســتی 
ــم  ــی تقدی ــی گواه ــالح  قضای ــع ذیص مراج
ــه ایــن اداره تســلیم  دادخواســت را اخــذ و ب

ــد ..  نمای
انتشــار : 96/8/20  الــف 26040 تاریــخ  م 
حیــدری رئیــس منطقــه ثبــت اســناد  غــرب 

ــان  اصفه

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم فاطمــه فرقانــی  بــه  شناســنامه 
شــماره 836 بــه شــرح دادخواســت بــه 
کالســه 962/96 از ایــن شــورا درخواســت 
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 
توضیــح داده کــه شــادروان مهیــن الماســیان  
بــه شــماره شناســنامه 36720 در تاریــخ 
96/02/15 اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
ــد  ــی فرزن ــه1( جــواد فرقان منحصــر اســت ب
 )2 ،همســر،   579 ش  ش  بــه  حســن  
ــه ش ش  ــواد ب ــد ج ــی  فرزن ــه فرقان فاطم
836 ، 3( مرضیــه فرقانــی فرزنــد جــواد بــه 

ش ش 1043 ، 4( مریــم فرقانــی فرزنــد 
ــدان . اینــک  ــه ش ش 539 ، فرزن جــواد  ب
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
مزبــور را در یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی 
ــر کســی اعتراضــی دارد و  ــا ه ــد ت ــی نمای م
یــا وصیتنمامــه از متوفــی / متوفیــه نــزد 
ــک  ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری او باش
مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

ــد .   ــد ش خواه
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف 

کاشــان ، فاطمــه حســین پورم/الــف 1572

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 
تصمیمنهایــی شــماره 9608870354201149 
فرزنــد  نقــدی  ســروش  شــاکی:آقای 
بــه نشــانی اصفهان-اصفهــان  محمدرضــا 
چهــار بــاغ بــاال روبــروی کارخانــه زمــزم 
مجتمــع پارســیان واحــد 311 متهمیــن : 
ــی   ــی قل ــد ول ــم زاده فرزن ــوذر کری -اقــای اب
-2. خانــم ناهیــد رحمنــی فرزنــد فضــل الــه 
3. آقــای ســعید یوســفی فرزنــد احمــد 
اتهــام : مشــارکت در کالهبــرداری  دادگاه 
ــم  ــده خت ــات پرون ــی محتوی ــس از بررس پ
رســیدگی را اعــالم و بــا اســتعانت از خداونــد 
ــه صــدور  ــادرت ب ــر مب ــه شــرح زی ــال ب متع

رای مینمایــد.
 -1 آقــای  اتهــام  درخصــوص  دادگاه  رای 
ابــوذر کریــم زاده فرزنــد ولــی قلــی 2- 
ســعید یوســفی فرزنــد احمــد 3- خانــم 
ــارکت  ــر مش ــه دائرب ــر س ــی ه ــد رحمت ناهی
در کالهبــرداری بــه مبلــغ 12110512 ریــال 
ــروش  ــای س ــاکی آق ــکایت ش ــوع ش موض
نقــدی فرزنــد محمــد رضــا نظربــه محتویــات 
پرونــده و کیفــر خواســت صــادره از دادســرای 

شــکایت  و  اصفهــان  انقــالب  و  عمومــی 
شــاکی خصوصــی، مالحظــه پرینــت حســاب 
اســتعالم های  پاســخ   ، شــاکی  بانکــی 
ــک  ــرات و بان ــرکت مخاب ــده ازش ــام ش انج
و  متهمیــن  بــودن  متــواری  و  مربوطــه 
رغــم  علــی  دفــاع  جهــت  عــدم حضــور 
ــن و  ــایر قرائ ــه س ــرر و نظرب ــای مک ابالغ ه
ــر دادگاه  ــه نظ ــده ب ــود در پرون ــارات موج ام
بزهــکاری نامبــردگان بــه شــرح فــوق محــرز 
تشــخیص فلــذا مســتندا بــه مــاده یــک 
ــاء  ــن ارتش ــازات مرتکبی ــدید مج ــون تش قان
، اختــالس و کالهبــرداری و رعایــت مــاده 
125 قانــون مجــازات اســالمی حکــم بــه 
محکومیــت نامبــردگان هریــک بــه پرداخــت 
ــه  ــک ب ــور در حــق شــاکی و هری ــغ مذک مبل
پرداخــت همیــن مبلــغ در حــق صنــدوق 
ــدام  ــوان جــزای نقــدی و هرک ــه عن ــت ب دول
بــه تحمــل یــک ســال حبــس تعزیــری 
ــی  ــن رای غیاب ــی دارد . ای ــالم م ــادر واع ص
ــل  ــالغ قاب ــخ اب ــی و ظــرف 20 روز از تاری تلق
ــرف 20  ــپس ظ ــن دادگاه وس ــی درای واخواه
روز قابــل تجدیدنظــر خواهــی در محاکــم 

ــد  ــی باش ــان م ــتان اصفه ــر اس تجدیدنظ
م الــف 25029.رئیــس شــعبه 116 دادگاه 

کیفــری دو اصفهــان - حســین بیگــی

موضوع: آگهی فقدان سند
اینکــه خانــم شــیرین پاکــدل  بــه  نظــر 
بقــال فرزنــد :اکبــر باتســلیم یــک بــرگ 
یکتــا  شناســه  شهودبشــمار  استشــهاد 
ــر :13960215534300038-1396/7/17دفت
خانــه 68اصفهــان مدعــی مفقود شــدن ســند 
ــی از  ــالک 1409فرع ــدانگ پ ــت شش مالکی
6اصلی،واقــع دربخــش 14ثبــت اصفهــان کــه 
ــر  ــه 143دفت ــت 3113242صفح ــل ثب در ذی
چاپــی 122407صــادر  1006بشــماره  جلــد 
وتســلیم گردیــده ومالــک اظهــار داشــته کــه 
ســندمالک اظهــار داشــته کــه ســند مالکیــت 
مرقــوم در اثــر جابجایــی مفقــود گردیــده 
ســندمالکیت  صــدور  تقاضــای  ونامبــرده 
المثنــی نمــوده انــد .لــذا دفترچــه ســند 

ــذا  ــاقط ل ــه اعتبارس ــور از درج ــت مذک مالکی
ــی  ــک اصالح ــره ی ــتناد تبص ــه اس ــب ب مرات
ــت  ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 120 آیی ــل م ذی
ــه  ــود چنانچ ــی ش ــی م ــت آگه ــک نوب دری
ــه  ــبت ب ــه نس ــام معامل ــی انج ــی مدع کس
ملــک مرقــوم بــا وجــود ســند مالکیــت نــزد 
ــخ انتشــار ایــن آگهــی  خــود میباشــد از تاری
ــا  ــود را کتب ــض خ ــدت ده روز اعترل ــرف م ظ
ضمــن  ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند 
معاملــه بــه ایــن اداره  تســلیم ورســید اخــذ 
نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس واصــل ســند 
مالکیــت بــه ارائــه کننــده ســند مســترد 
گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف مــدت مقــرر 
اعتراضــی نرســید یــادر صــورت اعتــراض 
اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه 
نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت 

ــد ــد ش ــررات خواه ــق مق ــی طب المثن
ــس  ــدری –رئی ــا حی ــف 26100علیرض .م /ال

ــان  ــرب اصفه ــالک غ ــناد وام ــت اس ثب

احضاریه
نظــر بــه اینکــه در پرونــده ی کالســه ی 
950999دادیــاری دادســرای ناییــن آقــای 
ــراد  ــام 1-ای ــه اته ــب ب ــی نس ــدی امام مه
صدمــه بدنــی غیــر عمــد ناشــی از بــی 
ــرح  ــه ج ــر ب ــی منج ــر رانندگ ــی در ام مباالت
یــک  در خصــوص  امانــت  در  2-خیانــت 
ــی  ــه شــماره انتظام ــژو ب دســتگاه خــودرو پ
ــت  ــع تح ــن مرج ــب ای 466-13م32از جان
تعقیــب بــوده وابــالغ احضاریــه نیــز بواســطه 
مشــخص نبــودن محــل اقامــت ایشــان 
اجــرای  در  ،بدینوســیله  نگردیــده  ممکــن 
ــه  ــو آییــن دادرســی کیفــری ب مــاده 174قان
ــخ  ــاه از تاری ــرف یکم ــا ظ ــالغ وت ــرده اب نامب
دادیــاری   اول  درشــعبه   آگهــی  انتشــار 
دادســرای عمومــی و انقــالب ناییــن حاضــر 
و از اتهــام  انتســابی دفــع نمایــد .نتیجــه 
 عــدم حضــور اتخــاذ تصمیــم قانونــی خواهــد

 بود .
م/الــف 316   دادیــار دادســرای عمومــی 

ــن  ــالب نایی وانق

دادنامه 
کالســه پرونــده 940639شــماره دادنامــه 
رســیدگی  9609976794401508تاریــخ 
96/6/30مرجــع رســیدگی شــعبه 14شــورای 
ــر  ــی پی ــان تق ــان خواه ــالف اصفه حــل اخت
–خ  اصفهــان  نشــانی  نیســیانی  جمالــی 
110کوچــه  چشــمه کــوی  ســر  مــدرس- 
دانشــور پــالک 107خوانــدگان :1-علیرضــا 
ــوب 3- حســن  ــول طــال ک علقاســپور 2- بت
4- حســین 5-مرتضــی 6-فتــح الــه 7– 
صفر8-علــی 9– رقیــه 10-عــزت همگــی 
زارعــی ســودانی 11- محمــد کیــان زاد12- 
نصــرت کیــان زاد 13- محمــد کیــان زاده 
ــه 17-   ــرداد16- فتان ــاد – 15- مه 14- فره
افســانه همگــی کیــان زاد 18-منیــژه پرچــم 
19- مریــم 20-  منیــره 21- شــهناز 22- 
ــعود 25-   ــوره 24- مس ــه 23- منص محبوب
ــرا سیاســی  ــی پرچــم 26- زه ــد  همگ مجی
ــی28-   ــی اصفهان ــم حقوق ــت خان 27- بهج
 -29 اصفهانــی   حقوقــی  خانــم  عفــت 
ــکان ــول الم ــی مجه ــی  همگ ــر ملک منوچه

خواســته :انتقــال ســند رســمی زمیــن پــالک 
14915/133بخــش 5 اصفهــان  گردشــکار 
:پــس از ارجــاع پرونــده بــه ایــن شــعبه 
وثبــت آن بــه کالســه فــوق وطــی تشــریفات 
قانونــی واخــذ نظریــه مشــورتی اعضاءقاضــی 
ــرح  ــه ش ــالم وب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ش
زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد:»رای 
ــای  ــوی آق ــوص دع ــورا« در خص ــی ش قاض
بطرفیــت  نیســیانی  جمالــی  پیــر  تقــی 
ــت  ــته محکومی ــه خواس ــوق ب ــدگان ف خوان
ــک  ــند ی ــمی س ــال رس ــه انتق ــدگان ب خوان
ــری  ــان 24 مت ــع در خیاب ــن واق ــه زمی قطع
دوم کوچــه انقــالب بــه متراژ176متــر مربــع از 
پــالک ثبتــی 14915/133 بخــش 5 اصفهــان 
ــه  ــال نظری ــه 30/000/000 ری ــوم ب ــع مق ومبی
بــه دادخواســت تقدیمــی بررســی اوراق و 
ــی  ــه تنظیم ــده  وصورتجلس ــات پرون محتوی
ــی  ــالغ قانون ــا وصــف اب ــدگان ب ــه خوان واینک
در جلســه رســیدگی حاضــر والیحــه دفاعیــه 
ــار  ــه اظه ــان در جلس ــد  خواه ــرده ان ــه نک ارائ

ــوم  ــوق رااز مرح ــالک ف ــن پ ــه زمی ــرد ک ک
علیرضــا علقاســپور طبــق قولنامــه پیوســت 
خریــداری وبعلــت فــوت نامبــرده ازکلیــه ورثــه  
ــذا  ــند دارم  ل ــال س ــت  انتق ــان در خواس ایش
دســتگاه پرونــده را   بــه کارشناســی  امــور ثبتی  
ارجــاع  واز اداره ثبــت اســناد امــالک اصفهــان  
اســتعالم بعمــل آمــد ونظریــه کارشناســی 
ــی  ــده  م ــه پرون ــراض ضمیم ــول از اعت محم
باشــد و گواهــی حصــر وراثــت  ضمیمــه پرونده 
ــدگان  ــه خوان ــوده فروشــنده ملــک کلی ــه ب ورث
فــوق راتاییــد مــی نمایدلــذا شــورا باتوجــه بــه 
ــه  ــه قولنام ــده ازجمل ــع مســتندات پرون جمی
گواهــی حصروراثــت –نظریــه کارشناســی 
راوارد  خواهــان  دعــوی  ثبتــی  م  واســتعال 
دانســته وبــا اســتناد بــه مــواد 220-219-10-
225-362 قانــون مدنــی ومــواد  515-198-

519 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی حکــم 
ــی  ــوردر یک ــدگان  بحض ــت خوان ــر محکومی ب
ــال  ــه انتق ــر اســناد رســمی ونســبت ب از دفات
یــک قطعــه زمیــن بمســاحت 176 متــر 
ــش  ــی 14915/133بخ ــالک ثبت ــه پ ــع ب مرب
ــری  ــان -24 مت ــع در اصفه ــان واق -5اصفه
)هفتــون(در حــق خواهــان صــادر واعــالم مــی 
ــی و ظــرف بیســت روز  دارد رای صــادره غیاب
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه 
ــراض در  ــل اعت ــس از آن قاب ــت روز پ وبیس
محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی 

باشــد.
ــورای  ــعبه 14ش ــی ش ــف 24979  قاض م/ال

ــان ــتان اصفه ــالف اس ــل اخت ح

امروز شنبه 20 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 573 روزنامه

مفقودی 
ــرداری  دفترچــه تخصیــص حــق بهــره ب
1398-11-و-ج  شــماره  داد  قــرار  از 
ــد /  ــه واح ــق ب ــه 70/6/13 متعل مورخ
شــرکت اصفهــان پیــچ واقــع در شــهرک 
صنعتــی اردســتان مفقــود و از درجــه 

ــت .  ــاقط اس ــار س اعتب
          چاپ نوبت اول :96/8/20 
  چاپ نوبت دوم : 96/9/5

کوتاه اخبار 
مالیات استقالل و پرسپولیس 

واقعی نیست
جوانــان،  و  ورزش  وزیــر  ســلطانی فر،  مســعود 
به ویــژه  باشــگاه ها،  مالیاتــی  مشــکالت  دربــاره 
اســتقالل و پرســپولیس گفــت: بــرای مشــکل 
مالیاتــی باشــگاه های بــزرگ مثــل اســتقالل و 
 پرســپولیس، بــا مســئوالن ســازمان مالیاتی جلســه 

گذاشتیم.
در ایــن جلســه گفتیــم ایــن ارقــام و اعــدادی 
ــد،  ــاد می کنی ــی ی ــی مالیات ــوان بده ــه عن ــه ب ک
ــته  ــران در گذش ــه مدی ــت ک ــن اس ــل ای ــه دلی ب
نیامده انــد حسابرســی کننــد، تــراز مالــی مشــخص 
کننــد و اظهارنامــه مالیاتــی بدهنــد. شــما بــه 
ــد  ــراس کرده ای ــی ال ــات را عل ــل مالی ــن دلی همی
آن هــا  نیســت.  واقعــی  مالیات هــا  ایــن  کــه 
پذیرفته انــد و بــا کمیســیونی بــا حضــور وزیــر 

ســابق اقتصــاد دارنــد بررســی می کننــد. 
و  اســتقالل  افــزود:  جوانــان  و  ورزش  وزیــر 
پرســپولیس در 10 ســال گذشــته درآمدشــان بیشتر 
ــا  ــا ب ــد آن ه ــت. درآم ــوده اس ــان نب از هزینه هایش
ــته اند؛  ــی داش ــا بده ــوده ی ــر ب ــا براب ــا ی هزینه ه
بــه همیــن دلیــل مالیاتــی از ایــن جهــت بــه آن هــا 
تعلــق نمی گیــرد. اگــر مدیــران هــر ســال اســناد و 
ــد  مــدارک مالیاتــی و گــزارش حسابرســی می دادن
ــام آن هــا  ــه ن ــا امــروز ایــن مقــدار بدهــی ب مطمئن

ثبــت نمی شــد.

حذف تیم جوانان ناشیانه بود
امیــر حاج رضایــی، مربــی پیشــین تیــم ملــی 
فوتبــال ایــران، دربــاره رونــد آماده ســازی تیــم 
ــا  ــم ت ــالش می کنی ــه ت ــت: اینک ــار داش ــی اظه مل
ــرای برگــزاری اردو و انجــام  از تمامــی فرصت هــا ب
بازی هــای تدارکاتــی اســتفاده کنیــم، بســیار خــوب 
ــه  ــن اســت ک ــی ای ــای تدارکات اســت. ذات بازی ه
کــی روش می توانــد تیمــش را تمــام و کمــال 
بشناســد و بــا همیــن رونــد بــرای بازی هــای جــام 
ــی  ــم مل ــوان تی ــال نمی ت ــود. فع ــاده ش ــی آم جهان
ــر  ــد منتظ ــرار داد و بای ــی ق ــورد ارزیاب ــران را م ای

ــیم.  ــیه باش ــی در روس ــم مل ــدار تی ــن دی اولی
ــران  ــال ای ــان فوتب ــم جوان ــذف تی ــاره ح وی درب
در مرحلــه مقدماتــی رقابت هــای آســیایی نیــز 
ــد  ــان می گوین ــار داشــت: آقای ــرد و اظه ــت ک صحب
مقــررات را نمی دانســتیم و فدراســیون فوتبــال 
بایــد بابــت دوم شــدنمان در بیــن چهــار تیــم 
ــال  ــیون فوتب ــیایی از کنفدراس ــی آس ــیار معمول بس
آســیا شــکایت کنــد کــه چــرا مــا را مســتحق صعــود 
ــه  ــتد ک ــر نمی دانس ــتند. مگ ــدی ندانس ــه دور بع ب
ــن  ــه چنی ــرده ک ــرق ک ــا ف ــن بازی ه ــررات ای مق

صحبت هایــی را انجــام دادنــد؟ 
حاج رضایــی در پایــان اظهــار داشــت: لطفــا بــا 
مــردم شــفاف صحبــت کننــد تــا بدانیــم چــه 
ــدر  ــه این ق ــاد ک ــان افت ــم جوان ــرای تی ــی ب اتفاق

ناشــیانه از بازی هــای آســیایی حــذف شــد.

 جزئیات مراسم خاکسپاری 
مرحوم اکبر افتخاری

مرحــوم اکبــر افتخــاری، ســتاره ســابق فوتبــال 
ــه خــاک ســپرده می شــود.  ــروز شــنبه ب ــران، ام ای
مراســم تشــییع پیکــر آن مرحــوم ســاعت 9 صبــح 
ــزار می شــود  روز شــنبه در ورزشــگاه شــیرودی برگ
ــه خــاک  ــام آوران بهشــت زهــرا ب ــه ن و وی در قطع

ســپرده می شــود.
 همچنیــن مراســم درگذشــت مرحــوم افتخــاری روز 
دوشــنبه ســاعت 13:30 تــا 15 در مســجد نــور واقــع 

در میــدان فاطمــی تهــران برگــزار می شــود.

توپ و تور

یک برد و یک باخت 
در کارنامه هندبال اصفهان

ــک  ــا ی ــوان ب ــال بان ــر هندب ــگ برت ــه ســوم لی هفت
اســتان  نماینــدگان  بــرای  باخــت  یــک  و  بــرد 

ــید.  ــان رس ــه پای ــان ب اصفه
هفتــه ســوم لیــگ برتــر هندبــال بانــوان باشــگاه های 
کشــور بــا پیــروزی تیم هــای مدعــی و یــک بــرد و 
ــان  ــه پای ــان ب ــدگان اصفه ــرای نماین ــک باخــت ب ی
رســید. تیــم هیئــت هندبــال اصفهــان کــه روز 
ــن  ــود، ای ــاران ب ــت و گاز گچس ــان نف ــه میهم جمع
دیــدار را بــا نتیجــه 36 بــر 26 بــه ایــن تیــم واگــذار 
ــال شاهین شــهر در مصــاف  کــرد؛ امــا هیئــت هندب
ــا  ــال کردســتان ب ــت هندب ــم قعرنشــین هیئ ــا تی ب

ــروز شــد.  ــر 23 پی نتیجــه 26 ب
ــا  ــران ب ــی ته ــم تأسیســات دریای ــه تی ــن هفت در ای
ــان گذشــت  ــر 17 از ســد بهمــن بهبه حســاب 31 ب
ــی  ــم صدرنشــین جــدول یعن ــه تی ــه ای ک و در هفت
ــا 6  ــران الرســتان اســتراحت داشــت، ب شــهید چم

ــرد. ــود ک ــدی صع ــه صــدر جــدول رده بن ــاز ب امتی

نگاه ویژه زالتکو به تعطیالت
ســرمربی ســپاهان از حــاال برنامه ریــزی بــرای 
اســتفاده بهینــه از تعطیــالت نه چنــدان طوالنــی 

نیم فصــل را آغــاز کــرده اســت. 
بــه گــزارش ایمنــا، زالتکــو کرانچــار عزمــش را جــزم 
کــرده تــا ســپاهان را از بحــران خــارج کنــد و در ایــن 
بیــن نیم فصــل مقطعــی کلیــدی و تعیین کننــده 
ــپاهان  ــرمربی س ــود. س ــوب می ش ــرای او محس ب
از یــک طــرف بــه شــاگردانش اولتیماتــوم داده تــا 
ــان  ــت خودش ــده از دور رف ــازی باقی مان ــار ب در چه
ــت  ــر از مدیری ــد و از ســوی دیگ ــت کنن ــه او ثاب را ب
باشــگاه خواســته تــا شــرایط را بــرای برپایــی یــک 
اردوی آماده ســازی و چنــد دیــدار تدارکاتــی در 

ــد.  ــم کن ــل فراه ــالت نیم فص تعطی
ــان  ــه پای ــاه ب ــم آذرم ــر پانزده ــگ برت ــت لی دور رف
می رســد و کرانچــار احتمــاال پــس از دیــدار بــا 
اســتقالل تصمیــم خواهــد گرفــت کــه کــدام یــک از 
ــان ســپاهان را در لیســت مــازاد قــرار دهــد.  بازیکن
ــی  ــه خیل ــان البت ــل طالیی پوش ــالت نیم فص تعطی
طوالنــی نخواهــد بــود و فقــط 17 روز طــول خواهــد 

کشــید.

وردر برمن به دنبال سامان قدوس
طبــق ادعــای نشــریه بیلــد، ســامان قــدوس مــورد 

توجــه باشــگاه وردر برمــن قــرار گرفتــه اســت. 
ــه گــزارش »ورزش ســه«، اگرچــه دیــروز فرانــک  ب
ــدارد در  ــن قصــد ن ــه وردر برم ــرد ک ــا ک ــن ادع باوم
ــت  ــه خدم ــری را ب ــم دیگ ــال مهاج ــتان امس تابس
ــه  ــا ب ــن در خف ــد برم ــر می رس ــه نظ ــا ب ــرد، ام بگی
دنبــال جــذب یــک مهاجــم اســت و انــگار بازیکــن 
ــامان  ــت؛ س ــرده اس ــدا ک ــز پی ــود را نی ــر خ مدنظ

ــدوس. ق
ــن  ــن بازیک ــت: »ای ــود نوش ــزارش خ ــد در گ  بیل
متولدشــده در مالمــو ســوئد کــه 24 ســال ســن دارد 
در حــال حاضــر در تیــم اوسترســوند ســوئد مشــغول 
بــازی بــوده و 8 گل در لیــگ ســوئد و 7 گل در لیــگ 
اروپــا بــرای باشــگاه خــود بــه ثمــر رســانده اســت. 
ــه شــاید مشــکل کوچکــی در انتقــال او وجــود  البت
ــا  ــال 2019 ب ــان س ــا پای ــدوس ت ــد. ق ــته باش داش
اوسترســوند قــرارداد داشــته و برمــن بــرای انتقــال 

او بایــد 5 میلیــون یــورو بپــردازد.

گروه ورزشهامون رشیدیان
H.Rashidian@eskimia.ir

وضعیــت تیــم ملــی کشــتی آزاد روزبــه روز 
پیچیده تــر می شــود؛ در حالــی کــه نتایــج 
ــی کشــتی آزاد کشــورمان  ــم مل ــده تی ناامیدکنن
باعــث حواشــی زیــادی شــده، بــا وجــود 
ــدی  ــی جدی ــان مرب ــراوان، همچن وعده هــای ف

ــت.  ــده اس ــاب نش ــم انتخ ــن تی ــرای ای ب
ــکاران  ــی ورزش ــرمربی و بالتکلیف ــتن س نداش
ــز در  ــت قرم ــدن وضعی ــود آم ــه وج ــث ب باع
کشــتی آزاد شــده و اگــر هرچــه زودتــر در ایــن 
ــای  ــا فرصت ه ــرد، م ــورت نگی ــه کاری ص زمین
مهمــی را بــرای آماده ســازی تیــم ملــی از 

ــم داد. ــت خواهی دس
در شــرایطی کــه کمیتــه فنــی همچنــان از 
ــایعات  ــد، ش ــرباز می زن ــرمربی س ــی س معرف
زیــادی دربــاره ســرمربی آینــده تیــم ملــی 
ــام  ــر روز ن ــت و ه ــان اس ــتی آزاد در جری کش
یــک نفــر بــه عنــوان گزینــه ایــن پســت مطــرح 

می شــود.
 اکبر فالح

 اکبــر فــالح، یکــی از همــان گزینه هــای اصلــی 
و مــورد تأییــد اهالــی کشــتی اســت کــه همــه 
از او بــه عنــوان یــک مربــی ســازنده و قهرمــان 
ــه  ــد. البت ــاد می کنن ــران ی ــتی ای ــالق کش بااخ
ــدای کار،  ــان ابت ــالح در هم ــود ف ــه می ش گفت

بــه طــور شــفاهی و دوســتانه، آب پاکــی را روی 
دســت شــورای فنــی ریختــه و شــرط حضورش 
ــه بی توجهــی  ــام و البت ــار ت ــه داشــتن اختی را ب
ــرده  ــالم ک ــی اع ــم مل ــی تی ــد انتخاب ــه فرآین ب
ــد  ــر می رس ــه نظ ــد ب ــه بعی ــرطی ک ــت؛ ش اس

ــرد. شــورای فنــی و فدراســیون آن را بپذی

 غالمرضا محمدی
ــای  ــی از گزینه ه ــم یک ــدی ه ــا محم غالمرض
اصلــی ســرمربیگری تیــم ملــی اســت؛ گزینه ای 
کــه ســابقه درخشــانی در ایــن مســئولیت دارد 
ــوش  ــا آزادکاران ملی پ ــی ب ــارات فراوان و افتخ
در رقابت هــای آســیایی و جهانــی کســب کــرده 

اســت. 
البتــه محمــدی بــرای رســیدن به ســرمربیگری 

تیــم ملــی، مخالفــان فراوانــی هــم دارد و برخی 
از اعضــای شــورای فنــی اعتمــاد چندانــی بــه او 
ندارنــد. گفتــه می شــود یکــی از مهم تریــن 
ــه  ــدی ب ــت محم ــا بازگش ــت ب ــل مخالف دالی
جایــگاه ســرمربیگری، تغییــر شــرایط مختلــف 
ــه ســال های قبــل اســت و برخــی  او نســبت ب
معتقدنــد وی دیگــر تــوان مدیریــت و جمــع و 
ــی را  ــم مل ــی تی ــی احتمال ــردن حواش ــور ک ج

نــدارد.
 علیرضا رضایی

انتخــاب  نــکات جالــب در بحــث  از  یکــی 
ســرمربی جدیــد تیــم ملــی، مطرح شــدن نــام 

ــت.  ــی اس ــا رضای علیرض
وی کــه به تازگــی پــس از مدت هــا دوری از 
ــم  ــوان ســرمربی تی ــه عن فدراســیون کشــتی ب
کشــتی آزاد امیــد، انتخــاب و مشــغول بــه 
فعالیــت شــده، توســط برخــی از اهالــی کشــتی 
ــه  ــتن ب ــرای پیوس ــد ب ــه جدی ــوان گزین ــه عن ب
کادر فنــی تیــم ملــی معرفــی شــده اســت. بــه 
همیــن دلیــل برخــی از اعضــای شــورای فنــی 
منتظــر عملکــرد تیــم امیــد در رقابت هــای 
جهانــی هســتند تــا بــه ایــن ترتیــب بــه حضــور 
ملــی  تیــم  فنــی  کادر  در  علیرضــا رضایــی 

ــد. ــر کنن ــر فک ــاالن، جدی ت بزرگس
 رسول خادم

ــی  ــم مل ــرمربیگری تی ــه س ــن گزین جدی تری

ــت.  ــادم اس ــول خ ــک رس بی ش
ــین  ــرمربی پیش ــوان س ــه عن ــادم ب ــول خ رس
ــان  ــتی هم ــیون کش ــی فدراس ــس کنون و رئی
گزینــه اصلــی بســیاری از اهالــی کشــتی و 
حتــی شــورای فنــی اســت کــه البتــه احتمــال 
بازگشــتش بــه تیــم ملــی، بــه مجمــع انتخابات 

ــت. ــورده اس ــره خ ــیون گ ــت فدراس ریاس
ــه  ــدان ب ــتی و عالقه من ــی کش ــر اهال ــالوه ب  ع
ایــن رشــته، حتــی اعضــای شــورای فنی هــم از 
خــادم بــه عنــوان گزینــه اصلــی یــاد می کننــد و 
معتقدنــد تنهــا کســی کــه می توانــد کشــتی آزاد 
را از بحــران رقابت هــای جهانــی فرانســه خــارج 

کنــد، خــادم اســت. 
رســول خــادم بــه عنــوان یکــی از مربیــان 
در  بلکــه  ایــران،  در  نه تنهــا  بــزرگ کشــتی 
ــن  ــت و از ای ــده اس ــتی شناخته ش ــان کش جه
جهــت نــام و ســابقه او می توانــد در بســیاری از 

ــد.  ــت باش ــز اهمی ــتی حائ ــابقات کش مس
بادانشــی  مربــی  خــادم،  این هــا  کنــار  در 
ــا  ــود را ب ــرده خ ــعی ک ــواره س ــه هم ــت ک اس
ــه  ــادی ب ــرد و اعتق ــش بب ــم روز کشــتی پی عل

نــدارد.  مربیگــری  ســنتی  سیســتم های 
خــادم همچنیــن بــا توجه به ســابقه و ریاســتش 
ــان ورزشــکاران  ــادی می ــرام زی در کشــتی از احت
کشــتی برخــوردار اســت و بــا توجــه بــه آنچــه از 
او ســراغ داریــم، یکــی از تنهــا کســانی اســت کــه 
ــابقات  ــان مس ــیه های بی پای ــه حاش ــد ب می توان

انتخابــی تیــم ملــی پایــان دهــد.
ــرد؛  ــر ک ــد صب ــال بای ــت فع ــلم اس ــه مس آنچ
زیــرا شــورای فنــی اعــالم کــرده رونــد انتخــاب 
ســرمربی جدیــد تیــم ملــی، بــه بعــد از مجمــع 
انتخابــات فدراســیون موکــول شــده و گویــا باید 
تــا اواخــر دی مــاه منتظــر بــه ســرانجام رســیدن 

ایــن پروســه طوالنــی بمانیــم.

چالش های انتخاب سرمربی تیم ملی کشتی آزاد

وضعیت قرمز برای کشتی آزاد

پیــروزی شــاگردان کارلــوس کــی روش در مصاف دوستانه شــان 
بــا پانامــا مــورد توجــه بعضــی از رســانه های معتبــر دنیــا قــرار 

گرفتــه اســت. 
بــه گــزارش وب ســایت نــود، تیــم ملــی ایــران شــب پنجشــنبه 
در دیــداری دوســتانه برابــر پانامــا بــا نتیجــه 2 بــر 1 بــه برتــری 
ــن بعضــی از رســانه های  ــر ذره بی ــازی زی ــه نتیجــه ب رســید ک

دنیــا قــرار گرفتــه اســت. 
ســایت کنفدراســیون فوتبــال آســیا )AFC( دربــاره ایــن بــازی 
نوشــته اســت: بــا دو گل زودهنــگام، ایــران بــا نتیجــه 2 بــر 1 

برابــر پانامــا بــه برتــری رســید.
ــه و  ــا گل هــای اشــکان دژاگ ــا ب ــل پانام ــم اول آســیا مقاب  تی
ــط  ــا توس ــن گل ه ــی از ای ــاد. یک ــش افت ــدوس پی ــامان ق س
گابریــل آرتــورو تــورس در دقیقــه 38 جبــران شــد؛ امــا ایــران 
تــا پایــان بــازی توانســت پیــروزی اش را حفــظ کنــد و تعــداد 

بازی هــای بــدون شکســت خــود را بــه 9 بــازی افزایــش 
دهــد. 

دربــاره  اســپانیا هــم   EFE در همیــن حــال خبرگــزاری 
شکســت پانامایی هــا مقابــل مــردان کــی روش نوشــته اســت: 
ــد،  ــن جدی ــادی بازیک ــداد زی ــه تع ــدان دادن ب ــا می ــران ب ای
ــی 2018  ــام جهان ــور در ج ــرای حض ــی اش را ب ــدار تدارکات دی
مقابــل پانامــا بــا نتیجــه 2 بــر 1 بــرد کــه در ایــن دیــدار کیفیــت 

ــود.  ــازی ب ــه ب ــده نتیج ــا تعیین کنن ــازی پارس ه ب
ــل  ــران مقاب ــرد ای ــه عملک ــم این گون ــپانیا ه ــریه آس اس نش
ــا  ــی کــرده اســت: ایرانی هــا در نیمــه اول واقع ــا را ارزیاب پانام
بــا انگیــزه و پرقــدرت ظاهــر شــدند. بــا تغییراتــی خــوب میــان 
بازیکنــان هجومــی اش، ایــن تیــم فشــار زیــادی بــه پانامــا وارد 
آورد و بــه همیــن دلیــل بــازی بــه ســود ایــران آغــاز شــد و این 

تیــم مــزد بــازی بهتــرش را بــا زدن دو گل گرفــت.

ــه  ــم ب ــن تی ــان ای ــال بازیکن ــن از انتق ــل ذوب آه ــر عام مدی
تراکتورســازی انتقــاد کــرد. 

بــه گــزارش »ورزش ســه«، ذوب آهــن از جملــه تیم هایــی اســت 
کــه چنــد بازیکــن آن در آســتانه شــروع خدمــت ســربازی قــرار 
دارنــد و همیــن موضــوع در نیم فصــل لیــگ برتــر می توانــد بــه 

آن هــا لطمــه بزنــد. 
مدیــر عامــل ذوب آهــن کــه ایــن روزها بــا مدیــران تراکتورســازی 
اختالفاتــی داشــته و به تازگــی موفــق شــده 50 میلیــون از طلــب 
ایــن باشــگاه را از مدیــران تراکتورســازی دریافــت کنــد، در 
موضعگیــری جدیــد دربــاره احتمــال سربازشــدن پهلــوان گفــت: 
ــد، شــکی  ــه خدمــت ســربازی برون ــد ب ــان بای در اینکــه بازیکن
ــان  ــم زم ــم؛ آن ه ــان ســربازی رفته ای ــم خودم ــا ه نیســت. م
جنــگ تحمیلــی و ایــن باعــث افتخارمــان اســت. در ســربازی 
رفتــن بازیکنــان ذوب آهــن شــک نکنیــد؛ ولــی باشــگاه، مالــک 

بازیکــن اســت و این طــور نیســت کــه هرکســی دلــش خواســت 
بــرای خدمــت بــه هــر تیمــی خواســت، بــرود. 

ــرای  ــه ای را ب ــن نام ــرد: م ــح ک ــاره تصری ــه در این ب او در ادام
مهــدی تــاج، رئیــس فدراســیون فوتبــال، تنظیــم کــرده ام. 
ــه  ــربازی، ب ــت س ــام دوران خدم ــرای انج ــان ب ــع بازیکن درواق
صــورت قرضــی راهــی یــک تیــم دیگــر می شــوند. اصــال شــاید 
مــا دوســت داشــته باشــیم بازیکنمــان را بدهیــم باشــگاه ملــوان 
یــا فجــر سپاســی. اگــر بحــث، بحــث خدمــت کــردن اســت کــه 

ــم.  ــم بدهی ــا ه ــن تیم ه ــه ای ــان را ب ــم بازیکنم ــا می توانی م
ــرباز  ــان س ــرای بازیکن ــازوکاری ب ــد س ــرد: بای ــح ک وی تصری
ــد  ــوان هــم می توان ــه هــر حــال باشــگاه مل مشــخص شــود؛ ب
بــرای جــذب بازیکنــان ســرباز مــا درخواســت بدهــد. مــا منافــع 
ــی وجــود  ــر قانون ــم. مگ باشــگاه ذوب آهــن را در نظــر می گیری

ــد؟ ــه یــک باشــگاه خــاص برون دارد کــه تمــام ســربازان ب

،،
خــادم، مربــی بادانشــی اســت کــه 
همــواره ســعی کــرده خــود را بــا علــم 
روز کشــتی پیش ببرد و اعتقادی به 
سیستم های ســنتی مربیگری ندارد

بــا وجود شــایعات زیــاد هیــچ برنامه ریــزی ای 
بــرای بــازی ایــران و ونزوئــال صــورت نگرفتــه 

اســت. 
در حالــی کــه تیــم ایــران بــرای انجــام بــازی 
ــره  ــگاه خیل ــال در ورزش ــا ونزوئ ــی ب تدارکات
ایــن  پیــج  آمــاده می شــود،  دوم هلنــد 
ــا وجــود  ــه ب ورزشــگاه در پســتی نوشــت ک
شــایعات، ایــن بــازی در ایــن ورزشــگاه 

ــد.  ــد ش ــزار نخواه برگ

بــه گــزارش »ورزش ســه« تیــم ملــی ایــران 
بــرای انجــام دو بــازی تدارکاتــی بــه کشــور 

اتریــش ســفر کــرده اســت.
ــای  ــر تیم ه ــت براب ــرار اس ــا ق ــن بازی ه  ای
پانامــا و ونزوئــال برگــزار شــود؛ امــا موضــوع 
جالــب ایــن اســت که مســئوالن ورزشــگاهی 
کــه اعــالم شــده تیــم ایــران بــا ونزوئــال در 
ــاق  ــن اتف ــد ای ــد، می گوین ــازی می کن آن ب

ــاد.  نخواهــد افت

در صفحــه اختصاصــی ورزشــگاه خیلــره دوم 
پســتی منتشــر شــد کــه در آن برگــزاری 
ــال را در ایــن ورزشــگاه  ــران و ونزوئ ــازی ای ب

ــرد. رد ک
ــایعات  ــت: »ش ــده اس ــت آم ــن پس  در ای
و  ایــران  بــازی  دارد کــه  زیــادی وجــود 
نوامبــر یعنــی 22  تاریــخ 13  ونزوئــال در 
آبان مــاه برگــزار خواهــد شــد، امــا بــا وجــود 
ایــن، مــا تاکیــد می کنیــم کــه ایــن مســابقه 

در ورزشــگاه خیلــره دوم انجــام نمی شــود.« 
ــل  ــا قب ــه از مدت ه ــی اســت ک ــن در حال ای
ــس  ــران پ ــی ای ــم مل ــود تی ــده ب ــالم ش اع
از انجــام بــازی تدارکاتــی بــا پانامــا در 
اســتادیوم گراتــس اتریــش بــه هلنــد ســفر 
کــرده و در ورزشــگاه خیلــره دوم ایــن کشــور 

ــد.  ــازی می کن ــال ب ــر ونزوئ براب
ــازی  ــف ب ــت تکلی ــد گف ــن وصــف بای ــا ای ب
ــخص  ــوز مش ــی هن ــم مل ــی تی دوم تدارکات
انــدک  مدت زمــان  در  شــاید  و  نیســت 
ــابقه  ــن مس ــگاه ای ــر ورزش ــده تغیی باقی مان
بتوانــد چاره ســاز باشــد؛ چــرا کــه مســئوالن 

اعــالم  صراحــت  بــه  هلنــدی  ورزشــگاه 
ورزشــگاه  ایــن  در  بــازی  کرده انــد کــه 
برگــزار نخواهــد شــد؛ ضمــن اینکــه بســتن 
ــی آن  ــگاه و آمادگ ــک ورزش ــا ی ــرارداد ب ق
ــون  ــائلی چ ــابقه و مس ــزاری مس ــرای برگ ب
ــی  ــتلزم زمان ــات مس ــی و تبلیغ بلیت فروش
اســت کــه بعیــد اســت در ایــن مــدت انــدک 
ــد  ــی بتوانن ــم مل ــیون و تی ــئوالن فدراس مس
آن هــا را انجــام بدهنــد. در ایــن شــرایط 
احتمــاال بایــد دیــدار مقابــل پانامــا را آخریــن 
ــاه  ــان م ــی  در آب ــم مل ــی تی ــدار تدارکات دی

ــم. بدانی

بیانیه باشگاه آرنهایم هلند:
ایران - ونزوئال برگزار نمی شود

انتقاد مدیرعامل ذوب آهن از تراکتورسازیبازتاب پیروزی ایران مقابل پاناما در رسانه های جهان



پیشهناد فیلم

با دیگران

کارگردان: ناصر ضمیری
نویسنده: ناصر ضمیری

بازیگــران: حســین محجــوب، هنگامــه قاضیانــی، 
بابــک حمیدیــان، لیــا زارع

 خالصه داستان فیلم
»بــا دیگــران«، داســتان زنــی بــه نــام »آرزو«ســت کــه 
ــه  ــد خــود را ب ــل ســقط جنین هــای مکــرر امی ــه دلی ب
داشــتن فرزنــد از دســت داده اســت و زندگــی مشــترک 
او بــا امیرحســین در شــرایط بحرانــی قــرار دارد. طاهــره، 
دوســت و همــکار او، بــا اقدامــی فداکارانــه مســیر 
تــازه ای را در برابــر ایــن زوج جــوان قــرار می دهــد. 
زنــدان  از  طاهــره،  ســابق  شــوهر  یعقــوب،  آزادی 
ــده                                                                        ــره را پیچی ــی امیرحســین، آرزو و طاه ــط زندگ رواب

می کنــد.
ــر  ــینمایی ناص ــد س ــم بلن ــن فیل ــران«، اولی ــا دیگ »ب
ــوان  ــه عن ــتر ب ــری بیش ــر ضمی ــت. ناص ــری اس ضمی

ــت.  ــده اس ــناخته ش ــاه ش ــم کوت ــردان فیل کارگ
فیلــم »بــا دیگــران«، موضوعــی جدیــد و متفــاوت 
ــن در  ــم جایگزی ــی و رح ــئله نازای ــا مس ــاط ب را در ارتب
ــی  ــی اجتماع ــد و فیلم ــران نشــان می ده ســینمای ای
در فضــای شــهری اســت. »بــا دیگــران« خیلــی طوالنی 
اســت؛ کشــدار بــا مکث هــای طوالنــی روی نــگاه مــات 

ــوت.  و مبه
ضمیــری، کارگــردان، تــاش دارد بــا نمادهــا و نشــانه ها 
بــا مخاطبــش ســخن بگویــد؛ امــا عجیــب مصنوعــی و 
تکــراری بــه چشــم می آینــد. تــاش او بــرای بــه تصویــر 
کشــیدن گذشــت زمان بــر کاراکترهــا تنهــا مخاطبــش را 

ــد.  ــه می کن ســردرگم و کاف
بــازی ســخت و قابــل قبــول »هنگامــه قاضیانــی« کــه 
ــردازی«  ــد، »نورپ ــی می کن ــش را زندگ ــا نقش های غالب
ــه واســطه  ــه ب ــم ک ــاوت فیل ــه« متف و »طراحــی صحن
لوکیشــن خانــه قدیمــی منحصربه فــرد آن فراهــم 
آمــده اســت، همــه و همــه از نــکات ارزشــی ایــن اثــر 

ــد.  ــمار می آین ــه ش ــینمایی ب س
»بــا دیگــران« در اندازه هــای یــک فیلــم بلنــد ســینمایی 
نیســت. شــاید اگــر درام شناســی آن اصولی تــر پرداخــت 
می شــد، بــود. امــا ایــن فیلــم کــه در اکــران می بینیــم، 

می توانــد یــک فیلــم کوتــاه موفــق باشــد.

حرف و نقل

 »ســی و دومیــن جشــنواره فیلــم »مــاردل پاتــا« 
ــی در  ــف جهان ــینمایی رده ال ــنواره س ــا جش ــه تنه ک
آمریــکای جنوبــی اســت، از ۲۶ آبــان تــا ۵ آذر در 
آرژانتیــن برگــزار خواهــد شــد و فیلــم »دلــم می خــواد« 
ســاخته بهمــن فرمــان آرا در اولیــن نمایــش جهانــی در 
بخــش مؤلفــان ایــن رویــداد بــه نمایــش درمی آیــد.«

 کتــاب »چگونــه بــر جهــان حکومــت کنیــم« در ۱۶۱ 
صفحــه بــا قیمــت ۱۳ هــزار تومــان از ســوی انتشــارات 

مرواریــد روانــه  بــازار کتــاب شــده اســت.
 سوشــا مکانــی، دروازه بــان تیــم فوتبــال میوندالــن 
ــه  ــه جرگ ــم ســینمایی ب ــک فیل ــازی در ی ــا ب ــروژ، ب ن
ــا فعالیــت در ایــن حرفــه را هــم  بازیگــران پیوســت ت

تجربــه کنــد.
ــه  ــاپ ک ــیقی پ ــده موس ــاس گاب، خوانن  امیرعب
ــوب  ــدار محس ــدگان پرطرف ــزو خوانن ــا ج ــن روزه ای
می شــود، گفــت: خوشــبختانه پــس از اینکــه مهرمــاه 
ــه  ــق ب ــای الزم موف ــن مجوزه ــا گرفت ــاری ب ــال ج س
برگــزاری کنســرت ها و اجراهــای متعــددی بــا حضــور 
ــد  ــرای تولی ــا ب ــان شــدیم، شــرایط م ــداد مخاطب پرتع
تک آهنگ هــای متعــدد بیشــتر فراهــم شــد و در حــال 
ــم. ــد کنی ــای بیشــتری را تولی ــم کاره حاضــر می توانی

 بابــک کایــدان، نویســنده ســریال »پاهــای بی قــرار« 
بــا اشــاره بــه پتانســیل تلویزیــون بــرای جــذب مخاطب 
گفــت: اگــر مخاطب احســاس کنــد مجموعــه تلویزیونی 
اســتاندارد اســت و بــه او احتــرام گذاشــته شــده، ماهواره 

را خامــوش می کنــد و پــای تلویزیــون می نشــیند.
ــه  ــاز جعفــری در فیلــم ســینمایی »پاســیو« ب  بهن
کارگردانــی مریــم بحرالعلومــی کــه ایــن روزهــا آخریــن 
ــذارد،  ــر می گ ــت س ــود را پش ــد خ ــل پیش تولی مراح

ایفــای نقــش خواهــد کــرد.
ــود،  ــت خ ــن فعالی ــی در جدیدتری ــد عاقبت  محم
نمایــش »ماهــی ســیاه کوچولــو« را آمــاده اجــرا 
نگاهــی  بــا  کوچولــو«  ســیاه  »ماهــی  می کنــد. 
آزاد بــه همیــن داســتان نوشــته صمــد بهرنگــی 
ــده  ــر درآم ــته تحری ــه رش ــا ب ــوش علی ــط مهرن  توس

است.
ــه  ــر ک ــن نظ ــه ای ــخ ب ــی در پاس ــدون جیران  فری
تبلیغــات خــوب و متفــاوت فیلــم »خفگــی« بــه 
فــروش آن کمــک کــرده، گفــت: درواقــع می تــوان 
ــه  ــا انداخت ــوب ج ــم را خ ــات، فیل ــه تبلیغ ــت ک گف
اســت و معتقــدم فیلــم بــا تبلیغــات شــناخته و مطرح 
ــم، دیگــر تماشــاچی  ــدن فیل می شــود؛ امــا بعــد از دی
اســت کــه بــا تعاریفــش از فیلــم بــه تماشــاچی بعــدی 

ــه. ــا ن ــرود ی ــم ب ــدن فیل ــه دی ــه ب ــد ک می گوی
 ریدلــی اســکات قصــد دارد در فیلــم جدیــدش کــه 
تنهــا چنــد هفتــه دیگــر قــرار اســت اکــران شــود،  طــی 
پروســه ای ســخت و پیچیــده، صحنه هــای مربــوط بــه 
کویــن اسپیســی را حــذف و بــا حضــور بازیگــر دیگــری 

جایگزیــن کنــد.
فســتیوال فیلــم ســانتا باربــارا جایــزه ویــژه   
ــن در  ــد و ای ــدا می کن ــو اه ــم دف ــه ویل ــالش را ب امس
حالــی اســت کــه دریافت کننــده پارســال همیــن 
ــد. ــم ش ــکار ه ــزه اس ــب جای ــه کس ــق ب ــزه، موف جای

کتاب معرفی 

معرفی کتاب »موقعیت هللا وکیل«
»موقعیــت هللا وکیــل«، کتابــی اســت کــه  کیمیای وطن

ــدارکات و  ــاد )ت ــا آم ــتیک ی ــای لجس ــش واحده ــه نق ب
مقــدس  دفــاع  در طــول هشــت ســال  پشــتیبانی( 

می پردازد. 

ایــن کتــاب را حــوزه هنــری اســتان اصفهــان در ۲۵0 
صفحــه و در قطــع وزیــری و در ۱000 نســخه منتشــر و 
رونمایــی کــرده اســت.این کتــاب خاطــرات حــاج رمضــان 
ــگارش  ــری ن ــم فضــل هللا صاب ــه قل ــل اســت کــه ب هللا وکی
ــان  ــا اعظمی ــز رض ــاب را نی ــن کت ــای ای ــده؛ مصاحبه ه ش

ــت. ــام داده اس ــزی انج ج
در بخشــی از مقدمــه کتــاب »موقعیــت هللا وکیــل« آمــده 

اســت:
لجســتیک یــا آمــاد کــه غالبــا بــه نــام تــدارکات و 
تأمیــن،  شــامل  می کنیــم،  یــاد  آن  از  پشــتیبانی 
یکپارچه ســازی، حمــل و نقــل، انبــارداری، جداســازی، 
ــاز  ــورد نی ــام م ــال اق ــان انتق ــت جری ــداری و مدیری نگه
تــا نقطــه  مصــرف اســت کــه شــرایط زمانــی و مکانــی بــر 
اهمیــت آن می افزایــد؛ زیــرا در پیش بینــی و برنامه ریــزی 
نظامــی، اصــل بــر ایــن اســت کــه چندیــن نفــر بایــد کار 
ــوط  ــده را در خط ــروی رزمن ــک نی ــتیبانی ی ــدارک و پش ت
رزم انجــام دهنــد تــا او بتوانــد بــدون دغدغــه بــه وظیفــه  
اصلــی خــود، یعنــی پیــکار بــا دشــمن بیندیشــد و اهــداف 

ــازد.  ــق س ــات را محق عملی
ــه مــدت  پــس از شناســایی منطقــه  عملیاتــی، حداقــل ب
ــای  ــات، نیروه ــرای عملی ــش از اج ــاه پی ــا دو م ــک ی ی
تــدارکات توجیــه می شــوند تــا بــا توجــه بــه زمــان و مــکان 
ــر یــگان عمل کننــده،  ــا ســه براب ــدازه  دو ی ــه ان عملیــات، ب
ــا  ــه تــک و پاتــک کــه ممکــن اســت ت ــد مرحل ــرای چن ب
ــزات  بیســت روز طــول بکشــد، غــذا، آب، پوشــاک، تجهی
موتــوری و تأسیســاتی، تســلیحات و مهمــات الزم را تأمین 
ــد و در  ــداری کنن ــار و نگه ــن انب ــه  مطمئ ــد نقط و در چن
ــه نیروهــای رزمــی،  ــا رســاندن آن هــا ب زمــان عملیــات، ب
ــه  ــد. ب ــام دهن ــان انج ــن زم ــتیبانی الزم را در کمتری پش
ــول  ــا در ط ــتیبانی، غالب ــی پش ــراد جمع ــور اف ــن منظ ای
شــب، ســنگرها و ُبنه هــای تدارکاتــی را مهیــا می کننــد تــا 
دشــمن متوجــه حجــم تــدارکات و زمــان عملیــات نشــود.

در دوران دفــاع مقــدس نیــز تأمیــن ســاده ترین تــا 
عمده تریــن نیازهــای فــردی و عملیاتــی، اعــزام و اســکان 
ــاش  ــدی، مرهــون ت ــدی و پدافن ــا، در مراحــل آفن نیروه
ــود. »موقعیــت هللا وکیــل«  ــام پشــتیبانی ب رزمنــدگان گمن
معــرف مجموعــه ای همــدل و همــراه اســت که بــا اقدامات 
ایثارگرانــه در عادی تریــن تــا حســاس ترین شــرایط زمانــی 
و مکانــی، مکانیســم پیچیــده  نبــرد حــق علیــه باطــل را بــه 

ــد. ــن نحــو پشــتیبانی می کنن بهتری

فیلم خانــه ملــی ایــران بــرای نمایــش فیلــم »روســری آبــی« در 
جشــنواره ماالتیــای ترکیــه، ترمیــم نســخه اصلــی آن را با ســرعت 

و کیفیــت زیــاد انجــام می دهــد.
 بــه گــزارش ایســنا، دانــش و فنــاوری مرمــت تصویــر، تصحیــح 
ــه  ــده ک ــبب ش ــال، س ــیوه دیجیت ــه ش ــدا ب ــای ص ــگ و احی رن
و  دیــداری  مــواد  بازیابــی  فرآینــد  در  تجــارب چشــمگیری 
شــنیداری بــه دســت آیــد و فیلم خانــه ملــی ایــران در ســال های 
ــاح و  ــرای اص ــاوری ب ــن فن ــب از ای ــری مناس ــا بهره گی ــر ب اخی
مرمــت تعــدادی از فیلم هــای ارزشــمند تاریــخ ســینمای ایــران از 
جملــه »گاو«، »ناخــدا خورشــید«، »اون شــب کــه بــارون اومــد«، 
ــه اینکــه قــرار  ــا توجــه ب ــا« و... اقــدام کــرده اســت. ب ــاد صب »ب
اســت نســخه اصــاح و مرمت شــده فیلــم »روســری آبــی« بــه 
ــای  ــم ماالتی ــنواره فیل ــی در جش ــینمایی فاراب ــاد س ــش بنی پخ
ترکیــه بــه نمایــش درآیــد و بــه لحــاظ اینکــه نگاتیو صــدا و تصویر 

ایــن فیلــم در فیلم خانــه ملــی ایــران در شــرایط مناســبی حفــظ 
ــاخته  ــی« س ــری آب ــم »روس ــات  ترمی ــده، عملی ــداری ش و نگه
رخشــان بنی اعتمــاد بــا ســرعت و کیفیــت بســیار زیــادی در حــال 
انجــام اســت. طبــق اعــام دســت اندرکاران فیلم خانــه، پیــش از 
آغــاز ایــن عملیــات، ابتــدا یــک نســخه دیجیتــال بــا اســتفاده از 
نگاتیــو اصلــی در البراتــوار دیجیتــال فیلم خانــه ملــی ایــران تهیــه 
و ســپس بــرای انجــام مرمــت و تصحیــح نــور و رنــگ دیجیتــال 

بــه »البراتــوار دیجیتــال فــام« تحویــل داده شــد. 
ــش داده  ــی نمای ــینمایی فاراب ــاد س ــع بنی ــا توزی ــم ب ــن فیل ای
ــکاری دارد.  ــروژه هم ــن پ ــرای ای ــاد در اج ــن بنی ــود و ای می ش
جشــنواره ماالتیــای ترکیــه در آبان مــاه ســال ۱۳۹۶ برگــزار 
خواهــد شــد و قــرار اســت همــراه بــا نمایــش فیلــم »روســری 
ــه  ــرای مجموع ــاد ب ــان بنی اعتم ــم از رخش ــری ه ــی«، تقدی آب

فیلم هایــش صــورت گیــرد.

ــم »شــید«  ــی دومیــن جشــنواره فیل ــوزآپ طای نامزدهــای کل
معرفــی شــدند. 

بــه گــزارش خبــر فارســی، فهرســت نامزدهــای ایــن جشــنواره بر 
اســاس آرای داوری جاناتــان رزنبــام، ریچــارد پنیــا و هوشــنگ 

گلمکانــی انتخــاب شــده کــه بــه شــرح ذیــل اعــام شــده اند: 
بهتریــن بازیگــر زن: هدیــه تهرانــی )اســرافیل(، نیکــی کریمــی 
)آذر(، ســاره بیــات )زرد(؛ بهتریــن بازیگــر مــرد: نویــد محمدزاده 
ــراری(،  ــده )ف ــن تنابن ــا(، محس ــدون امض ــخ، ب ــدون تاری )ب
پژمــان بازغــی )اســرافیل(؛ بهتریــن کارگــردان: وحیــد جلیلونــد 
ــدا  ــزه ای )آذر(، آی ــد حم ــا(، محم ــدون امض ــخ، ب ــدون تاری )ب
پناهنــده )اســرافیل(؛ بهتریــن فیلــم: بــدون تاریــخ بــدون امضــا 
)علــی جلیلونــد(، آذر )نیکــی کریمــی(، زرد )کامــران مجیــدی(.
ایــن جشــنواره کــه هــر ســال در شــهر داالس در کشــور آمریــکا 
ــاب  ــه انتخ ــی ب ــس طای ــه، تندی ــود، در اختتامی ــزار می ش برگ

تماشــاگران را نیــز بــه بهتریــن فیلــم اهــدا خواهــد کــرد.
 ایــن جشــنواره بــا ادای دیــن بــه عبــاس کیارســتمی و بــا یــاد 
ــه همیــن دلیــل تندیــس جشــنواره  او برگــزار خواهــد شــد و ب
بــه نــام یکــی از فیلم هــای ایــن کارگــردان فقیــد انتخــاب شــده 

اســت. 
فیلم هــای دومیــن جشــنواره فیلــم »شــید« در روزهــای جمعــه 
۱0 نوامبــر )۱۹ آبــان(، شــنبه ۱۱ نوامبــر )۲0 آبــان( و یکشــنبه ۱۲ 
نوامبــر )۲۱ آبــان( در ســینما آنجلیــکای شــهر داالس آمریــکا بــه 

ــد.  ــرده می رون روی پ
دومیــن دوره »شــید« بــه کوشــش آرامــه اعتمــادی بــه عنــوان 
ــر  ــوان مدی ــه عن ــر و مؤســس جشــنواره، شــهرام مکــری ب دبی
ــتر  ــراح پوس ــوان ط ــه عن ــتان ب ــی بوس ــری، عل ــاور هن  و مش
و مدیــر گرافیــک و کلــی کیچــن مدیــر روابــط عمومــی برگــزار                 

می شــود.
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نویســنده  لوکلزیــو«،  نــام »ژان مــاری گوســتاو 
فرانســوی، پــس از ســال ۲008 کــه موفــق بــه 
دریافــت جایــزه نوبــل شــد، در ایــران بــر ســر 
زبان هــا افتــاد. آکادمــی ســوئد از او بــا عنــوان 
ــرا  ــرد؛ زی ــد ک ــناس« تمجی ــنده »زیست بوم ش نویس
در آثــارش طبیعــت و توجــه بــه جامعــه بــه حاشــیه 
ــه در  ــان هایی ک ــرگردانی انس ــی و س ــده، آوارگ رانده ش
جســت وجوی هویــت و معنــای زندگــی هســتند، 

ــی دارد.  ــاب پررنگ بازت
ــال  ــی« در س ــان »بازجوی ــو رم ــر لوکلزی ــن اث اولی
۱۹۶۳ جایــزه رنــودو را گرفــت. پــس از آن وی در 
فرانســه چنــد جایــزه ادبــی دیگــر را از جملــه »الربو« 

ــرد.  ــود ک ــو« از آِن خ و »ژان ژیون
ــی  ــان فارس ــه زب ــه ب ــتاو ک ــای ژان گوس از کتاب ه
»مونــدو«،  بــه  می تــوان  شــده اند،  ترجمــه 
ــنگی«  ــح گرس ــا« و »ترجی ــی ط ــان«، »ماه »بیاب

ــرد.  ــاره ک اش
ــه معرفــی بیشــتر رمــان »ماهــی طــا«  در ادامــه ب

می پردازیــم.

 موضوع داستان
کتــاب، داســتان زندگــی پرماجــرا و آوارگــی »لیــا«، 
ــد  ــت می کن ــی، را روای ــر سیاه پوســت مراکشــ دخت
کــه در کودکــی از قبیلــه و خانــواده اش دزدیــده 
شــده و بــه پیرزنــی یهــــودی بــه نــام »اللــه اســما« 
فروختــه می شــود. پــس از مــرگ ایــن پیــرزن 
مهربــان، عروســش، زهــــره، بــا لیــا رفتار بــدی دارد 
ــه می شــود  ــرار او از خان و همیــن موضــوع باعــث ف
و بدیــن ترتیــب ماجراهــای زندگــی لیــا، تجربیــات 
تلــخ و شــیرین و ســرگردانی او در جامعــه آغــاز 

می شــود.
 فرهنگ هـای رنگین

ژان مــاری گوســتاو، نویســنده ای اســت اهــل ســفر 
ــه ای  ــای قبیل ــورها، فرهنگ ه ــیاری از کش ــا بس و ب
ــی حــدود  ــف آشــنایی دارد. حت و تمدن هــای مختل
چهــــار ســال بــا سرخ پوســتان آمبــرا در کشــور 
پانامــا زندگــی کــرده و بــه آموختــن زبان هــای 

ــت.  ــی روی آورده اس ــی و بوم محل
ژان مــاری گوســتاو در بیشــتر آثــارش از جملــه 
»ماهــی طـــا« دســت خواننــده را می گیــرد و 
مــدام از کشــوری بــه کشــور دیگــر می بــرد؛ بــه 

عبــارت دیگــر در بیشــتر آثــار وی نوعــی درهم تنیدگــی 
ــه  ــی ب ــود و حت ــده می ش ــف دی ــای مختل فرهنگ ه
اعتقــادات مختلــف درباره عرفان، متافیزیک و سحــــر 

ــد.  ــان می ده ــه نش ــز توج ــادو نی و ج
در قســمتی از کتــاب کــه لیــا بــا حــال بــد شــبی را 
در خانــه دوســتش نونــو کــه از بومیــان آفریقاســت 

این گونــه می خوانیــم:  می گذرانــد، 
»او می گفــت ســحر اســت، جادوســت... از کارهایــی 
ــاد داشــت، حــرف مــی زد،  ــه انجامشــان اعتق کــه ب
ــا ســاقه کاه،  ــر ی نمــک ریختــن در آتــش، نصــب َپ

رســم تصاویــری روی زمیــن و دود راه انداختــن.«
ــت،  ــه اس ــل فرانس ــه اه ــا آنک ــنده ب ــی نویس  حت
کتــاب را بــا ضرب المثلــی آزتکــی آغــاز می کنــد 
ــان  ــا« هم ــی ط ــد »ماه ــان ده ــت نش ــا درنهای ت

شــخصیت لیاســت: 
»ای ماهــی کوچولــوی طــا، مراقــب خــودت بــاش! 
در ایــن دنیــا دام هــا و تورهــای زیــادی ســر راه 

ــت.« توس
 مسلمانان مهربان

یکــی از نــکات برجســته رمــان »ماهــی طــا« 
ــر  ــه عناص ــه او ب ــنده و توج ــت نویس ــدگاه مثب دی
ــاب،  ــمتی از کت ــت. در قس ــلمانان اس ــی مس زندگ
لیــا طــی ســفر پــر فـــراز و نشــیب خــود در شــهر 
ــاج«  ــام »الح ــه ن ــلمان ب ــردی مس ــا م ــوربن ب س
ــای  ــه حرف ه ــه »همیش ــردی ک ــود؛ م ــنا می ش آش
زیبایــی بــرای گفتــن داشــت«؛ مــردی کــه گاهــی از 
ــه نظــر لیــا  ــد و ب ــرای لیــا می خوان آیــات قــرآن ب
ایــن واژه هــای شــیرین و پرطنیــن از اعمــاق وجــود 

برمی خاســت:  او 
»از شــّر حســودانی کــه حســادت می ورزنــد، بــه رب 

فلــق پنــاه می بــرم.« 
الحــاج، پیرمــردی مســلمان اســت کــه بــا حرف هــا، 
ــر  راهنمایی هــا و خاطراتــش تأثیــر بســیار مثبتــی ب
زندگــی لیــا می گــذارد: »از پیامبــر حــرف مــی زد و 
از بــال؛ همــان بــرده ای کــه اولیــن بــار اذان گفــت.«

 توصیفات
یکــی از نقــاط قــوت کتــاب »ماهــی طــا« توصیفات 
زیبــا و جانــدار آن اســت. هرچنــد خواننــده در طــول 
داســتان بــا حجــم انبوهــی از اتفاقــات کــه پی درپــی 
رخ می دهنــد، روبــه رو می شــود و در هــر فصــل، 
گاهــی تعــداد زیــادی از اشــخاص بــه داســتان وارد 
یــا از آن خــارج می شــوند، امــا بــا ایــن حــال مانعــی 
بــرای توصیفــات دقیــق نویســنده ایجــاد نمی کننــد: 
»آقــای روشــدی... بیــش از حــد ســیگار می کشــید؛ 

امــا مــن طــرز ســیگار بــه دســت گرفتنش را دوســت 
داشــتم. آن را بیــن انگشــت شســت و ســبابه خــود 
را  بــا خط کــش چیــزی  انــگار کــه  می گرفــت، 

ــد.« ــان می ده نش
 فقـر

در کتــاب »ماهــی طــا« توجــه ویــژه نویســنده را بــه 
ــری  مــردم حاشیه نشــین شــاهد هســتیم. او تصوی
دلســوزانه و دلگیــر از محرومیت هــا، آوارگی هــا و 
فقـــر و بدبختـــی آنــان ارائــه می دهــد؛ افـــرادی کــه 
همــه چیــز برایشــان در »نــداری« خاصــه می شــود: 
ــرار  ــز ف ــه چی ــت هم ــود از دس ــه ب ــم گرفت »تصمی
کنــد...از چاه هایــی کــه آبشــان ســیاه و تلــخ بــود، از 
ــد...  ــازی می کردن ــا ب ــه در خاکروبه ه ــی ک بچه های
هرچــه از کودکــی اش بــه خاطــر مــی آورد، جــز 
ــی کــه  ــی آب ــود؛ حتــ فقــر و بدبختــی در روســتا نب

ــت.« ــر داش ــم فق ــید طعــ می نوش
رمــان »ماهــی طــا« بــه دلیــل برخــورداری از 
مضامیــن زیبــا، ســاختار و زبانــی ســاده، ســهم 
ــرای  ــا ب ــده دارد؛ ام ــذب خوانن ــی در ج ــیار مهم بس
رویکردهــای  جســت وجوی  در  خوانندگانــی کــه 
جدیــد در داســتان هســتند، ممکــن اســت جذابیــت 
الزم را نداشــته باشــد؛ بنابرایــن ایــن خواننــدگان 

ــد. ــه کنن ــن آن تکی ــر مضامی ــد ب ــط می توانن فق
ایــن کتــاب  خوانــدن  از  پــس  روی  هــر  بــه   
صمیمــی خواننــده اطاعــات خــوب و مفیــدی 
ادیــان و  دربــاره فرهنگ هــا، کشــورها، شــهرها، 
ــد ــب خواه ــان کس ــف جه ــق مختل ــان مناط  بومی

 کرد.

،،
در کتــاب »ماهــی طــا« توجــه ویــژه 
نویســنده را بــه مــردم حاشیه نشــین 
شاهد هستیم. او تصویری دلسوزانه 
و دلگیــر از محرومیت هــا، آوارگی هــا و 

فقـــر و بدبختـــی آنــان ارائــه می دهــد

نگاهی به کتاب »ماهی طال« نوشته ژان ماری گوستاو لوکلزیو

ماهی طالی سرگردان

 قسمتی از وصیت نامه 
شهید ابتهاج صمیمی خلخالی

ــد، روز بســیار  ــن نامــه را می خوانی »امــروز کــه ای
مبارکــی اســت؛ زیــرا رزمنــدگان اســام بــه 
ــده  ــی بن ــده اند؛ ول ــوت ش ــد دع ــی خداون مهمان
ــن  ــتم. ای ــدگان هس ــزو دعوت ش ــز ج ــر نی حقی
مهمانــی همانــا حضــور در ســفره شــهادت اســت؛ 
ــه  ــانی ک ــد کس ــبیل هللا. بودن ــی س ــهادت ف ش
پیــش از مــا بــه ایــن مهمانــی دعــوت شــده و بــه 

ــدند.  ــل ش ــهادت نائ ــع ش ــض رفی فی
 مــادر جــان! همان طــوری کــه آرزویــت بــود 
ــط  ــه فق ــد ک ــا گفتی ــه جبهه ه ــدن ب ــش از آم و پی
بــرای خــدا بجنگــم والغیــر، مــن آن را آویــزه 

گــوش خــود قــرار دادم و ســایر رزمنــدگان را نیــز 
ــردم. ــوت ک ــم دع ــن مه ــه ای ب

ــن  ــد م ــه می دانی ــور ک ــز! همان ط ــادر عزی پدروم
ــه  ــتیم ک ــی هس ــه امانت ــم، هم ــر و برادران و خواه
از جانــب خــدای بــزرگ بــه دســت شــما ســپرده 
شــده ایم کــه بایــد روزی ایــن امانت هــا بــه 
ــد  ــوند؛ هرچن ــده ش ــان بازگردان ــب اصلی ش صاح
ــت.  ــانی نیس ــدان آس ــت کار چن ــس دادن امان پ

مادرجــان! ممکــن اســت تــو جــزو مادرانــی 
باشــی کــه حتــی پسرانشــان قبــری هــم ندارنــد؛ 
ولــی شــما اجرتــان را از خداونــد متعــال خواهیــد 
گرفــت. ناراحــت نباشــید کــه چــرا پســرتان قبــری 
نــدارد و بــه آنجــا رفتــه و دعــا کنیــد؛ زیــرا بســیارند 
کســانی کــه ماه هــا و ســال ها از پسرانشــان خبــر 

ــه پســر شــما در  ــد ک ــی شــما می دانی ــد، ول ندارن
ــهید  ــم ش ــدا ه ــرده و در راه خ ــاد ک ــدا جه راه خ

شــده اســت.
ــم  ــهدا باش ــن ش ــزو ای ــن ج ــه م ــد ک ــا کنی  دع
ــک  ــا کم ــه جبهه ه ــد ب ــه می توانی ــما هرچ و ش
کنیــد و همیشــه بــا اراده آهنیــن از دولت اســامی 
ــد  ــد. اگــر می خواهی ــه حمایــت کنی و والیــت فقی
روزهــای 5شــنبه بــه یــاد مــن باشــید، بــه بهشــت 
ــه  ــد ک ــه کنی ــی گری ــرای عزیزان ــد و ب ــرا بروی زه
ــهید  ــامی ش ــاب اس ــداوم انق ــه در راه ت مظلومان
ــا  ــا، مدنی ه ــتی ها، رجایی ه ــد بهش ــدند؛ همانن ش
و دســتغیب ها و دیگــر رزمنــدگان عزیــز کــه 
ــای  ــه ج ــی ب ــرزمین وح ــان در س ــر مقدسش پیک
ــم انتظار  ــان چش ــدر و مادرش ــه پ ــت ک ــده اس مان

ــدان خــود هســتند. همیشــه نمــاز  برگشــت فرزن
ــد و ایــن فریضــه مقــدس را کوچــک  ــا داری ــه پ ب
نشــمارید و حجــاب اســامی خــود را حفــظ کنیــد؛ 
چــرا کــه حفــظ حجــاب، تیــری بــر قلــب دشــمنان 

اســت.«
درباره شهید

ــی 11 آذر 1343  ــی خلخال ــاج صمیم ــهید ابته ش
ــگ  ــد. وی در دوران جن ــا آم ــه دنی ــال ب در خلخ
تحمیلــی بــه عنــوان بســیجی بــه جبهه هــای نبــرد 
ــه درجــه  ــه باطــل اعــزام و در 61/11/19 ب حــق علی

رفیــع شــهادت نائــل شــد.
 وی حــدود 12 تــا 13 ســال جاویداالثــر بــود. 
پیکــر پــاک وی در قطعــه 50 گلــزار شــهداء بهشــت 

ــت. ــه اس ــرا)س( آرام گرفت زه

موسیقی

علی ضیاء از ترانه عاشقانه اش گفت
علــی ضیــاء دربــاره ترانــه عاشــقانه ای کــه چنــدی پیــش از وی منتشــر شــد، 
ــا  ــک کار ب ــر و ی ــاه صف ــه دیگــری پــس از م ــرد و از انتشــار قطع ــت ک صحب

دکلمــه خــودش خبــر داد. 
ــه ای  ــاره ویژه برنام ــر درب ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــاء در گفت وگ ــی ضی ــید عل س
کــه قــرار اســت نــوروز روی آنتــن ببرنــد، گفــت: مــا ایده هایــی بــرای نــوروز 
ــا را  ــد، آن ه ــت کنن ــر موافق ــه اگ ــم ک ــرح کردی ــران مط ــا مدی ــتیم و ب داش
ــه ای  ــک« برنام ــِک ی ــام »ی ــا ن ــال ب ــد س ــا چن ــرد. م ــم ک ــی خواهی اجرای
ــم.  ــن ببری ــه را روی آنت ــن ویژه برنام ــم ای ــال ه ــدوارم امس ــته ایم و امی داش
ــاره  ــده درب ــر ش ــه ای از او منتش ــی تران ــه به تازگ ــون ک ــری تلویزی ــن مج ای
ــتر  ــا بیش ــت: قطع ــر، گف ــا خی ــد ی ــه ده ــن کار را ادام ــه دارد ای ــه عاق اینک
ــری از  ــی اث ــه گاه ــدر ک ــن  ق ــم و همی ــه ده ــد نیســتم ادام ــن عاقه من از ای
مــن منتشــر شــود، هــم حــال خــودم را خــوب می کنــد و هــم امیــدوارم کــه 

ــم.  ــران را خــوب کن ــم حــال دیگ بتوان
ــم  ــر می کن ــه فک ــد ک ــن خواهــد خوان ــه دیگــری هــم رضــا شــیری از م تران
پــس از مــاه صفــر منتشــر می شــود و کاری هــم هســت کــه خــودم دکلمــه 
ــت:  ــرد، گف ــت ک ــه اش دریاف ــه از تران ــی ک ــاره بازخوردهای ــم. وی درب می کن
آن ترانــه را بســیاری دوســت داشــتند و بســیاری هــم دوســت نداشــتند؛ بــا 
ایــن حــال ترانــه بــه شــبی تعلــق داشــت کــه حــال خاصــی داشــتیم و رضــا 
ــر  ــه دســت گرفــت و حتــی قصــدی ب شــیری در همــان شــب گیتــارش را ب
انتشــار هــم نبــود؛ امــا منتشــر شــد.چندی پیــش ترانــه ای از ســیدعلی ضیــا 

بــا صــدای رضــا شــیری منتشــر شــد کــه در بخشــی از آن آمــده بــود:
ــرو،  ــن ب ــب م ــه قل ــو ب ــه/ نگ ــن جهنم ــب م ــو قل ــه، ت ــه از هم ــم گرفت »دل

ــورو ــط ت ــت دارم فق دوس
ســتاره شــبم چــرا بــه غربتــم نمیزنــی/ بــه قلــب بــی قــرار مــن چــرا دمــی 

نمیزنــی«

تلویزیون

»آیو«، مکمل تلویزیون است
مدیــر عامــل تلویزیــون اینترنتــی »آیــو« بیــان کــرد کــه ایــن مدیــوم 
ــا  ــابقات ی ــون در مس ــه تلویزی ــه را ک ــت و آنچ ــون اس ــل تلویزی مکم

ســریال ها نمی توانــد پخــش کنــد، نمایــش می دهــد. 
ــون  ــر عامــل تلویزی ــی، مدی ــر فارســی، حســین تهران ــه گــزارش خب ب
ــت:  ــح داد و گف ــوم رســانه ای توضی ــن مدی ــاره ای ــو، درب ــی آی اینترنت
رویکــرد جدیــدی در دنیــا بــه وجــود آمــده تــا محدودیت هایــی را کــه 
در رســانه های ســنتی وجــود داشــته، رفــع کنــد. شــعار مــا هــم ایــن 
ــوای  ــک محت ــدن ی ــرای دی ــه ب ــدارد ک ــازی ن ــه مخاطــب نی اســت ک
خــاص، لزومــا در مکانــی خــاص باشــد؛ بلکــه هــر محتوایــی را 
می توانــد از تلویزیــون منزلــش پیگیــری کنــد و ایــن کاری اســت کــه 

ــا رخ داده اســت.  در بســیاری از کشــورهای دنی
ــال  ــرد: در ح ــوان ک ــی عن ــای اینترنت ــه تلویزیون ه ــاره ب ــا اش وی ب
حاضــر ضریــب نفــوذ اینترنــت و گوشــی های هوشــمند در حــال 
افزایــش اســت و ســرویس های جدیــد OTT هــم بــر ایــن اســاس 
ــک ســرویس OTT در حــوزه  ــو، ی ــد. ســرویس آی گســترش می یاب
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــرویس های دیگ ــا س ــش ب ــت و تفاوت ــو اس ویدئ
جامعیتــی را در حــوزه محتــوا و صفحــه نمایــش دارد؛ بــه طــور مثــال 
ــه  ــون هســتیم و مســابقاتی را ک ــل تلویزی ــا مکم ــوزه ورزش، م در ح
مــردم دوســت دارنــد نمایــش می دهیــم. رشــته های ورزشــی 
مثــل بوکــس هســتند کــه تلویزیــون آن هــا را پوشــش نمی دهــد یــا 
ــش داده  ــپرت نمای ــابقات در آیواس ــر مس ــس و دیگ ــابقات تنی مس

می شــود. 
وی در پایــان گفــت: مــا بــا قراردادهایــی کــه بــا شــرکت های 
ــت را  ــک اینترن ــه ترافی ــم دغدغ ــعی کرده ای ــته ایم، س ــی بس اینترنت

از مخاطــب بگیریــم.

تئاتر

وقتی تعداد بازیگر از تماشاگر بیشتر است
فرهــاد تجویــدی کــه ایــن روزهــا نمایــش »مــن« را در تماشــاخانه 
ــاگران  ــداد تماش ــد: تع ــرده، می گوی ــه ب ــه صحن ــانو« ب ــیس »ش تازه تأس
ــن  ــر شــده و ای ــری شــده اند کمت ــه وارد عرصــه بازیگ ــداد کســانی ک از تع
ــد.  ــدا کنن ــه راه درســت جــذب مخاطــب را پی ــدان اســت ک ــه هنرمن وظیف
ــرای  ــه اج ــاره ب ــا اش ــنا ب ــا ایس ــی ب ــر در گفت وگوی ــردان تئات ــن کارگ ای
ــان  ــود، بی ــران داده می ش ــه بازیگ ــه ب ــی ک ــن« و آموزش های ــش »م نمای
ــیاری از  ــده و بس ــوش ش ــری خودج ــری ام ــا بازیگ ــت م ــرد: در مملک ک
ــد بازیگــر  ــا هــر ســطحی از آگاهــی و از هــر صنفــی فکــر می کنن مــردم ب
هســتند؛ بــه طــوری کــه می بینیــم تعــداد بازیگــران خیلــی زیــاد شــده و از 

آن ســو تعــداد تماشــاگر کــم شــده اســت. 
ــر هســتند،  ــی تئات ــد بازیگــر و تماشــاگر، رکــن اصل ــی کــه می گوین در حال
ــه هــم  ــوازن در حــال ب ــد توجــه کــرد در شــرایطی هســتیم کــه ایــن ت بای

خــوردن اســت.
 او افــزود: ایــن وظیفــه هنرمنــدان اســت کــه مخاطــب را درســت جــذب 
ــرای جــذب  ــه ب ــی ک ــت بی اخاقی های ــم باب ــاش می کن ــد و خــودم ت کنن
مخاطــب در تئاتــر اتفــاق می افتــد، در کارهایــم بــه هنرجویــان و بازیگرانــم 
آمــوزش دهــم؛ چــون در جاهــای دیگــر همیشــه دغدغــه پرشــدن ســالن 
ــوزش را  ــم مســئله آم ــار خــودم دســت کم می توان ــی در آث وجــود دارد؛ ول

پیگیــری کنــم.
ــد روز  ــاره اجــرای نمایــش »مــن« هــم توضیــح داد: از چن  تجویــدی درب
ــار در  ــن ب ــه ای ــم ک ــه برده ای ــه صحن ــر ب ــار دیگ ــش را ب ــن نمای ــل ای قب
تماشــاخانه »شــانو« و از ســاعت ۲0 اجــرا می شــود و احتمــال اجــرای آن 
در دو نوبــت هــم هســت. البتــه هیــچ تبلیغــی بــرای اجــرای ایــن نمایــش 
نداریــم و کار بــر اســاس تجربــه ای کــه در ایــن مــدت در حیــن تمرینــات 
ــود. ــی می ش ــغ و معرف ــروه تبلی ــای گ ــود بچه ه ــط خ ــده، توس ــب ش کس
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ه های ارکا�ن �ن �ت

آزاد به قید شرط
کارگردان حسین شهابی
نویسنده  حسین شهابی

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

رقص پا
کارگردان مزدک میرعابدینی

نویسنده  مزدک میرعابدینی
بازیگران مزدک میرعابدینی، ندا 

صارمی منفرد، حمیدرضا پگاه، 
افسر اسدی، نگار عابدی

غیرمجاز
کارگردان حسن یکتاپناه
نویسنده  محمد سلیمانی

بازیگران میاد کی مرام، لیا 
زارع، یاسمن معاوی، نگار جوکار، 

پریوش نظریه، لوون هفتوان

نامزدهای جشنواره فیلم »شید« معرفی شدندفیلم »روسری آبی« ترمیم می شود



11 و حوادث اجتماعی  کوتاه اخبار 
آخرین آمار از شیوع ایذر

میان کودکان کار و خیابان
رئیــس مرکــز توســعه، پیشــگیری و درمــان اعتیــاد 
ســازمان بهزیســتی کشــور بــاال بــودن آمــار ابتــای کــودکان 
ــه  ــت در جامع ــوری نادرس ــذر را تص ــه ای ــان ب کار و خیاب

ــت.  دانس
بــه گــزارش مهــر، فریــد براتــی ســده بــا اشــاره بــه 
ــدز  ــگیری از ای ــات پیش ــه خدم ــه ارائ ــوط ب ــزارش مرب گ
ــیب  ــرض آس ــودکان در مع ــان و ک ــودکان کار و خیاب ــه ک ب
کــه در محیط هــای ناســالم و کارگاه هــای زیــر زمینــی کار 
ــودک در  ــه 7910 ک ــات ب ــن خدم ــرد: ای ــد، اظهارک می کنن
ســه اســتان تهــران، خراســان رضــوی و فــارس، در 6 مــاه 

ــت.  ــه شده اس ــاری ارائ ــال ج ــت س نخس
ــه ایــن کــودکان از  ــه خدمــات ب ــا بیــان این کــه، ارائ وی ب
ــد  ــان مانن ــودکان کار و خیاب ــاماندهی ک ــز س ــق مراک طری
NGO هــا و مراکــز زیــر نظــر ســازمان بهزیســتی و گــروه 
پیشــگیری از ایــدز انجــام شده اســت، ادامــه داد: بــر 
ــودک در معــرض  ــان 7910 ک ــزارش، از می ــن گ اســاس ای
ــی،  ــودک خیابان ــر ک ــتان، 2131 نف ــه اس ــن س ــیب ای آس
1980 نفــر کــودک کار و 3044 نفــر کــودک در معــرض 
آســیب بوده انــد. هم چنیــن 4994 کــودک نیــز تحــت 

ــد.  ــرار گرفته ان ــوزش ق آم
براتی ســده، در ادامــه گفــت: از 3743 نفــر ایــن کــودکان، 
آزمایــش ایــدز گرفتــه شــده اســت و تنهــا آزمایــش ایــدز 
ــرای  ــه ب ــت ک ــت بوده اس ــودکان، مثب ــن ک ــر از ای 14 نف
ــن  ــدند. همچنی ــاع داده ش ــدی ارج ــات بع ــام آزمایش انج
ــی  ــای مقاربت ــه بیماری ه ــز، ب ــودکان نی ــن ک ــر از ای 16 نف

ــد.  ــا بوده ان مبت
وی بــا اشــاره بــه تصــور نادرســتی کــه دربــاره آمــار بــاالی 
ابتــا بــه ایــدز در کــودکان کار و خیابــان وجــود دارد، اظهــار 
کــرد: بررســی های انجام شــده، چنیــن ادعاهایــی را تأییــد 

نمی کنــد.

کاهش ۴۰ درصدی حوادث رانندگی 
در اربعین

رئیــس پلیــس راهــور ناجــا، گفــت: تصادفــات منجــر بــه 
ــا  ــن حســینی در مقایســه ب ــام اربعی ــوت در ای جــرح و ف
مــدت مشــابه ســال گذشــته بیــش از 40 درصــد کاهــش 

داشته اســت. 
ســردار تقــی مهــری، گفــت: مــوج بازگشــت زائــران 
اربعیــن حســینی، آغــاز شده اســت و زائــران، کشــور 
ــد. وی  ــود ترک می کنن ــهرهای خ ــد ش ــه مقص ــراق را ب ع
افــزود: زائرانــی کــه بــا خــودروی شــخصی تــا مــرز کشــور 
ــوده،  ــارک ب ــگ پ ــا در پارکین ــه آنه ــد و وســیله نقلی آمده ان
حتمــًا از ســامت خــودرو اطمینــان حاصــل کنند و ســپس 

ــد.  ــد حرکت کنن ــمت مقص ــه س ب
ــدگان  ــه رانن ــان این ک ــا بی ــا ب ــور ناج ــس راه ــس پلی رئی
دقیقــه    1۵ رانندگــی،  ســاعت   2 هــر  ازای  بــه  بایــد 
ــای  ــه توصیه ه ــدگان ب ــه داد: رانن ــد، ادام ــتراحت کنن اس
پلیــس و تابلوهــای راهنمــای مســیر توجــه داشته باشــند 
و از ســرعت و ســبقت غیــر مجــاز پرهیز کــرده و بــا ســرعت 

ــد. ــی کنن مجــاز رانندگ

جامعه
وزارت بهداشت هشدار داد:
مدعیان کاذب طب سنتی

تحت پیگرد قانونی
مدیــرکل دفتــر طــب ایرانــی وزارت بهداشــت گفــت: طــرح 
مطالبــی در حــوزه ســامت بــدون پشــتوانه علمــی و خــارج 
از مجراهــای قانونــی در حکــم تشــویش اذهــان عمومــی و 

قابــل پیگــرد قانونــی اســت. 
ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  دوســت،  خــدا  محمــود 
اضافــه کــرد: طبــق قانــون جمهــوری اســامی ایــران 
حــوزه ســامت،  در  رهبــری  اباغــی،  و سیاســت های 
اســت،  بهداشــت  وزارت  عهــده  بــر  ســامت  تولیــت 
اظهــار کــرد: هــر شــخص یــا شــرکتی کــه بخواهــد 
انجام دهــد  مداخلــه ای  درمــان  و  بهداشــت  حــوزه  در 
 صاحیــت حرفــه ای او بایــد از طــرف وزارت بهداشــت

ســامت  تولیــت  صــورت  ایــن  غیــر  در  تأیید شــود؛   
می توانــد بــا آن فــرد یــا موسســه برخورد کنــد و آن را 
ــرد  ــان تحــت پیگ ــر درم ــاز در ام ــه غیرمج ــام مداخل ــه ن ب
ــگاه  ــا ن ــراد ب ــده ای از اف ــر ع ــال های اخی ــد. در س قرار ده
ــوء  ــا س ــات و ب ــزاری از روای ــتفاده اب ــری و اس اخباری گ
ــرام  ــه مــورد احت ــت ک ــاس مقــدس روحانی اســتفاده از لب
ــتفاده  ــد اس ــا ح ــن را ت ــت دی ــدر و منزل ــت، ق ــردم اس م
ابــزاری از روایــات تنــزل داده انــد، در حالــی کــه دیــن بــرای 
ــه خــدا  ــه کمــال رســاندن و هدایــت انســان و رســیدن ب ب

ــده اســت.  آم
ــراز  ــت، اب ــی وزارت بهداش ــب ایران ــر ط ــرکل دفت مدی
مراجــع  و  علمیــه  حوزه هــای  اســت  الزم  کــرد: 
از  ابــزاری  اســتفاده  از  را  اشــخاص  ایــن  عظــام 
دیــن پرهیــز دهند.مــن معتقــد هســتم، اســتفاده 
معصومیــن  بــه  منســوب  روایــات  از  ابــزاری 
و  دینــی  باورهــای  و  جامعــه  ســامت  بــه  هــم 
 اعتقــادات مــردم آســیب می زند. از بعــد پزشــکی 
وزارت بهداشــت متولــی ایــن تخلفــات اســت و از بعــد 
ــد  ــم بای ــه ه ــای علمی ــود حوزه ه ــی خ ــای دین باوره
ورود کننــد و ایــن افــراد را از ایــن مداخــات منع کننــد.

احداث یادمان شهدای گمنام 
در ۱۵۰۰ نقطه کشور

رئیــس ســازمان امــور موزه هــا و یادمان هــای دفــاع 
مقــدس گفــت: در حــال حاضــر در بیــش از 1۵00 نقطــه 
کشــور شــهدای گمنــام خاکســپاری شــده و یادمان هــا در 

حــال احــداث اســت. 
ــاد  ــه جســتجوهای بنی ــا اشــاره ب ســردار محمــد ناظــر، ب
حفــظ آثــار و ارزش هــای دفــاع مقــدس، گفــت: در 
ــدس،  ــاع مق ــای دف ــا و یادمان ه ــور موزه ه ــازمان ام س
ســاخت مراکــز فرهنگــی دفــاع مقــدس در تمامــی 
دفــاع  یادمان هــای  ســاخت  و  کشــور  اســتان های 

مقــدس و شــهدای گمنــام در دســتور کار اســت. 

معــاون آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و پــرورش، بــا اشــاره 
بــه مصوبــه شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش در راســتای 
افزایــش امنیــت مــدارک تحصیلــی از رایزنی هایــی خبــر داد تــا 
چنانچــه راهــکار جدیــد ارائــه شــده در ایــن زمینــه مــورد تأییــد 
قــرار بگیــرد، ضریــب ایمنــی مــدارک تحصیلــی ماننــد شناســنامه 

ــد.  ــش می یاب ــپورت افزای و پاس
ــد  ــن رون ــاره آخری ــنا، درب ــا ایس ــو ب ــان در گفت وگ ــی زرافش عل
برخــورد بــا جاعــان مــدارک تحصیلــی اظهــار کــرد: در چارچــوب 
ــل  ــر تشــکیل ســتاد پیشــگیری از جع ــی ب ــت مبن ــه دول مصوب
مــدارک و اســناد بــا مســئولیت وزارت کشــور، کارگــروه متناظــری 
 را تشــکیل داده ایــم و اقدامــات خوبــی در ایــن چنــد ســال 

انجام شده است. 
وی افــزود: کاری کــه ســال گذشــته در خصــوص تشــکیل 
ــًا  ــود. قب ــر ب ــز بســیار مؤث کمیته هــای اســتانی، انجــام شــد نی

ایــن کــم و کاســتی را داشــتیم کــه هیچ کــس در اســتان، متولــی 
ایــن کار نبــود و وقتــی جعــل اتفــاق می افتــاد، بایــد مــدارک را در 
شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش ابطال می کردیــم. بــا تشــکیل 
کمیته هــای اســتانی، بازدیدهــای دوره ای نیــز صــورت می گیــرد و 
شــاهد رویدادهــای خوبــی در زمینــه کاهش جعل مــدارک بودیم. 
ــان ــا بی ــرورش ب ــاون آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و پ  مع
ــدی  ــورت ج ــه ص ــز ب ــان نی ــا جاع ــی ب ــورد قضای ــه برخ این ک
دنبــال می شــود، عنــوان کــرد: از ســال قبــل یــک بخــش حقوقــی 
بــا ســه کارشــناس مشــخص را بــه ایــن کار اختصاص دادیــم، تــا 

بتواننــد پیگیری هــای قضایــی انجــام دهنــد. 
زرافشــان ادامــه داد: در شــش ماهــه اول امســال دســتورالعملی 
تهیه کردیــم و ســه کارگــروه متناظــر بــا کارگروه هــای وزارت کشــور 
نیــز تشــکیل دادیم کــه اکنــون در حــال تعییــن اعضــاء و وظایــف، 

. هستند

ســخن گوی ســازمان ثبــت احــوال کشــور، دربــاره شــرایط تغییــر 
اســامی مذهبــی در شناســنامه افــراد، گفــت: اســامی مذهبــی، 
تنهــا قابــل تغییــر بــه اســامی مذهبــی دیگــر و آن هــم منــوط بر 

غالــب بــودن فراوانــی نــام منتخــب ثانویــه اســت.
ســیف هللا ابوترابــی، در گفت وگــو بــا ایرنــا، دربــاره شــرایط 
تغییــر نــام مذهبــی اظهــار کــرد: تغییــر نــام مذهبــی بــه یــک 
ــر  ــوط ب ــر اســت و آن هــم من ــکان پذی ــر ام ــی دیگ ــام مذهب ن
ــام  ــه، بیشــتر از ن ــام منتخــب ثانوی ــی ن ــه فراوان ــن اســت ک ای
ــدام  ــی ک ــی بایســتی مشــخص شــود فراوان ــه باشــد. یعن اولی
ــی اســم منتخــب  ــه فراوان ــی ک ــب اســت و در صورت اســم غال
ثانویــه، بیشــتر از اســم اولــی باشــد، امــکان تغییــر نــام وجــود 

خواهد داشــت. 
ــارف  ــی و غیرمتع ــر مذهب ــامی غی ــه اس ــرادی ک ــزود: اف وی اف
دارنــد، می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســازمان ثبــت احــوال 

درخواســت خــود را اعــام و نســبت بــه تغییــر نــام خــود 
 اقدام کننــد. مدتــی اســت کــه امــکان تغییــر نــام در ثبت احــوال، 
امکان پذیــر شده اســت و دیــوان عدالــت نیــز در هفته هــای 
ــد  ــراد واج ــی اف ــت. یعن ــرده اس ــت آن را تأیید ک ــته صح گذش
ــر  ــد مراحــل تغیی ــه ثبت احــوال می توانن ــا مراجعــه ب شــرایط ب
نــام را طی کننــد و دیگــر نیــازی بــه مراجعــه بــه محاکــم 

ــت.  ــی نیس قضای
ــر از 18 ســال  ــراد کمت ــاال و اف ــه ب ــراد 18 ســال ب ــن اف همچنی
ــه  ــا ارائ ــدری ب ــا جــد پ ــدر ی ــم رشــد باشــند، پ ــه دارای حک ک
شناســنامه خــود جهــت فرزنــدان کمتــر از 18 ســال وسرپرســت 
ــرای افــراد صغیــر و محجــور،  قانونــی )قیــم، امیــن، وصــی( ب
ــد،  ــراز شده باش ــمت او اح ــه س ــتند ک ــدارک مس ــه م ــا ارائ ب
می تواننــد بــا مراجعــه بــه ادارات ثبت احــوال نســبت بــه 

ــد. ــام اقدام نماین ــر ن ــت تغیی درخواس

شرایط تغییر اسامی مذهبی در شناسنامه، اعالم شدافزایش ضریب ایمنی مدارک تحصیلی
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الســام  علیــه  جعفرصــادق  امــام  حضــرت 
فرمودنــد: ...» بــه خــدا قســم کــه: بــه لقمــان تنها 
حکمــت و دانــش عطــا نشــده بــود، و نیــز دارائــی 
و خانــواده و قــدرت جســمی و زیبایــی چشــم گیر 
نداشــت ولــی او مــردی بــا اراده بــود تــا آنجــا کــه 
امــام فرمودنــد: و او بــه دو نفــر کــه بــا هــم نــزاع 
نمی گذشــت  می جنگیدنــد،  یــا  و  می کردنــد 
ــرار می کــرد و  ــح برق مگــر اینکــه: میان شــان صل
از پیــش آنــان نمی رفــت تــا آن کــه آن هــا دســت 
ــزاع و جنــگ کشــیده و متفــرق می شــدند.« از ن

از ســال 2001، دهــم نوامبــر بــه عنــوان روز جهانــی 
ــذاری  ــح و توســعه« نام گ ــت صل ــم در خدم »عل
شده اســت. از مهم تریــن اهــداف یونســکو از نــام 
ــه از  ــدی آحاد جامع ــره من ــم، به ــذاری روز عل گ
ثمــرات علــم، فــن آوری و نــوآوری، ایجــاد بســتر 
و فضــای مناســب گفتمــان پیرامــون تأثیــر علــم، 
ــردم،  ــره م ــی روزم ــر زندگ ــوآوری ب ــن آوری و ن ف
صلــح و توســعه و معرفــی برخــی موقعیت هــای 
ــی  ــت عموم ــاء کیفی ــب ارتق ــه موج ــوده ک ــو ب ن

ــود. ــی می ش زندگ
ــم در خدمــت صلــح و توســعه«  ــی »عل روز جهان
بــا هــدف بهره منــدی مــردم از ثمــرات علــم، 
فنــاوری و نــوآوری و ایجــاد فضــای مناســب برای 
ــی  ــس عموم ــه، در کنفران ــن زمین ــو در ای گفت وگ

ــید. از آن  ــه تصویب رس ــال 2001 ب ــکو در س یونس
ســال تاکنــون یونســکو در تمامــی کشــورهای 
ــکیل  ــی تش ــفه اصل ــه فلس ــه ک ــو همان گون عض
ــز  ــم نی ــد، در حــوزه عل ــن ســازمان حکم می کن ای
ــر  ــان بش ــح در اذه ــر صل ــاد تفک ــال ایج ــه دنب ب
بــوده اســت. امــا ســوال اینجاســت کــه، آیــا تفکــر 
صلــح، تفکــر غالــب در جهــان اســت یــا برعکــس 
ــزی  ــگ و خونری ــذرد جن ــان می گ ــه زم ــر چ ه

بیشــتر از قبــل خــود را نشــان می دهد؟
بدیهــی اســت کــه تحقــق صلــح بــه دانشــمندانی 
نیــاز دارد کــه خــود بــه صلــح می اندیشــند وایــن 
امکان پذیــر نیســت مگــر آنکــه دانشــمندان، 
اخــاق و خــرد را همــراه دانــش خــود کــرده 
وهــدف اصلــی علــم را رســیدن بــه صلــح و 
و  علمــی  توســعه  قراردهند.چراکــه  توســعه 
اقتصــادی صــرف، بــدون در نظــر گرفتــن اخــاق 
ــد  ــز بای ــد ونی ــر نخواهد ش ــه منج ــن نتیج ــه ای ب
باور داشــت کــه صلــح مســیر رشــد و تعالــی 
ــری و  ــگ و درگی ــد و جن انســان ها را هموار می کن
بــد اخاقــی و... بشــر را بــه دره ســقوط و نابــودی 

ند. می کشــا
ــد و  ــر بکاه ــج بش ــد از درد و رن ــد بتوان ــم بای عل
ــش  ــه دان ــر آن ک ــن نخواهد شــد، مگ ــن تضمی ای
از همراهــی اخــاق برخوردار باشــد.زیرا جهــان 
بــرای پایــان دادن بــه جنــگ انســان بــا انســان و 
جنــگ بشــر بــا طبیعــت پیرامونــش بــه عالمــان، 

خردمنــدان و دانشــمندانی نیــاز دارد کــه موضــوع 
صلــح، پایــه اصلــی تفکــرات آن هــا باشــد.

توجــه بــه ایــن جملــه زیبــای مقــام معظــم 
رهبــری در ایــن بــاب بســیار راه گشاســت، ایشــان 
فرمودند:»بــه علــم اهمیــت دهیــد. کلیــد اصلــی 
بــاز کــردن قفل هــای گوناگــون، اهمیــت دادن بــه 
علــم اســت.« البتــه در کنــار آن، ایــن امــر بدیهــی 
ــم و  ــه عل ــید ک ــر داشته باش ــد در نظ ــم بای را ه
ــند،  ــد باش ــد مفی ــه می توانن ــدر ک ــم همان ق عال
ــا  ــو دزدی ب ــند؛ »چ ــم باش ــر ه ــد مض می توانن
ــرد کاال.« اگــر کســی کــه  ــر ب ــد، گزیده ت چــراغ آی
علــم در وجــود او هســت، تقــوا و پرهیــزگاری 
نباشــد، می توانــد  او  در  و صداقــت  امانــت  و 
موجــود مضــری باشــد؛ می توانــد علیــه کشــور و 
 مصالــح کشــور، علــم خــودش را مــورد اســتفاده 

قرار دهد.«
پــس علــم بــه تنهایــی اثــری در صلــح و توســعه 
نخواهد داشــت، مگــر اینکــه عالمــی کــه علــم را به 
ــار علمــی برخوردار اســت،  ــه ب بند کشــیده و از کول
ــوا داشته باشــد  ــم باشــد و تق ــرس ه ــد خدات بای
ــت دار و باصداقــت باشــد اگــر چنین شــد،  و امان
 علــم در خدمــت صلــح و توســعه خواهد بــود 

و گرنه هرگز.
ــم در  ــام عل ــه ن ــن روزی ب ــا تعیی ــروز ب ــا ام وآی
ــت  ــم توانسته اس ــعه، عل ــح و توس ــت صل خدم
ــای  ــه معن ــم ب ــد و عل ــدا کن ــود را پی ــگاه خ جای

واقعــی کلمــه در خدمــت بشــریت قرار گیــرد؟ 
ــش  ــم ودان ــا کشــورهای مدعــی پیشــرفت عل آی
ــایر  ــار آمریکاوس ــا رفت ــریتند؟ آی ــت بش در خدم
دولــی کــه خــود را پیشــتاز علــم می داننــد گویــای 
ــعه  ــح و توس ــتای صل ــم در راس ــه عل ــت ک اینس
مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفته اســت؟ یــا از علــم 
ــی  ــا بمب های ــتفاده می کنند؟ آی ــر اس ــد بش برض
ــر  ــر س ــده وب ــم ساخته ش ــرفت عل ــا پیش ــه ب ک
 انســان های بــی گنــاه ریخته شــده و در ایــن روزها 
ســاح های شــیمیایی کــه بــر ســر مــردم در 
ــت  ــن نیس ــود،گویای ای ــوریه و... ریخته می ش س
ــان  ــد داروی درم ــی نمی توان ــه تنهای ــم ب ــه عل ک
ــل  ــد قب ــا نبای ــا دنی ــد؟ وآی ــری باش ــه بش جامع
ــا  ــردازد ت ــا بپ ــب آدم ه ــه تهذی ــم ب ــت عال  از تربی
علم شــان بــه چراغــی بــرای دزدی و غــارت و 
ــود؟  ــل نش ــتکبار تبدی ــتعمار و اس ــاول و اس چپ
ــان  ــد:» لقم ــادق )ع( می فرماین ــام ص ــه ام اینک

ــی و  ــدرت مال ــم داشــت، حکمــت داشــت، ق عل
جســمی داشــت امــا نقطــه بــارزش ایــن بــود کــه 
ــم و.. در  ــال و جس ــدرت م ــش و ق ــم ودان از عل
راســتای اصــاح بیــن مــردم اســتفاده می کــرد.« 
ــم اســت  ــم و عال ــرای عل ــم ب ــک شــاخصه مه ی
ــح  ــه صل ــرد ،ک ــح قرار گی ــت صل ــه بایددرخدم ک
ــه  ــش جامع ــاه و آرام ــعه و رف ــاز توس ــه س زمین

بشــری خواهد بــود. 
امــا افســوس و هــزار افســوس کــه امــروز از 
ــتم و  ــم و س ــاول و ظل ــارت و چپ ــرای غ ــم ب عل
پایمال کــردن حقــوق مــردم استفاده می شــود. 
در واقــع از علــم به جــای خدمــت در مســیر 
بــا کشــتار  و  می شــود  بهره بــرداری  خیانــت 
را  اربابــان  انســان ها،  کشــیدن  بنــد  بــه  و 
در فقیرتــر  را  فقــرا،  و  می کنــد   ارباب تــر 

حالی کــه علــم بایــد بــه ثــروت تبدیــل و بشــریت 
ــد. را از گرســنگی رها کن

به بهانه روز جهانی »علم در خدمت صلح و توسعه«

علم، صلح، توسعه

کنش    وا

 معاون حقوقی و امور مجلس 
وزارت بهداشت   

واقعیت این است که میزان نیروی انسانی در وزارت 
بهداشت هم در زمینه تعداد پزشک و پرستار و هم در 
تعداد سایر کارکنان، متناسب با استانداردهای جهانی 
نیست؛ به طوریکه میزان نیروی انسانی ما نسبت به 

استانداردهایی که در دنیا به ازای تخت، جمعیت و یا تعداد 
بیمار وجود دارد، کمتر است. خوشبختانه، در سال گذشته 

مجوز خوبی برای وزارت بهداشت صادر شد، اما امسال 
هنوز نتوانسته ایم به آنچه انتظار داریم برسیم و امیدوارم 
تا پایان سال بتوانیم مجوزهای بیشتری دریافت کنیم تا 
متناسب با نیازهایمان، جذب نیرو داشته باشیم. در سال 

گذشته مجوز استخدام 16 هزار نیروی غیر هیئت  علمی و 
1000 نیروی هیئت علمی صادر شد و برای سال جاری نیز 

استخدام 11 هزار و ۵00 نیرو را در برنامه داریم که مجوز آن 
صادر شده است.

 معاون نماینده دفتر برنامه عمران 
سازمان ملل متحد در ایران 

در سال آخر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی هستیم و 
مجبور شده ایم که در مورد تخصیص بودجه ها و اعتبارات 

کمک رسان تغییر موضع دهیم. ما مطمئن هستیم که 
دولت ایران به دلیل ظرفیت هایی که دارد، این امکان 
را پس از این خواهد داشت که حتی در صورت نبودن 

کمک های ما خودش به حفاظت از یوز کمک کند.

 رئیس مرکز فناوری اطالعات 
سازمان بهزیستی کشور 

مددجویان هر گونه مشکل در پرداخت مستمری را 
می توانند از اداره کل بهزیستی شهر خود پیگیری کنند. در 
حال حاضر هر یک از مددجویان سازمان بهزیستی، مبلغ 

 148 هزار تومان به عنوان مستمری ماهانه 
دریافت می کنند که ۵3 هزار تومان این مبلغ از طریق 

 بهزیستی و بقیه از سوی ستاد هدفمندی یارانه ها 
پرداخت می شود. بر اساس برنامه ریزی ها مقرر شده بود 
تا مستمری مددجویان سازمان بهزیستی به صورت یک 

جا از طریق بهزیستی پرداخت شود، اما واریز این مبلغ 
همچنان به صورت سابق انجام می شود.

سازمان تأمین اجتماعی 
با توجه به قانون اصاح تبصره ماده 14 قانون کار و قانون 

استفساریه آن، مدت خدمت نظام وظیفه مشموالن قانون 
تأمین اجتماعی به عنوان سابقه خدمتی پذیرفته می شود. 

لذا دارندگان کارت پایان خدمت که متقاضی بیمه اختیاری 
 هستند، می توانند نسبت به ادامه بیمه پردازی خود 

اقدام کنند. بر این اساس متقاضیان ادامه بیمه به طور 
اختیاری در صورت تمایل می توانند با مراجعه به هریک 
از شعب تأمین اجتماعی و ارائه کارت پایان خدمت، با 

احراز سایر شرایط مقرر، نسبت به ارائه درخواست و انعقاد 
قرارداد بیمه اختیاری، اقدام کرده و با پرداخت حق بیمه 

متعلقه، تحت پوشش مقررات تأمین اجتماعی قرار گرفته 
و به تبع آن از تعهدات قانونی مربوطه شامل بازنشستگی، 

ازکارافتادگی، فوت و خدمات درمانی بهره مند گردند.
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کوتاه اخبار 
کشف قاچاق اتوبوسی طال 

توسط ماموران گمرک
مامــوران گمــرک ایــران موفــق بــه کشــف قاچــاق 

اتوبوســی طــا شــدند. 
ــوران  ــران؛ مام ــرک ای ــی گم ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
گمــرک در بازرســی از اتوبوس هــای ورودی از ترکیــه در 
مــرز بــازرگان موفــق شــدند مقــدار 2 کیلــو و 21۵ کیلــو 
گــرم طــای ســاخته شــده را از داخــل یــک دســتگاه 
اتوبــوس کشــف و ضبــط کننــد، بنابرایــن گــزارش؛ 
ــه ای  ــه طــرز ماهران ایــن مقــدار طــای کشــف شــده ب
ــود کــه  در قســمت صندلــی شــاگرد جاســازی شــده ب
ــای  ــل اختف ــه مح ــیاری ب ــا هوش ــرک ب ــوران گم مام
بیشــتر  بازرســی های  در  و  پی بــرده  طاهــا  ایــن 
ــای  ــرم ط ــو و 21۵ گ ــدار 2 کیل ــوند مق ــق می ش موف

کشــف کنند.  را  ساخته شــده 
ــوس  ــن اتوب ــتر از ای ــی بیش ــرک در بررس ــوران گم مام
ــر  ــز در زی ــده نی ــی جاسازی ش ــروبات الک دارو و مش
ــف  ــای کش ــن کااله ــد. ای ــف کردن ــا را، کش صندلی ه
شــده بــا تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضایــی ارســال 

شــد.

قاتل خاموش در شاپورآباد 
برخوار، دو قربانی گرفت

ــع  قاتــل ســمی و خامــوش، در شــهر شــاپورآباد از تواب
شهرســتان برخــوار جــان دو مــرد را گرفــت. 

ــای  ــوادث و فوریت ه ــز ح ــی مرک ــط عموم ــر رواب مدی
ــرد  ــت: دو م ــنبه، گف ــر پنجش ــان، عص ــکی اصفه پزش
ــل استنشــاق گاز CO، جــان خــود را از دســت  ــه دلی ب
ــن  ــام ای ــس از اع ــزود: پ ــدی اف ــاس عاب ــد. عب دادن
ــل  ــه مح ــدادی ب ــد ام ــس 11۵ واح ــه اورژان ــه ب حادث
اعــزام شــد. ولــی ایــن دو مــرد، جــان خــود را از دســت 

ــد.  داده بودن
وی خاطر نشــان کــرد: دلیــل انتشــار گاز منوکســید کربن 
اســتفاده نکردن از لولــه بخــاری مناســب در منــزل، بــود. 
فوریت هــای پزشــکی شهرســتان برخــوار از ســه پایــگاه 
ــوردار  ــنل برخ ــر پرس ــاده ای و 21 نف ــک ج ــهری، ی ش

اســت. 
اقــدام  مهم تریــن  ســرما،  فصــل  شــروع  بــا 
ــوختن ــل از س ــروج گاز حاص ــرل راه خ ــی و کنت  بررس

 به وسیله بخاری است.

مسمومیت ۵۶ نفر با غذای نذری
ــا  ــزی ب ــتان مرک ــی از اس ــر در یک ــنبه ۵6 نف روزپنجش

غــذای نــذری مسموم شــدند. 
برنــا روز پنجشــنبه  بــه گــزارش گــروه اجتماعــی 
مصــادف بــا اربعیــن حســینی مســمومیت ۵6 نفــر بــا 
غــذای نــذری در روســتای مــزوش دلیجــان در اســتان 
مرکــزی، بــه نیروهــای امــدادی اطــاع داده شــد. 
برپایــه ایــن خبــر، همــه مســمومان ایــن حادثــه پــس 
ــی،  ــه بیمارســتان و انجــام کارهــای درمان ــه ب از مراجع

ــد. ــص گردیدن مرخ

»بعــد از 12 ســال زندگــی مشــترک، از مادرزنــم کتــک 
خانــواده  دخالت هــای  مــدت  ایــن  در  خــورده ام. 
ــم  ــی دیگــر برای ــم، ول همســرم را توانســتم تحمــل کن
ــن  ــرای همی ــک بخــورم. ب ــم کت ــه از مادرزن زور دارد ک

ــتم.« ــرم هس ــی از همس ــتار جدای خواس
این هــا صحبت هــای مــرد جوانــی اســت کــه بــه 
همــراه همســرش بــرای جدایــی راهــی دادگاه خانــواده 

ــران شــده.  ته
او کــه 12 ســال در کنــار همســرش زندگــی کــرده، پــس 
از یــک درگیــری بــا مادرزنــش، تصمیــم بــه پایــان دادن 

بــه زندگــی مشــترک گرفت.
خانــواده  دادگاه  قاضــی  مقابــل  زمانی کــه   او 
قرار گرفــت، دربــاره ماجــرای زندگــی اش چنیــن گفــت: 

»12 ســال اســت کــه بــا آیــدا زندگــی می کنــم. 
ــواده همســرم  از همــان روزهــای اول زندگی مــان، خان
ــدرزن  ــان داشــتند. پ ــادی در زندگی م ــای زی دخالت ه

ــد. ــا را اذیت می کردن ــب م ــم مرت و مادرزن
ــم  ــان تصمی ــرای زندگی م ــی ب ــد و حت دســتور می دادن
ــودم،  ــدا ب ــد، امــا چــون مــن عاشــق آی هــم می گرفتن
تصور می کــردم  تحمل کــردم.  را  این هــا  همــه 
زندگی مــان همــه  از  مدتــی  از گذشــت  بعــد  کــه 
ایــن مســائل و مشــکات حل می شــود، امــا حــل 
ــان  ــر هــم شــد. هرچــه زم ــازه بدت ــچ، ت ــه نشــد هی ک
ــادر  ــدر و م ــد پ ــای ب ــا و رفتاره ــت دخالت ه می گذش
ــن  ــه م ــر ب ــه دیگ ــی ک ــا جای ــد، ت ــتر می ش ــدا بیش آی

. نــد هین می کرد تو
ــا آن هــا صحبــت  ســعی می کردم تحمــل کنــم. بارهــا ب
کــردم تــا شــاید مشــکات بیــن مــا حــل شــود، ولــی 
ــی و ناراحــت  ــرا عصبان ــن بیشــتر، م ــا توهی ــار ب هــر ب
ــتم  ــدا خواس ــم از آی ــه ه ــی هرچ ــد. از طرف می کردن
ــداد.  ــه حرفــم اهمیتی ن ــواده اش دور باشــد ب ــا از خان ت
مدتــی گذشــت و مــا صاحــب یــک پســر شــدیم، ولــی 

ــد. ــکاتمان حل نش ــم مش ــاز ه ب
ــدا  ــن و آی ــی م ــد، زندگ ــم نبودن ــادرزن و پدرزن ــر م اگ
ــبخت  ــًا خوش ــت و حتم ــش می رف ــوب پی ــی خ خیل
بــه  را  زندگی مــان  آنهــا  دخالت هــای  می شــدیم. 
پیــش  روز  چنــد  این کــه  تــا  تبدیل کــرد  جهنــم 
ــه  ــول ب ــق معم ــدم و طب ــا درگیر ش ــا آن ه ــم ب ــاز ه ب
و  دادم  را  جواب شــان  این بــار  توهین کردنــد.   مــن 
ــک  ــا ی ــم ب ــان مادرزن ــه ناگه ــت ک ــاال گرف ــان ب بحث م
چــوب کتکــم زد و مــرا از خانــه بیــرون انداخــت، 

ــدم. ــتان ش ــی بیمارس ــه راه ــوری ک ج
دیگــر نتوانســتم تحمــل کنــم. این کــه از مادرزنــم 
کتــک بخــورم برایــم زور داشــت. هرچــه در ایــن 
ــم  ــر نمی توان ــت. دیگ ــس اس ــردم ب ــال ها تحمل ک س

ایــن وضعیــت را تحمل کنــم. 
بــرای  خسته شــدم،  همســرم  خانــواده  دســت  از 
ــه  ــوز ب ــه هن ــه ای ک ــدم و عاق ــود فرزن ــا وج ــن ب همی
آیــدا دارم، می خواهــم جــدا شــوم. ادامــه زندگــی 

امکان نــدارد.« بــرای مــا 
ــای  ــه قاضــی گفــت: آق ــرد ب ــن م ــه همســر ای در ادام

ــا  قاضــی مــن هــم از درگیری هــا و دعواهــای پرهام،ب
آنهــا  بــا  مرتــب  شــده ام.  مــادرم خســته  و   پــدر 
ــده ای  ــد، فای ــاه بیای ــم کوت ــه می گوی ــد. هرچ لج می کن
نــدارد. او اگــر مــرا دوست داشــت، بــه خاطــرم، آن قــدر 
ــاه  ــه کوت ــت ک ــال اس ــا 12 س ــرد، ام ــازی نمی ک لجب
نیامــده و مرتــب درگیــر می شــود. دیگــر نمی دانــم 

ــم.  ــد چکار کن بای
آن قــدر دعــوا کــرد تــا باالخــره مــادرم از کــوره در 
ــوع را  ــن موض ــم ای ــام ه ــک زد. پره ــت و او را کت رف
بهانه کــرد و پیشــنهاد جدایــی داد. مــن هــم قبــول 
کــردم. چراکــه خــودم هــم دیگــر طاقتــم تمــام شــده 
و نمی توانــم ایــن زندگــی پــر از اســترس و دعــوا 
ــا  ــه ب ــال همیش ــدت 12 س ــن م ــم. در ای را تحمل کن
ــش  ــم آرام ــه ه ــک لحظ ــردم و ی ــترس زندگی ک اس
نداشــتم. هــر لحظــه از روبــه رو شــدن پرهــام و پــدر و 
مــادرم، وحشت داشــتم. دیگــر می خواهــم بــا آرامــش 

زندگی کنــم.
در پایــان نیــز قاضــی رســیدگی بــه ایــن پرونــده را بــه 
جلســه آینــده موکول کــرد و از ایــن زوج خواســت کــه 
از یــک مشــاور کمــک بخواهنــد. چراکــه مشکلشــان بــا 

ــد. ــاوره حل خواهد ش ــک مش کم
 پیش از ازدواج نکات منفی و مثبت 

همدیگر را ارزیابی کنید
رابطــه  ایــن  در  روان شــناس  تبریــزی،  مصطفــی 
ــش  ــی پی ــق و بررس ــن تحقی ــر م ــه نظ ــد: ب می گوی
از ازدواج مهم تریــن مســاله و تضمیــن بــرای یــک 

زندگــی مشــترک ایــده آل اســت. 
ــنایی،  ــش از ازدواج و در دوره آش ــد پی ــرد بای زن و م
تمــام آن مــواردی کــه ممکــن اســت باعــث تشــکیل و 
ــد شــود، را بشناســند و بررســی  ادامــه یــک زندگــی ب
ــه خودشــان چــه  ــد ک ــه اول، بدانن ــد در وهل ــد. بای کنن
از آن  بعــد  را نمی تواننــد تحمــل کننــد.  چیزهایــی 
ببیننــد کــه آیــا ایــن مــوارد در طــرف مقابل شــان 
وجــود دارد یــا خیــر؟ بایــد تمــام ایــن نــکات را 
ــوان یــک زندگــی  ــا بت پیــش از ازدواج بررســی کــرد ت
لذت بخــش را تجربــه کــرد. آن هــا همچنیــن بایــد 
ــل را  ــرف مقاب ــم ط ــان و ه ــف خودش ــاط ضع ــم نق ه
بررســی کنند و ببیننــد می تواننــد بــا آن هــا کنــار بیاینــد 
یــا نــه؟ بــا هــم در ایــن رابطــه صحبــت کننــد و بــه یــک 

جمع بنــدی و نتیجه گیــری اساســی برســند. 
اگــر زن و مــرد پیــش از ازدواج در رابطــه بــا ایــن 
ــا هــم صحبت کننــد و تمــام مــوارد منفــی و  مســائل ب
مثبــت همدیگــر را ارزیابی کننــد، پــس از آغــاز زندگــی 
ــش  ــکات پی ــا مش ــد ب ــر می توانن ــترک، راحت ت مش
ــار هــم زندگــی آرامــی  ــا در کن ــد ت ــار  بیاین رویشــان کن

داشته باشــند. 
زندگــی  در  اســت  قــرار  می داننــد  حداقــل  آن هــا 
مشــترک بــا چــه اختافــات و مشــکاتی روبه رو شــوند 
و در رابطــه بــا حــل ایــن مشــکات فکر می کننــد. 
بایــد  را  انتخــاب  و  آشــنایی  دوره  همیــن  بــرای 
جدی گرفــت و ســاده و هیجانــی تصمیــم نگرفــت.

کتک خوردن داماد از مادرزن سرانجام تلخ خواستگار جوان

درخواســت کمــک  و  جــوان  دختــر  روزه  چنــد  غیبــت 
را  خونینــی  درگیــری  ســابقش  خواســتگار  از   او 
ــان  ــوان پای ــر ج ــده دخت ــخ پدرخوان ــرگ تل ــا م ــه ب ــم زد ک رق

ــت.  یاف
خواســتگار جــوان کــه پــدر خوانــده دختــر مــورد عاقــه اش را 
کشــته حــاال در برابــر درخواســت اولیــای دم مبنــی برقصــاص 

قــرار دارد.
 چند سال داری؟

22 سال. وقتی بازداشت شدم 19 ساله بودم.
 شغلت چه بود؟

در اسام شهر در یک دامداری کار می کردم.
 چطور با مریم آشنا شدی و به خواستگاری اش 

رفتی؟
ــرادرم  ــد موقــت ب ــه عق ــی ب ــرای مدت ــم ب ــزرگ مری خواهــر ب
در آمــده بــود. از ایــن طریــق بــا مریــم آشــنا و بــه او 
ــادر و  ــا م ــم، ام ــتگاری اش رفت ــه خواس ــدم. ب ــد ش عاقه من

پــدر خوانــده اش مخالــف ایــن ازدواج نبودنــد.
 علت مخالفت آن   ها چه بود؟

مریــم  پــدر  چــون  می گفــت  مریــم  خوانــده   پــدر 
ــن  ــون م ــش دارد وچ ــدری برای ــم پ ــاال حک ــرده، او ح فوت ک
ــا  ــرای ازدواج ب ــم ب ــداری کار می کن ــده ام و در دام درس نخوان
مریــم مناســب نیســتم. بعــد از مدتــی خــودم هــم از ازدواج 
ــاط  ــم در ارتب ــا مری ــان ب ــا هم چن ــم منصرف شــدم، ام ــا مری ب

بــودم.
 ماجرای قتل چه بود؟

مریــم بــا مــن تمــاس گرفــت و گفــت جایــی اســت و از مــن 
ــه  ــاز ب ــردم نی ــم فکر ک ــن ه ــروم. م ــش ب ــا دنبال ــت ت خواس
کمــک دارد. دنبــال او رفتــم و ســپس مریــم را بــه خانه شــان 
در اسام شــهر رســاندم، امــا نمی دانســتم او چنــد شــبی 
ــه خانه شــان نرفتــه اســت. ســاعتی بعــد مریــم  اســت کــه ب
ــد  ــده اش می خواه ــت پدرخوان ــت و گف ــاس گرف ــن تم ــا م ب
ــرد و  ــوت ک ــه خانه شــان دع ــرا ب ــد. او م ــت کن ــا مــن صحب ب

ــد. ــب درگیری ش ــوع موج ــن موض همی
 مریم چند شبی که به خانه شان نرفته بود، کجا 

حضور داشت؟
نمی دانم. 

او حرفــی در این بــاره بــه من نــزد. هنوز هــم نمی دانم علت غیبت 
 چنــد روزه مریــم در خانه شــان چــه بــود، امــا پــدر خوانــده اش،

فکر می کرد من مریم را همراه خودم به دامداری برده ام.

 چطور با پدر خوانده مریم درگیر شدی؟
از همــه چیــز  رفتــم  در خانه شــان  مقابــل  وقتــی 
ــه محــض  ــم، ب ــاره مــادر مری ــودم، امــا یکب بی اطــاع ب
روبــه رو شــدن بــا مــن ناســزا گفــت. همــان موقــع پــدر 
خوانــده مریــم هــم ســر رســید و شــروع بــه دعــوا کــرد. 
ــر  ــم بی خب ــه او گفتــم در ایــن مــدت از مری هــر چــه ب

ــول نکــرد.  ــوده ام، قب ب
او اصــًا حرف هایــم را نمی شــنید. چنــد ســیلی بــه 
ــک  ــودم ی ــاع از خ ــرای دف ــم ب ــن ه ــه م ــم زد ک صورت

ــه او زدم. ــو ب ــه چاق ضرب
 همیشه چاقو همراه داشتی؟

چــون در دامــداری کار می کــردم، همیشــه در جیبــم 
چاقــو داشــتم، امــا وقتــی دامــداری را تــرک می کــردم 
ــو  ــب چاق ــی آن ش ــتم. ول ــه می گذاش ــو را در خان چاق

ــود. ــم ب در جیب
 چند ضربه به پدرخوانده مریم زدی؟

ــردم،  ــرار ک ــه ســر او زدم و ف ــه ب ــک ضرب ــط ی مــن فق
امــا صبــح روز بعــد وقتــی فهمیــدم بــه کمــا رفتــه و در 
بیمارســتان بســتری اســت خــودم را بــه پلیــس تحویــل 
دادم، امــا 14 روز بعــد پدرخوانــده مریــم در بیمارســتان 

جان ســپرد.
 بعد از درگیری به کجا فرار کردی؟

به دامداری رفتم و از ترس تا صبح بیدار ماندم.
 اولیای دم چه درخواستی برایت دارند؟

را  قصــاص  تقاضــای  مریــم  بــرادر  و   خواهــر 
ــر  ــن مقص ــه م ــد ک ــم می دان ــا مری ــد، ام مطرح کرده ان
نیســتم. بــه همیــن دلیــل هــم در دادگاه حاضــر نشــد.

 فکر می کنی اولیای دم حاضر به گذشت از
 خون خواهی  می شوند؟

ــی  ــچ خصومت ــن هی ــد م ــا می دانن ــا آنه ــم، ام نمی دان
بــا پدرخوانــده مریــم نداشــتم. از ایــن کــه او بــه 
خواســتگاری ام جــواب منفــی داده، ناراحــت نبــودم 
ــم منصــرف شــده  ــا مری ــم از ازدواج ب چــون خــودم ه
ــی  ــم اتفاق ــده مری ــدر خوان ــن و پ ــری م ــودم. درگی ب
ــا  ــاع از خــودم ناچــار شــدم او را ب ــرای دف ــود. مــن ب ب
چاقــو بزنــم. اگــر مریــم بــا مــن تمــاس نگرفتــه بــود تــا 
دنبــال او بــروم هیــچ وقــت بــه چنیــن دردســر بزرگــی 
ــم و  ــه در زندان ــت ک ــال اس ــه س ــاال س ــادم. ح نمی افت

کابــوس اعــدام می بینــم.



ترفندهایخانهداری
نگهداری میوه و سبزیجات )1(

ــورهای  ــیاری از کش ــی در بس ــواد غذای ــگاه های م فروش
ــدگان  ــار مصرف کنن ــی را در  اختی ــعه یافته، فرصت های توس
ــتر از  ــواد بیش ــد م ــه خری ــا را ب ــه آن ه ــد ک ــرار می دهن ق
ــن  ــل ای ــا راه ح ــد. تنه ــویق می کن ــد، تش ــاز دارن ــه نی آنچ
مشــکل ایــن اســت کــه محصــوالت تــازه کمتــری بخریــد 

ــد. ــل کنی ــد، هوشــمندانه تر عم ــن خری ــا حی ی
 نگهداری سیب

ســیب بایــد در دمــای ۳۰ تــا ۳۲ درجــه ســانتیگراد 
نگهــداری شــود؛ کافــی اســت دمــا ۱۰درجــه گرم تــر باشــد 
ــد  ــر می خواهی ــود. اگ ــه ش ــرعت پخت ــه س ــیب ب ــا س ت
ســیب تــا چندیــن هفتــه دوام بیــاورد، بایــد آن را در یــک 
کیســه پالســتیکی و بــه دور از ســبزیجات در یخچــال 

ــد. ــداری کنی نگه
 نگهداری چغندر

چغنــدر بیــن ۲ تــا ۴ مــاه در یخچــال و فریــزر دوام 
ســبز  قســمت های  بســته بندی،  از  پیــش  مــی آورد. 
چغنــدر را جــدا کنیــد و بعــد آن هــا را در یــک کیســه 

بگذاریــد. یخچــال  در  ســوراخ  دار  پالســتیکی 
 نگهداری کلم

کلــم تــازه بهتریــن طعــم را دارد؛ امــا می تــوان آن را تــا ۲ 
مــاه درون یــک کیســه پالســتیکی در یخچــال نگهــداری 

کــرد. 

سالمباشیم
کمک به درمان سرطان با سویا

ــه گفتــه محققــان، ترکیــب موجــود در محصــوالت غذایــی  ب
ــک  ــینه کم ــرطان س ــرفت س ــد پیش ــف رون ــه توق ــویا ب س
می کنــد و شــیوه ای بــه ســوی درمان هــای جدیــد پیشــگیری 

ــود.  ــد ب ــاری خواه از بیم
محققــان دانشــگاه آریزونــای آمریــکا عنــوان می کننــد 
جنیســتین، ترکیــب موجــود در مــواد غذایــی ســویا، می توانــد 
از ژن BRCA۱ محافظــت کنــد؛ ژنــی کــه نقــش اساســی در 
ــد. ــا می کن ــت پســتان ایف ــور در باف پیشــگیری از رشــد توم

ژن BRCA۱، ژن ســرکوب کننده تومــور اســت؛ در صورتــی 
کــه بــه طــور عــادی عمــل کنــد، بــه حفــظ پایــداری و ثبــات 
DNA کمــک می کنــد و در مقابــل بیماری هــای ژنتیکــی 
 BRCA۱ نظیــر ســرطان نقــش حفاظتــی دارد؛ زمانــی کــه ژن
ــدن در  ــد، عملکــرد دفاعــی ب ــه شــکل غیرعــادی عمــل کن ب

ــل می شــود. ــل ســرطان پســتان مخت مقاب
ــه ســرطان پســتان ناشــی از  ــال ب ــوارد ابت ــی از م درصــد کم
ــر  ــاران دیگ ــیاری از بیم ــت؛ بس ــش در ژن BRCA۱ اس جه
عــادی  نســخه های  دارای  پســتان  ســرطان  بــه  مبتــال 
ــی  ــده اند؛ یعن ــول دار« ش ــان »متان ــا ژن های ش ــتند، ام هس
ــا را  ــه آن ه ــده ک ــده ش ــن پیچی ــای کرب ــته مولکول ه در رش

غیرقابــل خوانــدن می کنــد.
ــه  ــد منجــر ب تیــم تحقیــق امیــدوار اســت ایــن کشــف بتوان

ــر جنیســتین شــود. ــی ب درمــان ســرطان مبتن

سبکزندگی
 تحقق روزی حالل در گرو 
حذف واسطه ها و دالالن

بایــد دانســت مراعــات اخــالق در مراحــل مختلــف تولیــد 
و توزیــع، بــه همــراه رعایــت احــکام ویــژه در بــاب تجــارت، 
بــه روزى حــالل منتهــى مى شــود؛ هــر چنــد رعایــت 
ــت  ــت و رعای ــى نیس ــارت، الزام ــتحبى در تج ــالق مس اخ
نکــردن آن حرمتــى را در پــى نــدارد؛ ولى مراعاتــش برکات 
معنــوى و مــادى بــه همــراه دارد و ترغیــب  اســالم بــه این 
امــور، امتیــازى دیگــر بــراى اقتصــاد اســالمى نســبت بــه 

اقتصــاد دنیــاى امــروز اســت.
بــا حــذف واســطه یــا دســت کم کم شــدن  درواقــع 
ــترى  ــود بیش ــتایى س ــده روس ــم تولیدکنن ــطه ها، ه واس
مى بــرد و هــم اجنــاس، بــا قیمــت مناســب ترى بــه 

مى رســد. مصرف کننــدگان  دســت 
ــم  ــد: »إن هللا ل ــام کاظــم)ع( می فرماین ــب ام ــن ترتی بدی
یتــرک شــیئا مــن صنــوف األمــوال إالوقــد قســمه و أعطــى 
کل ذی حــق حقــه ... لــو عــدل فــی النــاس الســتغنوا«؛ 
ــرده؛  ــذار نک ــات را فروگ ــوال و امکان ــزى از ام ــد چی خداون
ــر  ــق ه ــرده، ح ــیم ک ــردم تقس ــان م ــه آن را می ــر آنک مگ
کــس را داده اســت و اگــر بــه عدالــت رفتــار شــود، همــه 

مى شــوند.« بى نیــاز 
 روشــن اســت بــا ســیطره و رســوخ عدالــت در تــار و پــود 
ــه  ــدوزى طبق ــراى مال ان ــى ب ــر جای ــى، دیگ ــه دین جامع

ــد. ــى نمى مان ــاص باق خ

زندگیامروز شنبه 20 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 573 روزنامه
دریچه

 آیین تعزیه حضرت اباعبدهللا الحسین)ع( در روز اربعین با 
حضور تعداد زیاد عزاداران حسینی در امامزاده شاه کرم اصفهان 

عکس: میزان

 صدها نفر از مردم کره جنوبی برای چندمین بار در روزهای 
گذشته، علیه مواضع تند و جنگ طلبانه دونالد ترامپ، 

رئیس جمهوری آمریکا که به این کشور سفر کرده، به خیابان ها 
ریختند. عکس: مهر

بازگشت زائران اربعین حسینی - عکس: مهر 

  عزاداری زائران در کربالی معلی در روزهای اربعین حسینی )1( 
عکس: فارس

در حالی که فرمانده ارتش ملی لیبی چند ماه پیش آزادی 
بنغازی را اعالم کرده بود، درگیری های ارتش لیبی با داعش 

همچنان ادامه دارد. 

عزاداری زائران در کربالی معلی در روزهای اربعین حسینی )2(  
عکس: فارس 
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کاریکاتور-تروریسم،ازتولیدبهمصرف!

فارس

امام حسین)ع( فرمودند:
»ِإّن اَْعَماَل َهِذِه ااُلّمِة َما ِمْن َصَباٍح ِإال َو ُتْعَرُض َعَلى الّلِه 

َعّزَوَجّل«
 »مهانا اعمال امت، هر بامدادان بر خداوند عرضه می  شود.«

حدیثروز

)بحار االنوار، ج ۷۰، ص ۳۵۳، ح۵۴ (

۷ مهارتی که پس از ۵۰سالگی 
کسب می کنید )2(

 افزایش خرد پس از ۶۰ سالگی 
ــر و  ــراد خردمند ت ــن،  اف ــن س ــا باالرفت ــد ب ــر می آی ــه نظ ب
ــال  ــه در س ــی ک ــاس پژوهش ــر اس ــوند. ب ــر می ش باهوش ت
ــکل،  ــک مش ــل ی ــه در تحلی ــرادی ک ــت، اف ــام گرف ۲۰۱۰ انج
دیــدن زوایــای مختلــف از یــک موضــوع، حــدس زدن عــدم 
ــود  ــرد را از خ ــن عملک ــا، بهتری ــور راه حل ه ــا و تص قطعیت ه

ــتند. ــن داش ــال س ــل ۶۰ س ــد، حداق ــان می دهن نش
 افزایش رضایت از زندگی در سن ۶۹ سالگی

رضایــت از زندگــی در طــول عمــر انســان دو نقطــه اوج دارد؛ 
۲۳ ســالگی و ۶۹ ســالگی. نتایــج یــک نظرســنجی کــه میان 
ــود،  ــا ۸۵ ســاله انجــام گرفتــه  ب ۲۳ هــزار نفــر آلمانــی ۱۷ ت
نشــان داد ۲۳ ســاله ها و ۶۹ ســاله ها بیشــترین میــزان 
رضایــت را از در نظــر گرفتــن تمامــی جوانــب موجود داشــتند.

 بهبود تصویر بدن پس از ۷۰ سالگی
در نظرســنجی گالــوپ مشــخص شــد دوســوم آمریکایی های 
بــاالی ۶۵ ســال همــواره از ظاهــر خــود رضایــت کامــل دارنــد. 
ــالگی  ــس از ۸۰ س ــا پ ــی مرد ه ــد خودادراک ــر می آی ــه نظ ب
ــن  ــردان در ای ــد از م ــرا ۷۵ درص ــد؛ زی ــدا می کن ــود پی بهب
ســن اعــالم می کننــد کــه از وضعیــت ظاهــری خــود رضایــت 
دارنــد. ایــن در حالــی اســت کــه ۷۰ درصــد از زنــان در ســن 
ــت  ــالم رضای ــود اع ــر خ ــدن و ظاه ــکل ب ــالگی از ش ۷۴ س

می کننــد.

خانواده

ــده رود جــاری نباشــد  ــر آب در زاین ــت: اگ ــان گف شــهردار اصفه
ــان مــی رود واگــر ایــن معضــالت رفــع  دود آن در چشــم اصفه
ــهر«  ــوان »جهان ش ــه عن ــود ب ــگاه خ ــان در جای ــود، اصفه نش
قــرار نخواهــد گرفــت و نمی توانــد در دنیــا بــه عنــوان یــک برنــد 

معــروف معرفــی شــود.
بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان 
ــان  ــی »اصفه ــت هم اندیش ــوروزی در سلسله نشس ــدرت هللا ن ق
فــردا« در  دیــدار بــا جمعــی از اعضــای شــوراها، دهیــاران، 
کشــاورزان و معتمــدان مــردم شــرق اصفهــان اظهــار کــرد: از بدو 
ورود خــود شــعاری تحــت عنــوان »توســعه مشــارکت مــردم« 
ــرای تحقــق شــعار خــود  ــر ایــن اســاس ب مطــرح کــردم کــه ب
ــزار  ــردم را برگ ــا م ــن نشســت مشــترک ب ــروز دهمی ــه ام ــا ب ت

کرده ایــم.
شــهردار اصفهــان بــا تاکیــد بــر اینکــه سلسله نشســت های 
ــان  ــود، خاطرنش ــزار می ش ــه برگ ــر هفت ــردم ه ــا م ــترک ب مش
ــل معضــالت   ــا عل ــد ت ــه نشســت ها کمــک می کن ــرد: این گون ک
ــات الزم را  ــع آن اقدام ــرای رف ــرده و ب ــایی ک ــا را شناس و درده

اجرایــی کنیــم.
 اصفهان از معضل بی آبی درد می کشد

نــوروزی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه شــهروندان شــهر و مــردم 
ــن  ــه ای ــر دو ب ــد و ه ــج می برن ــود آب رن شــرق اســتان از کمب
ــای  ــد راهکاره ــن اســاس بای ــر ای ــت: ب ــال هســتند، گف درد مبت

مناســب بــرای رفــع ایــن درد مشــترک پیــدا کــرد.
ــی و شــادابی  ــان از پویای ــان اینکــه اگــر شــرق اصفه ــا بی وی ب
برخــوردار باشــد، بســیاری از مشــکالت شــهرداری کاهــش 
می یابــد، همچنیــن شــهروندان از شــادابی ســاکنان شــرق 
اصفهــان خوشــحال می شــوند، عنــوان کــرد: بــا برطــرف شــدن 
مشــکالت شــرق اصفهــان بــه طــور حتــم ترافیــک و مشــکالت 

ــد. ــش می یاب ــهر کاه ش
شــهردار اصفهــان اضافــه کــرد: اگــر شــهروندان شــرق بــا بی آبــی 
ــه  ــی خــود ادام ــه زندگ ــد ب ــد و نتوانن ــرم کنن دســت و پنجــه ن
دهنــد، ناگریزنــد بــرای ادامــه زندگــی بــه شــهر مهاجــرت کننــد 
و حتــی ممکــن اســت آنــان مجبــور بــه حاشیه نشــینی شــوند.

نــوروزی تصریــح کــرد: زندگــی در حاشیه نشــینی بســیار 
ســخت اســت و ایــن درد بزرگــی اســت.

ــا آرامــش  ــان، آب و زیســتن همــراه ب وی اضافــه کــرد: اگــر ن
ــه طــور  ــن شــود، ب ــان فراهــم و تامی شــهروندان شــرق اصفه

ــود. ــته می ش ــان برداش ــاری از دوش اصفه ــم ب حت
 شهروندان شرق اصفهان با احداث مرکز 

همایش های امام خامنه ای )مدظله العالی( به 
حساس ترین نقطه شهر دسترسی دارند

شــهردار اصفهــان بــا بیــان اینکــه شــرق اصفهــان را بایــد 
ــا احــداث مرکــز  ــار کــرد: شــهروندان شــرق ب ــا کنیــم، اظه پوی
بــه  العالــی(،  )مدظلــه  خامنــه ای  امــام  همایش هــای 

پیــدا کرده انــد. دسترســی  شــهر  نقطــه  حســاس ترین 
 نــوروزی گفــت: بــه دنبــال اجرایی شــدن رینــگ چهــارم 
هســتم؛ چــرا کــه ایــن پــروژه بــه آبادانــی شــرق اصفهــان کمک 

بزرگــی می کنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه »پردیــس اشــراق« در مجــاورت »شــهر 
ــان  ــرق اصفه ــی ش ــات تفریح ــای خدم ــرای ارتق ــا« ب رؤیاه
احــداث شــده، تصریــح کــرد: امیدواریــم عملیــات اجرایــی فــاز 

ــه زودی آغــاز شــود. دوم آن نیــز ب
ــل  ــم از پ ــر داری ــه در نظ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــهردار اصفه ش
اشــکاوند بــه مقابــل کارخانــه قنــد می آیــد، پــل بزرگــی 
ــن محــور آســان شــود،  ــرور در ای ــور و م ــا عب ــم ت احــداث کنی
گفــت: همچنیــن امیدواریــم بــه زودی جــاده فــرودگاه بــه جاده 

ــود. ــداث ش ــرق اح ــل و دروازه ورودی ش ــریفات تبدی تش
وی بــا بیــان اینکــه همــه امکانــات خــود را بــرای رفــع معضــل 
آب بــه کار می بریــم و حمــل و نقــل عمومــی را بــه طــور حتــم 
ــت:  ــم، گف ــعه می دهی ــان توس ــرق اصفه ــهروندان ش ــرای ش ب
ــات را در  ــد امکان ــت بای ــهری باکیفی ــورداری از ش ــرای برخ ب
ــدگار شــوند. ــا افــراد در روســتاها مان روســتاها ارتقــا دهیــم ت

ــدار  ــر اینکــه در زمانــی کــه فرمان ــا تاکیــد ب شــهردار اصفهــان ب
ــردم و  ــدا می ک ــور پی ــرق حض ــهروندان ش ــازل ش ــودم در من ب
برنامه هــای بســیاری بــرای آبادانــی شــرق اصفهــان داشــتیم، 
ــدارم  ــه شــرق ن ــت را نســبت ب ــن موقعی ــون ای ــه داد: اکن ادام

ــای  ــم و فعالیت ه ــدا کن ــور پی ــتاها حض ــم در روس ــه بخواه ک
ــی را اجــرا کنــم؛ چــرا کــه موقعیتــم متفــاوت  ــی و آبادان عمران

اســت.
نــوروزی در ادامــه بــا بیــان اینکــه آب مســئله اصفهــان نیســت 
ــرد: ســی و  ــی اســت، خاطرنشــان ک ــک مســئله جهان بلکــه ی
ســه پــل، پــل خواجــو و دیگــر آثــار تاریخــی کــه از گذشــتگان 
بــه یــادگار مانــده، باعــث شــده تــا اصفهــان در جهــان معــروف 
شــود و جهانگــردان می خواهنــد ایــن آثــار را ببیننــد؛ امــا تمــام 

ایــن آثــار بــا آب رودخانــه زاینــده رود زنــده هســتند.
 اگر آب در زاینده رود جاری نباشد، دود آن در 

چشم اصفهان می رود 
ــده رود جــاری نباشــد  ــه اینکــه اگــر آب در زاین ــا اشــاره ب وی ب
ــث رواج  ــن باع ــی رود و همچنی ــان م ــم اصفه دود آن در چش
بیماری هــا و آلودگــی محیــط زیســت، توســعه بی جهــت 
شــهر و... می شــود، افــزود: اگــر ایــن معضــالت رفــع نشــود و 
اصفهــان در جایــگاه خــود بــه عنــوان »جهان شــهر« قــرار نگیــرد 
ــی  ــروف معرف ــد مع ــک برن ــوان ی ــه عن ــا ب ــد در دنی نمی توان

شــود.
شــهردار اصفهــان در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه 
ــرای جــاری شــدن آب در  ــدو ورود خــود هــر روز جلســه ای ب از ب
ــو  ــه صــورت جــدی بحــث و گفت وگ ــرده و ب ــزار ک ــده رود برگ زاین
داشــته ام، اظهــار کــرد: در اولیــن جلســه خــود بــا اســتاندار حــدود 
ــت  ــده رود صحب ــدن آب در زاین ــاری ش ــرای ج ــاعت ب ــک س  ی

کردیم.
ــده رود  ــدن آب در زاین ــاری ش ــرای ج ــه ب ــان اینک ــا بی  وی ب
ــره  ــال مذاک ــا در ح ــام NGOه ــا تم ــته ام و ب ــی نوش نامه های
هســتم، گفــت: تعامــالت بــا قــدرت در حــال انجــام اســت و بــه 

ــن ۳ اســتان هســتیم. ــل در بی ــه تعام ــک کمیت ــال ی دنب
شــهردار اصفهــان تصریــح کــرد: جــاری شــدن آب در زاینــده رود 

یکــی از دغدغه هــای مســئوالن اســت.
 تاالب گاوخونی باید سیراب شود

نــوروزی در ادامــه بــا بیــان اینکــه اگــر تــاالب گاوخونــی ســیراب 
شــود، مشــکل همــه کشــاورزان و شــهر اصفهــان برطــرف 
ــه  ــد از رودخان ــی می خواه ــذا هرکس ــرد: ل ــه ک ــود، اضاف می ش
ــاالب  ــد نقطــه هــدف آن ســیرابی ت ــد، بای ــاع کن ــده رود دف زاین

ــی باشــد. گاوخون
وی تاکیــد کــرد: اگــر تــاالب گاوخونــی بمیــرد و بپوســد، 
ــار در هــوا تبدیــل می شــود و  ــه گــرد و غب ــز ب پوســیدگی آن نی

ــدازد. ــر می ان ــه خط ــهر را ب ش
ــان  ــگری در اصفه ــر گردش ــرد: اگ ــوان ک ــان عن ــهردار اصفه ش
نهادینــه و میــراث اصفهــان هــر روز مــورد بازدیــد گردشــگران قرار 
ــان شــود،  ــام جهانی ــد تم ــت و آم ــورد رف ــز م ــرد و شــهر نی بگی
بــه طــور حتــم بــه یــک فــرودگاه بــزرگ و هتل هــای متعــددی 
نیــاز داریــم کــه در ایــن صــورت اشــتغال نیــز فراهــم می شــود. 
وی گفــت: زمانــی کــه گردشــگران زیــادی بــه اصفهــان مراجعــه 

کننــد، شــهر بــه کانــون بازدیــد همــه مــردم تبدیــل می شــود.

شهردار اصفهان در سلسله نشست های »اصفهان فردا«:

آبدرزایندهرودجارینباشد،دودآندرچشماصفهانمیرود

ــرکت  ــی ش ــوزش همگان ــی و آم ــط عموم ــر رواب مدی
نواختــن  دربــاره  اصفهــان  اســتان  فاضــالب  و  آب 
زنــگ آب در مــدارس ابتدایــی اســتان اصفهــان گفــت: 
دانش آمــوزان بــه عنــوان ســفیران آب در منــزل و 
ــد.  ــه آب دارن مدرســه نقــش بســزایی در مصــرف بهین
اجــرای برنامه هــای فرهنگــی و آموزشــی در زمینــه 
ــه از آب، یکــی از  ــم و روش هــای اســتفاده بهین مفاهی
رویکردهــای اساســی در زمینــه نهادینه ســازی فرهنــگ 

مصــرف بهینــه آب در بیــن دانش آمــوزان اســت.
ســید اکبــر بنی طبــا افــزود: آب، مظهــر زندگــی اســت؛ 
پــس بایــد در حفــظ و نگهــداری از منابــع آبــی از تمــام 
ــودکان و  ــه ک ــی ک ــرد؛ از آنجای ــتفاده ک ــا اس ظرفیت ه
نوجوانــان می تواننــد نقــش مؤثــری در اشــاعه فرهنــگ 
مصــرف بهینــه آب در جامعــه ایفــا کننــد، بایــد ترویــج 

ــوزان شــروع کــرد. ــگ را از دانش آم ــن فرهن ای
ــه  ــوزان نخســتین واژه ای را ک ــه داد: دانش آم  وی ادام
یــاد می گیرنــد، واژه آب اســت؛ بنابرایــن تــالش بــرای 
ــان  ــن آن ــرف آب در بی ــی در مص ــری صرفه جوی یادگی
ــری  ــس از فراگی ــوزان پ ــا دانش آم ــت ت ــروری اس ض
ــه درســت مصــرف کــردن آب  دیگــر افــراد جامعــه را ب

رهنمــود کننــد.

و  آمــوزش  در  را  معلمــان  رســالت  بنی طبــا 
ــرف آب از  ــی در مص ــگ صرفه جوی ــردن فرهن نهادینه ک
همــان کودکــی بســیار مهــم دانســت و گفــت: معلمــان 
می تواننــد بــا آمــوزش و دادن هشــدارهای الزم در 
ــه ای عمــل  ــه گون ــی در مصــرف آب ب ــه صرفه جوی زمین
کننــد کــه دانش آمــوزان نقــش همیــاران آب را در 

ــند. ــته باش ــه داش ــازل و جامع من
 مدیــر روابــط عمومــی و آمــوزش همگانی شــرکت آب و 
فاضــالب اســتان اصفهــان هــدف از اجــرای ایــن برنامــه 
ــرف آب از  ــی در مص ــرف و صرفه جوی ــت مص را مدیری
ــرد:  ــوان ک ــمرد و عن ــدارس برش ــطح م ــی و از س کودک
هــدف از آمــوزش  فرهنــگ مصــرف بهینــه آب در میــان 
ــال  ــگ آب انتق ــز اجــرای برنامــه زن دانش آمــوزان و نی
ــال  ــه دنب فرهنــگ صرفه جویــی بیــن دانش آمــوزان و ب
ــی در  ــرا صرفه جوی ــت؛ زی ــه اس ــراد جامع ــر اف آن دیگ
آب و درســت مصــرف کــردن آن از اهمیــت و ضــرورت 
خاصــی برخــوردار اســت و بایــد ایــن موضــوع حیاتــی 
ــرد.  ــرار گی در طــول ســال های آمــوزش مــورد توجــه ق
ــگ آب  ــه زن ــون برنام ــه تاکن ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــران، بهارســتان،  ــان و شهرســتان های تی در شــهر اصفه
چــادگان  و  دولت آبــاد  اردســتان،  برخــوار،  بــادرود، 

ــتمرار  ــز اس ــتان ها نی ــایر شهرس ــده و در س ــزار ش برگ
دارد.در مراســم برگــزاری زنــگ آب در چــادگان کــه 
ــس  ــهردار، رئی ــدار، ش ــه، فرمان ــام جمع ــور ام ــا حض ب
ــزار  ــرورش برگ ــوزش و پ ــس آم ــهر و رئی ــورای ش ش
ــت:  ــتان، گف ــن شهرس ــای ای ــر آبف ــی مدی ــد، باتوان ش
ــا در بحــران  ــون کشــور، اســتان و شهرســتان م هم اکن
ــا  ــا ب ــه م ــد هم ــس بای ــرد؛ پ ــر می ب ــه س ــی ب کم آب
ــا  مصــرف درســت قــدر ایــن مایــه حیاتــی را بدانیــم ت
ــم.  ــه کنی ــی غلب ــی از کم آب ــکالت ناش ــر مش ــم ب بتوانی
پــس، از آمــوزگاران می خواهیــم کــه هم اکنــون کــه 
دانش آمــوزان در حــال فراگیــری دانــش هســتند، 
فرهنــگ مصــرف بهینــه آب را نیــز بــه خوبــی آمــوزش 
دهنــد تــا از مصــرف بی رویــه آب در جامعــه جلوگیــری 

شــود.
حجت االســالم ســلیمانی، امــام جمعــه شهرســتان 
ــر ضــرورت  ــد ب ــا تاکی ــن مراســم ب ــز در ای چــادگان، نی
توجــه بــه اســتفاده درســت از نعمــات الهــی گفــت: بــا 
ــتفاده  ــر اس ــی ب ــار مبن ــه اطه ــدات ائم ــه تاکی ــاره ب اش
درســت از نعمــات الهــی، برگــزاری مراســم زنــگ آب در 
راســتای نهادینه ســازی فرهنــگ اســتفاده بهینــه از آب 
صــورت پذیرفتــه و تأثیــر چشــمگیری در حفــظ منابــع 

ــر خواهــد داشــت. ــده درب ــرای نســل آین ــی ب آب
وی افــزود: خــدای توانــا، همــه چیــز را بــه وســیله آب 
زنــده کــرد و آب را ســبب تطهیــر انســان قــرار داد؛ لــذا 
صرفه جویــی درآب قدردانــی از خداونــد متعــال اســت. 
ــد راه  ــای خداون ــرف نعمت ه ــان در مص ــه انس چنانچ
اســراف را در پیــش بگیــرد، ناسپاســی از خداونــد 

شــمرده می شــود.
ــا همــکاری و مســاعدت اداره کل آمــوزش  ــگ آب ب زن
و  اصفهــان  شــهر  نواحــی  و  اســتان  پــرورش  و 
ــه  ــاه نواخت ــتان از آبان م ــدارس اس ــتان ها در م شهرس
شــده و اســتمرار دارد تــا مدیریــت مصــرف آب بــه 
ــت  ــه و عنای ــورد توج ــی م ــه اساس ــک دغدغ ــوان ی عن
تمامــی جوامــع هــدف به ویــژه فضاهــای آموزشــی 

ــرد. ــرار گی ق

زنگآبدرمدارساستاناصفهاننواختهشد


