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

روزنامه کثیراالنتشار   ||  یکشنبه  21 آبان ماه 1396  ||  23 صفر  1439  ||  12 نوامبر 2017  ||  شماره 574  ||  سال سوم  ||   قیمت: 1000 تومان

صفحه 2 صفحه 2

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

کا
ع

دی
آبا

ف
نج

ی
طان

سل
ضا

ر
طن

یو
میا

کی

|صفحه 2

ضرورت همکاری سه قوه
برای حل مشکالت مردم

صفحه 3

پای دالالن به بازار گندم 
باز  شد

مظلومان ستم ستیز و ستم سوز
وجه  دو  دارای  جهان  امور  از  بسیاری  بی گمان 
خداوند  که  است  همین  برای  شاید  است. 
رستگاری را در نفی و اثبات »ال اله اال هللا« نهاده 
است؛ چرا که بی نفی خدایگان هرگز نمی توان به 
خدای یگانه ای رسید که هستی را آفریدگاری و 
پروردگاری می کند؛ از این رو جهان زمانی رنگ و 
روی عدالت و دادگری را خواهد دید که ستمگری 
رخت بربندد و دادخواهان به ستم ستیزان روی 
به  امید  نمی توان  ستم  نفی  بی  که  چرا  آورند؛ 
دادخواهی و عدالت گرایی داشت؛ زیرا نفی ستم 
اقامه  و  تحقق  زمینه  آن،  اندازه  و  در هر شکل 
عدالت است. خداوند عدالت را تنها در سایه سار 
نفی هرگونه ظلم و ستمگری در آدمی می داند...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله

|صفحه 2

پس از نشست سران قوا درباره بحران مؤسسات مالی اعتباری مطرح شد:

نوبت دوم

آگهی مناقصه
کت  آب و فاضالب استان اصفهان  �ش

)سهامی خاص(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 
شرایط واگذار نماید.

 مبلغ تضمین
 )ریال(

 برآورد 
)ریال(

محل تامین 
اعتبار موضوع مناقصه  شماره 

مزایده/مناقصه

221/000/000 4/417/768/104 جاری  مدیریت بهره برداری، خدمات مشترکین و 
خدمات عمومی منطقه جلگه 96-3-231

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/9/4 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/9/5

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

شماره تلفن گویا: 031-366۸0030-۸
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد:

 توافق بر سر تغییرات
 در ساختار دولت

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از توافق رؤسای 
قوای مجریه و مقننه برای ایجاد تغییرات اساسی 

در ساختار دولت خبر داد... 

سخنگوى وزارت خارجه:

سعودی ها فرافکنی را به 
بیشترین حد خود رسانده اند

بهرام قاسمی در واکنش به سخنان وزیر امور خارجه 
عربستان سعودى این اظهارات را در ادامه سخنان 

بی پایه و اساس و بی منطق قبلی، کالمی سخیف...

 گفت وگو با استاد رضا غازی 
هنرمند معرق چوب اصفهانی:

ثار برای ائمه اطهار)ع(  خلق آ
مایه خیر و برکت است
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گفت وگوی کیمیای وطن با روان شناس 
بالینی و پژوهشگر حوزه اعتیاد

 اعتیاد زنان و 
ازهم گسیختگی اخالقی جامعه
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 در گفت وگوی کیمیای وطن
 با استادان دانشگاه بررسی شد:

بحران مهاجرت نخبگان
 ساالنه ۴۰ تا ۴۵ هزار نفر 

 از دانشجویان دانشگاه های دولتی 
 به دنبال تأیید مدرک برای 

خروج از کشور هستند
|صفحه ۴

مونتاژ، صنعت لوازم خانگی را 
فلج  کرده است
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ثبت ۸۵ وقف جدید 
در اصفهان    

|صفحه ۴

تعطیلی ۳۰درصد از واحدهای 
فروش آهن در اصفهان  
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در اطالع رسانی رسیدگی به 
کنش های بانکی از تمام  ترا
ظرفیت  های اطالع رسانی 

اصفهان استفاده کردیم

نگاهی به وضعیت اشکان دژآگه

کاپیتان بدون تیم



کوتاه از سیاست
تسلیت رهبر معظم انقالب

به حجت االسالم مدرسی  یزدی
رهبــر معظــم انقــاب اســامی در پیامــی درگذشــت 
ــلیت  ــزدی را تس ــی  ی ــام مدرس ــده حجت االس وال

گفتنــد.
متــن پیــام رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــه ایــن 

شــرح اســت:
بسم هللا الرحمن الرحیم

المســلمین  و  جنــاب مســتطاب حجت االســام 
آقــای حــاج ســید محمدرضــا مدرســی دامــت 

ــه برکات
درگذشــت والــده  مکّرمــه را بــه آن جنــاب و اخــوی 
عــرض  تســلیت  بازمانــدگان  دیگــر  و  محتــرم 
آن  بــرای  الهــی  و مغفــرت  و رحمــت  می کنــم 
مرحــوم و بقــاء ســامت و توفیــق بــرای جنابعالــی 

از خداونــد متعــال مســألت می نمایــم.
سید علی خامنه ای - 20 آبان 1396

 سقوط یک فروند 
جنگنده سوخو 22

در  ســپاه  هوافضــای  نیــروی  عمومــی  روابــط 
اطاعیــه ای اعــام کــرد: مقــارن بــا ســاعت 8 صبــح 
ــده ســوخو  ــد هواپیمــای جنگن ــان، یــک فرون 20 آب
22 متعلــق بــه ایــن نیــرو کــه در حــال انجــام 
تمرینــات رزمــی در اســتان فــارس بــود، دچــار 

ــرد.  ــقوط ک ــد و س ــانحه ش س
ایــن اطاعیــه افــزوده اســت: در ایــن حادثــه 

خلبــان جنگنــده بــه شــهادت رســید.

نقوی حسینی: 
مسائل منطقه را با مذاکره حل 

کنیم
و سیاســت  ملــی  امنیــت  ســخنگوی کمیســیون 
خارجــی مجلــس بــا تاکیــد بــر اینکــه »ایــران توانایــی 
ــوع تهدیــدی را در نطفــه آن هــم در  خفه کــردن هــر ن
خــارج از مرزهــای خــود دارد«، گفــت: انتظــار مــی رود 
مقامــات عربســتانی بــه جــای موضع گیــری در جهــت 
ــت ها  ــا و صهیونیس ــع آمریکایی ه ــته ها و مناف خواس
بــا ســعه صــدر صحبــت کننــد و بداننــد مســائل منطقه 

ــری حــل نمی شــود. ــگ و درگی ــا جن ب

واکنش الریجانی به گزارش اخیر 
حقوق بشر از ایران

دکتــر محمدجــواد الریجانــی، دبیــر ســتاد حقوق بشــر 
ــر  ــزارش اخی ــه گ ــش ب ــامی، در واکن ــوری اس جمه
ــزارش  ــن گ ــان در ای ــت: ایش ــر گف ــه جهانگی عاصم
ــای  ــه در انفجار ه ــانی ک ــان از کس ــر منافق ــاوه ب ع
مربــوط بــه پــژاک و در سیســتان و بلوچســتان دســت 
داشــته اند، بــه عنــوان مدافعــان حقــوق بشــر حمایــت 
ــم ایــن بشــری کــه دارد کشــته  کــرده و مــا نفهمیدی

ــت؟ ــش کجاس ــود، حقوق می ش

نظر رضایی درباره حمله 
احتمالی عربستان به لبنان

محســن رضایــی، دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام، دربــاره تحلیــل رفتــار ســعودی ها گفــت: 
»عربســتان جبهــه جدیــدی را علیــه لبنــان شــروع 
کــرده و فعــا قصــد حملــه نظامــی نــدارد؛ ولــی در 
ایــن مرحلــه کلیــه ســرمایه های کشــورهای حاشــیه 
خلیــج  فــارس به ویــژه کویــت، امــارات و عربســتان 
ایــن کار  بــا  بیــرون می کشــند و  بانک هــا  از  را 
ــد.  ــان متوقــف می کنن ــی را در لبن پروژه هــای عمران
رضایــی تاکیــد کــرد: در مرحلــه بعــد عربســتان 
بــه آشــوب داخلــی در لبنــان دامــن می زنــد و 
ســپس بــرای حمایــت از شورشــگران ممکــن اســت 
ــف  ــم صهیونیســتی در صــورت تضعی ــا رژی ــود ی خ

ــگ شــوند. حــزب هللا وارد جن

مأموریت جدید امیر پوردستان
ــرتیپ  ــر س ــی امی ــه ای در حکم ــت هللا خامن ــرت آی حض
احمدرضــا پوردســتان را بــه ریاســت مرکــز مطالعــات 
راهبــردی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران منصــوب 

ــد. کردن
 در متــن حکــم امیــر ســرتیپ پوردســتان آمــده اســت: بنــا 
بــه پیشــنهاد فرمانــده کل ارتــش و نظــر بــه شایســتگی و 
تجــارب ارزنــده، شــما را به ســمت رئیــس مرکــز مطالعات 
راهبــردی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران منصــوب 
ــه راه حل هــای  ــرای رســیدن ب ــق ب ــم. مطالعــه عمی می کن
ــه  ــی و ارائ ــای عملیات ــوان و آمادگی ه ــای ت اساســی، ارتق
شــیوه های نــو و مؤثــر در ســطح آجــا، مــورد انتظــار اســت.

 قرقاش ادعای ضدایرانی خود
را تکرار کرد

ــه در  ــور خارج ــارات در ام ــاور ام ــر مش ــاش، وزی ــور قرق ان
صفحــه توئیتــر خــود مدعــی شــد: واضــح اســت کــه ایــران 
ــتان را  ــا عربس ــا داده ت ــه حوثی ه ــتیک ب ــک بالس موش

ــد. ــرار دهن ــورد هــدف ق م
انصــارهللا یمــن اخیــرا فــرودگاه ملــک خالــد در ریــاض را 
مــورد هــدف موشــکی قــرار دادنــد کــه در پــی آن بیشــتر 
مقامــات ســعودی بــا طــرح ادعاهــای واهــی، ایــران را بــه 

دســت داشــتن در ایــن حملــه متهــم کردنــد.

6 آذر تعطیل است
طبــق بنــد ح از مــاده 3۷ قانونــی بــه نــام قانــون »احــکام 
ــع االول  ــای توســعه کشــور«، هشــتم ربی ــی برنامه ه دائم
بــه  مناســبت ســالروز شــهادت امــام حســن  عســکری)ع( 
ــمی  ــل رس ــج(، تعطی ــرت  مهدی)ع ــت حض ــاز امام و آغ

تعییــن شــده اســت. 
ایــن قانــون در 16 فروردیــن 1396 در روزنامــه رســمی 
ــم رســمی مؤسســه  ــه تقوی ــی  ک منتشــر شــده و از آنجای
»ژئوفیزیــک دانشــگاه تهــران« بــه عنــوان مرجــع تقویــم 
و سررســید رســمی در نیمه ســال قبــل )9۵( تدویــن 
شــده، ایــن تعطیلــی در آن قــرار نگرفتــه اســت؛ بنابرایــن 
بایــد گفــت کــه دوشــنبه 6 آذر، مصــادف بــا 8 ربیــع االول 

ــل رســمی اســت. تعطی

کوتاه خبر 
توافق بر سر تغییرات در ساختار دولت

ــای  ــق رؤس ــس از تواف ــی مجل ــیون اجتماع ــس کمیس رئی
ــرات اساســی در  ــرای ایجــاد تغیی ــه ب ــه و مقنن ــوای مجری ق

ــر داد.  ــت خب ــاختار دول س
ــران  ــروز س ــت دی ــه نشس ــاره ب ــا اش ــزی ب ــا عزی عبدالرض
قــوای ســه گانه در قــوه قضائیــه گفــت: در ایــن جلســه علــی 
الریجانــی و حســن روحانــی، رؤســای قــوای مقننــه و مجریه 
ــاختار  ــرات در س ــاد تغیی ــاره ایج ــی درب ــث و بررس ــه بح ب
دولــت پرداختنــد و بــه توافقــات ضمنــی در این بــاره رســیدند.

وی افــزود: بــر اســاس ایــن توافــق وزارت راه و شهرســازی به 
دو وزارتخانــه مســکن و شهرســازی و امــور راهــداری تقســیم 
ــه وزارت  ــور ب ــهرداری ها از وزارت کش ــازمان ش ــود و س می ش

مســکن منتقــل خواهــد شــد.
رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس اظهــار داشــت: 
همچنیــن بــر اســاس ایــن توافــق بنــا شــد امــور مربــوط بــه 
ــه وزارت نفــت ملحــق شــود و  ــرو جــدا و ب ــرق از وزارت نی ب

ــد. ــر کن ــرژی تغیی ــه وزارت ان ــت ب ــام وزارت نف ن
تــا  توافــق شــد  عزیــزی خاطرنشــان کــرد: همچنیــن 
ــه  ــوط ب ــور مرب ــه ام ــا ب ــه تنه ــود ک ــاد ش ــه ای ایج وزارتخان
ــه  ــردش ب ــوزه عملک ــد و ح ــیدگی کن ــور رس ــتاهای کش روس

ــد. ــوف باش ــش معط ــن بخ ای
وی افــزود: عــاوه بــر ایــن ســازمان محیــط زیســت و 
همچنیــن منابــع طبیعــی و بخــش آب، آب  و فاضــاب 
شــهری و روســتایی و آب  منطقــه ای یــک وزارتخانــه دیگــری 

ــد. ــکیل دهن را تش
عزیــزی ادامــه داد: دیگــر اینکــه وزارت صنعــت، معــدن 
و تجــارت بــه دو وزارتخانــه توســعه صــادرات و بازرگانــی 
ــوزه  ــز ح ــان نی ــاره وزارت ورزش و جوان ــود و درب ــیم ش تقس
جوانــان از ورزش منفــک و در قالــب ســازمان ملــی جوانــان 

ــد.  ــه ده ــه کار خــود ادام ب
رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس در پایــان گفــت: ما در 
کمیســیون اقتصــادی ایــن تغییــرات را بررســی خواهیــم کــرد 
و بایــد تــا پیــش از بررســی بودجــه، ایــن موضــوع بــه صحــن 

علنــی بــرای تصویــب ارائــه شــود.

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

مظلومان ستم ستیز و ستم سوز
ــح  ــم را قبی ــه ظل ــدک ب ــو ان ــش ول ــه گرای ــذا هرگون و ل
ــت  ــدان معناس ــن ب ــد. ای ــی می کن ــمارد و از آن نه می ش
کــه شــخص نه تنهــا خــود نبایــد اهــل ظلــم و ســتم باشــد، 
بلکــه حتــی نبایــد گرایــش بــه ســتمگران و ظالمــان 
ــه  ــه کســانی ک ــد: »و ب ــن رو می فرمای داشــته باشــد؛ از ای
ســتم کرده انــد متمایــل نشــوید کــه آتــش دوزخ بــه شــما 
ــد  ــرای شــما دوســتانی نخواه ــر خــدا ب می رســد و در براب
بــود و ســرانجام یــاری نخواهیــد شــد.« )هــود، آیــه 113( 
ــدک حــرام اســت  ــد ان ــم هرچن ــه ظال ــن گرایــش ب بنابرای
ــه  ــس هرگون ــد؛ پ ــش دوزخ را می ده ــده آت ــد وع و خداون
همــکاری بــا ظالــم، وضعیــت بدتــری دارد و خشــم و انتقام 

الهــی را بــه چنیــن همــکاری تشــدید می کنــد. 
از آنجایــی کــه ریشــه بســیاری از ســتمگری ها خودخواهــی 
ــی خــود  ــه طریق ــه ب ــی آن اســت ک اســت، شــخص در پ
ــز در همیــن قاعــده  ــد. تمایــات خانوادگــی نی را حفــظ کن
می گنجــد. تمایــات خانوادگــی موجــب می شــود تــا 
ــی  ــد و حق ــدا کن ــم پی ــه ظل ــش ب ــان گرای ــته انس ناخواس
ــری  ــد: »دادگ ــد می فرمای ــن رو خداون ــازد؛ از ای ــاه س را تب
ــام،  ــاره خویشــاوند شــما باشــد.« )انع ــد درب ــد، هرچن کنی

ــه 1۵2(  آی
آنجایــی اســت کــه مراعــات  تــا  ایــن ســخت گیری 
ــه دشــمنان الزم برمی شــمارد و  ــت را حتــی نســبت ب عدال
ــرای خــدا  می فرمایــد: »ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد ب
بــه دادگــری برخیزیــد و بــه عدالــت شــهادت دهیــد و البتــه 
ــت  ــه عدال ــر آن دارد ک ــما را ب ــی ش ــمنی گروه ــد دش نبای
نکنیــد. عدالــت کنیــد کــه آن بــه تقــوا نزدیک تــر اســت و از 
خــدا پــروا داریــد کــه خــدا بــه آنچــه انجــام می دهیــد آگاه 

ــه 8(  ــده، آی اســت.« )مائ
ریشــه  و  رگ  در  می بایســت  عدالت خواهــی  بنابرایــن 
شــخص نفــوذ کنــد تــا خواســته و ناخواســته بــه اجــرای آن 
قیــام نمایــد. بخشــی از عدالت خواهــی در نفــی ســتمگری 
ــن  ــه اســت. بنابرای ــه ســتم و ســتمگران نهفت و گرایــش ب
نفــی  در  را  عدالــت  عدالت خــواه  اســت شــخص  الزم 
ســتم نیــز بجویــد. ایــن نفــی ســتم هــم در حــوزه گفتــار 
ــا کــه آنچــه از  ــه ایــن معن و هــم در مقــام عمــل اســت. ب
عدالت خواهــی و ستم ســتیزی در خــود بــه عنــوان بینــش 
دارد، در مقــام گفتــار نیــز آورد و در مقــام عمــل انجــام دهــد. 
پــس هــرگاه ســتم و ســتمگری را دیــد، آن را بــا زبــان انکار 
کنــد و بــه مقابلــه بــا آن برخیــزد و در مقــام اجــرا و عمــل 

نیــز عدالــت را انجــام دهــد. 
ــه  ــه ک ــان ها همان گون ــی، انس ــای اله ــاس آموزه ه ــر اس ب
ــد در شــرایطی  ــد عدالت خــواه و ستم ســتیز باشــند، بای بای
کــه بــه ایشــان ســتم روا داشــته می شــود، دســت بــر روی 
ــا ســتم و ســتمگران  ــه ب ــه مقابل ــه ب ــد؛ بلک دســت نگذارن
ــوان  ــه عن ــتیزی ب ــه ستم س ــا ک ــن معن ــه ای ــد؛ ب برخیزن
ــه  ــراد جامع ــتم دیده و اف ــخص س ــر ش ــب ب ــری واج ام
اســت. هیچ کــس نمی توانــد بــه ســبب اینکــه در معــرض 
ســتم اســت یــا بــه وی ســتم می شــود، نســبت بــه ســتم و 
ســتمگران واکنــش نشــان ندهــد و ســتم پذیر باشــد؛ زیــرا 
ــوم  ــت. مظل ــودنی اس ــی نابخش ــود گناه ــتم پذیری، خ س
کســی اســت کــه بــه وی ظلــم شــده اســت؛ ولــی منظلــم 
کســی اســت کــه ظلــم و ســتم را پذیرفتــه و به آن تــن داده 
و بــه آن واکنــش منفــی نشــان نمی دهــد و بــه مبــارزه بــا 
ــم و ســتم روا  ــرش ظل ــر اســام پذی ــردازد. از نظ آن نمی پ
نیســت و شــخص بــه ســبب همیــن پذیــرش ظلــم نشــان 
می دهــد کــه گرایــش بــه ظلــم و ظالــم دارد و می بایســت 

بــه ســبب همیــن پذیــرش و رکــون، مجــازات شــود. 
مظلــوم بایــد در برابــر ظلــم و ســتم بایســتد و تــن بــه ظلــم 
ــای  ــاس آموزه ه ــر اس ــن رو ب ــد. از ای ــرش آن نده و پذی
قرآنــی و اســامی مظلــوم می بایســت انســان ستم ســتیز، 
بلکــه ستم ســوز باشــد تــا بــا مبــارزه خــود ریشــه ســتم و 
ــان کــه امــام  ــردارد؛ چن ــان ب ســتمگری را بســوزاند و از می
ــد  ــن کردن ــا چنی ــوم وی در کرب ــاران مظل حســین)ع( و ی
ــم و  ــه های ظل ــرده و ریش ــام ک ــتم قی ــم و س ــه ظل و علی
ســتم امــوی را ســوزاندند و ستم ســتیزی و ستم ســوزی را 
در جامعــه اســامی، بلکــه جامعــه انســانی نهادینــه کردنــد؛ 
بــه گونــه ای کــه بســیاری از مبــارزان از آن حضــرت)ع( الگــو 

. گرفتند

جلســه رؤســای قــوای مجریــه، مقننــه و 
قضائیــه روز شــنبه بــه میزبانــی قــوه قضائیــه 

ــزار شــد.  برگ
حجت االســام و المســلمین حســن روحانــی 
آملــی  صـــادق  آیــت هللا  رئیـس جمهـــور، 
الریجانــی، رئیــس قــوه قضائیــه و علــی 
الریجانــی، رئیــس مجلــس شــورای اســامی، 
ــائل  ــن مس ــاره مهم تری ــت درب ــن نشس در ای
ــادل  ــو و تب ــم گفت وگ ــا ه ــه ب ــور و منطق کش

ــد.  ــر کردن نظ
رئیس جمهــور در پایــان ایــن جلســه و در 
ــزاری  ــداف برگ ــاره اه ــگاران درب ــع خبرن جم
جلســه ســران ســه قــوه اظهــار داشــت: 
بســیاری از مســائل در دســتگاه اجرایــی، 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــه م ــا مقنن ــی ی ــا قضای ی
ــتند و  ــط هس ــم مرتب ــه ه ــه ب ــد ک می گیرن
ــورد  ــادی م ــی و ع ــور طبیع ــه ط ــه ب چنانچ
ــد  ــا نیازمن ــه بس ــد، چ ــرار بگیرن ــیدگی ق رس

زمــان بســیار طوالنــی اســت و ایــن بــه نفــع 
ــت. ــور نیس کش

ایــن  در  اینکــه  بیــان  بــا  رئیس جمهــور 
جلســه »امیــدواری مــردم کشــورمان بــه 
ــی  ــادی، سیاس ــرایط اقتص ــور، ش ــده کش آین
قــرار گرفــت،  تأکیــد  مــورد  فرهنگــی«  و 
گفــت: همــه رســانه ها از جملــه رســانه ملــی، 
ــای  ــازی و تریبون ه ــای مج ــدگان فض گردانن
مختلــف بایــد متوجــه ایــن نکتــه مهــم 
باشــند کــه تصمیــم و هــدف قدرت هــای 
ــه  ــه در منطق ــکا و آنچ ــژه آمری ــزرگ، به وی ب
درنهایــت  ایــران،  بــه  نســبت  شــاهدیم 
ــده  ــه آین ــردم را ب ــه م ــت ک ــن اس ــرای ای ب
ناامیــد و کم امیــد کــرده و در فعالیت هــا و 
ســرمایه گذاری ها دچــار تردیــد کننــد؛ لــذا 
ــن  ــه در زمی ــند ک ــیار باش ــد هوش ــه بای هم
ــازی نکننــد و در ایــن دام نیفتنــد. دشــمن ب

مال باختــگان  موضــوع  بررســی  روحانــی 

از  دیگــر  یکــی  را  اعتبــاری  مؤسســات 
جلســات ســران ســه قــوه برشــمرد و گفــت: 
ــن مجــوز  ــش از ای ــه پی ــاره اول اینک در این ب
ــف  ــن مؤسســاتی را دســتگاه های مختل چنی
ــن  ــد، ای ــه بع ــن ب ــر از ای ــذا اگ ــد؛ ل می دادن
ــوز  ــزی مج ــک مرک ــا از بان ــات صرف مؤسس
ــود،  ــارت ش ــت و نظ ــا مراقب ــد و کام بگیرن
ــل  ــل و فص ــکات ح ــی از مش ــش بزرگ بخ

ــد.  ــد ش خواه
از  بعضــی  در  اضافــه کــرد:  رئیس جمهــور 
مواقــع هــم مؤسســاتی دچــار مشــکاتی 
شــده و مــردم گرفتــار شــدند؛ از ایــن  رو 
تصمیــم بــر ایــن شــد کــه نماینــدگان رؤســای 
ــا  ــد ت ســه قــوه ایــن مســئله را پیگیــری کنن

ــود. ــل ش ــل و فص ــریع تر ح ــه س هرچ
دچــار  مؤسســات  اگــر  گفــت:  روحانــی 
مشــکاتی شــدند، ضمــن اینکــه وظیفــه 
داریــم مشــکات مــردم را برطــرف کنیــم،  از 
طــرف دیگــر بانــک مرکــزی هــم محذوراتــی 
دارد و نمی تــوان گفــت کــه از پــول بانــک 
مرکــزی بــرای حــل ایــن مشــکات اســتفاده 
ــوان  ــائل می ت ــن مس ــرای ای ــه ب ــد؛ البت کنن
اعتباراتــی در نظــر گرفــت؛ ضمــن اینکــه 

ــر  ــا یکدیگ ــد ب ــوه بای ــه ق ــه س ــن زمین در ای
ــند.  ــته باش ــکاری داش هم

ــایش هایی  ــت: گش ــار داش ــور اظه رئیس جمه
ــاره  از جلســه قبلــی ســران ســه قــوه در این ب
انجــام و گام هــای خوبــی برداشــته شــده 
اســت و ان شــاء هللا ایــن گام هــا تســریع 

ــد.  ــد ش خواه

و  بحــث  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  روحانــی 
ــر  ــه ای از دیگ ــائل منطق ــاره مس ــی درب بررس
ــت:  ــار داش ــود، اظه ــه ب ــن جلس ــث ای مباح
ــی  ــای بســیار بزرگ ــه موفقیت ه ــردم منطق م

ــت  ــی اس ــن در حال ــد؛ ای ــت آوردن ــه دس ب
کــه در خــرداد ســال 93،  شــاهد بودیــم 
کــه تروریســت ها در عــراق جــوالن دادنــد 
و داعــش شــهر بــزرگ موصــل را تصــرف 
ــه  ــراق از جمل ــرای کل ع ــر ب ــن خط ــرد. ای ک
ــز  ــوریه نی ــود و در س ــور ب ــز متص ــداد نی بغ
ــان داشــت؛ امــا امــروز  همیــن شــرایط جری
مــردم عــراق، ســوریه و لبنــان بــا پشــتیبانی 
ــورهای  ــای کش ــود و حمایت ه ــای خ ارتش ه
ــران  ــوری اســامی ای ــژه جمه دوســت و به  وی
ــی  ــکات رهای ــن مش ــا از ای ــتند تقریب توانس
ــان  ــال پای ــم در ح ــئله تروریس ــد و مس یابن
یافتــن اســت و دیگــر شــهری در اختیــار 
ــده  ــت و در آین ــت ها نیس ــش و تروریس داع
ــا جمــع خواهــد شــد. ــک بســاط این ه نزدی

رئیس جمهــور گفــت: از ســوی دیگــر بــه 
ــای  ــم زدن مرزه ــی و بره ــال تجزیه طلب دنب
ــن  ــه در ای ــد ک ــه برآمدن ــی در منطق جغرافیای
مســیر هــم ناموفــق بودنــد؛ لــذا امــروز شــاهد 
منطقــه  ســطح  در  بزرگــی  موفقیت هــای 
ایــن موفقیت هــا طبیعــی  بــا  هســتیم و 
ــتی و  ــم صهیونیس ــکا و رژی ــه آمری ــت ک اس

ــند. ــی باش ــت و عصبان ــاب آن ناراح اذن

پس از نشست سران قوا درباره بحران موسسات مالی اعتباری مطرح شد:

ضرورت همکاری سه قوه
برای حل مشکالت مردم

ادامه از صفحه اول

مهــدی شــمس زاده و حمیــد فــاح هــروی، دو همدســت 
بابــک زنجانــی هســتند کــه پیش تــر بــا حکــم قاضــی 
صلواتــی، رئیــس شــعبه 1۵ دادگاه انقــاب، بــه همــراه 
زنجانــی بــه اعــدام محکــوم شــدند؛ امــا دیــوان 
 عالــی کشــور حکــم اعــدام ایــن دو نفــر را نقــض 

کرد. 
پرونــده بــرای رســیدگی در شــعبه هم عــرض در اختیــار 
شــعبه 28 دادگاه انقــاب بــه ریاســت قاضــی مقیســه 
ــزاری 1۵ جلســه  ــس از برگ ــت پ ــت و درنهای ــرار گرف ق
دادگاه، متهمــان بــه 20 ســال حبــس و رد امــوال 

محکوم شدند. 
بنــا بــر اطاعــات بــه دســت آمــده فــاح هــروی، متهــم 
ردیــف ســوم پرونــده، در بحــث رد امــوال بــه اســترداد 

ــه  ــز S۵00، یــک میلیــارد تومــان هدی یــک دســتگاه بن
عروســی اعطاشــده از ســوی زنجانــی و 2 میلیــون دالر 
ــزی در  ــک F.I.I.B مال ــت بان ــه باب ــاداش تعلق یافت پ

حــق دولــت محکــوم شــده اســت. 
ــه  ــده ب ــم پرون ــن دو مته ــم دادگاه، همچنی ــق حک طب
ــت  ــئول پرداخ ــا مس ــی، متضامن ــک زنجان ــراه باب هم
6۵ میلیــون دالر وجهــی هســتند کــه زنجانــی از بانــک 

ــود.  ــرده ب ــت ک مســکن دریاف
ــرای شــمس زاده  در حکــم شــعبه 28 دادگاه انقــاب ب
متهــم ردیــف دوم، بــه غیــر از ۵ درصــد ســهام شــرکت 
ــر ایــر، رد مــال خاصــی در نظــر گرفتــه  هواپیمایــی اون
نشــده کــه آن هــم پیش تــر توســط متهــم طــی 

ــود. ــده ب ــترد ش ــه ای مس وکالت نام

ســید حســن نصــرهللا، دبیــر کل حــزب هللا لبنــان، بــا تأکیــد بــر 
بازداشــت بودن ســعد الحریــری در ریــاض گفــت کــه عربســتان 

ــد. ــل کن ــان تحمی ــه لبن ــدی را ب ــاش دارد نخســت وزیر جدی ت
 پــس از اســتعفای ناگهانــی ســعد حریــری در جریــان ســفر وی 
بــه عربســتان، در طــول یــک هفتــه اخیــر ایــن دومیــن بــار اســت 

کــه نصــرهللا در واکنــش بــه ایــن رویــداد ســخنرانی می کنــد.
ــوم نخســت وزیر  ــه سرنوشــت نامعل ــان ب ــر کل حــزب هللا لبن دبی
مســتعفی لبنــان در عربســتان اشــاره کــرد و گفــت: وی در 
عربســتان »بازداشــت« اســت و از بازگشــت وی بــه لبنــان 

می شــود.  ممانعــت 
وی ادامــه داد: تاش هایــی بــه منظــور حــذف حریــری از 
ــن  ــر ای ــر ب ــس دیگ ــل رئی ــان المســتقبل و تحمی ریاســت جری

ــود دارد. ــتقبل وج ــزب المس ــا ح ــورت ب ــدون مش ــان ب جری

 نصــرهللا اقدامــات عربســتان را در لبنــان دخالــت آشــکار 
ــت وزیر  ــردن نخس ــور مجبورک ــه منظ ــه ب ــت ک ــابقه دانس بی س
لبنــان بــه کناره گیــری صــورت گرفتــه و ادامــه داد: مــا هــم 
ــم ســعد  ــان و فراکســیون المســتقبل می گویی ــا جری هم صــدا ب

ــردد.  ــان برگ ــه لبن ــد ب ــری بای حری
وی افــزود: مــا توهیــن بــه نخســت وزیر را توهیــن بــه کل لبنــان 
ــته  ــی داش ــاف سیاس ــر اخت ــا همدیگ ــر ب ــی اگ ــم؛ حت می دانی
ــان  ــی لبن ــور داخل ــت آشــکار عربســتان در ام ــا دخال باشــیم. م
و این گونــه رفتــار توهین آمیــز را بــا ســعد حریــری از زمــان 

ــم.  ــوم می کنی ــرودگاه محک ــه ف ورودش ب
وی اســتعفای ســعد حریــری را »غیرقانونــی« و برخــاف قانــون 
ــان دانســت و اظهــار داشــت: ایــن اســتعفا ارزشــی  اساســی لبن
نــدارد؛ زیــرا »زیــر فشــارهای عربســتان« صــورت گرفتــه اســت.

 جزئیات محکومیت همدستان
 بابک زنجانی

سید حسن نصرهللا: 

سعد حریری در عربستان بازداشت است

سیاسـت2

،،
 در بعضــی از مواقــع هــم مؤسســاتی 
دچار مشــکالتی شــده و مردم گرفتار 
شــدند؛ از این  رو تصمیم بر این شــد 
کــه نماینــدگان رؤســای ســه قــوه ایــن 
مســئله را پیگیــری کننــد تــا هرچــه 

ســریع تر حــل و فصــل شــود
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ــاون  ــیاری، مع ــب هللا س ــادار حبی ــر دری امی
هماهنگ کننــده ارتــش، در حاشــیه مراســم 
معــاون  و  جانشــین  معارفــه  و  تکریــم 
ــی از  ــن قدردان ــش ضم ــده ارت هماهنگ کنن
ــت  ــپردن معاون ــرای س ــه وی ب ــان ب اطمین
ــا  ــار داشــت: م ــش اظه ــده ارت هماهنگ کنن
در عصــر انفجــار اطاعــات قــرار داریــم و باید 
ــان داشــته  اطاعــات کافــی از تحــوالت جه

باشــیم. 
تمامــی  از  بایــد  ارتــش  داد:  ادامــه  وی 
تحــوالت جهــان و به ویــژه تحــوالت منطقــه 
می کنــد،  ایجــاد  جهانــی  اســتکبار  کــه 

باخبــر بــوده و آمادگــی الزم را بــرای مقابلــه 
بــا هرگونــه تهدیــدی کــه متوجــه تمامیــت 
ــه  ــد و ب ــته باش ــت، داش ــور اس ــی کش ارض

ــد. ــخ ده ــا پاس آن ه
ــوری  ــش جمه ــده ارت ــاون هماهنگ کنن مع
ــی  ــی یعن ــت: بازدارندگ ــران گف ــامی ای اس
بــه چنــان آمادگــی برســیم کــه هیــچ 
ــه  ــا را ب ــردن م ــد ک ــازه تهدی ــوری اج کش
ــد  ــن کار بای ــرای ای ــه ب ــد؛ البت ــود نده خ

اقدامــات بســیاری انجــام داد. 
امیــر ســیاری ادامــه داد: مــا بایــد آمادگــی 
ــدی  ــه تهدی ــا هرگون ــه ب ــرای مقابل الزم را ب

کــه تمامیــت ارضــی کشــور و اســتقال 
می کنــد،  مواجــه  خطــر  بــا  را  انقــاب 
داشــته باشــیم تــا بتوانیــم در هــر وضعیتــی 

ــم. ــخ بدهی ــدات پاس ــن تهدی ــه ای ب
وی بــا تأکیــد بــر حرکــت بــه ســمت ارتقای 
تــوان دفاعــی ارتــش تصریــح کــرد: معنــای 
بازدارندگــی آن اســت کــه مــا بایــد آن قــدر 
اجــازه  هیچ کــس  تــا  شــویم  توانمنــد 
تعــرض بــه مــا را بــه خــودش ندهــد؛ بــرای 
ایــن کار اقدامــات زیــادی بایــد انجــام 
شــود و نمی شــود مبتنــی بــر علــم و تــوان 
گذشــته بــرای مواجهــه در آینــده اتــکا کــرد. 

امیــر دریــادار ســیاری خاطرنشــان کــرد: مــا 
بایــد بــه تجهیــزات و دانــش فعلــی و آینــده 
ــد  ــل تهدی ــم در مقاب ــا بتوانی ــم ت ــکا کنی ات

آینــده جوابگــو باشــیم.
وی بــا اشــاره بــه منویــات فرمانــده کل قــوا 
ــار داشــت:  ــش اظه ــر نوشــدن ارت ــی ب مبن
ــد  ــه بای ــت ک ــدان معناس ــدن ب ــن نوش ای
مجهــز بــه علــم و دانــش روز بــود تــا بتــوان 
در مقابــل تهدیداتــی کــه در اطراف مــا اتفاق 
می افتــد، تــوان و آمادگــی داشــت. در بحث 
تجهیــزات هیــچ کشــوری بــه آنچــه داشــته، 
بســنده نکــرده و همیشــه در حال پیشــرفت 
ــورد  ــن یکــی از ضرورت هــای م اســت و ای
نیــاز ارتــش و ســپاه و ســایر نیروهــای 

مســلح اســت.
ــتیابی  ــه دس ــان اینک ــا بی ــیاری ب ــر س امی

بــه تجهیــزات جدیــد و مــدرن در دســتورکار 
ارتــش قــرار دارد، گفــت:  موضــوع دیگــری 
ــه  ــه ب ــرد توج ــه ک ــه آن توج ــد ب ــه بای ک
زیرساخت هاســت و ایــن کار بایــد در ارتــش 
ــد؛ این هــا برنامه هــای کاری  ــه وجــود بیای ب
اســت کــه عزیــزان مــا در گذشــته در ارتــش 
پایه گــذاری کردنــد و بنــده هــم موظــف 
ــده معظــم کل  ــه آنچــه فرمان ــه ب هســتم ک
قــوا در حکــم بنــده مقــرر فرمودنــد، دســت 

پیــدا کنــم. 
وی در پایــان اظهــار داشــت: مــا بــه مــردم 
را می دهیــم کــه  ایــن اطمینــان  عزیــز 
ارتــش و ســپاه ایــن آمادگــی را دارنــد 
ــدات ایســتادگی  ــه تهدی ــل هم ــه در مقاب ک
کننــد و امنیتــی پایــدار را بــرای کشــور رقــم     

ــد. بزنن

 معاون هماهنگ کننده ارتش:

ارتش باید از تمامی تحوالت جهان و منطقه باخبر باشد

ــان در  ــه 19 آب ــر خارجــه عربســتان، روز جمع ــر، وزی ــادل الجبی ع
ــا شــبکه سی ان بی ســی مدعــی شــد:  گفت وگــو ب
ــه  موشــک شلیک شــده توســط انصــارهللا یمــن ب
ــران  ــاض ســاخت ای ــد در ری ــک خال ــرودگاه مل ف
اســت و شــبیه بــه موشــکی بــود کــه در 22 جوالی 

بــه ســمت شــهر ینبــع پرتــاب شــد. 
ــه  ــک ب ــزود: موش ــود اف ــای خ ــه ادع وی در ادام

واســطه کارشناســانی از ســپاه و حــزب هللا بــه یمــن قاچــاق شــد 
و ایــن کارشناســان بودنــد کــه هماهنگی هــای الزم را بــرای حملــه 
ــای  ــه معن ــد ب ــر می توان ــن ام ــد و ای ــام دادن ــتان انج ــه عربس ب

اعــام جنــگ باشــد.
بهــرام قاســمی، ســخنگوى وزارت خارجــه کشــورمان، در واکنــش 
بــه ســخنان وزیــر امــور خارجــه عربســتان ســعودى ایــن اظهــارات 
را در ادامــه ســخنان بی پایــه و اســاس و بی منطــق قبلــی، کامــی 

ــد.   ســخیف و توهین آمیــز خوان
ــا وارونــه جلــوه دادن  وی افــزود: وزیــر خارجــه دولــت ســعودی ب
ــرار و  ــا تک ــه بار ه ــوده ای را ک ــر و بیه ــاش بی ثم ــق، ت ــه حقای هم
تجربــه کــرده اســت، بــه کار می بنــدد تــا شــاید افــکار عمومــی را از 
ــه مســیری دیگــر  اقدامــات بی ثبات ســاز عربســتان در منطقــه، ب

منحرف کند. 

ــون  ــه اکن ــال آنک ــه داد: ح ــی ادام ــتگاه دیپلماس ــخنگوی دس س
ــی شــاهد  ــه خوب ــه ب ــا و ملت هــای منطق دولت ه
ســعودی ها  تفرقه افکنانــه  سیاســت های  ایــن 
هســتند کــه این بــار پــس از خلیــج فــارس و 
ــن  ــان و ایجــاد ناآرامــی در ای ــه لبن ــل ب یمــن، می

ــد.  کشــور دارن
قاســمی بــا رد کامــل ادعاهــای این مقام ســعودی 
ــات جنگــی افسارگســیخته ســعودی ها در یمــن اشــاره  ــه جنای ب
ــه بیشــترین حــد خــود  ــی را ب ــرد: ســعودی ها فرافکن ــار ک و اظه
رســانده اند و در حالــی کــه خــود مهــد تفکــر افراطی گــری و 
ــور  ــکار در ام ــت آش ــتی و دخال ــات تروریس ــی اقدام ــر عین مظه
دیگــر کشــورهای منطقــه هســتند، دیگــران را بــا دروغ و دغــل بــه 

حمایت از تروریسم متهم می کنند. 
ــاره و  ــه اش ــر در منطق ــای اخی ــوالت روزه ــه تح ــن ب وی همچنی
ــران طــی  ــوری اســامی ای ــه جمه ــی ک ــرد: در حال خاطرنشــان ک
ســالیان بســیار از هیــچ تاشــی بــرای کمــک بــه ثبــات، امنیــت 
و آرامــش در ســطح بین المللــی و منطقــه ای دریــغ نکــرده، ایــن 
ــه  ــده ک ــه ای ش ــی ناپخت ــت های افراط ــر سیاس ــه درگی ــار منطق ب
امــروز بخشــی از آن بــه دلیــل انحــراف افــکار عمومــی از مصائــب 

ــان اســت. ــی و خارجــی آن خودســاخته داخل

یوکیــا آمانــو، مدیــر کل آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی کــه بــه 
ــکا ســفر کــرده، در بخشــی از ســخنرانی اش  آمری
در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل در نیویــورک بــه 
ــف  ــروه 1+۵ و وظای ــران و گ ــته ای ای ــق هس تواف

ــن توافــق پرداخــت.  ــر ای آژانــس در نظــارت ب
آژانــس  اینترنتــی  پایــگاه  گــزارش  بــر  بنــا 
بین المللــی انــرژی، آمانــو گفــت: آژانــس بــه 

ــته ای  ــط هس ــدات مرتب ــرای تعه ــر اج ــارت ب ــتی آزمایی و نظ راس
ایــران تحــت برنامــه جامــع اقــدام مشــترک )برجــام( کــه در 201۵ 

حاصــل شــد، ادامــه می دهــد.
تعهــدات مرتبــط هســته ای برجام بــه طور کامل از ســوی ایــران اجرا 
می شــوند. اکنــون ایــران تحــت ســخت ترین رژیــم راســتی آزمایی 
هســته ای در جهــان قــرار دارد. بازرســان مــا دسترســی های 
ــاره  ــد و اطاعــات بیشــتری درب ــه ســایت ها دارن توســعه یافته ای ب
ــان  ــر از زم ــر کوچک ت ــال حاض ــه در ح ــران ک ــته ای ای ــه هس برنام

پیــش از اجــرای برجــام اســت، در اختیــار دارنــد.
آمانــو نیــز در مقــر ســازمان ملــل بــا نیکــی هیلــی، نماینــده آمریکا 

در ســازمان ملــل، دیــدار و دربــاره برجــام گفت وگــو کــرد. 
وی در ایــن دیــدار تأکیــد کــرد کــه برجــام، یــک دســتاورد  جالــب 
توجــه بــرای راســتی آزمایی هســته ای بــه شــمار می آیــد و ایــران 

ــرده  ــل ک ــق عم ــن تواف ــاس ای ــر اس ــود ب ــدات خ ــام تعه ــه تم ب
اســت. 

آمانــو در ایــن دیــدار نماینــده آمریــکا در ســازمان 
ــر  ــی مؤث ــای پادمان ــان فعالیت ه ــل را در جری مل
ــی در  ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل ــد آژان و قدرتمن

ــران قــرار داد.  ای
ــت  ــون تح ــران هم اکن ــزود: ای ــس اف ــر کل آژان مدی
ســخت گیرانه ترین رژیــم راســتی آزمایی در جهــان قــرار دارد و 
ــی  ــی اماکن ــه تمام ــون ب ــی تاکن ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل آژان
کــه بــه بازدیــد از آن هــا نیازمنــد بــوده، دسترســی داشــته اســت. 
ــه و  ــه  طــور بی طرفان ــه کار خــود ب ــی ب بازرســان آژانــس بین الملل

ــد داد. ــه خواهن ــی ادام واقع
ــازمان  ــکا در س ــک آمری ــت دیپلماتی ــزارش، هیئ ــن گ ــر ای ــا ب بن
ملــل نیــز پــس از دیــدار آمانــو و نیکــی هیلــی در بیانیــه ای اعــام 
ــی  ــس قدردان ــودن و توانایی هــای آژان ــه ای ب ــی از حرف ــرد: هیل ک
ــرای نظــارت دقیــق  ــکا را از تاش هــای آژانــس ب و حمایــت آمری
ــرده اســت.  ــام ک ــران اع ــر فعالیت هــای هســته ای ای و قاطــع ب
ــت  ــر اهمی ــر ب ــار دیگ ــی ب ــزود: هیل ــن اف ــه همچنی ــن بیانی ای
دسترســی کامــل و شــفاف آژانــس بــه تأسیســات هســته ای ایران 

ــد کــرده اســت. تأکی

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی: 

تعهدات ایران در قبال برجام در حال اجراست
سخنگوى وزارت خارجه کشورمان:

سعودی ها فرافکنی را به بیشترین حد خود رسانده اند

 اردوغان: در بحران میانمار 
تنها ما بودیم و ایران

رجــب طیــب اردوغــان، رئیس جمهــور ترکیــه، طــی 
ــکاری  ــازمان هم ــای س ــع اعض ــخنانی در جم س
اســامی بــا اشــاره بــه ســخنان محمدبن ســلمان، 
ــود قصــد  ــرده ب ــوان ک ــه عن ــد عربســتان ک ولیعه
ــت:  ــم گف ــدل را داری ــام معت ــه اس ــت ب بازگش
اســام معتــدل و غیرمعتــدل نیســت؛ اســام 

ــک اســت.  ت
رئیس جمهــور ترکیــه بــا اشــاره بــه بحــران میانمــار 
اظهــار داشــت: در ســازمان ملــل موضــوع میانمــار 

را مطــرح کردیــم و تنهــا مــا بودیــم و ایــران.

بیانیه مهم درباره سوریه
رئیس جمهــور  توافــق  از  کرملیــن  ســخنگوی 
روســیه و همتــای آمریکایــی او بــر روی یــک 
بیانیــه مشــترک بــرای موضــوع ســوریه خبــر داد. 
بــه گفتــه »دیمیتــری پســکوف« ایــن بیانیــه بــه 
ــل  ــگ« مح ــت »دا نان ــرای نشس ــاص ب ــور خ ط

ــد.  ــاده ش ــک آم ــاس اپ ــزاری اج برگ
در ایــن بیانیــه، رؤســای جمهــور روســیه و آمریــکا 
 ضمــن تأکیــد بــر تعهــد خــود بــه حاکمیــت 
ــر در  ــن درگی ــوریه، از طرفی ــی س ــت ارض و تمامی
ــو  ــی ژن ــد سیاس ــا در فرآین ــتند ت ــوریه خواس س

ــد. ــرکت کنن ش

مخالفت السیسی با هرگونه 
حمله به حزب هللا

ــه پیــش در  ــاح السیســی« اواخــر هفت »عبدالفت
همایــش جوانــان جهــان در پاســخ بــه پرسشــی 
ــا  ــران ی ــه ای ــعودی ب ــی س ــه نظام ــاره حمل درب
ــف  ــه مخال ــرد ک ــان ک ــان خاطرنش ــزب هللا لبن ح
جنــگ اســت و بــه بــاور کشــورش آنچــه در 
منطقــه روی داده، به ویــژه دربــاره ناآرامی هــای 

آن، کفایــت می کنــد.
 او گفــت: »مــا خواهــان مشــکات دیگــر و همچنین 
افزایــش چالش هــا و تنش هــای موجــود در منطقــه 

نیستیم.«

عربستان می خواهد »بهاء حریری« 
نخست وزیر لبنان شود

روزنامــه »فیــگارو« فــاش کــرد: مقامــات عربســتان 
می خواهنــد بهــاء حریــری بــه جــای بــرادرش ســعد 
ــاس  ــر اس ــود. ب ــان ش ــت وزیر لبن ــری، نخس حری
اطاعــات موثــق از مقامــات عالی رتبــه دولــت لبنــان، 
ــان از  ــس از بازگشتش ــری پ ــعد حری ــکان س نزدی
ــه  ــده ب ــن ای ــات ای ــرای بررســی جزئی ــاض کــه ب ری
عربســتان رفتــه بودنــد، بــا ایــن پیشــنهاد عربســتان 
ــه عربســتان  ــری ب ــواده حری ــد. خان ــت کردن مخالف
ــت  ــه دس ــت ب ــا دس ــز ب ــه هرگ ــد ک ــد کرده ان تاکی
شــدن قــدرت بــه ایــن شــکل موافــق نخواهنــد کــرد.

محمود عباس در تله آل سعود
ــکیات  ــی تش ــی امنیت ــل هماهنگ ــرگیری کام از س
ــفر  ــی س ــتی در پ ــم صهیونیس ــا رژی ــردان ب خودگ
محمــود عبــاس بــه ریــاض و فشــارها بــر تشــکیات 
خودگــردان بــرای پذیــرش طــرح عادی ســازی 
ــطین را در  ــئله فلس ــرائیل، مس ــراب و اس ــط اع رواب
ــه »رای  ــت. روزنام ــرار داده اس ــی ق ــگاه حساس بزن
الیــوم« در ســرمقاله دیــروز خــود بــا عنــوان »تصویر 
ــاض  ــاس در ری ــه عب ــه پیشــنهادی ب ــی از معامل کل
ــکیات  ــس تش ــازه رئی ــات ت ــود؟«، تصمیم ــه ب چ
ــا اشــغالگران  ــت هماهنگــی ب ــردان را در تقوی خودگ

ــرد. ــف ک ــرای فلســطین توصی ــدی ب تهدی

بین الملل



فناوری

 گوگل Nik Collection را 
واگذار کرد

گــوگل مجموعــه افزونه هــای ویرایــش تصویــر 
 DxO بــه  را   Nik Collection افکت گــذاری   و 
هم چنــان  ســرویس  ایــن  امــا  واگذار کــرد، 
خواهــد  کاربــران  اختیــار  در  رایــگان   به صــورت 

بود. 
ــی  ــه افزونه های ــوان مجموع Nik Collection به عن
ــی  ــت روم ادوب ــاپ و الی ــای فتوش ــرای نرم افزاره ب
ــه  ــر توج ــت اخی ــد وق ــه در چن ــود ک شناخته می ش

ــد.  ــه  آن نمی ش ــی ب چندان
امــا بــه نظر می رســد بــا واگــذاری آن از گــوگل 
بــه DxO شــاهد تغییــر ایــن رونــد و ادامــه حیــات 

ــیم.  ــد باش ــی جدی ــاره آن در قالب دوب
ــی در  ــرات کل ــاد تغیی ــد ایج ــون DxO قص هم اکن
ایــن مجموعــه را نــدارد و درصــدد اســت افزونه هــای 
 آن را بــه برنامــه PhotoLab خــود نیــز اضافــه 

کند. 
برنامــه  از  نســخه ای  جدیــد  نرم افــزار  ایــن 
بــر  عــاوه  کــه  محسوب می شــود   OpticsPro
 U Point ــاوری پشــتیبانی از افزونه هــای Nik، از فن

ــرد. ــد ک ــتفاده خواه ــز اس ــه نی ــن مجموع ای

 مسدود کردن تماس و 
پیامک های ناخواسته

Call Control اپلیکیشــنی بــرای اندروید اســت که 
ــای  ــا و پیامک ه ــد تماس ه ــک آن می توانی ــه کم ب

ناخواســته یــا مزاحــم را مســدود کنید. 
هنگامــی کــه تمــاس یــا پیامــک مزاحمت آمیــزی از 
ــش  ــد، واکن ــناس دریافت می کنی ــماره های ناش ش
شــما چیســت؟ زمانــی کــه بنــا بــه دالیلــی تمایلــی 
بــه پاســخ دادن بــه شــماره ای خــاص نداریــد، چــه 
راه حلــی بــه کار می گیریــد؟ تــا همیــن چنــد 
ــی جــز خاموش کــردن گوشــی،  ســال پیــش جواب
ــف  ــه لط ــا ب ــت، ام ــؤال وجود نداش ــن س ــرای ای ب
پیشرفته تر شــدن  و  هوشــمند  ورود گوشــی های 
کــه  مدت هاســت  اکنــون  گوشــی های موبایل، 
تماس های  ناخواســته  و  مزاحمت های تلفنــی 

ــت.  ــه اس ــیار کاهش یافت بس
در نســل جدیــد گوشــی ها، اپلیکیشــن هایی بــا 
عنــوان مسدودســاز تمــاس یــا پیامک منتشــر شــد 
ــماره های  ــتید ش ــا می توانس ــک آن ه ــه کم ــه ب ک
مزاحــم یــا ناخواســته را بــاک کنیــد تا شــاهد هیچ 
تمــاس یــا پیامکــی از آن هــا نباشــید، بــه ایــن معنــا 
ــن ها  ــن اپلیکیش ــط ای ــماره ای را توس ــر ش ــه اگ ک
مســدود کنیــد، هنگامــی کــه آن شــخص بــا شــما 
ــش  ــرای او پخ ــغال ب ــوق اش ــرد، ب ــاس می گی تم

می شــود. 
ــوان  ــچ عن ــه هی ــده ب ــای مسدودش ــن تماس ه ای
متوجــه  حتــی  و  نخواهند شــد  شــما  مزاحــم 
باک شــده  شــماره های  از  کــه  نخواهید شــد 
تمــاس یــا پیامکــی دریافت کرده ایــد و تنهــا بــا 
ورود بــه داخــل اپلیکیشــن، لیســت تماس هــا 
 یــا پیامک هــای باک شــده را مشــاهده خواهیــد

 کرد. 
ــن  ــی از بهتری ــد Call Control، یک ــه اندروی برنام
ــه  ــه ب ــه اســت ک ــن زمین گزینه هــای موجــود در ای
پیام هــای  و  تماس هــا  می توانیــد  آن  کمــک 

مســدود کنید. کامــل  به طــور  را  ناخواســته 

اخبار اقتصادی

آشفته بازار مرغ
ــا  رئیــس انجمــن پــرورش دهنــدگان مــرغ گوشــتی، ب
ــی،  ــای دام ــازار نهاده ه ــفتگی ب ــی آش ــه در پ بیان اینک
احتمــال افزایــش قیمــت مــرغ وجــوددارد، گفــت: 
دولــت بایــد از حــاال، افزایــش احتمالــی قیمــت را تدبیر 

کنــد. 
محمــد یوســفی، بــا بیــان اینکــه قیمــت کنجاله ســویا و 
ــی ۲۰۰  ــازار حــدودًا کیلوی ــر در ب ذرت طــی هفته های اخی
تومــان گران شــده اســت، اظهارداشــت: قیمــت کنجالــه 
ســویای عرضه شــده بــه مرغــداری حــدود ۱۷۰۰ تومــان 
ــدود ۱۰۰۰  ــداری ح ــه مرغ ــده ب ــت ذرت عرضه ش و قیم
ــن  ــرخ ای ــن، ن ــش از ای ــه پی ــت. ضمن اینک ــان اس توم
نهاده هــا بــه ترتیــب حــدود ۱۴۵۰ تــا ۱۵۰۰ تومــان و ۸۰۰ 

تومــان بــوده اســت. 
وی دربــاره اینکــه آیــا احتمــال دارد قیمــت مــرغ تحــت 
تأثیــر ایــن مســاله طــی روزهــای آینــده افزایــش یابــد، 
گفــت: در حــال حاضــر مــرغ فــراوان اســت امــا احتمــال 

ایــن امــر وجــود دارد. 
رئیــس انجمــن پــرورش دهنــدگان مــرغ گوشــتی، دربــاره 
اینکــه چــرا در حــال حاضر قیمــت مرغ در بــازار ارزان اســت، 
 گفــت: چــون قیمت مرغ بــر مبنــای تولید جوجه یــک روزه

 تعیین می شــود و زمانــی کــه مرغــداران جوجه ریــزی 
کردنــد، قیمــت نهاده هــا بــاال نبــود و بــه تدریــج گــران شــد. 
ــرورش از  ــدی پ ــای بع ــا در هفته ه ــن مرغ ه ــه همی البت

تغذیه کردنــد.  دانه هــای گران قیمــت 
ــا  ــنهاد م ــل پیش ــه همین دلی ــرد: ب ــفی، تصریح ک یوس
ایــن اســت کــه شــرکت پشــتیبانی امــور دام بــه عنــوان 
مســئول تنظیــم بــازار، یــا نهــاده بــا قیمــت ارزان، توزیــع 
کنــد یــا اینکــه مــرغ را بــا قیمــت باالتــر از تولید کننــده 
بخــرد. االن خریــدی کــه انجام می شــود، براســاس 

ــت. ــی اس ــای دام ــی نهاده ه ــای قبل قیمت ه

 برخورد با گران فروشان 
بلیت های اربعین

ــام  ــی، اع ــی ســازمان هواپیمای ــط عموم ــرکل رواب مدی
ــر داده  ــز تذک ــن نی ــش از ای ــه پی ــور ک ــرد: همان ط ک
ــه  ــا کلی ــوری ب ــی کش ــازمان هواپیمای ــود، س ــده ب ش
ــام  ــفرهای ای ــرای س ــا را ب ــت هواپیم ــه بلی ــری ک دفات
برخورد می کنــد.  کرده انــد،  گران فروشــی  اربعیــن 
رضــا جعفــرزاده، تأکید کــرد: تاکنــون هشــت دفتــر 
ــن را  ــام اربعی ــرای ای ــا ب ــت هواپیم ــه بلی ــی ک هواپیمای
ــد،  ــده، فروخته ان ــرخ تعیین ش ــش از ن ــی بی ــا قیمت ب
تعلیــق شــده و برخــی نیــز تذکــرات الزم را در ایــن حــوزه 

دریافت کرده انــد. 
ــا بیــان اینکــه ســازمان هواپیمایــی آمــاده دریافــت  وی ب
شــکایات مــردم از تخلفــات در ایــن زمینــه اســت، بیان کرد: 
ــای  ــی از برنامه ریزی ه ــل توجه ــش قاب ــبختانه بخ خوش
 انجام شــده بــرای جلوگیــری از افزایــش نرخ بلیــت اربعین 
نتیجه بخــش  شــده، امــا بــه هــر حــال احتمــال دارد درصد 

بســیار محــدودی از تخلفــات نیــز در بــازار دیده شــود. 
ــد  ــه می توانن ــم ک ــام کرده ای ــردم اع ــه م ــن رو ب از ای
ــود  ــکایات خ ــده ش ــای تعیین ش ــتفاده از راه ه ــا اس ب
دریافــت    خســارت  لــزوم،  صــورت  در  و  اعــام   را 

کنند. 
ــاره  ــده درب ــه وجود آم ــایعه ب ــاره ش ــن درب وی همچنی
احتمــال پذیرفته   نشــدن بلیت هــای نســخه PDF در 
فــرودگاه نجــف اعــام کــرد: ایــن موضــوع صرفــًا یــک 
ــه  ــورت گرفت ــای ص ــا برنامه ریزی ه ــت و ب ــایعه اس ش
ــفر  ــن س ــردن ای ــا و نهایی ک ــن بلیت ه ــه ای ــکان ارائ ام

ــود دارد.  وج
در حــال حاضــر هیئتــی از ســازمان هواپیمایــی کشــوری 
ــن هســتند کــه  ــال ای ــه دنب ــه عــراق ســفر کرده اند و ب ب
ــرای انجــام ســفرهای بازگشــت  تمــام مقدمــات الزم ب

ــد. ــن را نهایی کنن ــام اربعی ــران ای زائ

در کنــار واحدهــای صنفــی خــرد و کان موجود 
ــازی و  ــای مج ــوان فض ــهر، نمی ت در سطح   ش
ــب  ــرای مناس ــن را در اج ــگاه های آنای فروش

طــرح رجیســتری در کشــور نادیــده  گرفــت.
زیرســاخت های  توســعه  بــا  همزمــان 
ــت  ــه در دول ــات ک ــاوری اطاع ارتباطــات و فن
ــردم  ــال آن م ــه دنب ــاد و ب ــاق افت ــم اتف یازده
شــاهد افزایــش ســرعت اینترنــت و بــه 
ــر  ــی ب ــای مبتن ــعه فناوری ه ــال آن توس دنب
ــز در  ــا نی ــی تغییره ــم برخ ــم ک ــد، ک آن بودن
ــدن  ــاهد به وجود آم ــردم ش ــاز و م ــور آغ کش
ــه  ــاز ب ــدون نی ــه ب ــد ک ــگاه هایی بودن فروش
مراجعــه حضــوری کاالهــای مــورد نیــاز مــردم 
را بــا اســتفاده از زیرســاخت های ارتباطــات 
مــردم  دســت  بــه  اطاعــات  فنــاوری   و 

می رساندند.
ــگاه ها  ــوع فروش ــن ن ــعه ای ــا توس ــان ب همزم
ــدف  ــا ه ــارت ب ــدن و تج ــت، مع وزارت  صنع
آن هــا،  فعالیــت  بهینه ســازی  و  نظــارت 
اقــدام بــه معرفــی ایــن فروشــگاه ها بــا 
ــا مــردم  ــه آن هــا کــرد ت دادن نمــاد اعتمــاد ب
ــود  ــا در کار خ ــن نماده ــدگان ای ــد، دارن  بدانن

تقلب نمی کنند.
نــوع  ایــن  تــاش  و  موضــوع  همیــن 
خــوب  کاالهــای  ارائــه  در  فروشــگاه ها 
را  آن هــا  بــه  مــردم  اعتمــاد  قانونــی   و 
دوچنــدان کــرد و رفته رفتــه حضــور ایــن نــوع 

فروشــگاه ها بیشــتر و بیشــتر شــد.

افزایــش تعــداد ایــن فروشــگاه ها برخــی 
و  بــه ســمت تخصصی شــدن ســوق داد  را 
ــرده و در  ــدی ک ــود را رده بن ــگاه های خ فروش

ارائه دادنــد. هــر رده کاالی تخصصــی 
آن  بیان گــر  تأیید نشــده  آمارهــای  برخــی 
ــش  ــی، بخ ــگاه های اینترنت ــه فروش ــت ک اس
ــه  ــی هایی ک ــدی گوش ــهم ۱۰ درص ــده س عم
بــه شــکل قانونــی وارد می شــوند را در اختیــار 

ــد. دارن
بخــش  مهم تریــن  آنایــن  فروشــگاه های 
بــازار گســترده توزیــع هســتند کــه کاالی خــود 
را در ســال های گذشــته از مبــادی قانونــی 
ــت  ــا ثاب ــز ب ــون نی ــد  و  اکن وارد کشــور کرده ان
امــکان  می تواننــد  قیمت هــا  نگه داشــتن 
ادامــه طــرح را فراهم کننــد و جلــوی افزایــش 

بی دلیــل قیمــت گوشــی ها را بگیرنــد.

ــه ای  ــه عاق ــنتی ک ــر س ــگاه های معتب فروش
خــود  از  قاچــاق  کاالی  فــروش   بــرای 
آنایــن  فروشــگاه های  و  نشــان نمی دهند 
طــرح  هم افزایــی  یــک  در  می تواننــد 
رجیســتری را بــه ســرانجام مطلــوب برســانند.
اکنــون بایــد منتظــر ایســتاد و دیــد آیــا چنیــن 
ــاق  ــازار قاچ ــه ب ــد ب ــگاه هایی می توانن فروش
تلفــن همــراه کشــور ســامان داده و مســیری 

ــد. ــور پیاده کنن ــح در کش صحی
 فروشگاه های اینترنتی

دبیــر اتحادیــه کشــوری کســب و کارهــای 
فروشــگاه های  معتقد اســت  مجــازی 
آنایــن بــه دلیــل ماهیــت کســب و کار 
خــود، شــفاف ترین و رقابتی تریــن کانــال 
ــا  ــر آنه عرضــه هســتند کــه امــکان نظــارت ب
بــه ســادگی فراهم اســت، لــذا بــه خوبــی 
ــتری  ــرح رجیس ــازی ط ــد در پیاده س می توانن

بــه دولــت کمک کننــد.
فرشــاد وکیــل زاده در گفــت و گــو بــا ایرنــا در 
پاســخ بــه اینکــه بــه نظــر شــما چنــد درصــد 
طریــق  از  قاچــاق  عرضــه گوشــی های  از 
عرضه می شــود؟  آنایــن  فروشــگاه های 
ــی از آن اســت  ــا حاک ــون برآورده ــت: اکن گف
درصــد گوشــی های   ۱۰ تــا   ۵ بیــن  کــه 
ــی وارد و  ــای قانون ــازار از روش ه ــود در ب  موج
ایــن  عمــده  بخــش  عرضه شــده اند کــه 
گوشــی های قانونــی از طریــق فروشــگاه های 

عرضه می شــود. آنایــن 

ــه  ــت ک ــن اس ــن ای ــن م ــزود: تخمی وی اف
ــاق از  ــی های قاچ ــد گوش ــک درص ــدود ی ح
ــه  ــه فروش می رســند و بقی ــن ب ــق آنای طری
آن از طریــق بازارهــای ســنتی و مراکــز پخش 

عرضه می شــوند. شناخته شــده 
ــای  ــب و کاره ــوری کس ــه کش ــر اتحادی دبی
ادامــه داد: تخمیــن زده می شــود  مجــازی 
کــه اکنــون حــدود 9۵ درصــد از گوشــی های 
موجــود در بــازار، از طریــق روش ســنتی 
 ۵ حــدود  در  و  شــده  فــروش  و  خریــد 
ــن  ــگاه های آنای ــق فروش ــد آن از طری  درص

عرضه می شوند.
از کل ۵ درصــد  ادامــه داد: همچنیــن  وی 
فروشــگاه های  توســط  گوشــی  عرضــه 
آنایــن، حــدود ۴ درصــد آن قانونــی و حــدود 
ــل از 9۵  ــتند؛ در مقاب ــاق هس ــد قاچ ۱ درص
فروشــگاه های  در  درصــد عرضــه گوشــی 
ســنتی، حــدود ۵ درصــد گوشــی های قانونــی 
و حــدود 9۰ درصــد، گوشــی های قاچــاق 

ــتند. هس
وکیــل زاه، افــزود: ایــن آمارهــا، نشــان می دهد 

فروشــگاه های  در  موجــود  کــه شــفافیت 
اینترنتــی و امــکان نظــارت بیشــتر بــر آن هــا، 
تأثیــر مثبتــی در جلوگیــری از موضــوع قاچــاق 
و اقتصــاد زیرزمینــی داشته اســت و در آینــده 
بــا توســعه ایــن بخــش شــاهد بهبــود زیــادی 
 در عرضــه کاالی مجــاز و قانونــی خواهیــم

 بود.
عضــو هیئت مدیــره اتحادیه کشــوری کســب و 
کارهــای مجــازی در پاســخ بــه ســوالی دربــاره 
زمــان شــروع بــه کار فعالیــت اتحادیــه کشــور 
کســب و کارهای مجــازی و رونــد اعطــای 
پروانه کســب، گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه 
ــره اواخــر  ــای اعضــای هیئت مدی اعتبارنامه ه
شــهریورماه امســال صادر شــده، در ایــن مــدت 
ــرات  ــای اداری و مذاک ــی رونده ــغول ط مش
بــا ســازمان ها و نهادهــای دولتــی بــرای 
طــی مراحــل قانونــی کار بودیــم، اکنــون دفتــر 
ــادی از  ــای زی ــدازی و بخش ه ــه راه ان اتحادی
کارهــای اداری آن انجام شــده اســت و بــه 
زودی شــاهد فعال ســازی پروســه صــدور 

ــد. ــب خواهیم ش ــه کس پروان

دبیــر کل انجمــن صنایــع لــوازم خانگــی، ضمــن انتقــاد از میــزان 
ــوازم خانگــی،  ــه صنعــت ل ــوط ب ــه مرب ــات منفصل ــه قطع تعرف
ــرده  ــی را فلج ک ــوازم خانگ ــت ل ــاژ، صنع ــه مونت ــرد: ک اظهار ک

اســت. 
ــور  ــه ای در کش ــدات زیرپل ــده تولی ــود پدی ــن وج وی همچنی
ــاری  ــب هللا انص ــنا، حبی ــزارش ایس ــه گ ــت. ب ــرم آور دانس را ش
در نشســتی خبــری بــا تأکیــد بــر ایــن کــه نبایــد کارخانجاتــی 
ــا  ــرد: ب ــرود، اظهار ک ــن ب ــش« از بی ــون »ارج« و » آزمای همچ
ــی از  ــه برندهای ــن ک ــه ای ــردم نســبت ب ــه م ــن ک ــه ای توجــه ب
جملــه کارخانــه ارج و آزمایــش تعلــق خاطــر دارنــد، بایــد 
ــه  ــم ک ــوند و امیدواری ــاء ش ــددًا احی ــدگان، مج ــن تولید کنن ای
ــذب  ــا ج ــد، ب ــد دارن ــن دو برن ــه ای ــه ای ک ــابقه دیرین ــا س ب
ســرمایه گذار خارجــی و ایجــاد تغییــرات در فضــای ماشــین آالت 
ــه را فعال کنیــم. وی همچنیــن  مجــددًا بتوانیــم ایــن دو کارخان

در پاســخ بــه وجــود تولید کننــدگان زیرپلــه ای در لــوازم خانگــی، 
ــده  ــا پدی ــاد م ــرم آور در اقتص ــائل ش ــی از مس ــرد: یک تصریح ک
ــه ای اســت و بایــد واحدهایــی کــه مجــوز  تولید کننــدگان زیرپل
تولیــد ندارنــد از بیــن برونــد و حتــی در صــورت أخــذ مجــوز نیــز 
ــود.  ــژه ای ش ــا، توجه وی ــه آن ه ــد بهین ــت و تولی ــه کیفی ــد ب بای
ــفانه  ــزود: متاس ــی اف ــوازم خانگ ــع ل ــن صنای ــر کل انجم دبی
توســط برخــی از اتحادیه هــا از جملــه اتحادیــه فلــز و پاســتیک 
ــی  ــت، مجوزهای ــی اس ــوازم خانگ ــت ل ــا صنع ــط ب ــه مرتب ک
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــوی وزارت صنع ــه از س ــود ک صادر می ش
ــی اســت کــه از  ــد ماســت، مجوزهای نیســت. آنچــه مــورد تأیی
ــد  ــود و بای ــارت ارائه می ش ــدن و تج ــت، مع ــوی وزارت صنع س
ــه مجــوز  ــه ارائ ــژه ای شــود، چــرا ک ــن مســاله توجــه وی ــه ای ب
توســط برخــی اتحادیه هــا موجــب شــده تــا محصــوالت 

تولید شــود. بــازار  در  بی کیفیــت 

ــت  ــا گذش ــت: ب ــاورز، گف ــه کش ــزی خان ــورای مرک ــو ش عض
چنــد مــاه از خریــد تضمینــی گنــدم مــازاد بــر نیــاز بســیاری 
ــروش  ــازار ف ــه ب ــای دالالن را ب ــتان ها، پ ــاورزان در اس از کش

ــت.  ــرده اس ــدم باز ک گن
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــد صبح ــی، نازخن ــزارش خبرفارس ــه گ ب
امســال آمــار خریــد گنــدم از کشــاورزان، ۱۱۵ هــزار و ۸۰۰ 
میلیــارد ریــال اســت، اظهــار کــرد: طبــق اعــام شــرکت 
ــارد  ــزار و ۸9۰ میلی ــدود ۸۲ ه ــون ح ــی، تاکن ــی دولت بازرگان

ریــال بــه گنــدم کاران، پرداخت شــده اســت. 
وی تصریــح کــرد: پرداخــت دیرهنــگام بهــای گنــدم بــه 
کشــاورزان موجــب کاهــش نقدینگــی و فقــر کشــاورزان 
می شــود و در نتیجــه نمی تواننــد نهاده هــای الزم را بــرای 

تهیه کننــد. پاییــزه  کشــت 
ایــن مســئول ادامــه داد: پرداخت نشــدن بــه موقــع پــول 

ــری در  ــور فعال ت ــه دالالن حض ــود ک ــاورزان موجب می ش کش
بــازار داشــته باشــند و نــرخ تضمینــی گنــدم را کــه ۱۳۲۰ تومــان 
اســت، از گنــدم کار بــه جهــت نیــاز کشــاورز بــه پــول بــه ۱۱۸۰ 

تومــان بخرنــد. 
باعث می شــود  رونــد،  ایــن  تــداوم  یادآور شــد:  صبحــی، 
مــردم  و  تولیدکننــده  کشــاورز  از  عزیزتــر  دالالن  تــا 
بــه  را  کشــاورز  دســترنج  زحمــت،  بــدون  و   شــوند 
ــدم،  ــع بهای گن ــه موق ــردن ب ــن پرداخت نک ــد و ای جیب می زنن
ــوارد  ــیاری از م ــرای دالالن و در بس ــژه ای را ب ــای وی فرصت ه
هســتند،   واردکننــده  و  صادرکننــده  دالالن،  همیــن  کــه 
ــران  ــه کشــاورز ای ــد. عضــور شــورای مرکــزی خان فراهم می کن
خاطرنشــان کــرد: به جــا اســت مســئوالن جهادکشــاورزی 
 توجــه ویــژه و بیشــتری بــه کشــاورزان و درآمــد آن هــا 

داشته باشند.

۳۰  ۱۰۰ میلیون مترمکعب، صادرات 2.۳
روزانه گاز به ترکیه

میلیون شعله؛ نیاز مصرف 
المپ در کل کشور

میلیارد دالر؛ حجم ورود 
قاچاق ته لنجی به کشور

روزانــه بیــش از 30 میلیــون مترمکعــب گاز از ایــران بــه ترکیــه 
صادر می شــود.

میلیــون   ۱00 حداکثــر  کشــور  کل  در  المــپ  مصــرف  نیــاز 
شــد. زده  تخمیــن  شــعله 

ته لنجــی رویــه  طریــق  از  قاچــاق  کاالی  ورود   میــزان 
 ۲.3 میلیارد دالر در سال می باشد.
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مهم تریــن  آنالیــن  فروشــگاه های 
بخــش بــازار گســترده توزیــع هســتند 
که کاالی خود را در سال های گذشته 
از مبــادی قانونــی وارد کشــور کرده انــد

ــی  مســئول طــرح کشــاورزی  حفاظت
ــاورزان  ــت: کش ــاورزی، گف وزارت کش
ــت و  ــد ممنوعی ــه نبای ــچ وج ــه هی ب
ــات خــاک ورزی  ــت در عملی محدودی
نادیده بگیرنــد،  را  شــخم زدن  و 
چــرا کــه باعــث نابــودی خــاک و 
ســاختمان آن می شــود کــه البتــه 
ــی  ــاورزی حفاظت ــرای کش ــرای اج ب
 بــه ســاالنه ۱۸۰ میلیــارد تومــان اعتبار 

نیاز داریم. 
فــرزاد زلقــی، در گفت وگــو بــا ایســنا، اظهار کــرد: یکــی از مهم تریــن 
ــه از  ــت ک ــداری اس ــاورزی ناپای ــش کش ــزرگ بخ ــای ب چالش ه
ــی کشــاورزی در راســتای سیاســت های توســعه  ــای کنون اولویت ه
ــی در  ــع آب و خــاک اســت،نه مســابقه رکوردزن ــظ مناب ــدار حف پای
جهــت نابــودی ایــن منابــع، وی افــزود: در دنیــا ۱۸۰ میلیــون هکتــار 
ــز  ــران نی ــود و در ای ــی مدیریت می ش ــاورزی حفاظت ــه روش کش ب
از ســال ۱۳۸۴ نیــز در چهــار اســتان در حــد پایلــوت اجرایی شــد و 
براســاس برنامه هــای پیشــرو بایــد یــک میلیــون و ۷۰۰ هــزار هکتــار 
تحــت پوشــش مدیریــت کشــاورزی حفاظتــی قرار گیــرد. بــه گونه ای 
کــه 9۰ درصــد آن در قالــب کــم خــاک ورزی بــوده و بقیــه آن در قالب 
ــه داد:  ــی ادام ــود. زلق ــض اجرایی می ش ــی مح ــاورزی حفاظت کش
 از اصــول کشــاورزی حفاظتــی بقایــا و مدیریــت آن بوده اســت 
کــه  محسوب می شــود  پایــدار  اکوسیســتمی  کــه  به گونــه ای 

برگــردد.  خــودش  بــه  تولید می کنــد  آنچــه  از  بخشــی 
دومیــن اصــل در ایــن زمینــه حفــظ تنــاوب زراعــی و پرهیــز 
 از تــک محصولــی در برنامــه کشــت اســت، چــرا کــه ســبب 

فقیر شــدن خــاک و افــت عملکــرد 
تولیــد محصــول کشــاورزی مــورد نظر 

می شــود. 
ــن  ــه کم تری ــن ک ــان ای ــا بی ــی ب زلق
بایــد  خــاک ورزی  عملیــات 
انجــام  کشــاورزی  اراضــی  در 
بــرای  البتــه  تصریح کــرد:  شــود، 
ماننــد  محصــوالت  برخــی  تولیــد 
ــاک ورزی  ــوان خ ــیب زمینی نمی ت س
را بــه صــورت کامــل کنار گذاشــت، 
خــاک ورزی  می تــوان  و گنــدم  ماننــد کلــزا  امــا محصوالتــی 
را انجام نــداد، چــرا کــه برخــاف تصــور برخــی کشــاورزان کــه 
ــد  ــاک، می توانن ــدن خ ــر و رو ش ــخم زدن و زی ــا ش ــد ب گمان می کنن
 عملکــرد محصــول خــود را بــاال ببرنــد، خــاک ورزی می توانــد 
ــرار  ــادی ق ــایش ب ــرض فرس ــاک، در مع ــاختمان  خ ــم زدن س  به
ــراه داشــته باشــد  ــه هم ــم را ب ــر آســیب های مه ــن آن و دیگ گرفت
کــه در کاهــش عملکــرد محصــوالت کشــاورزی نیــز اثرگــذار اســت. 
وی گفــت: تــا پایــان برنامــه ششــم ســه میلیــون هکتــار از اراضــی 
ایــن  در  می شــوند،  مدیریــت  حفاظتــی  براســاس کشــاورزی 
راســتا بــا پیگیری هــای صــورت گرفتــه مصوب شــد در قالــب 
برنامــه ششــم توســعه ســاالنه ۵۰۰ هــزار هکتــار طــرح در راســتای 
افزایــش حاصل خیــزی خــاک انجام دهیــم کــه یکــی از مهم تریــن 
پارامترهــا و برنامه هــای آن برنامه هــای کشــاورزی اســت امــا 
ــد و براســاس  ــه ایــن طــرح اختصــاص نداده ان ردیــف بودجــه ای ب
انگیــزه کشــاورزان، دانــش و عاقه منــدی بهــره بــرداران پیشــرو کار 

انجــام شــده اســت.
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گفــت:  شهرســازی،  و  مســکن  راه، 
از  موجــب  فرونشســت  پدیــده 
الیه هــای  در  تخلخــل  بین رفتــن 
ــوان  ــت دادن ت ــن و از دس ــی زمی آبرفت
نگهــداری آب در دشــت ها می شــود. 
بــه گــزارش وزارت راه و شهرســازی 
مــورد  در  بیت اللهــی  علــی 
مختلــف  نقــاط  فرونشســت های 
کشــور، دالیــل و اثــرات آن، افــزود: 

ــی از  ــن در برخ ــت زمی ــای فرونشس ــی از گزارش ه ــاس برخ ــر اس ب
ــت.  ــانتی متر  رسیده اس ــش از ۳۰ س ــه بی ــران ب ــراف ته ــق اط مناط
پدیــده فرونشســت موجــب از بیــن رفتــن تخلخــل در الیه هــای 
ــاره  ــه جــذب دوب ــوان ب ــر و نات ــا را نفوذناپذی ــی زمین شــده و آنه آبرفت
ــای  ــن ســیاب ها و روان آب ه ــد. در ســطح زمی ــی می کن آب زیرزمین
ــداری آب  ــوان نگه ــت دادن ت ــا از دس ــت ها ب ــترده رخ داده و دش گس

بین می رونــد.  از  زیرزمینــی 
وی بــا بیــان اینکــه فرونشســت زمیــن در ایــران ســابقه ســی و چنــد 
ــن در  ــت زمی ــار فرونشس ــه آث ــتی ک ــن دش ــزود: اولی ــاله دارد، اف س
ــق  ــت، طب ــده اس ــزارش ش ــی در آن گ ــطح آب زیرزمین ــت س ــر اف اث
اعــام ســازمان زمیــن شناســی و اکتشــافات معدنــی کشــور، دشــت 
رفســنجان در ســال ۱۳۴۶ اســت کــه بــه ازای هــر ۱۰ متــر افــت ســطح 
آب زیرزمینــی، حــدود ۴۲ ســانتیمتر فرونشســت ســطح زمیــن بــرای 
آن گــزارش شـــده اســت. در ســال های اخیر فرونشســت زمیــن همراه 
ــور  ــای کش ــر آب خوان ه ــی در اکث ــای زیرزمین ــطح آب ه ــت س ــا اف  ب

گزارش شده است. 
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راه، مســکن وشهرســازی ادامــه داد: بــر 
اســاس مجموعــه بررســی های صــورت 
پذیرفتــه توســط ایــن ســازمان تــا 
ســال ۱۳۸۷ دشــت های رفســنجان، 
زرنــد، مشــهد و قزویــن بــه ترتیــب بــا 
ــزان  ــه می ــرخ فرونشســت ب بیشــینه ن
۳۰، ۲۵، ۲۵ و ۲۴ ســانتیمتر بــر ســال 
ــرخ فرونشســت در  دارای بیشــترین ن
ــد.  ــی بوده ان ــه دشــت های مطالعات پهن
بیت اللهــی، افــزود: بــر اســاس مطالعــات انجام شــده در ســال 
دشــت محــدوده  در  زمیــن  فرونشســت  نــرخ  بیشــینه   ۱۳۸۴ 

بــوده کــه  بــر ســال  تهــران  - شــهریار حــدود ۱۷ ســانتیمتر   
برداشــت های جدیــد ایــن میــزان را در ســال های ۱۳۸۸ و ۱۳9۰ 
بــه ترتیــب حــدود ۲۴ و ۳۶ ســانتیمتر بــر ســال نشــان می دهد. 
ــز  ــور نی ــر کش ــت دیگ ــایر ۳۰۰ دش ــال، س ــن ح ــه داد: در عی وی ادام
ــا دارای  ــه و ی ــل توج ــیرین قاب ــی ش ــع آب زیرزمین ــد مناب ــا فاق ی
 آب هــای شــور و فاقــد کیفیــت مناســب اســت. اســتفاده بی رویــه از 
ــفره های آب  ــطح س ــدید س ــت ش ــر اف ــاوه ب ــی ع آب های زیرزمین
زیرزمینــی و فرونشســت دشــت ها بحــران دیگــری را نیــز بــه صــورت 

ــد آورده اســت.  ــار پدی ــرد و غب ــای گ کانون ه
 وی ادامه داد: اثراتی همچون مرگ دشــت ها و از دســت رفتن خاصیت 
آب خوانــی آن هــا، ترک خوردگــی مســتمر ســاختمان ها، پل هــا و 
کــف جاده هــا، خمــش خطــوط ریــل راه آهــن و لوله هــای نفــت، گاز، 
آب و فاضــاب و ترک خوردگــی و شــکاف در ســطح زمیــن و از بیــن 

رفتــن کشــاورزی از دیگــر اثــرات فرونشســت زمیــن هســتند.

فرونشست زمین عامل افزایش ریزگرد»شخم زدن« ممنوع

نوین سیستم
ــردان  ــی اداری و گ ــد صندل ــه تولی ــه در زمین ــت ک ــه اس ــه ده ــه س ــب ب ــتم، قری ــن سیس ــدی نوی تولی
ــت  ــتم مدیری ــای سیس ــاد و ارتق ــتای ایج ــدی در راس ــن تولی ــان ای ــت و کارکن ــد. مدیری فعالیت می نمای
ــتریان  ــت مش ــره وری و رضای ــش به ــور افزای ــه منظ ــه و ب ــای مربوط ــازی فراینده ــه س ــت و بهین کیفی
ــوان  ــه عن ــماره 9۶99 را ب ــه ش ــران ب ــی ای ــتاندارد مل ــت ISO 9۰۰۱:۲۰۰۸ و اس ــت کیفی ــتاندارد مدیری اس
چهارچــوب عملکــرد خویــش برگزیــده و بــر ایــن باورنــد کــه بــا پیــروی از ایــن الگــو و التــزام بــه رعایــت 
ــی  ــط کار و سیســتم های مدیریت ــود محی ــن نیازهــای مشــتریان و بهب ــا شــناخت و تأمی ــات آن و ب الزام

ــد. ــل را دارن ــی ذی ــه اهــداف کیفیت ــل ب ــی نی ســازمان توانای
سر فصل اهداف خط مشی کیفیت:

- ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی از طریق بهبود مستمر و کاهش عدم انطباق فرایندها
 - تــاش مســتمر در جهــت تحقــق آرمــان )همیشــه حــق بــا مشــتری اســت( و ایجــاد رابطــه 

برنده برنده با کلیه مشتریان در راستای افزایش میزان رضایت مندی آنان از تعامل  متقابل
ــه  ــق آموزش هــای مســتمر و بستر ســازی مناســب ب ــان از طری ــارت کارکن - ارتقــای ســطح آگاهــی و مه
ــت  ــش خاقی ــت و افزای ــر سیســتم کیفی ــر ب ــان در فعالیت هــای مؤث ــری کارکن منظــور مشــارکت حداکث

ــی ــتم های انگیزش ــق سیس ــان از طری کارکن
- بهبود مستمر فرآیندهای تأمین نیاز و افزایش حق انتخاب مشتری با ایجاد تنوع در محصوالت.

تولید ملی

 نقش فروشگاه های آنالین
 در طرح رجیستری

پای دالالن به بازار گندم باز شدمونتاژ، صنعت لوازم خانگی را فلج کرده

دانشــگاه  دانش آمــوزی  روباتیــک  تیــم 
تهــران بــا حمایــت بانــک آینــده، عــازم 
روباتیــک  جهانــی  المپیــاد  مســابقات 

شــد. میــادی   ۲۰۱۷ ســال   )WRO(
ایــن دوره از مســابقات بــا حضــور ۶۰ کشــور 
جهــان از ۱9 تــا ۲۱ آذر مــاه ســال جــاری در 

کشــور کاســتاریکا برگــزار می شــود.
ــا  ــاله ب ــر س ــک ه ــی روباتی ــاد جهان المپی

حضــور تیم هــای مختلفــی از کشــورهای 
سراســر جهــان در مــاه نوامبــر )آبــان و 
 آذر مــاه( در یکــی از کشــورهای جهــان 
تعامــل،  آن  هــدف  و  برگزار می شــود 

چالش هــای  برطرف کــردن  و  هم فکــری 
پیــِش روی دانش آمــوزان در یــک تورنمنــت 
عنوان شــده  هــم،  کنــار  در  بین المللــی 

ــت. اس

مســابقات، کشــورهایی  از  دوره  ایــن  در 
نظیــر: آلمــان، ایتالیــا، انگلســتان، مکزیــک، 
ژاپــن، اســترالیا و … بــا یکدیگــر بــه رقابــت 

می پردازنــد.

گفتنــی اســت بانــک آینــده عــاوه بــر 
حضــور مؤثــر در بــازار پولــی کشــور، تــاش 
دارد تــا در عرصــه مســئولیت های اجتماعــی 
نیــز به نوبــه خــود، نقــش مؤثــری ایفــا 
ــت از  ــاس، حمای ــن  اس ــر همی ــد و ب نمای
فعالیت های علمــی نخبــگان، دانشــجویان 
همیــن  در  نیــز  دانش آمــوزان کشــور  و 

ــرار دارد. ــک ق ــتور کار بان ــتا، در دس راس

با حمایت بانک آینده

 تیم روباتیک دانش آموزی ایران، راهی مسابقات جهانی شد
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ــت  ــی اس ــی از چالش های ــگان، یک ــرت نخب مهاج
کــه جامعــه مــا از دیربــاز تاکنــون و به ویــژه 
ــوده و از آن  ــه ب ــا آن مواج ــر ب ــه اخی ــد ده در چن
ــیب زا در  ــائل آس ــی از مس ــوان یک ــه عن ــواره ب هم

جامعــه یــاد می شــود.
فــرار مغزهــا از ایــران ســابقه ای بیــش از 40 ســال 
دارد و بــه دوران پیــش از انقــاب بازمی گــردد؛ 
امــا اکنــون میــزان فــرار مغزهــا از ایــران بــه 
ــور  ــه کش ــزو س ــران را ج ــه ای ــیده ک ــی رس جای
دارای بیشــترین میــزان فــرار مغزهــا در جهــان 
ــادی  ــوز المپی ــر 125 دانش آم ــت. از ه ــرده اس ک
ــل  ــکا تحصی ــر در دانشــگاه های آمری ــران، 90 نف ای
بــه  اعزامــی  دانشــجوی   96 هــر  از  می  کننــد. 

ــد. ــران بازمی گردن ــه ای ــر ب ــا 30 نف ــارج، تنه خ
تحقیقــات پژوهشــگران نشــان می دهــد کــه بیــش 
از 45 درصــد از ایرانیــان مقیم کشــور آمریــکا داراى 
ــتند.  ــى هس ــوق تخصص ــا ف ــى ی ــدارک تخصص م
ایــران ازنظــر مهاجــرت نخبــگان در بین کشــورهای 
ــی دارد، حــدود 25درصــد از کل  ــه باالی ــان رتب جه
ایرانیــان تحصیلکــرده هم اکنــون در کشــورهای 
توســعه  یافته زندگــی می کننــد. حــدود 3 میلیــون 
ــه  ــد ک ــی می کنن ــور زندگ ــارج از کش ــی در خ ایران
60 درصــد آن هــا مقیــم آمریــکا هســتند. همچنیــن 
2000 نفــر از اســتادان دانشــگاه در آمریــکا، ایرانــی 
هســتند و 5 هــزار ایرانــی در آمریــکا مــدرک 
ــوادترین  ــا باس ــاس آماره ــر اس ــد. ب ــری دارن دکت
ــتند. ــا هس ــکا، ایرانی ه ــه آمری ــا در جامع اقلیت ه

ــى  ــک آســیب اجتماع ــوان ی ــه عن ــا ب ــرار مغزه  ف
مختــص کشــورهاى جهــان ســوم، بیــش از یــک 
ــه دام  ــى را ب ــان ایران ــه جوان ــت ک ــرن اس ــع ق رب
خــود گرفتــار کــرده اســت؛ ایــن مشــکل کــه از دیــد 
آسیب شناســان بــه نوعــى استثمارشــدگى توســط 
ــه  ــی رود، ب ــمار م ــه ش ــعه یافته ب ــورهاى توس کش
عنــوان بحرانــی اجتماعــى شــناخته و تعریــف 

شــده اســت. 
از میــان کشــورهایى کــه بــه دلیــل در اختیــار 
بــه  رفاهــی  و  پژوهشــى  امکانــات  گذاشــتن 
صاحبــان اندیشــه، بیشــترین نخبــگان ایرانــى را به 
خــود جــذب کرده انــد، آمریــکا و کانــادا بــه ترتیــب 

رتبــه نخســت و دوم را از آن خــود کرده انــد.
 عوامل مؤثر در مهاجرت نخبگان

در ایــن میــان فرشــته پورحســن، کارشــناس ارشــد 
ــه  ــد ک ــخن می گوی ــاری س ــی، از آم جامعه شناس
صنــدوق بین المللــی پــول اعــام کــرده اســت؛ بــر 
ایــن اســاس ســاالنه بیــن 150 تــا 1۸0 هــزار نفــر از 
ایرانیــان تحصیلکــرده بــرای خــروج از ایــران اقــدام 
ــرار مغزهــا در بیــن 91  ــران از نظــر ف ــد و ای می کنن
ــان  ــعه نیافته جه ــعه و توس ــال  توس ــور در ح کش

مقــام ســوم را داراســت.
ــروج  ــه خ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن ب ــته پورحس  فرش
ــات  ــا تحصی ــی ب ــزار ایران ــا 1۸0 ه ــاالنه 150 ت س
ــرمایه  ــارد دالر س ــروج 50 میلی ــادل خ ــی، مع عال
ســاالنه اســت، گفــت: بــر اســاس آمارهــا بیــکاری، 
نخبــگان،  و  اســتادان  درآمــد  پاییــن  ســطح 
نارســایی های مالــی و اداری و کمبــود امکانــات 
مهاجــرت  دالیــل  جملــه  از  تخصصی علمــی 

ــت.   ــی اس ــگان ایران نخب
ــع  ــگان را توزی ــر در مهاجــرت نخب ــل مؤث وی عوام
ناعادالنــه امکانــات علمــی در مناطــق مختلــف 
ــی  ــن دانشــگاه های دولت ــی بی کشــور و ناهماهنگ
و غیردولتــی در پذیــرش دانشــجو، یافتــن شــغل 
مناســب بــا درآمــد زیــاد، ادامــه تحصیــل در 
ــب ارزش  ــر، کس ــت بهت ــا کیفی ــر و ب ــع باالت مقاط
و منزلــت اجتماعــی، ارتبــاط داشــتن بــا نهادهــای 
ــا  ــوزش ب ــون، برخــوردار شــدن از آم فکــری گوناگ
کیفیــت بــاال و برخــوردار شــدن از برنامه هــای 
درســی انعطاف پذیرتــر، تــورم، گرانــی و عــدم 
ــروی  ــه اشــتغال نی ــی ب ــاش، بی توجه ــن مع تامی
ــت  ــاس امنی ــتن احس ــص، نداش ــال و متخص فع
شــغلی، وجــود تبعیــض بیــن فرهیختــگان به ویــژه 

ــز  ــذب در مراک ــی و ج ــای تحصیل در دادن رتبه ه
علمــی، مشــارکت نــدادن اصحــاب اندیشــه در 
نکــردن  برنامه ریــزی  کان،  تصمیم گیری هــای 
ــن  ــگان و ناهماهنگــی بی ــداوم درخصــوص نخب م

ــت. ــگان دانس ــور نخب ــی ام ــازمان های متول س
 اجرای درست چهار اصل وزارت علوم 

ــان  ــی اصفه ــگاه صنعت ــی دانش ــاون پژوهش  مع
ــای وطــن در  ــگار کیمی ــا خبرن ــو ب ــز در گفت وگ نی
ــوزش  ــرد آم ــه رویک ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب پاس
عالــی بــرای جلوگیــری از خــروج نخبــگان ایرانــی 
بــه دیگــر کشــورها چگونــه اســت، گفــت: رویکــرد 
ــط  ــال کیفیت بخشــی رواب ــه دنب ــی ب ــوزش عال آم
ــاوری،  ــع فن ــت؛ درواق ــوآوری اس ــی و ن بین الملل
نــوآوری،  و  بین الملــل  روابــط  کیفیت بخشــی، 
چهــار اصلــی اســت کــه وزارت علــوم بــر روی آن هــا 
ــد  ــو خواه ــد و ن ــای جدی ــس حرکت ه ــن پ از ای

ــت.  داش
ســید مهــدی ابطحــی ادامــه داد: وقتــی ایــن چهار 
ــجویی  ــر دانش ــود، اگ ــی ش ــتی اجرای ــل به درس اص
ــت  ــرای بازگش ــه ای ب ــد، دغدغ ــارج ش ــور خ از کش
نخواهیــم داشــت؛ چــون فکرهــای نــو مبنــای 
اهــداف شــده اند. امــروز دانشــجو بــه دلیــل 
ــده از کشــور مــی رود و بازنمی گــردد؛  نداشــتن آین
ــه  ــی ب ــد و وقت ــخص باش ــده مش ــی آین ــا وقت ام

ایده هــای نــو بهــا داده شــود، بازمی گــردد.
 تالش برای بازگرداندن متفکران علمی 

به کشور
وی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه معاونــت 
ــوری و دانشــگاه ها  ــاوری ریاســت جمه ــی فن علم
در تــاش هســتند تــا دانشــجویانی را کــه در صــد 
دانشــگاه برتــر جهــان تحصیــل کرده انــد، بــه کشــور 
بازگرداننــد، افــزود: دانشــگاه ها ظرفیت هــای بســیار 
ــه  ــر گرفت ــای در نظ ــه بودجه ه ــتند ک ــی هس بزرگ
شــده بــرای آن هــا بــه انــدازه ظرفیتشــان نیســت. 
ــود  ــی خ ــد اثربخش ــه رون ــرای ادام ــگاه ها ب دانش
نیازمنــد حمایــت هســتند؛ حمایــت از دانشــگاه ها 
ــود.  ــوب می ش ــوی محس ــای معن ــزو حمایت ه ج
وقتــی حمایتــی از دانشــگاه نمی شــود و دانشــگاه 
ــد ترســیم  ــن دانشــجو نمی توان ــرای ای ــده ای ب آین
یــک  انتظــار داشــت  کنــد، چگونــه می تــوان 

ــد. ــی بمان دانشــجو در کشــور باق
 وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا تحریم هــا 

ــته  ــگاه ها داش ــی دانش ــای علم ــری در زمینه ه اث
اســت، گفــت: قطعــا تحریم هــا بــر جامعــه علمــی 
ــه ای کــه  ــه گون ــوب داشــته اســت؛ ب ــاری نامطل آث
ــان  ــی اصفه ــگاه صنعت ــه دانش ــم ب ــش تحری ترک
ــاالت  ــا، مق ــن تحریم ه ــی ای ــید و در پ ــم رس ه
علمــی و آی اس آی ایــن دانشــگاه در مجــات 

ــه چــاپ نرســید.   خارجــی ب
ــی  ــگاه صنعت ــاوری دانش ــش و فن ــاون پژوه مع
اصفهــان در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای 
در  دانشــگاه  ایــن  دانش آموختــگان  اشــتغال 
رخ  خوبــی  جهشــی  دانش بنیــان  شــرکت های 
هــزار   ۸60 حضــور  آمــار  افــزود:  اســت،  داده 
نفــر از دانش آموختــگان دانشــگاه صنعتــی در 
ــات  ــوزه تحصی ــور در ح ــگاه های کش ــر دانش دیگ
تکمیلــی، نشــان دهنده ایــن اســت کــه بــرای 
مانــدگاری دانشــجویان ایــن دانشــگاه بایــد عوامــل 
ــد. ــان بمانن ــا در اصفه ــود ت ــاش ش ــی و ت بررس

 نباید جوامع علمی در دست اندازهای 
سیاسی گرفتار شوند  

ــرای  ــی ب ــد فرصت هــای تحقیقات وی ادامــه داد: بای
دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی و دکتــری بــه 
خوبــی فراهم شــود. امســال ۸4 نفــر از دانشــجویان 
فرصت هــای  انجــام  بــرای  دانشــگاه  ایــن 
ــه  ــزام شــدند ک ــه خــارج از کشــور اع ــی ب مطالعات
البتــه بایــد ایــن فرصت هــا بــه فرصت هــای خوبــی 
بــرای اســتفاده از دانــش و فــن ایــن جوانــان بــرای 
دانشــگاه صنعتــی و همچنیــن اســتان تبدیل شــود 
و مــا شــاهد خــروج دانشــجویان از اســتان و کشــور 

نباشــیم.
ــی  ــع علم ــک کار جام ــه ی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــی در  ــع علم ــا جوام ــت ت ــاز اس ــگاهی نی و دانش
ــزود:  ــار نشــوند، اف دســت اندازهای سیاســی گرفت
ــوژی  ــال تکنول ــی و انتق ــز فرامل ــا مراک ــاط ب ارتب
در زمینــه  هایتــک می توانــد موجــب افزایــش 

ظرفیــت علمــی دانشــگاه ها شــود.
ایــن اســتاد برجســته دانشــگاه صنعتــی در پاســخ 
بــه ایــن پرســش کــه بــرای مانــدگاری دانشــجویان 
و نخبــگان علمــی بایــد چــه اقداماتــی انجــام شــود 
اعــام کــرد: بــه  طــور کلــی دانشــگاه ها در دو ُبعــد 
ــگان کمــک  ــه کاهــش مهاجــرت نخب ــد ب می توانن
ــه وجــود آوردن  ــا ب ــد ب ــد. دانشــگاه ها می توانن کنن
ــی  ــت شــغلی، تســهیات زندگ ــی، امنی ــاد مال ابع

و تجهیــزات علمــی، محیط هایــی بــرای افــراد 
ــزه  ــه موجــب دلگرمــی و انگی ــد ک ــه وجــود آورن ب
ــتقیم  ــاط مس ــن ارتب ــوند. همچنی ــان ش متخصص
و  قطب هــا  ایجــاد  و  صنعــت  بــا  دانشــگاه ها 
شــهرک های علمــی مناســب، می توانــد زمینــه 
تحقیــق و پژوهــش را بــرای نخبــگان فراهــم کنــد.

 خروج دانشجویان از کدام دانشگاه ها 
بیشتر است؟

ــور دانشــجویان داخــل  ــر کل ام ــای مدی صحبت ه
تعــداد دانشــجویانی کــه  وزارت علــوم دربــاره 
از کشــور خــارج می شــوند، شــنیدنی  ســاالنه 
ایشــان،  بــه گفتــه  بــه گونــه ای کــه  اســت؛ 
شــریف،  صنعتــی  دانشــگاه های  دانشــجویان 
صنعتــی اصفهــان، تهــران، صنعتــی امیرکبیــر، علــم 
و صنعــت و فردوســی مشــهد، بیشــترین مراجعــه 
بــه اداره کل امــور دانشــجویان داخــل وزارت علــوم 

ــد.  ــه دارن ــرای ترجم ــدارک ب ــد م ــرای تایی را ب
ــجویان  ــن دانش ــتر ای ــت: بیش ــی گف ــر مطیع ناص
ــتند و  ــانس هس ــوق لیس ــری و ف ــع دکت در مقاط
ســاالنه حــدود 40 تــا 45 هــزار نفــر از دانشــجویان 
ــه  ــدارک مراجع ــد م ــرای تایی ــن اداره کل ب ــه ای ب
ــه خــارج از کشــور  ــل ب ــرای تحصی ــا ب ــد ت می کنن

ــد. برون
 حرف آخر ...

  هرچنــد مهاجــرت نخبــگان در جهــان امــری 
بیشــتر، کشــورهای کمتــر  بــوده کــه  عــادی 
ــد  ــا بای ــتند، ام ــه رو هس ــا آن روب ــعه یافته ب توس
ــگان  ــمار نخب ــداد بی ش ــروج تع ــت خ ــه داش توج
ــد.  ــی باش ــوع بی اهمیت ــد موض ــور نمی توان از کش
درواقــع ســرمایه بســیار ارزشــمندی بــه نــام 
ــیار  ــای بس ــه هزینه ه ــه ک ــانی نخب ــروی انس نی
ــا در  ــده، دقیق ــا ش ــت آن ه ــرف تربی ــادی ص زی
زمانــی کــه بایــد بــه ثمــر بنشــیند بــا بی برنامگــی 
کشــورهای  تقدیــم  ســاختاری  ضعف هــای  و 
توســعه یافته و در رأس آن هــا آمریــکا می شــود 
ــه  ــد ک ــی جدی ــکار علم ــود اف ــورمان از وج و کش
ــادی کشــور مهــم  ــد در زیرســاخت های بنی می توان
و اثرگــذار باشــند، بی بهــره می مانــد. همچنیــن 
ایــن امــر باعــث می شــود تــا نیــاز علمــی و 
تحقیقاتــی کشــور کــه می توانســت بــا اســتفاده از 
نخبگانــش برطــرف شــود بــا وابســتگی بــه دیگــر 

ــود. ــع ش ــورها رف کش

 مدیــر کل ثبــت احــوال اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه بیــش 
از یــک میلیــون و ۷00 هــزار نفــر کارت ملــی هوشــمند دریافــت 
کرده انــد، گفــت: در صورتــی  کــه افــراد بــرای دریافــت کارت ملــی 
ــا  ــده ب ــال آین ــد، در س ــه نکنن ــال مراجع ــان س ــا پای ــمند ت هوش

ــوند.  ــه می ش ــدی مواج ــکل ج مش
ــس از  ــت: پ ــار داش ــی اظه ــین غفران ــنیم، حس ــزارش تس ــه گ ب
اطاع رســانی های انجام شــده دربــاره مهلــت نهایــی دریافــت 
کارت هوشــمند تــا پایــان ســال 1396، اســتقبال مــردم از دریافت 

کارت هوشــمند افزایــش یافــت.
وی بــا بیــان اینکــه جمعیــت هــدف بــرای دریافت کارت هوشــمند 
در اصفهــان 4 میلیــون نفــر اســت، افــزود:  هــر ســال بــه تعــداد 
ــود و  ــزوده می ش ــند اف ــال می رس ــن 15 س ــه س ــه ب ــرادی ک اف
ــی کــه تراکــم صــدور کارت  ــت کنون ــراد در مهل ــی  کــه اف در صورت

ــرای دریافــت کارت هوشــمند مراجعــه  هوشــمند کمتــر اســت، ب
نکننــد، در ســال آینــده بــا توجــه بــه افزایــش تراکــم و ضــرورت 
اســتفاده از کارت هوشــمند، صــدور ایــن کارت بــا مشــکل روبــه رو 

خواهــد شــد.  
دیگــر  از  فراتــر  را  هوشــمند  ملــی  خدمــات کارت  غفرانــی 
کارت هــای هوشــمند دانســت و بیــان کــرد: کارت ملــی هوشــمند 
ــا  ــه کارت هــای هوشــمند دیگــر تنه ــی  ک 3 تراشــه دارد؛ در صورت

ــد. ــه دارن ــک تراش ی
ــدف شناســایی،  ــی هوشــمند 3 ه ــه کارت مل ــان اینک ــا بی وی ب
ــزود:  ــد، اف ــال می کن ــال را دنب ــت و امضــای دیجیت ــق هوی تصدی
خدمــات کارت هوشــمند ملــی انعطــاف دارد و نســبت بــه 
ــی  ــی متفاوت ــد کاربردهای ــت می توان ــاز دول ــورد نی ــترهای م بس

ــود. ــه ش ــر گرفت ــن کارت در نظ ــرای ای ب
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ــت: در  ــان گف ــتان اصفه ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــر کل اوق مدی
ــاف  ــد در ادارات اوق ــف جدی ــال ۸5 وق ــت امس ــه نخس 6 ماه
اســتان اصفهــان بــه ثبــت رســیده کــه امیدواریــم تــا پایــان ســال 

ــر شــود. ــن تعــداد 3 براب جــاری ای
ــیدن ۸5  ــت رس ــه ثب ــان ب ــا بی ــی ب ــا صادق ــام رض حجت االس
وقــف جدیــد در ادارات اوقــاف اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: 
ــه  ــک ب ــی، کم ــرآن، روضه خوان ــه ق ــوط ب ــا مرب ــتر وقف ه بیش
ــوده  ــزادگان ب ــرای امام ــف ب ــا و وق ــینیه ها، تکای ــاجد، حس مس

اســت.
ــش و  ــف پژوه ــه  اش را وق ــی مهری ــه خانم ــان اینک ــا بی وی ب
ــرای  ــف ب ــک وق ــال ی ــزود: امس ــرد، اف ــات ک ــاوری و اطاع فن

پژوهــش و فنــاوری اطاعــات داشــتیم کــه بــرای رفــع نیازهــای 
جامعــه و وقف  هــای فرهنگــی بــود و دانشــجویان، دانشــگاهیان، 
و  خالصانــه  نیــت  از  عاقه منــد  افــراد  تمــام  و  حوزویــان 

ــد. ــتفاده می کنن ــم اس ــن خان ــنفکرانه ای روش
وی بــه وقــف بــه عنــوان یکــی از مصادیــق بــارز اقتصــاد 
مقاومتــی اشــاره کــرد و گفــت: در 6 مــاه نخســت ســال جــاری 
ــت  ــه ثب ــان ب ــتان اصفه ــاف اس ــد در ادارات اوق ــف جدی ۸5 وق
رســیده کــه امیدواریــم تــا پایــان ســال ایــن تعــداد 3 برابر شــود.

ــار  ــورایی اظه ــرت عاش ــرح بصی ــرای ط ــه اج ــاره ب ــا اش وی ب
داشــت: ایــن طــرح در امامــزادگان اســتان اصفهــان بــه مناســبت 
دو مــاه محــرم و صفــر در راســتای جمــع  آوری نــذورات و 
موقوفــات بــرای کمــک بــه هیئت هــای مذهبــی و روضه خوانــی 

ــد. ــام ش ــین)ع( انج ــام حس ــزاداری ام ــس ع در مجال

ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــن اصفه ــندگان آه ــه فروش ــس اتحادی رئی
بخــش  در  تقاضــا  و  عرضــه  دالیــل کاهــش  عمده تریــن  از 
محصــوالت آهنــی، کاهــش ســاخت و ســازهای عمرانــی اســت، 
گفــت: حــدود 30درصــد از واحدهــای فــروش آهــن در اصفهــان 

ــل شــد. تعطی
ــت  ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــیری ب ــر شمش ــنیم، اکب ــزارش تس ــه گ ب
حــال حاضــر بــازار آهــن اظهــار داشــت: بــا وجــود اینکــه 
قیمت هــا حــدود 50 تــا 60 درصــد افزایــش پیــدا کــرده، امــا رکــود 

ــت. ــم اس ــن حاک ــازار آه ــر ب ــان ب همچن
ــش  ــت: افزای ــی گف ــوالت آهن ــی محص ــل گران ــاره دالی وی درب
قیمــت در ایــن حــوزه مربــوط بــه افزایــش قیمــت جهانــی بــوده 
اســت؛ ســنگ آهــن گــران شــد، قیمــت جهانــی بــاال رفــت و پیرو 

ــز افزایــش یافــت. آن قیمــت در داخــل نی

ــون  ــزود: اکن ــان اف ــن اصفه ــندگان آه ــه فروش ــس اتحادی رئی
صــادرات و واردات منعــی نــدارد؛ اگــر قیمــت در خــارج از کشــور 
افزایــش یابــد، صــادرات انجــام می شــود و اگــر قیمــت کاهــش 

ــرد. ــورت می گی ــد، واردات ص یاب
وی بــا بیــان اینکــه از عمده تریــن دالیــل کاهــش عرضــه و تقاضــا 
در بخــش محصــوالت آهنــی، کاهــش ســاخت و ســازهای عمرانی 
ــا،  ــاختمان ها، جاده ه ــن در س ــرف آه ــده مص ــزود: عم ــت، اف اس
پل هــا و ... اســت؛ زمانــی کــه پروژه هــای عمرانــی تعطیــل باشــد 

بــه نســبت فعالیــت در ایــن عرصــه نیــز کاهــش می یابــد. 
شمشــیری بــا اشــاره بــه تعطیلــی بســیاری از واحدهــای صنفــی 
فــروش آهــن در اصفهــان گفــت: طــی ســال های گذشــته حــدود 
30درصــد از صنــف آهن فروشــان تعطیــل شــده و تعــداد زیــادی 

ــد.  ــار رفته ان ــن کار کن از ای

نماینــده مــردم شهرســتان های شــهرضا و دهاقــان در مجلــس 
شــورای اســامی گفــت: دســتور اختصــاص اعتبــاری بالــغ بــر 
۷ میلیــارد تومــان بــرای بهســازی و اصــاح راه هــا و محورهــای 
ــر راه و  ــان از وزی ــهرضا و دهاق ــتان های ش ــی شهرس مواصات

شهرســازی اخــذ شــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ســمیه محمــودی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی 
از اصــول اقتصــاد مقاومتــی حمایــت از روســتاییان و عشــایر 
ــود  ــادی و بهب ــعه اقتص ــتین گام در توس ــزود: نخس ــت، اف اس
ــاح و  ــاد، اص ــایر ایج ــتاییان و عش ــتی روس ــرایط معیش ش
بهســازی راه هــا و محورهــای مواصاتــی ایــن مناطــق اســت.  
ــن  ــان از مهم تری ــفرجان و هونج ــتای اس ــت: دو روس وی گف
و پرجمعیت تریــن مناطــق روســتایی شهرســتان شــهرضا 
هســتند کــه بایــد راه هــای مواصاتــی آن هــا بهســازی و اصــاح 

ــتاهای  ــه روس ــق ب ــن مناط ــل ای ــه تبدی ــژه آنک ــود؛ به وی ش
ــد. ــدان می کن ــئله را دوچن ــن مس ــرورت ای ــگری ض گردش

وی بــا اشــاره بــه آغــاز عملیــات اجرایــی جــاده هونجــان بــه 
ــوک در  ــه گرم ــان ب ــیر هونج ــی از مس ــت: بخش ــوک گف گرم
ــز  ــر نی ــش دیگ ــرار دارد و بخ ــهرضا ق ــتحفاظی ش ــوزه اس ح
در حــوزه اســتحفاظی شهرســتان ســمیرم اســت. بــا احــداث 
ــود  ــارج می ش ــت خ ــان از بن بس ــتای هونج ــاده روس ــن ج ای
ــز خواهــد  ــه مناطــق بعــد از خــود را نی و امــکان دسترســی ب

داشــت.
ــرای احــداث   عضــو کمیســیون اجتماعــی  مجلــس گفــت: ب
ــور  ــارات اداره کل ام ــل اعتب ــون از مح ــاده ۸00 میلی ــن ج ای
ــارات اداره کل راه و  ــارد هــم از محــل اعتب عشــایر و یــک میلی

ــت. ــد یاف ــاص خواه ــتان اختص ــازی اس شهرس

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان:

یک میلیون اصفهانی کارت ملی هوشمند دارند  

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان خبر داد:

ثبت ۸۵ وقف جدید در اصفهان

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن اصفهان خبر داد:  

تعطیلی ۳۰درصد از واحدهای فروش آهن در اصفهان

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس:

 راه های روستایی دهاقان و شهرضا بازسازی می شوند

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان:
 همکاری های تجاری اصفهان و سوئیس 

گسترش می یابد  
گروه اصفهان پریسا خاکبازان

P.Khakbazan@eskimia.ir

مدیــر دفتــر گســترش توســعه اقتصــاد ســوئیس گفــت: بــازار ایــران بــرای دولت ســوئیس 
جدیــد اســت و نیازمنــد کمــک بــرای ایجــاد یــک رابطــه ادامــه دار بــا این کشــور هســتیم.

رافائــل کونــز در دیــدار بــا رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان بــا بیــان اینکــه همکاری هــای 
ــزود: اســتان وود، ســومین اســتان  ــد، اف ــان و ســوئیس گســترش می یاب تجــاری اصفه
ســوئیس از نظــر ابعــاد و دارای بیشــترین تنــوع در حــوزه اقتصــاد بــوده و بیشــتر مراکــز 

علــم و فنــاوری ایــن کشــور نیــز در ایــن اســتان واقــع شــده اند.
ــا اســتان  ــرای همــکاری ب وی تصریــح کــرد: ایــن اســتان دارای فرصت هــای مناســبی ب
اصفهــان در زمینــه توســعه صــادرات در حــوزه بهداشــت و ســامت، معــادن، کشــاورزی، 
داروســازی، فنــاوری پزشــکی، قطعه ســازی و طراحــی خــودرو، ساعت ســازی و صنعــت 

اســت.
 کونــز گفــت: مــا خواســتار همــکاری و برقــراری روابــط تجــاری بــا ایــران هســتیم؛ ولــی 
ایــن بــازار بــرای دولــت ســوئیس جدیــد اســت و نیازمنــد کمــک ایــران بــرای ایجــاد یــک 

رابطــه ادامــه دار بــا ایــن کشــور هســتیم.
همچنیــن رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان در دیــدار بــا مدیــر دفتــر توســعه اقتصاد اســتان 
»وود« ســوئیس اظهــار داشــت: اســتان اصفهــان بــا بیــش از ۸ هــزار واحــد صنعتــی دارای 
بیــش از ۷0 شــهرک و ناحیــه صنعتــی اســت و در حــال حاضــر فوالد تولیدشــده در اســتان 
اصفهــان بــه اروپــا صــادر شــده و در بخــش معــدن نیــز معــادن بســیار غنــی ماننــد معادن 
ــه  ــا ب ــوالت آن ه ــه محص ــده ک ــع ش ــی در آن واق ــنگ های تزئین ــس، روی و س ــا، م ط

اقصــی نقــاط جهــان صــادر می شــود.
ســید عبدالوهــاب ســهل آبادی افــزود: بعضــی از محصــوالت غذایــی تولیدشــده در 

ــود. ــادر می ش ــور ص ــن کش ــه ای ــکا ب ــتانداردهای آمری ــت اس ــان تح اصفه
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه تولیــد در ایــران در زمــان تحریــم متوقــف نشــد، افــزود: تحریم هــا 
نتوانســت رشــد علمــی را در کشــور متوقــف ســازد و در دوران تحریــم کارخانه هــای 
ساخته شــده بــا اســتفاده از تکنولــوژی اروپایــی نه تنهــا بــه تعطیلــی کشــانده نشــد، بلکــه 
تکنولــوژی آن هــا بومی ســازی شــد و بــا تعامــل صنعتگــران و دانشــگاهیان توانمنــد بــه 

فعالیــت خــود ادامــه داد.
  ســهل آبادی بــا تأکیــد بــر اشــتراکات فرهنگــی ایــران بــا کشــورهای همســایه تصریــح 
کــرد: فعالیــت در ایــران به ویــژه اصفهــان نه تنهــا بــازار ۸0 میلیونــی ایــن کشــور را پوشــش 
می دهــد، بلکــه بســتر مناســبی بــرای صــادرات محصــوالت بــه کشــورهای همســایه ایــران 

اســت کــه بــازار 400 میلیــون نفــری را دربــر دارد.

#خبر_گردی

اصفهان4
در حاشیه

برگزاری نمایشگاه تخصصی 
 فناوری های نوین صنایع 

حفاظتی و پلیسی
تخصصــی  نمایشـــگاه  هشـــتمین  کیمیای وطن
ــی، پلیســی،  ــی، امنیت ــع حفاظت ــن صنای فناوری هــای نوی
ایمنــی و آتش نشــانی و HSE از 21 تــا 24 آبان مــاه از 
ــی                                     ــگاه های بین الملل ــل نمایش ــا 21 در مح ــاعت 15 ت س

اسـتان اصفـهان واقـع در پـل شهرسـتان برپا می شـود.  
اســتان های  از  مشــارکت کننده   65 رویــداد  ایــن  در   
اصفهــان، تهــران و خوزســتان در دو ســالن نمایشــگاهی به 
وســعت 3 هــزار متــر مربــع بــه ارائه آخریــن دســتاوردها و 
خدمــات خــود می پردازنــد. همچنیــن نماینــدگان ایرانــی 
ــوان،  ــپانیا، تای ــورهای اس ــا از کش ــرح دنی ــای مط برنده
انگلســتان، ترکیــه، آلمــان و چیــن در ایــن نمایشــگاه 

ــد داشــت.   حضــور خواهن
 همزمــان بــا ایــن نمایشــگاه ســمینارهای آموزشــی رایگان 
بــا عناویــن ایمنــی بــرق و سیســتم های اِرتینــگ، آشــنایی 
ایمنــی  تصویــری،  نظــارت  نویــن  تکنولوژی هــای  بــا 
ــنایی  ــمینار آش ــگ و س ــزات لیفتین ــین آالت و تجهی ماش
ــارت  ــردد و سیســتم های نظ ــرل ت ــای کنت ــا تکنولوژی ه ب
ــای نمایشــگاه های  ــری در محــل ســالن همایش ه تصوی

ــود.  ــزار می ش ــتان برگ اس

همکاری دانشگاه هنر اصفهان با 
دانشگاه هنر روسیه 

تفاهم نامــه همکاری هــای علمــی، هنــری و فرهنگــی 
و کازان جمهــوری  اصفهــان  هنــر  دانشــگاه های  بیــن 

ــد. ــد ش ــیه منعق ــگای روس ــه ول ــتان در منطق تاتارس
هنــر  دانشــگاه  امضاشــده،  تفاهم نامــه  اســاس  بــر   
ــر کازان در زمینه هــای  ــگ و هن ــان و دانشــگاه فرهن اصفه
ــای  ــترک، کارگاه ه ــای مش ــری، طرح ه ــای هن آموزش ه
ــف فرهنگــی  آموزشــی، کنفرانس هــا و ســمینارهای مختل
ــات،  ــادل تجربی ــجو، تب ــتاد و دانش ــادل اس ــری، تب و هن
ــروه  ــازان و گ ــر ق ــروه مرمــت در دانشــگاه هن تاســیس گ
موســیقی در دانشــگاه اصفهــان همــکاری خواهند داشــت.
در همیــن راســتا مقــرر شــد هیئتــی از دانشــگاه فرهنــگ 
و هنــر قــازان تــا پایــان امســال بــرای ادامــه مذاکــرات و 

ــد. ــفر کن ــان س ــه اصفه ــا ب ــازی همکاری ه اجرایی س

اختصاص ۱۲ میلیارد ریال 
تسهیالت اشتغال زایی به فریدن

تســهیات  ســهم  فریــدن گفــت:  فرمانــدار  معــاون   
اشــتغال زایی ایــن شهرســتان در ســال جــاری 12 میلیــارد 
و 500 میلیــون ریــال اســت. 25درصــد از ایــن تســهیات تا 
ســقف یکصــد میلیــون ریــال بــه صــورت مســتقل و بقیــه 
ایــن اعتبــارات در نظــر گرفتــه شــده بــه صــورت طرح هــای 
پشــتیبان و تــا ســقف یــک میلیــارد ریــال بــه متقاضیــان 

ــود. ــت می ش پرداخ
  صفــر بدیــع زمانــی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد بــا همــکاری 
ــری  ــه جــذب حداکث ــی دســتگاه های مربوطــه زمین تمام
ایــن اعتبــارات در شهرســتان فراهــم شــود، افــزود: در ایــن 
فرصــت 2 ماهــه الزم اســت بانک هــای عامــل زمینــه 

جــذب اعتبــارات را تســریع کننــد. 

 مادر شهیدان عزیزاللهی 
دار فانی را وداع گفت

ــان،  ــتان اصفه ــدس اس ــاع مق ــهید دوران دف ــادر دو ش م
مهــرداد و مســعود عزیزاللهــی، چشــم از جهــان فروبســت 

و بــه دیــار باقــی شــتافت.
  بانــو عــذرا منتظــری کــه شــامگاه جمعــه دعــوت حــق را 
ــود کــه دو نفــر از  ــد ب لبیــک گفــت، صاحــب شــش فرزن
ــه باطــل هســتند. ــه حــق علی ــدان شــهید جبه ــن فرزن ای
نوجــوان شــهید مهــرداد عزیــز اللهــی، کوچک تریــن ژنــرال 
جهــان، یکــی از فرزنــدان شــهید ایــن مــادر بزرگــوار اســت.

 کشف سه محموله قاچاق 
در اصفهان

ــان  ــتان اصفه ــاف اس ــر اصن ــارت ب ــی و نظ ــر بازرس مدی
از کشــف ســه محمولــه شــکات، بلبرینــگ و مکمــل 
ــر داد و گفــت:  ــان خب بدنســازی قاچــاق در اســتان اصفه
ــارد و 600  ــک میلی ــش از ی ــه بی ــه محمول ــن س ارزش ای

ــت. ــال اس ــون ری میلی
 جــواد محمــدی فشــارکی افــزود: در بازرســی کارشناســان 
ــزار  ــان 16 ه ــرب اصفه ــار در غ ــه ب ــاف از واحــد تخلی اصن
بســته بلبرینــگ ژاپنــی قاچــاق کشــف و جمــع آوری شــد. 
ــمال  ــار در ش ــه ب ــد تخلی ــی از دو واح ــن در بازرس همچنی
شــرق اصفهــان هــم 322 بســته انــواع پــودر مکمــل 
بدنســازی و 2 هــزار و 100 بســته شــکات ترکیــه ای قاچــاق 

کشــف شــد.
 پرونــده متخلفــان ایــن ســه محمولــه بــرای رســیدگی بــه 

مراجــع قضایــی اصفهــان تحویــل داده شــد.

 پیاده روی زائران کربال 
با تمثال شهید حججی 

امســال زائــران در مســیر نجــف بــه کربــا بــا نصــب 
وســایل  روی  حججــی  محســن  شــهید  عکس هــای 
ــدار  ــهید والیتم ــن ش ــه ای ــان را ب ــود ارادتش ــخصی خ ش

نشــان دادنــد.

عاقــه و ارادت مــردم به شــهید محســن حججی، شــهیدی 
ــام  ــر تم ــری »مظه ــم رهب ــام معظ ــوده مق ــه فرم ــه ب ک
شــهدای مدافــع حــرم اســت«، ســبب شــد تــا زائــران کربا 
ــه همــراه داشــته باشــند. ــا خــود ب امســال تصاویــر او را ب
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در گفت وگوی اختصاصی کیمیای وطن با استادان دانشگاه بررسی شد:

 بحران مهاجرت نخبگان 
   ساالنه ۴۰ تا ۴۵ هزار نفر از دانشجویان دانشگاه های دولتی 

به دنبال تأیید مدرک برای خروج از کشور هستند

 هشت بهشت
 تکثیر ۷۰۰ پرنده نایاب و کمیاب

در اصفهان 
مدیــر مجموعه هــای گردشــگری نــاژوان اصفهــان بــا 
ــز  ــاب در مرک ــاب و کمی ــده نای ــه ۷00 پرن ــه اینک ــاره ب اش
تکثیــر پرنــدگان نایــاب اصفهــان تولیــد شــد، گفــت: ایــن 
مرکــز یــک ســال پیــش راه انــدازی شــده و یــک میلیــارد 
ــته  ــان داش ــهرداری اصفه ــرا ی ش ــی ب ــان صرفه جوی توم

اســت.
ــر  ــل تکثی ــاز مراح ــه آغ ــاره ب ــا اش ــیدی ب ــی رش مرتض
ــال  ــا س ــزود: ت ــز اف ــن مرک ــد در ای ــاب جدی ــه نای 40گون
آینــده همــه پرنــدگان غیرشــکاری بــاغ پرنــدگان اصفهــان 
ــه  ــد. در مرحل ــد ش ــر خواهن ــد و تکثی ــز تولی ــن مرک در ای
ــدگان  ــر پرن ــا تکثی ــا ب ــن هســتیم ت ــال ای ــه دنب ــدی ب بع
ــگران  ــه گردش ــدگان ب ــن پرن ــروش ای ــه ف ــاب، زمین کمی
خارجــی و درآمدزایــی را بــرا ی شــهرداری اصفهــان فراهــم 

ــم. کنی

 تخصصی ترین مرکز تولید 
صنایع دستی در اصفهان  

 سرپرســت معاونــت صنایــع دســتی اداره کل میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان اصفهــان با 
اشــاره بــه راه انــدازی نخســتین مرکــز تخصصــی آمــوزش، 
تولیــد و عرضــه صنایــع دســتی در اصفهــان بــا مشــارکت 
بخــش خصوصــی گفــت: در ایــن مرکــز 20رشــته از صنایــع 
ــه  ــود ک ــوزش داده می ش ــگان آم ــورت رای ــه ص ــتی ب دس

ــش اشــتغال زایی اســت. ــرای افزای ــه ای ب زمین

ــدان  ــه در می ــز ک ــن مرک ــزود: در ای ــی اف ــر صالح جعف
یادگیــری  بــه  عاقه منــدان  اســت،  واقــع  امــام)ره( 
رشــته هایی همچــون مینــا، قلمزنــی، قلمــکار، فــرش 
ــفال  ــی و س ــور، کاش ــرم دوزی، مینیات ــم، چ ــم، گلی ابریش
می پردازنــد و نمایشــگاهی از فــروش آثــار آن هــا نیــز دایــر 
اســت. ایــن مرکــز بــا مســاحت 450متــر مربــع بــا هزینــه 

ــت. ــرده اس ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــال فعالی ــارد ری 3 میلی

 ساماندهی ۴۰۰ کودک کار 
در اصفهان

400 کــودک  بــه  نزدیــک  تاکنــون  اصفهــان  شــهر  در 
ــه  ــی شناســایی  شــده و ب ــه  صــورت میدان دســتفروش ب

آن هــا خدمــات ارائــه می شــود.
 مدیــر عامــل خیریــه طلــوع مهــر و دوســتی کــودکان کار 
گفــت: بــا شناســایی کــودکان کار بــه  صــورت میدانــی وضع 
ــات  ــدی شــده و خدم ــا بررســی و اولویت بن ــی آن ه زندگ
آموزشــی، بهداشــتی، تفریحــی، حقوقــی و مــددکاری بــه 

ــه می  شــود. ــواده آن هــا ارائ آن هــا و خان
مســائلی افــزود: کــودکان کار اصفهانــی از تمــام مناطــق و 
محــات اســتان در یــک دوره زمانــی 6 ماهــه بــه  صــورت 
ــی  ــت کارت آب ــا دریاف ــوند و ب ــایی  می ش ــی شناس میدان

ــد. ــت می کنن ــات دریاف خدم

 افزایش 6/۲ درصدی صدور 
مجوز سقط درمانی

مدیــر کل پزشــکی قانونــی اســتان اصفهــان گفــت: نیمــه 
نخســت امســال صــدور مجــوز ســقط درمانی شــش و دو 
دهــم درصــد بیشــتر از مــدت مشــابه پارســال بــوده اســت.
علــی ســلیمانی پور افــزود: در ایــن مــدت 359 نفــر 
بــرای دریافــت مجــوز ســقط درمانی بــه ایــن مرکــز 
مراجعــه کرده انــد کــه از ایــن تعــداد بــرای 350 نفــر مجــوز 

ســقط درمانی صــادر شــده اســت.

 انتصاب مدیر عامل سازمان
پارک ها ی شهرداری   

 قــدرت هللا نــوروزی، شــهردار اصفهــان، طــی حکمــی فــروغ 
مرتضایی نــژاد را بــه عنــوان مدیــر عامــل ســازمان پارک هــا 

و فضــای ســبز شــهرداری اصفهــان منصــوب کرد.
ــت در شــورای  ــن عضوی ــش از ای ــژاد پی ــروغ مرتضایی ن ف
ــا و فضــای ســبز  پژوهشــی و آموزشــی ســازمان پارک ه
اســتان اصفهــان را بــر عهــده داشــته و عضویــت در شــورای 
پژوهشــی ســازمان محیــط زیســت اســتان اصفهــان، 
ــران  ــی ای ــلول گیاه ــت س ــت و باف ــن کش ــده انجم نماین
در اســتان و ریاســت کمیتــه تخصصــی اخــاق علمــی در 
انجمــن کشــت بافــت و ســلول گیاهــی ایــران را در کارنامــه 

ــه ثبــت رســانده اســت. کاری خــود ب

تأسیس نخستین موزه مزرعه کشور 
در فریدن 

 مســئول نمایندگــی میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
ــدن از مقدمــات تأســیس نخســتین  ــع دســتی فری صنای
ــروش  ــاورزی س ــتان کش ــور در هنرس ــه کش ــوزه مزرع م
فریــدن خبــر داد و گفــت: بــرای راه انــدازی اقامتگاه هــای 
بوم گــردی، میــزان تســهیاتی کــه در ایــن زمینــه بــه 
ــال  ــون ری ــان پرداخــت می شــود یــک هــزار میلی متقاضی

ــت.   اس
محمــود ســلیمی شناســایی و تقویــت بناهــای تاریخــی در 
قالــب اقامتگاه هــای بوم گــردی را فرصــت مناســبی بــرای 
ــت:  ــت و گف ــگر دانس ــذب گردش ــگری و ج ــق گردش رون
ــر داشــتن  ــاوه ب ــان ع ــال در روســتای موغ ــگاه فع اقامت
مهمانــان داخلــی، مهمانانــی از کشــورهای دیگــر نیــز                                                                                    

دارد. 
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کوتاه اخبار 

افتتاح نمایشگاه تخصصی 
دستاورد های صنعت هسته ای 

چهلمیــن نمایشــگاه تخصصــی دســتاورد های صنعــت 
هســته ای کشــور در شــهرکرد، افتتاح شــد. 

چهلمیــن نمایشــگاه تخصصــی دســتاورد های صنعــت 
ــاون  ــان، مع ــر زارع ــور علی اصغ ــا حض ــور، ب ــته ای کش هس
 ســازمان انرژی اتمــی و مســئوالن اســتانی در دانشــگاه 

آزاد اسالمی واحد شهرکرد افتتاح شد.
چرخه ســوخت،  بخــش  ســه  دارای  نمایشــگاه  ایــن 
نیروگاه هــا و کاربرد هــای انــرژی هســته ای در صنعــت، 
ــا ۲۴  ــد ت کشــاورزی و پزشــکی اســت.عالقمندان می توانن
آبــان مــاه جــاری، همــه روزه از ســاعت ۸:۳۰ تــا ۱۲ و ۱۴ تــا 

۱۷ از ایــن نمایشــگاه دیدن کننــد.

دستگیری کالهبردار اینترنتی در یزد 
ــت: جــوان بیســت  ــزد، گف ــا اســتان ی ــس فت ــس پلی رئی
ســاله کــه از اســتاد کار خــود 9۰۰ میلیــون ریــال کالهبرداری 

دستگیر شــد.  کرده بــود، 
فتــا  رئیس پلیــس  مرتضی ابوطالــب،  دوم  ســرهنگ 
ــزد، گفــت: جــوان بیســت ســاله در طــی مــدت  اســتان ی
دو ســال بــا ســوء اســتفاده از بی اطالعــی اســتاد کار خــود 
ــه  ــرد ک ــال از حســاب وی کالهبرداری می ک ــون ری 9۰۰ میلی
ــا  ــزود : ب ــرهنگ ابوطالبی اف ــد. س ــایی و دستگیر ش شناس
مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه همــراه مرجوعــه قضایــی 
ــی  ــورت اینترنت ــه ص ــه ب ــر اینک ــی ب ــا، مبن ــس فت ــه پلی ب
از حســاب بنــده مبلــغ 9۰۰ میلیــون ریــال کسر شــده 
ــوده و  ــال ب ــان دو س ــدت زم ــی م ــت ها ط ــن برداش و ای
ــن  ــازه متوجه شــده ام، بررســی موضــوع در دســتور کار ای ت

پلیــس قرار گرفــت.

 نمایشگاه با 4هزار جلد کتاب
در ریگان 

ــه  ــت: ب ــگان،  گف ــی ری ــای عموم ــس اداره کتابخانه ه رئی
مناســبت هفتــه کتــاب نمایشــگاهی بــا ۴هــزار جلــد کتــاب 

در ریــگان، افتتــاح شــد. 
ولــی هللا موســی زاده،  رئیــس اداره کتابخانه هــای عمومــی 
ــاب،  ــد کت ــزار جل ــا ۳ه ــگاه ب ــن نمایش ــت: ای ــگان، گف ری
زمینه هــای  در  وهزارجلــد کتــاب  شــامل کتاب کــودک 
مختلــف گشــایش یافت.وی  افــزود: ایــن نمایشــگاه از 
ــل  ــان آزادگان در مح ــه در خیاب ــدت یک هفت ــه م ــروز ب ام

کتابخانه هــای عمومــی شهرســتان ریــگان دایر اســت.
ــگان،  ــتان ری ــی شهرس ــای عموم ــس اداره کتابخانه ه رئی
ــد  ــا 5۰درص ــگاه، ب ــن نمایش ــای ای ــرد: کتاب ه ــح ک تصری

تخفیــف بــه عالقه منــدان عرضــه خواهد شــد.

 مسمومیت ۷ نفر با
گاز مونوکسید کربن 

هفت نفــر، بــر اثــر گاز مونوکســید کربن در چهارمحــال و 
بختیــاری مسموم شــدند. 

برنجــگان  روســتای  شــیالت  کارگــران  از  هفت نفــر 
 از توابــع بخــش ناغــان شهرســتان کیــار، بــر اثــر گاز 
تکنســین  اعــزام  مسموم شــدند.با  مونوکســید کربن، 
اورژانــس بــه محــل حادثــه، اقدامــات درمانــی الزم بــرای 
ــان صــورت گرفــت و مصدومیــن توســط یــک دســتگاه  آن

آمبوالنــس بــه بیمارســتان  امام جــواد )ع(  ناغــان،
انتقال یافتند.

تجهیز 19 هزار هکتار اراضی 
کشاورزی به سیستم آبیاری نوین 

رئیــس جهاد کشــاورزی اســتان کرمــان، گفــت: براســاس 
 ۱9 ســاالنه  بایــد  آب،  همیــاران  طــرح  هدف گــذاری 
بــه  اســتان کرمان  اراضی کشــاورزی  هکتــار   هــزار 

سیستم های آبیاری تحت فشار، مجهز شوند. 
عباس ســعیدی ، رئیــس  جهاد کشــاورزی اســتان کرمــان، 
بــا اشــاره بــه اینکــه از اول انقــالب تــا ســال 9۳ ۴۳ هــزار 
ــه سیســتم  ــان ب ــار از اراضــی کشــاورزی اســتان کرم هکت
آبیــاری تحــت فشــار،  مجهــز شــده اند، گفــت: طــی چهــار 
ســال اخیــر بیــش از ۲۰ هــزار هکتــار دیگــر هــم بــه ایــن 

ــت. ــده اس ــاری مجهز ش ــتم های آبی سیس
وی افــزود: امــروز بحــران آب در اســتان جدی اســت.
را آبــی  منابــع  از  بهینــه  اســتفاده  بایــد   کشــاورزان 

 مــورد توجــه قرار دهنــد و دولــت تســیهالت بالعــوض بــرای 
ایــن منظــور در نظر گرفتــه اســت.

 آغاز اجرای طرح ملی خادم
در فارسان 

اجــرای طــرح ملــی خــادم )خانــواده آمــاده در مخاطــرات( 
از امــروز ۲۰ آبــان 9۶، در شهرســتان فارســان آغاز شــد.

بــه صــورت چهره به چهــره  ایــن طــرح، خانواده هــا  در 
بــا آموزش هــای عمومــی و پایــه هــالل احمــر نظیــر 
بالیای طبیعــی  و  حــوادث  در  کمــک  کمک های اولیــه، 
ــانی  ــرای امدادرس ــات ب ــه و تصادف ــیل، زلزل ــه س از جمل

آشنا می شــوند. بحــران  در  ســریع تر 

 آمادگی برای مقابله با بحران
 درپاییز و زمستان 

شهرســتان  فرمانــداری  سیاســی اجتماعی  معــاون 
ــد  ــتگاه ها بای ــی دس ــز تمام ــال نی ــت: امس ــنجان، گف رفس
ــی  ــوادث احتمال ــا ح ــه ب ــرای مقابل ــل ب ــی کام ــا آمادگ ب

ه باشــند.  همرا
باقــری، معــاون سیاســی اجتماعــی فرمانــداری رفســنجان 
شهرســتان  بحــران  مدیریــت  ســتاد  جلســه  گفــت: 
رفســنجان بــا محوریــت موضــوع آمادگــی بــرای بارندگــی 
احتمالــی در پاییــز و زمســتان در شهرســتان در فرمانــداری 

برگزار شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بارندگــی پارســال کــه بــرای 
و  مدیریت شــد  خوبــی  بــه  نعمت بــود  رفســنجان 
دســتگاه های مختلــف درگیــر  بودنــد.وی افزود:امســال نیــز 
ــل  ــرای مقاب ــا آمادگــی کامــل ب ــد ب تمامــی دســتگاه ها بای

ــند. ــراه باش ــی هم ــوادث احتمال ــا ح ب
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شهرکرد

بیــکاری، مقولــه ای اســت کــه کــم و بیــش جوامــع 
مختلــف را درگیــر خــود کرده اســت، هرچنــد ایــن 
دولــت بــرای کاهــش آن در تــالش بــوده  و هســت، 
امــا اینکــه بــرای مهــار و یــا کاهــش نــرخ بیــکاری 
ــی  ــت، موضوع ــه کار گرف ــی ب ــه راه کارهای ــد چ بای
اســت کــه نــه تنهــا بــه تدبیــر و هوشــمندی دولــت 
بلکــه نیازمنــد همراهــی و همــکاری مــردم در 
اشــتغال زایی  و  طرح هــای کارآفرینــی  اجــرای 

بازمی گــردد.
هرچنــد بیــکاری در ســایر کشــورها تعاریــف خاص 
خــود را دارد، امــا مرکــز آمــار ایــران در نظــام 
آمارگیــری خــود بیــکار را ایــن گونــه تعریــف کــرده 
ــراد ۱۰ ســاله و بیشــتر  ــه تمــام اف ــکار ب اســت؛ بی
ــتغال  ــند )اش ــد کار باش ــه فاق ــود ک ــالق می ش اط
مزدبگیــری یــا خوداشــتغالی نباشــند(، آمــاده 
ــا  ــرای اشــتغال مزدبگیــری ی ــرای کار باشــند. )ب ب
خوداشــتغالی آمــاده باشــند( و جویــای کار باشــند 
ــتجوی  ــور جس ــه منظ ــخصی را ب ــای ش )اقدام ه
اشــتغال مزدبگیــری و یــا خوداشــتغالی بــه عمــل 
ــل  ــه دلی ــه ب ــرادی ک ــن اف آورده باشــند(و همچنی
ــه  ــت ب ــار بازگش ــا انتظ ــده و ی ــه کار در آین ــاز ب آغ
شــغل قبلــی، جویــای کار نبــوده،  ولــی فاقــد 
 کار و آمــاده بــرای کار بودنــد، بیــکار محســوب 

می شوند. 
بــر ایــن اســاس، مرکــز آمــار ایــران، نــرخ بیــکاری 
چهارمحــال و بختیــاری در تابســتان 9۶ را ۱۸.۳ 
درصــد اعالم کــرده کــه ایــن اســتان در مقایســه بــا 
ــرخ بیــکاری  اســتان های دیگــر، مقــام نخســت ن

را در کشــور بــه خــود اختصــاص داد. اگرچــه ایــن 
ــکاری تابســتان 95،  ــرخ بی ــا ن ــار در مقایســه ب آم
کاهــش ۱.5 درصــدی داشــته، امــا قرار گرفتــن در 
جایــگاه نخســت باالتریــن نــرخ بیــکاری در کشــور 
امــری نگران کننــده اســت کــه بیــش از هــر چیــز 
ــای  ــتان در بخش ه ــعه یافتگی اس ــدم توس ــر ع ب
ــر آسیب شناســی و  ــذارد و ب ــی گ ــف صحه م مختل

ــد دارد .  ــی تأکی ــن وضعیت ــی چنی علت یاب

ــر  ــزار نف ــاری بیــش  از   9۰۰ ه چهارمحــال و بختی
ــده  ــای ارائه ش ــاس آماره ــه براس ــت دارد ک جمعی
از ســوی اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــر در ســامانه  ــزار نف ــداد، ۴۳ ه ــن تع اســتان از ای
ــای کار هســتند. ــرده و جوی ــام ک ــت ن ــی ثب کاریاب
ــاون، کار و  ــرکل تع ــه مدی ــت ک ــی اس ــن درحال ای
رفــاه اجتماعــی چهارمحــال و بختیــاری، آمــار 
غیررســمی بیــکاری در اســتان را بیــش از ۶۰ هــزار 
نفــر اعالم کــرده و گفته اســت: هنــوز نمی تــوان 
ــکاران اســتان،  ــق و درســتی از تعــداد بی آمــار دقی

ــامانه  ــه در س ــراد ک ــدادی از اف ــرا تع ــرد، زی ارائه ک
ثبــت نــام کرده انــد، شــاغل شــده اند و هنــوز 
ــوی  ــده و از س ــت حذف نش ــا از لیس ــامی آنه اس
دیگــر افــراد بیــکاری نیــز هســتند کــه اعتقــادی بــه 
ثبــت نــام در ســامانه کاریابــی ندارنــد و تعــداد آنهــا 

ــت.  ــده اس ــکاران لحاظ نش ــف بی در ردی
تعــداد  دقیــق  احصــای  ســیدعباس جزایری، 
ــتای  ــروری و در راس ــری ض ــتان را ام ــکاران اس بی
و  دانســت  اســتان  کالن  برنامه هــای  تدویــن 
تصریح کــرد: در همیــن خصــوص درصــدد پایــش 
آمــار بیــکاران اســتان هســتیم و بــه زودی بــا 
آمــار و اطالعــات جدیــدی کــه از ســازمان تامیــن 
آمــار  می تــوان  دریافت می کنیــم،  اجتماعــی 

ارائــه داد. دقیق تــری 
ــی  ــاری ط ــال و بختی ــه چهارمح ــی ک ــا درحال ام
ســالهای اخیــر بــا دارا بــودن باالتریــن نــرخ بیکاری 
در رتبــه هــای نخســت تــا ســوم بیــکاری در کشــور 
جای گرفتــه، کمــک بــرای رفــع ایــن بحــران 
و بسترســازی بــرای رونــق اشــتغال در اســتان 
نظــر بــه  بدیهــی  امــری   از ســوی مســئوالن 
ــهم  ــه س ــد ک ــی اعالم ش ــه تازگ ــا ب ــد، ام می رس
ــه  ــارات اســتان از تســهیالت اشــتغال فراگیر ب اعتب
نصــف رســیده و درحالــی کــه بــرای اســتان ۸ هزار 
ــده بود،  ــه ش ــهیالت در نظر گرفت ــال تس ــارد ری میلی
ــش  ــال کاه ــارد ری ــزار میلی ــه ۴ ه ــزان ب ــن می ای

یافته اســت.
ــاه اجتماعــی اســتان در  ــرکل تعــاون، کار و رف مدی
پاســخ بــه چرایــی ایــن اقــدام، گفــت: مهم تریــن 
دلیــل کاهــش دادن اعتبــارات اشــتغال فراگیــر 
ــی در جــذب تســهیالت بوده اســت. اســتان، ناتوان

ســیدعباس جزایری، افــزود: همــکاری ضعیــف 
بــه  تســهیالت  اعطــای  در  عامــل  بانک هــای 
ــا بخــش قابل توجهــی از  متقاضیــان سبب شــده ت
اعتبــارات جــذب نشــود و بــی شــک ایــن اعتبارات 
را در اختیــار اســتان هایی قرار می دهنــد کــه در 

عمل کرده انــد. موفق تــر  آن  جــذب 
ــان  ــه متقاضی ــرای نمون ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش
ــل  ــه معط ــت ک ــاه اس ــه م ــی س ــاغل خانگ مش

دریافــت تســهیالت هســتند.
ــدادی از  ــدگان تع ــه نماین ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــاغل  ــهیالت مش ــای تس ــل در اعط ــای عام بانک ه
فراگیــر، در نشســت اخیــر شــورای اشــتغال و 
ــون  ــه تاکن ــد ک ــتان عنوان کردن ــرمایه گذاری اس س
ــهیالت  ــای تس ــوص اعط ــکاری الزم را در خص هم

داشــته اند.
همیــن  در  اســتان  صــادرات  بانــک  نماینــده 
خصــوص گفــت: مشــکلی در پرداخــت تســهیالت 
ــه  ــا براســاس آنچــه ک ــم، ام ــان نداری ــه متقاضی ب
بایــد تدریجــی  ابالغ شــده اســت، پرداخت هــا 

انجام شــود.
معطل مانــدن  و  ناهماهنگی هــا  ایــن  به دنبــال 
سرپرســت  فراگیــر،  اشــتغال   طرح هــای 
پیشــتر،  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتانداری 

فرمانــداران شهرســتانهای 9 گانــه اســتان را مامــور 
معرفــی طرح هــا بــه بانک هــای عامــل اعــالم 
کــرد و بانک هــا را بــه پرداخــت ســریع تســهیالت 

. مکلف کــرد
وجــود  بــا  تصریح کــرد:   گودرز امیــری، 
گشــایش های خوبــی کــه در زمینــه تســهیالت 
اســت،  صورت گرفتــه  کشــور  در  اشــتغال زایی 
ــری  ــن ناهماهنگی هــا و پیگی ــه ســبب همی ــا ب ام
نکــردن امــور از ســوی مســئوالن مربوطــه، بــا 
ــن  ــته ایم از ای ــده ایم و نتوانس ــه ش ــکل مواج مش
فرصــت خــوب بــه نحــو مطلوبــی بهره بــرداری 

ــم. کنی
ــن  ــاری ضم ــال و بختی ــد چهارمح ــه نظر می رس ب
آنکــه از یــک محرومیــت تاریخــی رنج می بــرد 
و نبــود زیرســاخت ها در ایــن اســتان، زمینــه 
و  تولیــدی  واحدهــای  بــزرگ،  ایجــاد صنایــع 
طــرح هــای کشــاورزی پربــازده، توســعه مشــاغل 
ــه  ــش مواج ــا چال ــف را ب ــای مختل ــش ه در بخ
ــری  ــت در بهره گی ــف مدیری ــا ضع ــت، ام کرده اس
از ظرفیت هــای نســبی اســتان بــه ویــژه در بخــش 
گردشــگری و ناتوانــی در جذب تســهیالت مشــاغل 
ــق اقتصــادی و  ــه رون ــع دســتیابی ب ــر، موان فراگی
ــت.  ــدید کرده اس ــتان را تش ــدار در اس ــعه پای توس

 چهارمحال و بختیاری، ناتوان 
در جذب تسهیالت اشتغال زایی

ــال و  ــاده ای چهارمح ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
بختیــاری، گفــت: شــاخص های ایمنــی حمــل و نقــل در 
محورهــای مواصالتــی اســتان، بــه خصــوص درماه هــای 

پایانــی ســال ارتقــاء  داده می شــود.
ــه  ــان اینک ــا بی ــارس ب ــا ف ــو ب ــیدی، در گفت و گ احمد جمش
چهارمحــال و بختیــاری جایــگاه ویــژه ای در بحــث حمــل و نقل 
ــل  ــل و نق ــی حم ــاخص های ایمن ــرد: ش ــور دارد، اظهار ک کش
ــای  ــوص در ماه ه ــه خص ــتان ب ــی اس ــای مواصالت در محوره

ــود. ــاء داده می ش ــال ارتق ــای  س انته
ــل  ــداری و حم ــای اداره کل راه ــی از اولویت ه ــزود: یک وی اف
ــتر  ــم  آوردن بس ــال و بختیاری،فراه ــاده ای چهارمح ــل ج و نق
ــای  ــردم در جاده ه ــن م ــرور ایم ــور و م ــرای عب ــبی، ب مناس
ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــت.مدیرکل راه ــتان اس اس

چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه کســب رتبه ســوم 
کشــوری ایــن اداره کل در کاهــش تلفــات و ســوانح جــاده ای، 
اضافه کــرد: به منظور ارتقــای ایــن رتبــه برنامه ریزی، هماهنگی 
و اعمال نظارت مطلوب بر نحوه عملکرد شرکت هـا و مؤسسات 
بین  بــاری  و  نقل عمومی، مسافری  و  فعال در بخش حمل 
آمــوزش  آن هــا، گســترش  پوشش  زیــر  ناوگان  و  شهری 
سـطح  ارتقـای  راســتای  در  و  عمومــی  آگاهی ســازی   و 
رضـایــت مندی مــردم، اجــرای طرح هــای ایمنــی در دســتور کار 

ــه اســت. قرار گرفت
انجام شــده،  نظرســنجی های  در  ادامــه داد:  جمشــیدی 
مسافران چهارمحــال و بختیــاری، کمتریــن شــکایت را نســبت 
ــدم  ــوص ع ــور در خص ــر کش ــتان های دیگ ــافران اس ــه مس ب

حرکــت بــه موقــع اتوبوس هــای مســافربری داشــته اند.

ــر  ــدن 5۶۰ نف ــان، از کشته ش ــتان کرم ــس راه اس ــس پلی رئی
در تصادفــات  جــاده ای کرمــان، در هفت ماهــه نخســت ســال 
جــاری خبــر داد و گفــت: تعــداد کشته شــدگان تصادفــات 
جــاده ای نســبت بــه مــدت مشــابه سال گذشــته، بیــش از ۱۰۰ 

ــت.  ــته اس ــر، افزایش داش نف
در  تســنیم  بــا  گفت وگــو  در  نجفــی،  یوســف  ســرهنگ 
کرمــان، بــا اشــاره بــه اینکــه تصادفات جــاده ای، دالیــل 
عامــل  مهم تریــن  اظهار داشــت:  دارد،  زیــادی  و  متعــدد 
تصادفات جــاده ای، عامــل انســانی اســت.وی بــا اشــاره 
ــن  ــت قوانی ــدم رعای ــی و ع ــی، بی دقت ــه بی احتیاط ــه اینک ب
توســط راننــدگان، زمینه ســاز حــوادث رانندگــی می شــود،  
تصریح کــرد: هــر چنــد وضعیــت جاده هــا، وضعیــت خــودرو 
و عوامــل محیطــی هــم در میــزان تصادفــات موثر اســت، امــا 

ایــن عوامــل هــم بــه نوعــی در اختیــار راننــده هســتند.رئیس 
ــدی از  ــه بهره من ــان اینک ــا بی ــان،  ب ــتان کرم ــس راه اس پلی
جاده هــای خــوب و خودروهــای اســتاندار حــق مــردم اســت 
گفــت: استانداردســازی تمامــی معابــر، جاده هــا و خودروهــا 
بــه دلیــل هزینه بــر بــودن و گســتردگی اســتان کرمــان، 
ــدگان را  ــتر رانن ــه بیش ــن توج ــت و ای ــانی مقدور نیس ــه آس ب

می طلبــد.
وی بــا بیــان اینکــه در هفــت ماهــه نخســت ســال جــاری در 
جاده هــای بــرون شــهری اســتان، 5۶۰ نفــر در اثــر تصادفــات 
جــاده ای کشــته و نزدیــک بــه ســه هــزار نفــر مجــروح 
تصادفــات  کشته شــدگان  تعــداد  تصریح کــرد:  شــده اند، 
ــه مــدت مشــابه سال گذشــته، بیــش از  جــاده ای، نســبت ب

۱۰۰ نفــر افزایــش داشته اســت.

شــاپور کوهســتانی، در نشســت بــا مدیــرکل میــراث فرهنگــی، 
ــه  ــا اشــاره ب ــان، ب ــع دســتی و گردشــگری اســتان کرم صنای
ــه ویــژه شهرســتان جیرفــت،  ظرفیت هــای حــوزه هلیــل رود ب
در زمینــه باستان شناســی، اظهــار داشــت: دانشــگاه جیرفــت در 
ــی  ــته باستان شناس ــاد رش ــا ایج ــت ب ــتا توانسته اس ــن راس ای
همچنیــن  و  و کارشناسی ارشــد  مقطــع کارشناســی  دو  در 
جــذب اعضــای هیئت علمــی توانمنــد بســتری مناســب بــرای 

ــد. ــه فراهم کن ــتانی منطق ــدن باس ــه تم مطالع
ــی  ــای باستان شناس ــر گیری کاوش ه ــه از س ــه ب ــا توج وی ب
پیــش از تاریــخ در دشــت جیرفــت، پــس از یک دهــه و 
همــکاری دانشــگاه جیرفــت و اداره کل میــراث فرهنگــی، 
صنایع دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان در زمینــه ایــن 
ایــن  بــا  همــکاری  تفاهم نامــه  بیان داشــت:  کاوش هــا، 

اداره کل منعقــد و ایــن مهــم موجــب رونــق کاوش هــای 
باستان شناســی در دشــت جیرفــت می شــود، همچنیــن ایــن 
تفاهم نامــه در راســتای همکاری هــای بیــش از پیــش در ایــن 

زمینــه  امضا می شــود.
ــش  ــن همای ــه دومی ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــتانی ب کوهس
ــاه  ــران، آذر م ــرق ای ــوب ش ــی جن ــی باستان شناس بین الملل
ــح  ــود، تصری ــت، برگزار می ش ــگاه جیرف ــاری در دانش ــال ج س
کــرد: در ایــن همایــش ســه روزه آخریــن دســتاوردهای 
ــور  ــا حض ــران، ب ــرق ای ــوب ش ــه جن ــی منطق باستان شناس
از  خارجــی  و  داخلــی  ممتــاز  پژوهشــگران  و  اســتادان 
دورهــام  آمریــکا،  پنســیلوانیای  و  هــاروارد  دانشــگاه های 
انگلیــس، لیــون فرانســه، توبینگــن و فرانکفــورت آلمــان و ناپل 

ارائه می شــود. ایتالیــا  پــادوای  و 

شــهرکرد مرکــز اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــه عنــوان 
گزینــه پایتخــت کتــاب ایــران مطــرح شده اســت. 

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران، جــواد کارگــران مدیــرکل 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
ــه   ــوان گزین ــه عن ــهرکرد ب ــون ش ــش تاکن ــال پی از ٣ س
پایتخــت کتــاب ایــران مطــرح اســت و ســال گذشــته نیــز 
ایــن شــهر از طــرف ســازمان جهانــی یونســکو بــه عنــوان 

ــاب، معرفی شــد. شــهر خــالق کت
ــش از  ــن بی ــهرکرد در بی ــر، ش ــزود: در حال حاض وی اف
ــای  ــن گزینه ه ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن یکصــد شــهر ب

ــت. ــاب، مطرح اس ــت کت ــی پایتخ اصل
کارگــران،  اضافه کــرد: مســتندات توســعه و ترویــج 
کتــاب و کتاب خوانــی در ایــن شــهر در قالــب یــک کتــاب 

ــد. ــن خواهد ش ــه و تدوی ــع آوری، تهی جم
ــاب  ــعه کت ــامل توس ــتندات، ش ــن مس ــه داد: ای وی ادام
نشســت های کتاب خوانــی،  برگــزاری  و کتاب خوانــی، 
ــک  ــده در ی ــای چاپ ش ــداد کتاب ه ــان، تع ــداد مؤلف تع
ــه اســت. ــاب و کتابخان ــه کت ســال و دسترســی مــردم ب

ــی اســت  ــاب، عنوان ــی کت ــت: پایتخت جهان ــران، گف کارگ
ــه  ــکو ب ــی یونس ــازمان جهان ــرف س ــاله از ط ــر س ــه ه ک
شــهری کــه بیشــترین تــالش را در راســتای تقویــت 
جایــگاه کتــاب و ترویــج کتاب خوانــی انجام می دهــد، 

داده می شــود.
گفتنــی اســت: هــم اکنــون بیــش از ٥٠ کتابخانــه عمومــی 
ــا بیــش از ٢٣ هــزار عضــو  ــاری، ب در چهارمحــال و بختی

وجــود دارد.
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گروه استانها

مدیــرکل گمــرکات اســتان یــزد،  بــا اشــاره بــه ۱9 هــزار و ۲5۴ عــدد اظهارنامــه صادراتــی 
گمــرکات اســتان یــزد در شــش ماهه نخســت ســال جــاری، اظهار کــرد: عــراق، افغانســتان، 
ــی  ــای صادرات ــن مقصــد کااله ــد، گرجســتان و اســپانیا عمده تری ــه، هلن پاکســتان، ترکی
ــان اقتصــادی کشــور و  ــوان مرزب ــی ادامــه داد: گمــرک به عن ــزد اســت.مهرداد پیــر حیات ی
ــق سیاســت های  ــور تحق ــی به منظ ــاری و گمرک ــررات تج ــن و مق ــرای قوانی مســئول اج
کلــی نظــام به ویــژه اقتصــاد مقاومتــی و رفــع مشــکالت نظــام گمرکــی در دولــت تدبیــر و 

امیــد از گمرکــی ســنتی بــه گمــرک الکترونیــک تغییــر وضعیــت داده اســت.
ــارت  ــود و تســهیل تج ــزود: بهب ــک اف ــرک  الکترونی ــه دســتاوردهای گم ــاره ب ــا اش وی ب
و  تســهیل  فعالیت هــای  گمرکی و تجــاری،  سالم ســازی  و  شفاف ســازی  فرامــرزی، 
روان ســازی تجــارت را ازجملــه دســتاوردهای گمــرک الکترونیــک به ویــژه ســامانه 

ــرد. ــرزی، ذکر ک ــارت فرام ــد تج ــره واح ــی و پنج ــور گمرک ــمند ام هوش
ــازی  ــهیل و روان س ــرک تس ــه گم ــرد: برنام ــزد، تصریح ک ــتان ی ــرکات اس ــرکل گم مدی

فرآینــد تجــارت اســت بــه همیــن دلیــل ســامانه هوشــمند امــور گمرکــی و پنجــره واحــد 
ــه  ــون کلی ــده و اکن ــزد راه اندازی ش ــرک ی ــامانه های آن در گم ــرزی و زیرس ــارت فرام تج
ــس از  ــا پ ــور ت ــه کش ــل از ورود کاال ب ــرزی از قب ــارت فرام ــه تج ــوط ب ــای مرب فرآینده
ــر کاهــش  ــه عــالوه ب ــرار دارد ک ــزه ق ترخیــص کاال،  تحــت پوشــش سیســتم های مکانی

ــت. ــارت شده اس ــد تج ــفافیت در فرآین ــب ش ــا موج ــان و هزینه ه زم
ــور EPL ، اظهار کــرد:  ــری و رمــز عب ــام کارب ــه نحــوه دریافــت ن ــا اشــاره ب ــی، ب پیــر حیات
ــع  ــا ذینف ــل صاحــب کاال ی ــد تحوی ــه بای ــی اســت ک ــری شــش رقم ــک کد ره گی EPL ی
ــان  ــن زم ــد در کمتری ــکلی نداشته باش ــدارک مش ــناد و م ــه اس ــه درصورتی ک ــردد ک گ
ممکــن تحویــل ذینفعــان داده می شــود.مدیرکل گمــرکات اســتان یــزد، بــا بیــان ایــن کــه 
گمــرکات یــزد ازنظــر وزنــی هشــتمین گمــرک صادراتــی کشــور اســت، بیــان داشــت: در 
شــش ماهه نخســت ســال جــاری، صــادرات اســتان از حیــث ارزش ۱5 و ازنظــر وزن ۱۳ 

ــت. ــد یافته اس ــد رش درص
وی خاطر نشــان کــرد: در ایــن مــدت بیــش از یک میلیــون و 5۱ هــزار تــن کاال بــه ارزش 
۲۶۱ میلیــون دالر از گمــرکات یــزد بــه خــارج کشــور صادرشــده کــه در مقایســه بــا مــدت 
مشــابه در ســال گذشــته ازنظــر وزن ۱۳ و از حیــث ارزش ۱5 درصــد رشد داشــته اســت.

بــه گفتــه پیــر حیاتــی، عمده تریــن کاالهــای صادراتــی اســتان در ایــن مــدت را 
ســنگ مصنوعی،  ظروف شیشــه ای،  هیدروکربــن،  میل گــرد،  ســرامیک،  و  کاشــی 

اســت. شیشه ســاختمانی  و  اکســید مولیبدن  مصنوعات پالســتیکی، 

#خبر_ویژه

کوتاه از استان ها
 كشف كاالی قاچاق به ارزش

100 ميليون ريال
ــواع  ــی شهرســتان بروجــن از كشــف ان ــده انتظام فرمان
ــور  ــال، در مح ــون ری ــه ارزش ۱۰۰ ميلي ــاق ب كاالی قاچ

ــر داد. ــن، خب ــه بروج ــردگان ب ل
غالم علــی شــکری، اظهــار کــرد: در راســتای اجــرای 
طــرح تشــدید برخــورد بــا قاچاقچیــان کاال مامــوران 
نیــروی انتظامــی بــا هماهنگــی مقام قضائــی اقــدام بــه 
اجــرای عملیــات کنتــرل خودروهــای عبــوری حامــل کاال  

ــد. کردن
وی افــزود: در ایــن عملیــات مامــوران پاســگاه انتظامــی 
دوراهــان، یــک دســتگاه ســواری ســمند را متوقــف و در 
بازرســی از ایــن خــودرو ۲۰ عــدد باطــری خــودرو قاچــاق 

ــز دســتگیر کردند. ــده را نی کشــف و رانن
داد: در  ادامــه  بروجــن،  فرمانده انتظامــی شهرســتان 
در  بروجــن   ۱۲ ماموران کالنتــری  دیگــری  عملیــات 
ــتگاه  ــاور دو دس ــت  خ ــتگاه کامیون ــک دس ــی از ی بازرس
یخچــال فریــزر و یــک دســتگاه ماشین ظرف شــویی 
قاچــاق را کشــف و خــودرو و راننــده را بــه مقــر انتظامــی 

منتقل کردنــد.

ژیمناستیک کار کرمانی، صاحب 
مدال طال شد

ــی، در رقابت هــای  ــی، ژیمناســتیک کار کرمان مهــدی عطای
قهرمانــی  کشــور صاحــب مــدال طــال شــد.

رقابت هــای ژیمناســتیک هنــری قهرمانــی کشــور، بــا 
حضــور ۸۰ ورزشــکار در رده نوجوانــان و ۶۳ ورزشــکار در رده 
ــز برگزار شــد. ــی تبری ــه میزبان ــه مــدت دو روز ب ــان ب جوان

مهدی عطایــی،  رقابت هــا،  از  دوره  ایــن  پایــان  در 
ژیمناســتیک کار کرمانــی، موفق شــد در حرکات زمینــی 

خــود کنــد. آن  از  را  مدال طــال 

 برگزاری مسابقه »شعر انار« 
در چهارمحال و بختیاری 

هم زمــان بــا ســومین جشــنواره انــار دورک، مســابقه شــعر 
ــار، در چهارمحــال و بختیــاری، برگزار می شــود. ان

ــار،  ــوع ان ــا موض ــود را ب ــار خ ــد آث ــدان، می توانن عالقه من
ــعر نو و  ــزل، ش ــده، غ ــامل قصی ــعار آزاد، ش ــب  اش در قال
ســایر قالب های شــعری و اشــعار گویش بختیــاری بــه 

ــال کنند. ــنواره ارس ــه جش دبیرخان
مهلــت ارســال آثــار تــا ۳۰ آبــان  مــاه اســت کــه بــه ۳ نفــر از 
برگزیــدگان شــعر انــار، جوایــز نفیــس همــراه بــا تندیــس 

ــود. ــپاس، اهدا می ش ــوح س ــنواره و ل جش
ــد  ــات بیشــتر،  می توانن ــرای کســب اطالع ــدان ب عالقه من
بــه آدرس کانــال shernaghan۱ @ و یــا بــا شــماره تلفــن 

۰9۳۷۴۸5۶5۴۸ تماس بگیرنــد.

 دستگیری شکارچی غیرمجاز آهو
در منوجان 

رییــس اداره حفاظــت محیط زیســت شهرســتان منوجــان، 
از دســتگیری شــکارچی غیرمجــاز آهــو در ایــن شهرســتان 

خبر داد.
ســلمان کرمــی اظهار کــرد: هفتــه گذشــته از طریــق همیاران 
محیــط زیســت متوجــه شــدیم، شــکارچی غیرمجــاز یــک 
آهــو را بــا اسلحه شــکاری مــورد اصابــت گلولــه قــرار داده و 

آهــو بــا وجــود زخمــی شــدن فرار کــرده اســت.
وی ادامــه داد: شــکارچی غیرمجــاز، بــرای پیدا کــردن 
شهرســتان  طبیعــی  عرصه هــای  بــه  زخمــی  آهــوی 
منوجان)محــل شــکار( مراجعه کــرده اســت ولــی بــا 
اطــالع همیــاران پلیــس، یــک اکیــپ بــرای بررســی 

اعزام کردیــم. موضــوع 
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  مامــوران  وی گفــت: 
ــک شــکارچی غیرمجــاز  شهرســتان منوجــان از حضــور ی
ــن شهرســتان مطلع شــدند و از  ــی ای ــای طبیع در عرصه ه

طریــق دوربیــن شــکارچی را رصد کردنــد.

فرود 50 هزار پرنده   مهاجر آبزی به 
تاالب های چغاخور و گندمان

اســتان  بروجــن  زیســت  محیــط  حفاظــت  رئیــس 
چهارمحــال و بختیــاری، از فــرود بیــش از 5۰ هــزار پرنــده 
مهاجــر آبــزی و کنارآبزی، از کشــورهای شــمالی و ســیبری 
در  چغاخــور  و  بیت المللــی گندمــان  تاالب هــای  بــه 

ــر داد. ــن خب ــتان بروج شهرس
پدیــده  تاثیــر  اظهار کــرد:  منصــوری   مرتضــی 
سرد شــدن  و  هم جــوار  اســتان های  در  خشک ســالی 
تــا  موجب شــده  کشورهای شــمالی،  زیســتگاه های 
ــه ایــن ــدگان مهاجــر در اواســط پاییــز ب  ایــن تعــداد از پرن

ــواده  ــدگان را از خان ــن پرن ــد.وی ای ــا مهاجرت کنن  تاالب ه
اگــرت،  حواصیــل،  ُدرنــا،  غاز خاکســتری،  اردک هــا، 
اکــراس، خــروس کولــی و چنگرهــا دانســت و گفــت: ایــن 
 پرنــدگان تــا فصــل ســرما و یخبنــدان در تاالب هــای 

بین المللی گندمان و چغاخور حضور دارند.

 کاهش 40 درصدی برداشت انار 
در اردکان

انــار  برداشــت  اردکان، گفــت:  جهاد کشــاورزی  مدیــر 
ــی  ــال زراع ــه س ــبت ب ــد نس ــتان ۴۰ درص ــن شهرس در ای
ــش  ــت کاه ــدی عل ــا احم ــش دارد .علیرض ــته کاه گذش
تولیــد محصــول را سرمای شــدید فصــل پاییــز ســال 
نوســانات  و  جــاری  ســال  بهــاره  ســرمای  گذشــته، 
 دمایــی اعالم کــرد ،کــه در بخــش عقــدا، نمــود بیشــتری 

داشته است.
بــه گفتــه وی انــار اردکان، ســطحی بالــغ بــر ۷5۰ هکتــار را 
پوشــش داده کــه از چندیــن لحــاظ، حائز اهمیــت اســت .

مدیــر جهاد کشــاورزی اردکان، بــا بیــان اینکــه واقع شــدن 
بخــش عقــدا در شهرســتان و شــهرت جهانــی انــار باغــات 
ایــن منطقــه، لــزوم حفــظ و حراســت از ایــن گونــه جهانــی 
ــت  ــل برداش ــروع فص ــا ش ــرد: ب ــد، تصریح ک را مهم می کن
ــت  ــرای برداش ــداران ب ــوی باغ ــتان و تکاپ ــار در شهرس ان
ــش از ۶۷۰۰  ــود، بی ــی  می ش ــش، پیش بین ــترنج خوی دس

ــار از باغــات برداشــت گردد. ــن ان ت
مدیترانــه ای  مگــس  آفــت  خســارت  اظهار کــرد:  وی 
ــی  ــی تقریب ــه ارزش ــد ب ــر ۱5 درص ــغ ب ــارتی بال ــز خس نی
۱۲ میلیــارد ریــال بر جــا  گذاشــته کــه مزیــد بر علــت 

شده اســت.

،،
تســهیالت  جــذب  در   ناتوانــی 
ــه  اشــتغال زایی در کنــار بــی توجهــی ب
و  چهارمحــال  نســبی  ظرفیت هــای 
بختیــاری، موجــب شــده تا این اســتان 
در رتبــه نخســت آمــار بیــکاری کشــور 

قــرار گیــرد.

 آیــت هللا ســیدیحیی جعفــری، در دیــدار بــا 
ــتان  ــاب در اس ــه کت ــاالن عرص ــئوالن و فع مس
کرمــان بــه مناســبت هفتــه کتــاب و کتابخوانــی، 
اظهــار داشــت: روحانیــت هیــچ وقــت بــه عــدم 
اســتفاده از فضای مجــازی بــه طــور مطلــق 
فضــا  ایــن  بایــد  امــا  اســت،  توصیه نکــرده 

ساماندهی شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز عوامــل انحــراف 

در جامعــه زیــاد اســت، گفــت: از طریــق فضــای 
ــه و  ــه جامع ــترده ای علی ــه گس ــازی، هجم مج

خانواده هــا ایجاد شــده اســت.
بــا  کرمــان  اســتان  در  ولی فقیــه  نماینــده 
ــه  ــی علی ــگ نرم ــمن جن ــه دش ــه اینک ــاره ب اش
ــیار  ــه بس ــن توطئ ــرده و ای ــور را راه اندازی ک کش
ــه ایــن نتیجــه  جــدی اســت، افــزود: دشــمن ب
ــی  ــچ موفقیت ــگ ســخت هی ــه در جن  رســیده ک

ــب  ــه مرات ــرم ب ــگ ن نخواهد داشــت و خطــر جن
ــت. ــخت اس ــتر از جنگ س بیش

ــد  ــگ بای ــن جن ــه در ای ــه هم ــان اینک ــا بی وی ب
ــد، خاطر نشــان کــرد:  ــه وظایــف خــود عمل کنن ب
در مقطــع بســیار خطرناکــی زندگی می کنیــم 
ــد و  و اگــر توقــع داریــم جامعــه مــا ســالم بمان
فرزندان مــان آســیب نبینند بایــد از آن هــا بــه 

خوبــی مراقبت کنیــم.

ــول  ــه تح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب ــت هللا جعف آی
ــالب در  ــر معظــم انق ــد رهب ــورد تاکی ــن م بنیادی
ــود  ــه ش ــدی گرفت ــد ج ــرورش بای ــوزش و پ آم
ــت  ــواده در تربی ــه و خان ــاد مدرس ــت: دو نه گف

ــتند. ــذار هس ــیار اثرگ ــور بس ــده کش ــل آین نس
ــد  ــرورش بای ــوزش و پ ــه آم ــان اینک ــا بی وی ب
ــی داشــته باشــد  ــه عملیات ــه برنام ــن زمین در ای
افــزود: دوره شــالق و تنبیــه بدنــی گذشــته و ایــن 
ــد  ــت مفی ــم و تربی ــرای تعلی ــی ب ــکار خوب راه
نیســت و بایــد بــا جلســات مشــترک بیــن 
ــت را  ــم و تربی ــای تعلی ــواده فض ــه و خان مدرس

ــا داد. ارتق

امــام جمعــه کرمــان بــا تأکیــد بــر ترویــج 
جامعــه،  در  و کتاب خوانــی  فرهنــگ کتــاب 
ظریــف  مســئله  کتاب خوانــی،  تصریح کــرد: 
ــرای  ــاب ب ــه کت ــد مطالع ــت و بای ــی اس و دقیق
دانش آمــوزان در مدرســه و فرزنــدان در خانــواده 
شــیرین بــه نظــر برســد.وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
متأســفانه ســاعت ها وقــت فرزنــدان در فضــای 
مجــازی تلف می شــود، افــزود: رهبــر معظــم 
انقــالب بــا اســتفاده بهینــه از وقــت خــود و 
ــا  ــر م ــه نظ ــه ب ــاعت هایی ک ــع س ــن رب در همی
ــد و  ــاب مطالعه کردن ــد کت ــا جل ــد، صده نمی آی
ــتند. ــه هس ــن زمین ــو در ای ــن الگ ــان بهتری ایش

نماینده ولی فقیه در استان کرمان: 

آزادی فضای مجازی، میدانی برای جنگ نرم دشمن شده است
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مســئول آموزش کمیتــه  کشــوری تجویــز و مصــرف منطقــی 
دارو، گفــت: در بحــث بیمــاران ســرپایی، پزشــکان در جزیــره 
 خــود و داروخانه هــا هــم در جزیــره خــود هســتند و میــان 

آن ها همگونی وجود ندارد. 
ــا حضــور در برنامــه نبــض  دکتــر نوشــین محمدحســینی ب
شــبکه خبر دربــاره تجویــز دارو و اســتانداردهای آن در جهــان، 
ــد تشــخیص درست باشــد.  ــز دارو بای اظهارداشــت: در تجوی
بیشــتر بیمارانــی کــه بــه پزشــک مراجعه مــی کنند، اگــر دارو 
ــده  ــا انجام نش ــرای آن ه ــد کاری ب ــود، فکر می کنن تجویزنش
اســت.وی بــر ضــرورت پیگیــری تجویــز منطقــی دارو بــرای 
بیمــاران تاکید کــرد و افــزود: گاهــی بــرای یــک بیمــار یــک 
قلــم دارو هــم زیــاد اســت ولــی گاهــی بــرای یــک بیمــار 
ــوع  ــه بیمــار و ن ۱۰ قلــم دارو منطقــی اســت، ایــن بســته ب

بیمــاری، متفــاوت است.محمدحســینی، ادامــه داد: تجویــز 
ــان  ــار و دوره درم ــاز بیم ــاس نی ــر اس ــد ب ــی دارو بای منطق
باشــد، منطــق ایــن اســت کــه بــر اســاس پروتکل درمانــی و 

تشــخیص بیماری، دارو تجویز شــود.
وی گفــت: بــر اســاس تحقیقات جهانــی، ۵۰ درصــد از 
ــده آل نیســت. داروهایــی کــه تجویز می شــود، مناســب و ای

مســئول آمــوزش کمیتــه کشــوری تجویــز و مصــرف منطقی 
ــی  ــکان جابه جای ــا ام ــوم از داروه ــک س ــه داد: ی دارو ادام
ــرای  ــت ب ــای درس ــکان، راهنم ــد پزش ــا ۶۰ درص دارد. تقریب
بنابرایــن  ارائه نمی دهنــد،  بیمــار  بــه  را  دارو  از  اســتفاده 
همچنیــن  و  مصــرف  دوره  زمــان،  بیمــار  ممکن اســت، 
درمــان  در  عــوارض  رعایت نکنــد کــه  را  دارو  نگهــداری 

ایجاد شــود.

ــد چــرب، اظهارداشــت:   ــا کب ــاط  ب ــودازی، در ارتب حســین ف
ــرای  ــدن ب ــر ب ــی بســیار موث ــر و صاف ــوان فیلت ــه عن ــد، ب کب
ــل  ــه مــواد قاب جــذب مــواد مضــر غذایــی و تبدیــل آن هــا ب
هضــم و مفید اســت و نقــش به ســزایی در سیســتم گــوارش 
ایفا مــی کنــد، لــذا مراقبــت جهــت حفــظ ســامت آن بســیار 

ضــرورت دارد.
وی افــزود:  کاهــش مصــرف گوشــت چربــی و مــواد قنــدی، 
جایگزینــی گوشــت بــا ســویا، جایگزینــی شــام بــا  ســاالدی 
ــرب، تربچــه، ســرکه، ســیب،  ــو، ت ــم، کاه ــج، کل شــامل هوی
ــیر،  ــتر از س ــتفاده بیش ــذا، اس ــن غ ــوردن بی ــز از آب خ پرهی
ــازه جهــت حفــظ ســامت اهمیــت دارد. ــاز، ســبزیجات ت پی

دبیــر انجمــن رادیوتراپــی و آنکولــوژی ایــران عنوان کــرد: 
ــه،  ــی روزان ــم غذای ــیب در رژی ــرش و س ــتفاده از لیموت اس

کاهــش تدریجــی وزن و ورزش روزانــه در مقابلــه بــا بیمــاری 
کبــد بســیار مفیــد اســت و توصیه می شــود همــه افــراد ایــن 

ــد. ــود قرار دهن ــی خ ــه زندگ ــول را در برنام اص
ــر اســتفاده از ظــروف  ــا تأثی ــاط ب ــه در ارتب ــودازی،  در ادام ف
ــا  ــه تفلون ه ــی ک ــت: از آن جای ــرطان گف ــروز س ــون، در ب تلف
ــه صــورت  ــه ب ــد ک ــه شــمار می آین ــروه پاســتیک ب جــزو گ
در  فلــزی کشیده می شــود،  ظــروف  روی  بــر  ســطحی، 
حــرارت از ظــرف جدا شــده و بــه مــرور زمــان بــه وســیله غــذا 
ــروز  ــرای ب ــه ای، ب ــدت زمین ــوند و در درازم ــدن می ش وارد ب

ســرطان هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه اســتفاده از  ظــروف روحــی و آ لومینیــوم 
نســبت بــه ظــروف تفلــون ارجحیــت دارد، تصریح کــرد: ایــن 

ــا آب نیــز دفع می شــوند.  ــوع فلــزات ســبک هســتند و ب ن

 تجویز دارو برای بیماران سرپایی در کشور 
»جزیره ای« است

دبیر انجمن رادیوتراپی و آنکولوژی ایران:

از ظروف تفلونی برای پخت غذا استفاده نکنید

کنترل فشارخون با ادویه درمانی
جایگزین هایــی  می تــوان  آن  از  ناشــی  عــوارض  و  نمــک  حــذف   بــرای 

خوش طعم، پیدا کرد و به این ترتیب از طعم لذیذ خوراکی ها لذت برد.
هســتند،  فشــارخون باال  بیمــاری  بــه  مبتــا  افــراد  بــه  کارشناســان 
ــل  ــود از فلف ــی خ ــم غذای ــک در رژی ــرف نم ــای مص ــه ج ــد ب توصیه می کنن
ــا  ــاس پژوهش ه ــی استفاده کنند.براس ــیت غذای ــتن حساس ــورت نداش درص
ــب  ــن ترتی ــه ای ــذارد و ب ــز می گ ــر مغ ــک ب ــابه نم ــری مش ــل، اث ــرف فلف مص
ــد و فشــارخون او  ــک پیدا نمی کن ــه مصــرف نم ــی ب ــل چندان ــر تمای ــرد دیگ ف

. نــد بت می ما ثا
ــت و  ــا در دنیاس ــن بیماری ه ــی از خطرناک تری ــاال یک ــارخون ب ــاری فش بیم
ــه بیماری هــای قلبــی عروقــی، ســکته مغــزی و حتــی  ســبب ابتــای فــرد ب
ــی،  ــت رژیم غذای ــتفاده از رعای ــا اس ــاری ب ــن بیم ــرل ای ــود، کنت ــرگ می ش م

درمــان دارویــی و اصــاح ســبک زندگی انجام می شــود.
براســاس آمار هــا تنهــا درکشــور آمریــکا بیــش از ۷۵ میلیــون نفــر بــه بیمــاری 
فشــارخون بــاال مبتا هســتند و کارشناســان هشــدار می دهند کــه ایــن بیمــاری 
رونــد افزایشــی در دنیــا دارد و ســازمان بهداشــت جهانی در تــاش بــرای کنتــرل 

بیمــاری در کشــور های مختلــف اســت.

تحقیــق در زمینــه اثــر مصــرف فلفــل بــر کاهــش فشــارخون توســط دانشــمندان 
ــد  ــان دریافتن ــت. کارشناس ــده اس ــن انجام ش ــور چی ــگ در کش ــگاه چانگین دانش
کپسایســین موجــود در فلفــل،  بــر اشــتها و مــذاق افــراد اثــر می گــذارد و می توانــد 

ســبب کاهــش تمایــل آن هــا بــه مصــرف نمــک شــود.
در پژوهشــی همســو دانشــمندان دریافتنــد افــرادی کــه بــه طعــم غذا هــای تنــد 
عاقه دارنــد دارای فشــار خــون متعادلــی هســتند و درصــد ابتــا بــه بیماری هــای 

قلبــی عروقــی و یــا ســکته قلبی و مغــزی در آن هــا کمتــر اســت.
شــهر خبــر، نوشــت؛ از جملــه دیگــر عامل هــای افزایــش فشــارخون، کمبــود مــاده 
معدنــی منیزیــم دربــدن اســت، درصــورت کاهــش ایــن مــاده دربــدن بــا نظــارت 
پزشــک می تــوان از مکمل هــای تقویتــی یــا خوراکی هــای حــاوی آن ماننــد 
تخمه کــدو، بادام هنــدی، شــکات تلخ، تخم کتــان، جوانه گنــدم، مــوز، گــردو، 

ــتفاده کرد. ــی، اس ــد و کلم بروکل ــره، کنج ــه، زی ــفناج، بامی ــا، اس لوبی
ــزان  ــر می ــن براب ــردم، چندی ــط م ــک توس ــرف نم ــزان مص ــا می ــون در دنی اکن
دوز مجــاز آن اســت و ایــن باعث می شــود تــا افــراد در معــرض ابتــا بــه 
ــان  ــته باشند.کارشناس ــاال قرار داش ــارخون ب ــه فش ــف از جمل ــای مختل بیماری ه
توصیه می کنند،افــراد مصــرف انــواع فلفــل را در رژیــم غذایــی خــود داشــته 
باشــند، زیــرا ســبب تنظیــم فشــارخون و نیــز جلوگیــری از ابتــا بــه بیماری هایــی، 

ــود. ــرطان می ش ــز س ــک و نی ــندرم متابولی ــت، س ــون دیاب ــون چ چ

علیرضــا اخویــن، متخصــص قلــب و عــروق 
در گفت وگــو بــا باشــگاه خبرنــگاران جــوان 
از  نــوزاد  در  مرگ ومیــر  گفــت: کاهــش 
سیاســت های وزارت بهداشــت اســت کــه 
تاکنــون موفــق بــوده، امــا بحــث  مشــاوره 
از  پیــش  عــروق  و  قبــل  بیماری هــای 
بــارداری همچنیــن در زنــان بــا بیماری هــای 
ــد ــه نبای ــت ک ــی اس ــی از ضرورت های  قلب

 آن هارا فراموش کرد.
و  زن بــاردار  فیزیولــوژی  داد:   ادامــه  وی 
بــا  بنابرایــن  متفاوت اســت،  غیر بــاردار 
بیماری های قلبــی  عــوارض  بــه  توجــه 
بیماری هــای  بیمارانــی کــه ســابقه  بــه 

ــش  ــا پی ــم ت ــد می کنی ــد، تأکی ــی دارن قلب
از بــارداری بــا متخصــص قلــب و عــروق و 
ــان  ــان و زایم ــا متخصــص زن ــان ب هــم زم

داشته باشــند. مشــاوره 
بــه  مــا  توصیــه  اظهار کــرد:  اخویــن 
خانم هایــی کــه قصــد بــارداری دارنــد، 
ایــن اســت کــه قبــل از حاملگــی مشــاوره 
ــا  ــند ت ــدن را داشته باش ــوم ب ــامت عم س
و  نشــوند  پر خطــر  درگیــر حاملگی هــای 
جامعــه شــاهد تولــد نــوزادی ســالم باشــد.

بــا   مواجــه  در  پزشــکان  بیان کــرد:    وی 
ــن  ــارداری، ممک ــان ب ــادر،  زم ــر در م خط
ــد  ــرد ندهن ــه ف اســت اجــازه حاملگــی را ب

را   پزشــکان  توصیــه  ایــن  نبایــد  کــه 
مقطعــی تلقی کــرد بلکــه بــا توجــه بــه 
عــوارض بیماری هــای قلبــی و عروقــی، 
ــی و  ــت زندگــی در بیماران قلب کاهــش کیفی
ــن بیمــاران  عروقــی و ســایر عــوارض در ای
ــی  ــاری قلب ــک بیم ــی ی ــم بالین ــد عائ بای
در  خانم هــا  تــا  داد  قــرار  نظــر  مــد  را 
ــدد و  ــوارض متع ــر ع ــارداری درگی ــن ب حی

خطرناکــی نشــوند.
ســه ماهــه دوم بــارداری در بیمــاران قلبــی 

نیازمنــد مداخلــه زودهنــگام اســت.
قلــب  بیماری هــای  متخصــص  ایــن 
آرام،  محیــط  ایجــاد  گفــت:  عــروق  و 
تغذیــه، ورزش و ســبک زندگی ســالم از 
ــث  ــواره در بح ــه هم ــت ک ــی اس توصیه های
توصیــه  افــراد  تمامــی  بــه  پیشــگیری 

دوره هــای  بــه  توجــه  بــا  و  می شــود 
مختلــف حاملگــی، ســه مــاه دوم بــارداری 
ــاران  ــان در بیم ــد از زایم ــای بع و مراقبت  ه
نیازمنــد  اســت کــه   از مــواردی  قلبــی 

ــود  ــای خ ــگام و مراقبت ه ــه زودهن مداخل
ــت. ــراد اس اف

ــد  ــای بع ــا و مراقبت ه ــرف داروه وی، مص
ــان  ــد در زن ــد از تول ــه بع ــا ۶ هفت ــد ت از تول
مبتــا بــه بیمــاری قلبــی را موضوعــی جدی 
ــن  ــرای ای ــی  ب دانســت  و در مشــاوره قلب

تأکید کــرد. گروه هــا 
اخویــن، تصریح کــرد: رســالت ســامت 
متولیــان  بــا  اول  گام  در  نــوزاد  و  مــادر 
در  فرهنگ  ســازی  امــا  اســت  ســامت 
ــه  ــبت ب ــان نس ــی زن ــه و آگاه ــن عرص ای
بــارداری  از  قبــل  مشــاوره های پزشــکی 
امیدواریــم  اســت.  مهــم  موضوعــی 
ایــن  در  فرهنگ ســازی  توســعه  شــاهد 
 عرصــه و تولــد نوزادان ســالم در جامعــه 

باشیم.

#طب_سنتی

سالمت6

توصیه هایی برای خانم های در آستانه بارداری
عوارض خطرناک بارداری برای بیماران قلبی 

تازههایپزشکی
درمان آلزایمر با نوشیدن 

یک ترکیب معجزه گر
محققــان دانشــگاه MIT ماساچوســت پــی برده انــد، 
ترکیــب مغــذی موســوم بــه Souvenaid دارای پتانســیل 
ــیدنی  ــر،  نوش ــاری آلزایم ــرفت بیم ــد پیش ــش رون کاه
آلزایمــر  ریشــه ای  علــت  درمــان  بــا   Souvenaid
اســت،  ســیناپس های مغزی  نابــودی  از  ناشــی   کــه 

عمل می کند.
ایــن نوشــیدنی غلیــظ شــبیه ماســت حــاوی اســیدهای 
چــرب امــگا۳ موجــود در ماهی هــای چــرب نظیــر؛ 
ــن  ــاال ویتامی ــا دوز ب ــراه ب ــی هم ــال مخال ــالمون و خ س
B، C ،B۱۳ و E اســت.این ترکیــب موجــب افزایــش تولید 
ســیناپس های جدیــد شــده و ارتبــاط بیــن مناطــق مغــز 
ــود  ــب موجــب بهب ــد، بدین ترتی را بازســازی و ترمیم می کن

ــود. ــناختی، می ش ــای ش ــایر عمل کرده ــه و س حافظ
ــه  ــد، ب ــول انجامی ــه ط ــاه ب ــه ۲۴ م ــد ک ــه جدی در مطالع
ــه  ــر در مراحل اولی ــه آلزایم ــا ب ــار مبت ــش از ۳۰۰ بیم بی
ــا  ــا دارونم ــیدنی Souvenaid ی ــی نوش ــور تصادف ــه ط  ب

داده شد.
محققــان دریافتنــد بیمــاران دریافت کننــده Souvenai،در 
مقایســه بــا گــروه دارونمــا شــاهد ۴۵ درصــد زوال 

ــد. ــری بودن ــناختی کمت ش

روابط گرم و صمیمانه،  بهترین 
تقویت کننده حافظه سالمندان

داشــتن روابــط گــرم و حمایتــی افــراد ســالمند بــا یکدیگر 
موجــب می شــود، زندگــی بــرای ســالمندان اســترس 

ــد.  ــری داشته باش ــی کمت روان
ــد،  ــیکاگو دریافتن ــترن ش ــورث وس ــگاه ن ــان دانش محقق
افــراد »سوپرســالمند« کــه ۸۰ ســال بــه بــاال ســن دارنــد و 
دارای قــدرت حافظــه نظیــر افــراد ۵۰ تا ۶۵ ســال هســتند، 
ــران  ــه دیگ ــبت ب ــتری نس ــت بیش ــط مثب ــاال رواب احتم
 دارند.امیلــی راگالســکی، سرپرســت تیــم تحقیــق، در

 این بــاره می گویــد: »یــک توضیــح ایــن اســت کــه  
 حفــظ روابــط دوســتانه، مغــز را فعــال نگه  مــی دارد. 
ــالم  ــک ورزش س ــد ی ــتانه را همانن ــط دوس ــوان رواب می ت

ــرد.« ــز تصور ک ــرای مغ ب
ایــن مطالعــه اثبات نکــرده  اســت کــه روابــط مثبــت 
موجــب بهبــود حافظــه مــی شــود امــا ایــن امــکان وجــود 

دارد کــه ارتباط شــان بســیار پیچیده باشــد.
ــرد سوپرســالمند را  ــق، ۳۱ ف ــم تحقی ــه، تی ــن مطالع در ای
بررســی کردند کــه دارای حافظــه منحصربــه فــردی نســبت 
ــاالی ۸۰  ــرکت کنندگان،  ب ــی ش ــان بودند.تمام ــه سن ش ب
ســال بــوده،  مهارت هــای حافظه شــان هماننــد افــراد 
ــای  ــن مهارت ه ــل میانگی ــود، و حداق ــال ب ــا ۶۵ س ۵۰ ت
ــتند.محقان  ــاال را داش ــه ب ــال ب ــرد ۸۰ س ــک ف ــری ی فک
ــر، ــاال دیگ ــه ب ــال ب ــالمند ۸۰ س ــا ۱۹ س ــراد را ب ــن اف  ای

و  حافظــه  مهارت هــای  میانگیــن  مقاســیه کردند کــه 
فکری شــان مناســب بــا ســن خودشــان بــود.

محققــان دریافتنــد، شــرکت کنندگان سوپرســالمند، دارای 
ــد کــه خودشــان آن را  ــا افــراد دیگــر بودن روابــط مثبــت ب
ــد. ــی کردن ــاد تعریف م ــل اعتم ــرم و قاب رضایت بخــش، گ

تغذیه
با این غذاها، درد مفاصل را 

کم کنید
ــد  ــگاه Odisha در هن ــان دانش ــد محقق ــات جدی مطالع
ــی در  ــیار مهم ــش بس ــی نق ــم غذای ــان می دهد، رژی نش
ــد دارد  ــت روماتویی ــاب و درد ناشــی از آرتری کاهــش الته
ــل،  ــار، غات کام ــک، ان ــو خش ــبز،  آل ــای س ــرف چ و مص
زنجبیــل، زردچوبــه، بلوبــری و روغــن زیتــون منجــر 
بــه کاهــش درد مفصلــی، ســفتی و خشــکی مفاصــل 

می شــود.
 آرتریــت )التهــاب مفاصــل( بــه التهــاب دردنــاک در ناحیه 
مفاصــل گفته مــی شــود کــه یکــی از بزرگتریــن معضاتــی 
ــا  ــا گذشــت ســن ب ــه مــرور زمــان و ب ــراد ب اســت کــه اف
از  ناشــی  دردهــای  شــایع ترین  مواجه می شــوند.  آن 
ــت  ــرات و دس ــتون فق ــن، س ــو، لگ ــی زان ــروز در نواح  آرت

دیده می شود.
اســتئوآرتریت )آرتــروز(، آرتریــت روماتوییــد، آرتریــت 
عفونــی، ورم مفاصــل پســوریاتیک و نقــرس، پنــج گــروه 
عمــده آرتریــت محسوب می شــوند. آرتــروز شــایع ترین 
نــوع آرتریــت اســت. ایــن التهــاب دردنــاک ســبب تــورم 
ــه  ــوال در ناحی ــود و معم ــت مفاصل می ش ــال حرک و اخت
ــت.  ــتر اس ــا، بیش ــتون مهره ه ــن و س ــو، لگ ــت، زان دس
ــه وزن، ســن و آســیب دیدگی مفاصــل،   ســه عامــل اضاف
ــروز هســتند. اســتفاده از دارو،  ــروز آرت ــل ب ــن دلی مهم تری
ــود. ــی توصیه می ش ــل جراح ــاد، عم ــوارد ح ورزش و در م

کنتــرل  در  غذایــی  رژیــم  نشــان می دهد،  مطالعــات 
ــه ای  ــی مدیتران ــم غذای ــری دارد. رژی ــت نقــش موث آرتری
ــون و  ــن زیت ــل، روغ ــوه، آجی ــبزیجات و می ــامل س )ش
ماهــی( و اجتنــاب از ســیگار و الــکل بــرای بیمــاران مبتــا 
ــاوی  ــی ح ــواد غذای ــت. م ــده اس ــت توصیه ش ــه آرتری ب
ــای  ــت و مکمل ه ــد ماس ــک مانن ــای پروبیوتی باکتری ه

ــتند. ــاران موثر هس ــش درد بیم ــز در کاه ــی نی غذای
ــروز  ــری از ب ــرای جلوگی برخــی از توصیه هــای پزشــکان ب

آرتــروز عبارتنــد از :
• ورزش منظم روزانه به مدت حداقل ۳۰ دقیقه

• انجام حرکات کششی در طول روز
• اجتناب از حمل اشیای سنگین

• استفاده از تشک طبی و استاندارد
• اجتناب از نشستن طوالنی مدت مقابل رایانه

• پوشیدن لباس گرم در روزهای سرد
• نوشیدن مقدار کافی آب در روز

• درمان انواع کم خونی
• آگاهی از عایم آرتروز
• خوردن صبحانه کامل

• کنترل استرس
• خواب کافی

• محافظت از مفاصل
انــواع  کلم بروکلــی،  نخود فرنگــی،  کــدو،   حبوبــات، 
ــنجد،  ــی، س ــواع ماه ــگا ۳، ان ــید چرب ام ــبزی ها، اس س
ذرت،  ســیب زمینی،  لبنیــات،  بــادام،  گــردو،  خربــزه، 
آنانــاس، انگــور، قرمــز، توت فرنگــی، هلــو، تمشــک، انبــه، 
ــی  ــی، کنجــد و ســیاه دانه مواد غذای ــال، طالب ــوی، پرتق کی
مفیــد در درمــان آرتریــت هســتند.نتایج ایــن مطالعــه در 
نشــریه Frontiers of Nutrition منتشر شــده اســت.

زیبایی
ترفندهای مراقبت از موهای خشک 

در زمستان
 این روزهــا محصــوالت مراقبــت از مــوی بســیاری در 
ــه  ــل تهی ــف در دســترس و قاب فروشــگاه های مختل
هســتند کــه مصــرف برخــی از آن هــا می توانــد بــرای 
ــد  ــیار مفی ــتان، بس ــا در زمس ــکی موه ــان خش درم
و ســودمند باشــد. بــا ایــن وجــود، راه حل هــای 
خانگــی موثــری هــم وجــود دارد کــه می تواننــد 
باعــث رشــد بیشــتر موهــا شــوند و هم زمــان آن هــا 

ــد.  ــرم کنن را درخشــان و ن
ــا اســتفاده از ایــن راه حل هــای خانگــی  می توانیــد ب
و ســاده بــرای ســالیان دراز موهایــی طبیعــی و 
جــذاب داشته باشــید. پــس بــرای حفــظ رطوبــت و 
ــن  ــا از ای ــت بیشــتر از موهــا ســعی کنید حتم مراقب
دســتورهای خانگــی، اســتفاده کنیــد و اطمینــان 
ــان  داشته باشــید بیشــترین نتیجــه ممکــن را برای ت

خواهند داشــت. 
 در ادامــه بــا برخــی از ایــن راه کارهــای موثــر و 
بزرگــی  مصرف شــان کمــک  مورد اطمینــان کــه 
 بــرای رشــد و پرپشــتی موهای تــان خواهند بــود،

آشنا می شوید.
 ماساژ با استفاده از کره 

ــی  ــاده خانگ ــان س ــن درم ــا از ای ــعی کنید حتم س
اســتفاده کنید. می توانیــد موهــای خشــک، شــکننده 
ــدار  ــا مق ــتفاده از تنه ــا اس ــود را ب ــیب دیده خ و آس

ــد.  ــر کنی ــراق و خوش ظاه ــره ب ــی ک کم
و  دهیــد  ماســاژ  موهــای خشــک  روی  را  کــره 
ــای  ــی موه ــام تمام ــک کاه حم ــتفاده از ی ــا اس ب
ســرتان را بپوشــانید، نیــم ســاعت صبر کنیــد و بعــد 
موهای تــان را خــوب بشــویید تــا همــه کره هــا 

پاک شــود. 
 نرم کردن موها با استفاده از روغن زیتون 
می توانیــد رطوبــت از دســت رفتــه موهای تــان را 
ــد و  ــاره زنده کنی ــون دوب ــن زیت ــتفاده از روغ ــا اس ب
خشــکی آن را برطــرف و جبران نماییــد. ۱/۲ فنجــان 
روغــن زیتــون را گرم کنیــد، )بــدون اینکــه بــه جــوش 
بیایــد( و بعــد بــه روی موهای تــان بمالیــد. ســرتان 
را بــا اســتفاده از یــک کیسه پاســتیکی، بپوشــانید و 
بعــد آن را درون یــک حولــه بپیچیــد. بگذاریــد ایــن 
ــا  ــد ب ــد و بع ــه روی ســرتان بمان ماســک ۴۵ دقیق
اســتفاده از یــک شــامپو مناســب خــوب بشــویید. 

 موهای تان را با چای بشویید
ــر  ــا درمان گ ــای تنه ــد چ ــر کنی ــت فک ــن اس  ممک
مناســبی بــرای گلــودرد اســت، امــا می توانیــد 
ــی  ــور طبیع ــه ط ــان را ب ــای موهای ت ــک چ ــه کم ب
درخشــنده و براق کنیــد. حــدود یــک لیتــر آب گــرم 
ــه  ــد از اینک ــد و بع ــازه دم ترکیب کنی ــای ت ــا چ را ب
ــا شــامپو شســتید و آبکشــی کردید،  ــان را ب موهای ت
محلــول،  ایــن  از  اســتفاده  بــا  بــار،  آخریــن 
موهای تــان را آب بکشــید. چــای می توانــد، روی 
رنــگ موها ی تــان گذاشــته و جذابیــت آن را بیشــتر 
کنــد، پــس در نظــر داشته باشــید از چایــی اســتفاده 
ــد.  ــان باش ــگ موهای ت ــا رن ــب ب ــه متناس ــد ک کنی
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همــان طــور کــه می دانیــد تغذیــه دیابتی هــا 
تفاوت هایــی دارد  طبــع  بــه  دیگــر  افــراد  بــا 
کــه برخــاف آن چــه بســیاری فکر مــی کننــد، 
ــن ــم ای ــیرینی، اصل مه ــد و ش ــوردن قن ــا نخ  تنه
کنتــرل  منظــور  بــه  نیســت.  غذایــی   رژیــم 
ــه شــش وعــده غــذا شــامل ســه  قند خــون روزان
ــار و شــام(  ــه، ناه ــی )صبحان ــی اصل ــده غذای وع
ــاران  ــت. بیم ــده اس ــده توصیه ش ــه میان وع و س
دیابتــی بایــد غذاهای اصلــی و میان وعده هــا را 

ــد.  ــی مصرف کنن ــاعات معین در س
دکتــر زهــرا شــیرازی، متخصــص تغذیــه و رژیــم 
درمانــی، در ایــن زمینــه گفــت: دیابــت یــک 
بیمــاری شایع اســت و تقریبــا افــراد بســیاری 
بــه ایــن بیمــاری مبتا می شــوند، در بســیاری 
 از مــوارد بیمــاری دیابــت بــا رعایــت نــکات

عــوارض  از  را  فــرد  و  تغذیــه ای کنترل شــده   
. زد ن می ســا ی مصو ر بیما

شــیرازی ادامــه داد: رعایــت نــکات تغذیــه ای بــرای 
 کنتــرل و کاهــش میــزان قند خــون اهمیــت 
ویــژه ای بــرای بیماران دیابتــی دارد و چنانچــه 
بــدون برنامه ریــزی مشــخصی رژیــم غذایــی 
آن  از  ناشــی  عــوارض  ادامه دهنــد،  را  گذشــته 
جبران ناپذیــر  مواقــع  بعضــی  در  و   تشــدید 

خواهد بود.
وی افــزود: بــرای برنامه ریــزی تغذیــه ای نیــاز بــه 
یــک مشــاور داریــد تــا بتوانیــد بــه راحتــی از یــک 
ــما  ــم ش ــد. رژی ــوع پیروی کنی ــوب و متن رژیم خ
بایــد عــاری از هرگونــه مــواد غذایــی مضــر باشــد 
ــا  ــان تنظیم شــود کــه شــما را دچــار افــت ی و چن

ــد. ــون نکن ــزان قند خ ــن می باال رفت
بــه  اشــاره  بــا  تغذیــه  متخصــص   ایــن 
بــه  مبتــا  افــراد  رژیــم غذایــی   ویژگی هــای 

قند خــون، تصریــح کــرد: کــم چــرب، حــاوی 
مقادیــر کافــی پروتئیــن، فاقــد قندهای ســاده 
ــای آن  ــر از اولیت ه ــادی فیب ــر زی و دارای مقادی

ــت. اس
غذایــی،  فیبــر  این کــه  بیــان  بــا  شــیرازی 
ــش  ــذا را کاه ــی ازغ ــد دریافت ــذب قن ــرعت ج  س

 می دهــد و بــه حفــظ ســطح ثابــت قند خــون 
کمک می کنــد، خاطر نشــان  کــرد: در  مواد غذایــی 
دو نــوع فیبــر وجــود دارد کــه شــامل فیبر محلــول 
و نامحلــول اســت، البتــه وجــود هــردو نــوع فیبــر 
ــالم  ــالم درافراد س ــم س ــک رژی ــن ی ــرای تْامی ب
یــک  ایــن  از  مهــم  است.گذشــته  ودیابتــی 
ــر احســاس ســیری بیشــتری  رژیم غذایــی پر فیب
پرخــوری  مانــع  و  کنــد  ایجاد مــی  فــرد  در 
ــرل وزن از  ــث کنت ــه در مبح ــن نکت ــود، ای می ش

اهمیــت زیــادی بر خــوردار اســت.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن موضــوع کــه دیابــت 
روش هایــی  داد:  ادامــه  کنترل اســت،  قابــل 
 ماننــد رژیم درمانــی، فعالیت جســمانی، کنتــرل

آمــوزش  و  دارویــی  درمــان  قند خــون، 
خود کنترلــی،  باعــث کنتــرل بیمــاری دیابــت 
در  را  خــود  وسوســه  ســعی کنید  می شــود،  
مقابــل خــوردن غذاهــای مضــر کنترل کنیــد.

 ایــن متخصــص تغذیــه بــا بیــان این کــه گرفتــن 
یــک رژیــم غذایــی یکســان بــرای افــراد مختلــف 

افــراد  معمــوال  تصریح کــرد:  توصیه نمی شــود، 
تمایــل بــه گرفتــن رژیم هایــی دارنــد کــه از تنــوع 
ــه  ــد ب ــرد بتوان ــادی برخوردار باشــد و ف ــی زی غذای
ــف  ــی غذاهــای خــود را در وعده هــای مختل راحت
ــه  ــید ک ــه داشته باش ــد توج ــی بای ــد ول جابه جا کن
یــک رژیــم مخصــوص بــرای یــک بیمــار دیابتــی  
بایــد بــر مبنــای اهــداف  درمــا ن  و نیــاز هــر 
ــه  ــک متخصــص تغذی ــر ی ــر نظ ــی زی ــرد دیابت  ف

انجام شود.

ــب  ــی مناس ــم غذای ــک رژی ــزود: ی ــیرازی اف ش
ــه شــش وعــده  ــه روزان ــرای کنتــرل قند خــون ب ب
غــذا شــامل ســه وعــده غذایی اصلــی، )صبحانــه، 
 ناهــار و شــام( و ســه میان وعــده، نیــاز دارد.

ــی  ــذف وعده های اصل ــه ح ــم ب ــن رژی ــع ای در واق
وعده هــای  بهتــر  کنتــرل   بــرای  نمی پــردازد. 
و  غذاهای اصلــی  تــا  اســت  الزم   غذایــی 
معینــی  ســاعات  در  را   میان وعده هــا 
 مصرف کنیــد. وی بــا اشــاره بــه این کــه ســعی کنید 
ــزان  ــد می ــا بتوانی ــد ت ــه کار بگیری ــی ب روش های
غذاهای دریافتــی را کنترل کنیــد، اذعان داشــت: 
ــی، از  ــر وعده غذای ــراه ه ــه هم ــال ب ــور مث ــه ط ب
ــان ســبوس دار مثــل  ســبزیجات اســتفاده کنید، ن
ســنگگ و یــا بربــری را جایگزیــن ســایر نان هــا و 
ــرب  ــرف غذاهای چ ــد، از مص ــاندویچی، کنی نان س
ــاس  ــده، سوســیس، کالب ــد کباب کوبی وشــور مانن
ــرف  ــه مص ــد و ب ــده بپرهیزی ــای سرخ ش و غذاه

لبنیــات کم چــرب عادت کنیــد.
ایــن متخصــص تغذیــه بــا بیــان این کــه مصــرف 
 میــوه بــرای بیمــاران دیابتــی ضروری اســت،

غذایــی  رژیــم  در  بایــد  کــرد:  خاطر نشــان 
 افــراد دیابتــی حتمــا میــوه گنجانده شــود امــا 
ــوه ی  ــوع می ــرف و ن ــزان مص ــه می ــت ک الزم اس
مصرفــی کنترل شــود، مثــا میوه هایــی ماننــد 
ــزه  ــه، خرب مــوز، انگــور، کشــمش، انجیــر، هندوان
مصرف نشــود  حتی االمــکان  بایــد  طالبــی  و 
ــم  ــدار ک ــه مق ــه ب ــار در هفت ــا دو ب ــک ت ــه ی ــا ب  ی
محدود شــود، زیــرا دارای مقــدار زیــادی مــواد 

ــت. ــدی اس قن

در  گفــت:  هال احمــر،  جوانــان  ســازمان   رئیــس 
هال احمــر  کانون هــای  کشــور،  مدرســه  ۸ هــزار 
فعالیت می کننــد و برنامه هــای متنوعــی در ۲ بخــش 
کمک های اولیــه و  بشردوســتانه   فعالیت هــای 

ارائــه  می  شود.مســعود حبیبــی، رئیــس ســازمان جوانــان 
ــا بیــان اینکــه ایــن  هال احمــر، در برنامــه پرسشــگر، ب
ــا  ســازمان بیــش از یــک میلیــون عضــو در ســنین ۵ ت
ــا ۷  ــودکان ۵ ت ــرای ک ــت: ب ــار داش ــال دارد، اظه ۲۹ س
را اجرا کرده ایــم، زیــرا  ســال طــرح غنچه های هــال 
ایــن ســن بهتریــن زمــان بــرای آمــوزش در قالــب بازی، 

شــعر و نمایــش، اســت. 
کانون هــای  هــزار مدرســه کشــور  در ۸  افــزود:  وی 
ــی در  ــای متنوع ــد  و  برنامه ه ــر فعالیت می کنن هال احم

و بخــش فعالیت های بشردوســتانه و کمک های اولیــه 
ارائه می  شــود.

مشــارکت  بــا  را  طــرح   دادرس  اضافه کــرد:  حبیبــی 
ــوز  ــزار دانش آم ــرای ۴۰۰ ه ــرورش، ب ــوزش و پ وزارت آم
اجرا کردیــم و ۸ مهــارت کمک های اولیــه را بــه آن هــا 
هال احمــر  جوانــان  ســازمان  آموزش دادیم.رئیــس 
ــردن،  ــتدالل ک ــوه اس ــوزان نح ــه دانش آم ــان اینک ــا بی ب
کنتــرل خشــم و افزایــش تحمــل را در برنامه هــای 
مختلــف ایــن ســازمان آموزش می  بیننــد، گفــت: در 
اجــرای طــرح دادرس بــا آمــوزش و پــرورش همــکاری 
مناســبی داشــتیم و در جلســاتی کــه هــر ســه مــاه یکبار 
در ایــن وزارتخانــه بــا حضــور تشــکل های دانش آمــوزی 

تشــکیل می شــود،  شــرکت می کنیــم.

قانــون  پرســتاری، گفــت:  نظــام  ســازمان  مقــام   قائــم 
تعرفه گــذاری پرســتاران، کــه مدت هــا قبــل در مجلــس 
تصویــب شــده اســت در طــی ســه دولــت اخیــر محقــق نشــده 
و همچنــان در انتظــار رســیدگی بــه آن در دولت دوازدهــم 

ــتیم. هس
ــت:  ــزان، گف ــا می ــو ب ــت و گ ــدم، در گف ــریفی مق ــد ش محم
بیمارســتان ها  در  پزشــکی  گروه هــای  تمامــی   تعرفــه 
تعریف شــده اســت، امــا برای گروه پرســتاران تعرفه مشــخصی 
حرفه هــای  جملــه  از  پرســتاری  افــزود:   وجود نــدارد.وی 
ایــن  توجه شــود،  آن  بــه  بایــد  کــه  پر خطریســت 
شــغل ایــن  از  مدیریتــی  نظــام  حالیســت که   در 

ــی  ــود، تاش ــع خ ــظ مناف ــتای حف ــد و در راس حمایت نمی کن
مدیــران  جانــب  از  پرســتاران  تعرفه هــای  تعییــن   بــرای 

پرســتاری  نظــام  ســازمان  مقــام   صورت نمی گیرد.قائــم 
خاطر نشــان کــرد: قانــون تعرفه گــذاری در ســال ۸۶ بــه 
ــون  ــم  تاکن ــت نه ــا از دول ــد، ام ــه و تصویب ش ــس ارائ مجل
ــه  ــه و رســیدگی ب ــن امــر اقدامــی صورت نگرفت ــه ای نســبت ب

نامشخص اســت. هم چنــان  آن 
وی عنوان کــرد: قانــون تعرفــه گــذاری پرســتاران بعــد از 
چندین بــار بررســی در کمیســیون عالــی کشــور، در حــال 
حاضــر بــه شــورای عالــی بیمــه ارســال شــده اســت تــا بــه آن 

ــود. ــی ش ــه آن پیش بین ــوط ب ــوارد مرب ــیدگی و م رس
ــار  ــان در انتظ ــان اذعان داشــت: همچن ــدم در پای شــریفی مق
ــت  ــب دول ــال آن از جان ــتاری و اعم ــای پرس ــن تعرفه ه تعیی
ــا گشایشــی در کار شــاغان ایــن حرفــه  دوازدهــم هســتیم ت

ایجــاد شــود.

،،
دیابــت، یــک بیمــاری شــایع اســت و 
تقریبــا افــراد بســیاری بــه ایــن بیمــاری 
مبتال می شــوند، در بســیاری از مــوارد 
نــکات  رعایــت  بــا  دیابــت   بیمــاری 
از  را  فــرد  و  کنترل شــده  تغذیــه ای 
مصون می ســازد. بیمــاری  عــوارض 

یک متخصص تغذیه مطرح کرد: 

کنترل دیابت با رژیم غذایی مناسب 
ویژگی های رژیم غذایی افراد مبتال به قند خون

رئیس سازمان جوانان هالل احمر خبر داد:

فعالیت کانون های هالل احمر در ۸۰۰۰ مدرسه کشور
منافع نظام مدیریتی، مانعی برای 

تعیین تعرفه پرستاران است 
خانواده

اصول اساسى در تربیت فرزند 
 اصل بيست و ششم: راهنمايى

در دوست يابى)2(   
صدیقه ایروانی

S.Iravani@eskimia.ir

امــا ســعادت انســان در ايــن اســت كــه بــا افــراد بزرگــوار و 
باعــزت و شــرافت، معاشــرت داشته باشــد.

در شعر آمده كه:
خارم، ولى  گاب زمن   مى توان گرفت 

از بس كه بوى همدمى گل رفته ام
چنانكه معصوم)ع(، فرموده است: 

»اسعد الناس من خالط كراما الناس.« 
و از دوســتى بــا افــراد كوته فكر،كســانى كــه احتــرام 
لغزش اخاقــى  داراى  كــه  ندارند،كســانى  اجتماعــى 
ــاه كار،  ــب و گن ــا طل ــس، دني ــف النف ــتند،افراد ضعي هس
بايــد اجتناب كــرد و ايــن مهم اســت كه، پــدر و مــادر بايــد 
ــر  ــن ام ــد آن را در اي ــوارد و مانن ــن م ــود اي ــد خ ــه فرزن ب

ــد. بياموزن
امــام محمــد باقــر)ع( فرمــوده اســت: »كســى كــه 
ــاد  ــى را از وى ي ــود، راه ناپاك ــين ش ــاه كار، همنش ــا گن ب
مى گيــرد و كســى كــه بــا رفيــق بــد همراه گــردد از فســاد 

اخــاق، ســالم نمى مانــد.)۲۱(
و امــام ســجاد)ع( فرموده انــد: از مجالســت بــا پنــج 

ــن؛  ــز ك ــروه پرهي گ
۱ - دروغ سازان   ۲ - افراد گناه كار و الابالى  ۳ - بخيل 

۴ - احمق     ۵ - كسى كه قطع رحم   كرده است.
و على)ع(فرموده انــد: »از رفاقــت بــا افــراد خائــن، منافــق، 
ــه هــر تقديــر پــدر و  ســتمكار و فريــب كار، اجتناب كــن. ب
مــادر و مربــى، موظــف هســتند، فرزنــد و متربــى را معيــار 
ــه  ــد ب ــا فرزن ــد، ت بدهــد و او را از شــرايط دوســتى آگاه كن
خطا نــرود كــه اگــر خداى ناكــرده، بــه خطا رفــت، بــه 

ناكجا آبــاد كشــيده خواهد شــد و راه
و  بســيار ســخت  يــا  و  نخواهد داشــت  يــا  بازگشــت 
ســنگين و ناگــوار خواهد بــود. بحــث را بــا ســخنى از 
حضــرت عيســاى مســيح خطــاب بــه حواريــون كــه
ــان  ــم، پاي ــت كني ــى مجالس ــه كس ــا چ ــد: ب ــرض كردن ع
فرمودند:»بهتريــن  جــواب  در  حضــرت  مى بخشــيم. 

ــه: ــت ك ــى اس ــما كس ــر ش ــت و معاش دوس
۱ - وقتــى او را مى بينــى چهره اش،رفتــارش و عملــش 
شــما را بــه يــاد خــدا بيانــدازد. ۲ - اگــر لــب بــه ســخن 
ــش  ــد. ۳ -  اعمال ــما را بيفزاي ــم ش ــش عل ــود، بيان گش

ــد.« ــرت ترغيب كن ــه آخ ــما را ب ش
ــئله  ــتر از مس ــاع بيش ــراى اط ــد ب ــدان مى توانن عاقه من
دوســتى و دوســت يابى، بــه كتاب»راهنمــاى انتخــاب 
دوســت«كه بــه قلــم نگارنــده، بــه رشــته تحريــر در آمــده 
ــان و  ــود نوجوان ــه مى ش ــم توصي ــاز ه ــد.و ب ــه كنن مراجع
ــب و تشــويق  ــور ترغي ــاب مذك ــه كت ــه مطالع ــان را ب جوان

نمايند.انشــاءهللا مؤثــر خواهد بــود.

گروه خانواده
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دومین کنگره نماز و سالمت روان 
طی روزهای یکم و دوم آذرماه 

سال جاری، برگزار می شود
دومیــن کنگــره نمــاز و ســامت روان طــی روزهای یکم 
و دوم آذرمــاه ســال جــاری از ســوی دانشــکده علــوم 
تربیتــی و روان شناســی دانشــگاه تهــران بــا مشــارکت 
دانشــکده علــوم تربیتــی و روان شناســی دانشــگاه 
الزهــرا)س( و بــا همــکاری مرکــز روان شناســی و 
ــزار می شــود. ــاز برگ ــه نم ــا و ســتاد اقام مشــاوره احی

ــه محورهــای ایــن کنگــره »نمــاز و ســامت  از جمل
»نمــاز  نمــاز«،  روان شــناختی  »مبانــی  روان«، 
نیــاز فطــری«، »نمــاز و ســامت خانــواده«،  و 
»نمــاز و پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی«، 
»نمــاز و پیشــگیری از همسرســتیزی«، »نمــاز 
و  »نمــاز  خانــواده«،  در  خوش اخاقــی  و 
محبوبیــت«، »نمــاز و امنیــت«، »نمــاز و پیوندهــای 
عاطفی اجتماعــی«، »نمــاز و پیشــرفت تحصیلــی«، 
»نمــاز و خاقیــت«، »نمــاز و تمرکــز ذهنــی«، »نماز 
ــوی« و  ــاط معن ــاز و نش ــی«، »نم ــارت درون و طه

»نمــاز و آرامــش روان« اســت.
ــای  ــن یافته ه ــه آخری ــدف ارائ ــا ه ــره ب ــن کنگ ای
کنگــره  زمینه هــای  در  روان شناســی  پژوهشــی 
ارســال  بــرای  عاقه منــدان  و  می شــود  برگــزار 
ــد. ــت دارن ــاری فرص ــاه ج ــا ۲۸ آبان م ــاالت ت مق

اســتادان، دانشــجویان و پژوهشــگران کــه عاقه منــد به 
حضــور در ایــن کنگــره هســتند، بایــد تــا ۳۰ آبان مــاه، 
ــه  ــانی ک ــرای کس ــد؛ ب ــدام کنن ــام اق ــرای ثبت ن ب
ــزاری در  ــان برگ ــد و در زم ــام کنن ــره ثبت ن در کنگ
مراســم حضــور داشــته باشــند نیــز گواهــی صــادر 

می شــود. 

 بزرگ ترین مسجد شیعیان 
در فلوریدا

پــروژه مســجد الحــی کــه طراحــی آن پانــزده 
ــه طــول انجامیــد، در  مــاه و ســاخت آن ۵ ســال ب
ــط  ــع توس ــر مرب ــزار مت ــاد ۴ ه ــه ابع ــاحتی ب مس
ــرداری  ــه بهره ب ــدا ب ــینی فلوری ــامی حس ــز اس مرک

ــت.  ــیده اس رس
زمیــن ایــن مســجد کــه حــدود ۸ هکتــار مســاحت 
دارد، متعلــق بــه جــال جعفــر، تاجــر پنســیلوانیایی 
اســت کــه بــرای ســاخت آن، صنعتکارانــی را از 
ــه  ــه ب ــه و ســایر کشــورهای خاورمیان ــارات، ترکی ام
فلوریــدا آورد. در ســاخت گنبــد مســجد، ســنگ های 
مرمــر ســفید از جزیــره تاســوس )Thasos( یونــان 
بــه کار رفتــه و کفپــوش مســجدالحرام در مکــه نیــز 

از ایــن ســنگ ســاخته شــده اســت.
ــون  ــوب ماه ــجد از چ ــده مس ــای کنده کاری ش دره
اســت کــه از کشــور هنــدوراس در آمریــکای مرکــزی 
ــه کار  خریــداری شــده و ســایر مــواد ســاختمانی ب
ــه  ــه، مصــر و مراکــش تهی ــه از کشــورهای ترکی رفت

شــده اســت.

گردشگری

 سرعت احیاء بناهای تاریخی 
در گرو ورود بخش خصوصی است

عضــو کمیســیون شــوراها و امــور داخلــی کشــور در مجلس 
گفــت: ورود بخــش خصوصــی بــه احیــای بناهــای 
ــد  ــد رون ــی توان ــی م ــذاری مردم ــرمایه گ ــی و س تاریخ

باززنده ســازی ایــن بناهــا را ســرعت بخشــد.
شــهاب الدیــن بــی مقــدار اظهــار کــرد: ورود بخــش 
ــد  ــد رون ــای بناهــای تاریخــی مــی توان ــه احی خصــوص ب
احیــای ایــن بناها را ســرعت بخشــد. نماینــده مــردم تبریز، 
آذرشــهر و اســکو در مجلس شــورای اســامی، تصریــح کرد: 
مرمــت و احیــای بناهــای تاریخــی و تبدیــل ایــن اماکــن به 
مجموعــه هــای ارائــه دهنــده خدمــات گردشــگری منطبــق 
ــا  ــد ب ــه بای ــه موفقــی اســت ک ــا، تجرب ــا حفــظ شــأن بن ب
ســرعت بیشــتری در کشــور دنبــال شــود. وی بــا اشــاره بــه 
کمــک شــایان توجــه صنــدوق احیــای بناهــای تاریخــی بــه 
توســعه زیــر ســاخت هــای گردشــگری، تصریــح کــرد: بــا 
ــر ســاخت هــای گردشــگری  ــای بناهــای تاریخــی زی احی
بــه عنــوان عامــل توســعه اقتصــادی گســترش مــی یابــد 
و بــا افزایــش تعــداد واگــذاری هــای صنــدوق احیــا، 
بناهــای بیشــتری مرمــت مــی شــوند و ایــن جاذبــه هــای 
گردشــگری کــه عامــل پیونــد اقتصــاد و فرهنــگ هســتند، 

گســترش خواهنــد یافــت.

بقایای زیارتگاهی از دوره قاجاریه 
در حوزه سد چندیر خراسان شمالی

معــاون میــراث  فرهنگــی خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه 
ــر  ــد چندی ــوزه س ــی ح ــار تاریخ ــی آث ــرح نجات بخش ط
جــرگان اســتان گفــت: در اثــر اجــرای ایــن طــرح بقایــای 

یــک زیارتــگاه مربــوط بــه دوره قاجاریــه کشــف شــد. 
علی اکبــر وحدتــی، معــاون میــراث  فرهنگــی اســتان 
ایــن کاوش هــا  اظهــار کــرد: »در  خراســان شــمالی، 
همچنیــن یــک زیارتــگاه در نزدیکــی روســتای یکــه ســعود 
کشــف شــد کــه ایــن زیارتــگاه یــک ســردابه و یــک پــان 
هشــت ضلعــی دارد و بــا مصالــح ســنگی ســاخته شــده 
اســت.« او ادامــه داد: »عــاوه بــر ایــن مــوارد محوطــه ای 
بــه نــام گورســتان اســمی هــم در نزدیــک روســتای یکــه 
ســعود کشــف شــد کــه بقایایــی از معمــاری دوره ســنگی 
اســت کــه در ارتفاعــات حاشــیه دره قــرار گرفتــه و شــاید 

حــاالت تدافعــی و نظامــی داشــته باشــد.«
وحدتــی اضافــه کــرد: »شــناخت اولیــه از آثــار تاریخــی کــه 
در محــدوده ســد قــرار داشــتند، انجــام شــده و بایــد در 6 
ــام  ــی انج ــای باستان شناس ــم کاوش ه ــر ه ــه دیگ محوط
شــود کــه بــرای آغــاز اجــرای کار آن هــا بایــد پژوهشــکده 

ــد.« باستان شناســی مجــوز صــادر کن
معــاون میــراث  فرهنگــی خراســان شــمالی گفــت: »هنــوز 
ــگاه مشــخص نشــده و  ــن زیارت ــن ای ــر خــاک رفت ــه زی ب

کاوشــگران در حــال بررســی ایــن موضــوع هســتند.«

گروه گردشگریخدیجه توسلی دینانی
KH.Tavasoli@eskimia.ir

ــده شــهید حســن  ــرادر فرمان ــازی، ب اســتاد رضــا غ
غــازی، متولــد 1۳۲7 در اصفهــان، از هنرمنــدان 

ــت.  ــوب اس ــرق چ مع
ایشــان در ســال 1۳۴۲ وارد هنرســتان هنرهــای زیبــا 
شــده و زیرنظــر اســتاد احمــد صنیعــی بــه یادگیــری 
ایــن هنــر پرداختــه اســت و پــس از آن نیــز تحــت 
ــیران،  ــن ش ــه حس ــی از جمل ــتادان بزرگ ــر اس نظ
ــون  ــه فن ــدی عمومــی کلی علی اصغــر صنیعــی و مه

ایــن هنــر را آمــوزش دیــده اســت. 
ــال 1۳۵۸ در  ــت در کار س ــل موفقی ــه دلی ــان ب ایش
هنرســتان هنرهــای زیبــا اســتخدام شــد و از آن 
ــر  ــن هن ــوزش ای ــه آم ــته ب ــال گذش ــا س ــان ت زم

ــت.  ــوده اس ــغول ب مش
ــذ  ــه اخ ــق ب ــال 79 موف ــازی در س ــا غ ــتاد رض اس
درجــه یــک هنــری شــده و در طــول ســال های 
فعالیــت در ایــن هنــر بیــش از 77 تقدیرنامــه و 
ــش  ــان بی ــت. ایش ــرده اس ــب ک ــویق نامه کس تش
ــی  ــرق زندگ ــر مع ــا هن ــه ب ــت ک ــرن اس ــم ق از نی

 . می کنــد
ایــن مطلــب حاصــل گفت وگــوی کیمیــای وطــن بــا 

ایــن هنرمنــد اصفهانــی اســت. 
 استاد درباره خودتان و سال های نخست 

ورود به این هنر توضیح دهید.
ــد 1۳۲7/1۲/۲۴ هســتم. پــس از اتمــام  ــده متول بن
تحصیــات ابتدایــی وارد هنرســتان شــدم. در ســال 
1۳۴۲ در رشــته منبــت کــه شــامل درودگــری و 
معــرق چــوب بــود، مشــغول شــدم و اســتادم 
در زمینــه منبــت و معــرق علی اصغــر صنیعــی 
و در زمینــه درودگــری حســن شــیران و مهــدی 
هنرســتان  در  ســال   6 مــدت  بودنــد.  عمومــی 
مشــغول آمــوزش بــودم؛ در ایــن مــدت بــا اســتادان 
علی اصغــر صنیعــی و حــاج شــکراله صنیــع زاده 

ــتم. ــت داش فعالی
ــاج  ــرورش و ح ــین پ ــاج عبدالحس ــا ح ــنایی ب آش
آقــا حیــدرزاده باعــث شــد بــا ایــن دو اســتاد نیــز در 
رشــته تخصصــی آن هــا )زرگــری و ســاخت زیــرکار 
ــدس(  ــن مق ــاجد و اماک ــای مس ــح و درب ه ضری
ــال  ــه در س ــا اینک ــم. ت ــدا کن ــکاری پی ــق هم توفی
1۳۴۸ از هنرســتان فارغ التحصیــل شــدم و مهرمــاه 
همــان ســال بــه خدمــت مقــدس ســربازی رفتــم. 
در ســال 1۳۵۰ پــس از پایــان خدمــت ســربازی بــه 
اصفهــان آمــدم و در مغــازه اســتادان اصغــر صنیعــی 

ــع زاده مشــغول کار شــدم.  و حــاج شــکرهللا صنی

در ســال 1۳۵۲ کــه اســتاد رضــا ابوعطــا بــه دســتور 
اداره فرهنــگ و هنــر در قســمت غربــی میــدان امــام 
بــازاری بــه نــام بــازار آفرینــش را تاســیس کردنــد، به 
آن محــل دعــوت و در مغــازه ای مشــغول کار شــدم. 
همزمــان بــا ایــن کار بــا اســتاد حــاج اکبر خبوشــانی 
کــه نجــار درهــای مســاجد و منبرهــای زیــادی بــود، 
همــکاری خــود را در زمینــه بــرش خط هــا و جــازدن 
آن هــا شــروع کــردم و در بــازار هنــر نیــز بــرای حــاج 
ــازه حــاج  ــی و در مغ ــای صنیع ــع زاده و آق ــا صنی آق
ــان  ــدی غفاری ــاج مه ــی و ح ــین فیض اله غامحس
کــه هــر دو آن هــا از شــاگردان حــاج آقــا صنیــع زاده 

ــردم. ــد، کار می ک بودن
ــتاد  ــدن اس ــته ش ــاب و بازنشس ــروزی انق ــا پی ب
تاریــخ  از   1۳۵۸ ســال  در  صنیعــی  علی اصغــر 
1۳۵۸/۸/۲ در ســمت هنرآموز وارد هنرســتان شــدم 
و  تــا ســال گذشــته مشــغول انجــام وظیفــه بــودم. 
ــن ازدواج ســه  ــردم و حاصــل ای ســال ۵۲ ازدواج ک

ــود.   ــر ب دخت
 جرقه های اولیه این کار چه زمانی در 

ذهن شما زده شد؟ آیا این هنر در خانواده 
شما موروثی بود یا به سبب عالقه شخصی 

به این کار پرداختید؟ 
نــه. عاقــه شــخصی خــودم باعــث شــد تــا بــه ایــن 
ــد  ــر عاقه من ــن هن ــه ای ــی ب ــردازم. از کودک ــر بپ هن
بــودم و از کودکــی بــا چــوب وســایلی را می ســاختم. 
در کودکــی تصویــری کــه در مجــات می دیــدم، روی 
ــا چوب ســاب  ــه می چســباندم و دور آن را ب ســه الی
می بریــدم و بعــد اره مویــی می گرفتــم و بــا آن 

می بریــدم. 
ســپس آشــنایی بــا آقــای اولیائــی کــه قالــب قلمکار 
می تراشــیدند باعــث شــد تــا عاقه منــد بــه سیســتم 
چــوب شــوم و وارد هنرســتان کــه شــدم رشــته های 
دیگــری هــم بــود؛ ولــی گرایشــم بیشــتر بــه ســمت 

درودگــری و منبــت و معــرق رفــت. 
 استاد درباره نمایشگاه هایی که شرکت 
کرده اید و موفقیت هایی که در این هنر به 

دست آورده اید، توضیح دهید.
ــادی در  ــدت در نمایشــگاه های بســیار زی ــن م در ای
داخــل کشــور شــرکت داشــته ام؛ در نمایشــگاه های 
ــران،  ــهرهای ته ــه در ش ــردی ک ــردی و جهانگ ایرانگ
ــز در  ــده و نی ــزار ش ــیراز برگ ــدس و ش ــهد مق مش

نمایشــگاه های بین المللــی شــرکت کــردم.
ــه  ــورهای فرانس ــی در کش ــگاه های خارج در نمایش
)1۳6۳(، هنــد )1۳7۰(، باکــو )آذربایجــان شــوروی( 

)1۳۸۵( و بیــروت )1۳91( نیــز شــرکت کــرده ام.  

ــه ۳  ــب درج ــه کس ــق ب ــخ 1۳66/1۰/1۰ موف در تاری
ــری و  ــه ۲ هن ــخ 1۳7۰/6/11 درج ــری و در تاری هن
ــدم.  ــری ش ــک هن ــه ی ــخ 1۳79/۸/۲9 درج در تاری
در طــول چندیــن ســال خدمتــم بیــش از 77 

تقدیرنامــه و تشــویق نامه کســب کــردم. 
 آیا در کشورهای دیگر نیز هنر معرق 

چوب وجود دارد؟ 
ایتالیــا؛  کشــورهای هنــد، پاکســتان، ســوریه و 
ــه دلیــل اســتفاده از طراحــی و  ــر ایرانیــان ب امــا هن
ــه  ــبت ب ــم نوازتر نس ــر و چش ــنتی کامل ت ــوش س نق

ــت.  ــر اس ــورهای دیگ ــای کش کاره
 استاد درباره فعالیت های خود در طول 

این سال ها توضیح دهید.
بــرش فلــز و نقــره کاری درب هــای حرم هــای مطهــر 
حضــرت امــام حســین)ع(، حضــرت علــی)ع(، 
حضــرت امــام رضــا)ع( و حضــرت معصومــه)س( را 
انجــام دادم و بــه ســفارش علــی بوتــو، رئیس جمهــور 
پاکســتان، بــه همراهــی مرحوم اســتاد عبدالحســین 
ــر روی دو درب آرامــگاه دو تــن از علمــای  پــرورش ب
آن کشــور معــرق کار کــردم. همچنیــن درب بســیاری 
ــاب  ــجد ب ــه درب مس ــان از جمل ــاجد اصفه از مس
ــجد  ــدرزاده، مس ــای حی ــکاری آق ــا هم ــه ب الرحم
امــام رضــا)ع( در دروازه شــیراز، مســجد فلســطین 
در خیابــان فردوســی را بــا هنــر معــرق مزیــن کــردم. 
ــا  ــر ب ــرش کاری منب ــام ب ــر انج ــای دیگ از فعالیت ه

ــت.  ــوده اس ــانی ب ــر خبوش ــکاری حاج اکب هم
گفتنــی اســت ایــن کارهــا بــا همراهــی و همــکاری 
ــح و  ــاخت ضری ــرورش )س ــین پ ــتاد عبدالحس اس
ــرش  ــع زاده )ب ــتاد صنی ــه)ع((، اس ــرم ائم درب ح
فلــز و نقــره کاری( و حــاج اکبــر خبوشــانی )ســاخت 
ــی  ــای مذهب ــر کاره ــاوه ب ــت. ع ــوده اس ــر( ب منب
ــاز  ــه نی ــا توجــه ب ــروزه ب ــا، ام مســاجد و امامزاده ه
بــازار محصوالتــی ماننــد تابلــو، صفحــه میــز، مبلمــان 

ــم.  ــد می کنی ــز تولی ــرق نی ــل مع ــه کام و جهیزی
بــر روی آثــارم هنرهایــی همچــون نقــوش اســامی و 
خــط، اشــعار مذهبــی دربــاره ائمــه و اهــل بیــت)ع(، 
اشــعار مــورد اســتفاده در مراســم عــزاداری در 
مســاجد، خط هــای بســیار نفیــس مربــوط بــه 
اســتاد فضایلــی، طرح هــای ســنتی، طرح هــای 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــور و... م مینیات

 وضعیت معرق چوب در اصفهان 
چگونه است؟  

بــا توجــه بــه اینکــه عاقه منــدان زیــادی به ایــن هنر 
در اصفهــان وجــود دارنــد، آموزشــگاه های آزاد توســط 
هنرمنــدان مختلــف ایجــاد شــده کــه ایــن هنــر را بــه 

ــر  ــد. در ســال های اخی ــان آمــوزش می دهن هنرجوی
بــا وجــود دســتگاه های سی ان ســی بســیاری از 
فعالیت هــا در ایــن رشــته بــا مشــکل مواجــه شــده 

اســت؛ امــا امیدواریــم ایــن وضعیــت بهتــر شــود.
 اولین اثری که خلق کردید، چه بود؟ 

یــک میــز مســتطیلی بــود کــه دور تــا دور آن را 
ــای  ــه چوب ه ــه ب ــی ک ــردم و پایه های ــرق کار ک مع
ــال ۵9  ــفانه س ــد. متاس ــن ش ــک مزی ــی کوچ رنگ
آن را فروختــم. خیلــی هــم دوســتش داشــتم، امــا 
ــدم آن را  ــور ش ــی مجب ــکات زندگ ــل مش ــه دلی ب
ــری  ــر ارزشــمند هن ــن اث ــه ای بفروشــم. اآلن از اینک
را فروختــم، بســیار پشــیمانم و دیگــر نتوانســتم 

ــم.  ــق کن ــر خل ــن اث ــه  ای ــزی شــبیه ب چی
 کدام یک از آثارتان را بیشتر دوست 

دارید؟ 
هــر اثــر بــا توجــه بــه تجربــه خــاص در زمــان 
خلــق آن دوست داشــتنی اســت. تمــام کارهایــم 
ــاری  ــتر آث ــت دارم. بیش ــان دوس ــل فرزندانم را مث
ــق کــردم، دوســت  ــار)ع( خل ــرای ائمــه اطه را کــه ب
ــی  ــی داشــتم. زمان دارم و احســاس آرامــش و خوب
ــی  ــتاد فضایل ــط اس ــا خ ــرآن را ب ــای ق ــه آیه ه ک
ــا و   ــتم؛ کاره ــی داش ــاس خوب ــردم، احس کار می ک
ــت  ــیار برک ــل بس ــن قبی ــی از ای ــروش محصوالت ف
داشــتند. احســاس خوبــی دارم کــه ســه دانــگ یــا 
بیشــتر از کارهایــم مذهبــی بــوده و ایــن آثــار خیــر 
و برکــت بیشــتری داشــته اســت. خلــق آثــار بــرای 
ائمــه اطهــار)ع( خیــر و برکــت بیشــتری در زندگی ام 

ــت.  ــته اس داش
 استاد مغازه شما در سال 79 در میدان 

امام آتش گرفته است. درباره این حادثه 
برایمان توضیح دهید.

ــدان  ــن در می ــازه م ــن 1۳79 مغ ــه. در 9 فروردی بل

امــام)ره( آتــش گرفــت و بیــش از صدهــا اثــر ارزنده 
ــه خط هــای  ــاری از جمل در ایــن آتــش ســوخت؛ آث
ــای  ــه )خط ه ــه آســتان حضــرت معصوم ــوط ب مرب
ــرت  ــای حض ــی از جنگ ه ــو یک ــز(، تابل ــیار ری بس
علــی کشــیده توســط یکــی از هنرمنــدان، قــاب 
خاتــم بســیار قدیمــی و ارزشــمند کار شــیراز مربــوط 
بــه 7۰ ســال پیــش، کارهــای هنــری خــط از اســتاد 
ــی  ــخ توســط اســتاد، خط های ــا درج تاری ــی ب فضایل
ــار  بســیار عالــی از اســتاد شــیرازی و بســیاری از آث
ــس از آن  ــدارم. پ ــن ن ــور ذه ــا حض ــه فع ــر ک دیگ
ــی  ــا وام های ــی یونســکو و ب از ســوی ســازمان جهان
کــه از طــرف شــهرداری و اســتانداری گرفتــم، مغــازه 

را برپــا کــردم.
 توصیه شما به عالقه مندان و هنرجویان 

این هنر چیست؟
اگــر در هــر شــغلی عاقــه و رضــای خــدا و عشــق بــه 
آن کار مدنظــر باشــد، موفقیــت نیــز قطعــی خواهــد 
ــدا راه  ــد خ ــوکل کنن ــدا ت ــه خ ــان ب ــر جوان ــود. اگ ب
ــق  ــی موف ــد داد و در زندگ ــان نشــان خواه ــه آن را ب

خواهنــد شــد. 
 مشکالت موجود در هنر معرق چیست؟

ــد. از  ــر دارن ــغل های دیگ ــه ش ــه هم ــکاتی ک مش
ــان  ــکات آن ــه مش ــتر و ب ــت بیش ــدان حمای هنرمن
ــر  ــن هن ــی در ای ــکات اصل ــود. از مش ــیدگی ش رس
ــوب  ــی چ ــه، یعن ــواد اولی ــایل و م ــودن وس گران ب
ــاب  ــران و کمی ــی گ ــت خیل ــوب باکیفی ــت. چ اس
ــا  ــیاری از هنره ــه بس ــر ب ــال های اخی ــت. در س اس
از جملــه معــرق در هنرســتان هنرهــای زیبــا اجــازه 

ــت.  ــده اس ــوزش داده نش آم
ــیار  ــتان بس ــا در هنرس ــوزش هنره ــاعات کار آم س
ــه آمــوزش  ــد ســاعات بیشــتری ب ــم اســت و بای ک

ــود.  ــاص داده ش اختص

گفت وگو با استاد رضا غازی، هنرمند معرق چوب اصفهانی:

خلق آثار برای ائمه اطهار)ع(، مایه خیر و برکت است

گواهی حصر وراثت
شــماره  بــه  هنــدی  بیــد  بهــرام  آقــای 
ــی  ــهادتنامه و گواه ــتناد ش ــا اس ــنامه ب شناس
 ، ورثــه  شناســنامه  رونوشــت   و  فــوت 
ــن  ــم ای ــماره 96 / ۲۸9 تقدی ــتی بش درخواس
ــت  ــته اس ــعار داش ــن اش ــوده چنی ــورا نم ش
ــد  ــان  فرزن ــان فتحی ــم ج ــادروان خان ــه ش ک
بشناســنامه شــماره ۲۴۲۵ در تاریــخ ۸ / ۸ 
هنــگام  در  وی  ورثــه  و  درگذشــته   1۳9۴  /
درگذشــت عبارتنــد از 1 – عبــاس بیــد هنــدی 
ــدی  ــد هن ــه بی ــرج ال ب ش ش 1۳6 و۲ – ف
ب ش ش ۳۰ و ۳– بهــرام بیــد هنــدی ب ش 
ش ۲9۴۵ و ۴ – فــرخ بیــد هنــدی ب ش ش 
۸۲ و ۵ – فخــری بیــد هنــدی ب ش ش 6۲ و 
6 – فریبــا بیــد هنــدی ب ش ش ۳11۵ اینــک 
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا 
هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از 
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
آگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 

ــد .  ــد گردی ــادر خواه ــی ص دارد و اال گواه
شــعبه اول مجتمــع شــماره یــک میمــه - 

الــف /م   1۸۴9

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون 
و مــاده 1۳ آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ســند رســمی
ــوع  ــات موض ــل هی ــماره های ذی ــر آرای ش براب
ثبتــی  وضعیــت   تکلیــف  تعییــن  قانــون 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح مس
دولــت آبــاد برخــوار بخــش 16 ثبــت اصفهــان 
بااســتناد اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی  و 
ــروزی  ــات مف ــلیمی تصرف ــادی تس ــناد ع اس
ذیــل  متقاضیــان  بامعــارض  و  مالکانــه  و 
محــرز گردیــده اســت لــذا طبــق مــاده ۳ 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و بــه 
ــه  ــت ب ــب در دونوب ــوم مرات منظــور اطــاع عم
فاصلــه 1۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
ــه صــدور اســناد مالکیــت  اشــخاص نســبت ب
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند  مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
ــک  ــدت ی ــرف م ــید ،  ظ ــذ رس ــس از اخ و پ
ــت  ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری م
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  مــدت 

مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
ــدور  ــد. ص ــد ش ــادر خواه ــت ص ــناد مالکی اس
ــه  ــرر ب ــه متض ــع از مراجع ــت مان ــند مالکی س

دادگاه نیســت.
 1۳9۴6۰۳۰۲۰1۸۰۰616۰ شــماره  رای  1-برابــر 
 1۳9111۴۴۰۲۰1۸۰۰۲۳17 پرونــده  کاســه 
فرزنــد  لودریچــه  رنجبــران  اصغــر  آقــای 
از  بشــماره شناســنامه ۴ صــادره  رمضــان  
دولــت آبــاد  نســبت بــه ششــدانگ یــک 
بــاب خانــه بــه مســاحت  11۴.۴۵ متــر مربــع 
احداثــی بــر روی قســمتی از پــاک 1۰۵  اصلــی 
واقــع در دولــت آبــاد  بخــش 16 ثبــت اصفهــان 
خریــداری از مالــک رســمی آقــای رمضــان 

رنجبــران لودریچــه
ــماره 1۳9۵6۰۳۰۲۰1۸۰۰11۵۵  ــر رای ش ۲- براب
 1۳911۴۴۰۲۰1۸۰۰۲۳16 پرونــده  کاســه 
ــت  ــد نعم ــه فرزن ــرب لودریچ ــه ع ــم رباب خان
ــوار   ــه  بشــماره شناســنامه ۴ صــادره از برخ ال
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــبت ب نس
ــر روی  ــی ب ــع احداث ــر مرب ــاحت  17۵ مت مس
قســمتی از پــاک 1۰۵  اصلــی واقــع در دولــت 
آبــاد  بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری 
از مالــک رســمی آقــای رمضــان رنجبــران 

ــه لودریچ
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳96/۰۸/۰6

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳96/۰۸/۲1
ــت اســناد و امــاک برخــوار   شــماره:  اداره ثب

ــخ 96/۰۸/۰۲ ــه تاری ــف/م ب 7۸۰ /۳7/۰۵/ال

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم فریبــا قلــی انگــزی بــه  شناســنامه 
شــماره 6۲9 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
6۲۳/96 از ایــن شــورا  درخواســت گواهــی 
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
کــه شــادروان حســن قلــی انگــزی بــه شــماره 
 96/۰۵/16 تاریــخ  در   ۳۰۵۰۴ شناســنامه 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــه  ــد حســن ب ــی انگــزی فرزن ــه قل ــه1( فرزان ب
ش ش 1۳67 ، ۲( فریبــا قلــی انگــزی فرزنــد 
حســن بــه ش ش 6۲9 ، ۳( حمیدرضــا قلــی 
انگــزی فرزنــد حســن بــه ش ش 161۳9 ، ۴( 
ــه ش  ــن ب ــد حس ــزی فرزن ــی انگ ــه قل فاطم
ــد  ــزی فرزن ــی انگ ش ۲۴۰۴ ، ۵( محســن قل
ــف  ــه ش ش ۰۵۰۰۳۵1۲۰ ، 6( یوس ــن ب حس
بــه ش ش  فرزنــد حســن  انگــزی  قلــی 
ــام  ــا انج ــک ب ــدان . این ۰۵7۰۰۴17۵9 ، فرزن
ــور را در  ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات تش
ــد  ــی مــی نمای ــه آگه ــک مرتب ــت و ی ــک نوب ی
تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنمامــه 
ــخ  ــد از تاری ــزد او باش ــه ن ــی / متوفی از متوف
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا  تقدیــم 

ــد .   ــد ش ــادر خواه ــی ص دارد واال گواه
ــاف  قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اخت
ــف 1۵۸۸  ــین پورم/ال ــه حس ــان ، فاطم کاش

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــش  ــاع از ش ــگ مش ــت ۴/۵ دان ــند مالکی س
ــی از 1۵177-  ــی ۵۳۴ فرع ــاک ثبت ــگ پ دان
اصلــی  بخــش ۵ ثبــت در صفحــه ۴۳۴ دفتــر 
ــت ۳۳۳۴1  ــل ثب ــوب - ذی ۲۵۵- امــاک جن
بــا شــماره چاپــی ۲/۰۲1۳۲۸- بنــام آقــای 
عبــاس جلــو خوانیــان  فرزنــد ابوالقاســم  بــه 
ش ش 1۴۳۸۴- ثبت و صادر و تســلیم شــده 
و اکنــون  ورثــه بــا ارائــه حصــر وراثــت شــماره 
مــورخ 1۳96/6/9 شــورای حــل  79۵و796 
اختــاف شــعبه ۵۴ حصــر وراثــت  اصفهــان در 
خواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی  ملــک 
فــوق را نمــوده اســت  لــذا مراتــب بــه اســتناد 
ــن  ــاده 1۲۰ آئی ــل م ــک اصاحــی ذی تبصــره ی
ــت آگهــی مــی  ــون ثبــت در یــک نوب نامــه قان
ــه  ــی انجــام معامل شــود چنانچــه کســی مدع
ــند  ــود س ــا وج ــوم ی ــک مرق ــه مل ــبت ب نس
مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از تاریخ انتشــار 
ــا  ــود راکتب ــراض خ ــا 1۰ روز اعت ــی ت ــن آگه ای
ــند  ــا س ــت ی ــند مالکی ــل س ــه اص ــن ارائ ضم
ــذ  ــید اخ ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ــه ب معامل
نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصل ســند 
مالکیــت بــه ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد 
اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســید یا در 
صــورت اعتــراض اصــل ســندمالکیت یــا ســند 
ــه صــدور ســند  ــه نشــود اقــدام ب ــه  ارائ معامل

ــق مقــررا خواهــد شــد . المثنــی  طب
 . م الــف ۲6۲۴۵ رئیــس منطقــه ثبــت اســناد 

و امــاک شــمال اصفهــان  - ایروانــی  

 آگهی نوبت اول 
دو  تیــز  امیــد  آقــای  جنــاب   : موضــوع 
رضوانــی  فرزنــد  مرحــوم مســلم بــه شــماره 
بــه  شناســنامه 1911 یــک مشــهد  نظــر 
ــی   ــا  اعراب ــم فریب ــما خان ــر ش ــه همس اینک
ــه شــماره  ــد جهانبخــش  ب جشــوقانی  فرزن
ــه  ــا دادنام ــن  ب ــهری نایی ــنامه 1۳ ش شناس
مــورخ   96۰997۳7۲71۰16۰۵ شــماره 
96/6/1۴کــه بــه موجــب  نامــه شــماره 
 96/۸/11 مــورخ   961۵9۴۳7۲71۰۰۰1۴
عمومــی  دادگاه  اول  شــعبه  از  صــادره 
ــت  ــه  جه ــت یافت ــن قطعی ــتان نایی شهرس
ثبــت طــاق  مراجعــه نمــودم  و الزم اســت  
ظــرف 1۵ روز از درج آگهــی  وتاریــخ نشــر بــا 
ــه  ــائی  ب ــدارک شناس ــتن  م ــت داش دردس
ایــن دفتــر خانــه  بــه نشــانی  نائیــن خ امــام 
ــهدا  ــت ش ــز بهداش ــروی  مرک ــی  روب خمین
–انتهــای کوچــه شــماره 1۳ مراجعــه نماییــد  
در غیــر اینصــورت وفــق مقــررات ثبــت طــاق 
ــک  ــا ی ــد  ضمن ــد ش ــرا خواه ــام و اج انج
ــه  ــر خان ــن دفت ــه ای ــی  را ب ــخه از آگه نس

ــد .  ــال نمایی ارس
م الــف ۳17 دفتــر رســمی ثبت طاق شــماره 
ــر – ابوالفضــل شــجاعی  ــن  ســر دفت  6 نائی

جشوقانی 

آگهی وقت رسیدگی و دادخواست 
وضمائم به آقای / خانم اصغر 

اسماعیلی حسین آبادی   فرزند  
عباس 

 961۰1۰6۸۳7۴۰6۰۴7  : اباغنامــه  شــماره 
شــماره پرونــده : 96۰99۸6۸۳7۴۰1۰6۰ شــماره 
 : تنظیــم  تاریــخ   9611۰۵  : شــعبه  بایگانــی 
96/۸/16 خواهــان خانــم خاطــه اســماعیلی 
اصغــر  خوانــده  طرفیــت  بــه  دادخواســتی 
اســماعیلی حســین آبــادی بــه خواســته اذن در 
ازدواج  مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه 
ــه 96۰99۸6۸۳7۴۰1۰6۰  ــده کاس ــماره پرون ش
ســتان   شــهر  خانــواده  دادگاه     1۳ شــعبه 
ــخ  ــه تاری ــیدگی ب ــت رس ــت و وق ــان ثب اصفه
ــت  ــده اس ــن  ش ــاعت 1۰:۳۰ تعیی 96/9/1۸س
کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 
7۳ قانــون آییــن دادرســی مدنــی  بعلــت 
مجهــول المــکان بــودن خوانــده  و در خواســت 
خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده 
ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی 
بــه دفتــر دادگاه مراجعــه  و ضمــن اعــام 
ــت  ــخه دوم دادخواس ــود نس ــل خ ــانی کام نش
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــردد . ــر گ ــیدگی حاض ــت رس جه
ــی  ــر دادگاه  حقوق ــر دفت ــف ۲6۳1۸ مدی م ال
شــعبه 1۳ دادگاه خانــواده شهرســتان اصفهــان 

ــه موســوی  – ســیده مرضی

آگهی حصر وراثت
دارای  ورتونــی   صادقــی  حســن  آقــای 
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۲ ب ــنامه ش شناس
ــه کاســه 67۳/96 ش ح 1 )وراثــت( از ایــن  ب
دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
ــادق  ــادروان ص ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
ــنامه 11۸  ــماره شناس ــه ش ــی ب ــی ورتون صادق
ــگاه دائمــی خــود  ــخ 1۳96/۰1/۰1  اقامت در تاری
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه:1- صغــری خانــی 
چاهریــه فرزنــد حســن ش.ش ۵ )همســر 
متوفــی(  )۲( محمــد علــی ش.ش ۳ )۳( 
احمد  ش.ش 1۵۲ )۴( حســن ش.ش ۲ )۵( 
محمــد ش.ش ۳ )6( صدیقــه ش.ش 7۳1 
)7( مریــم ۲۵1 )۸( اقــدس ش.ش 1۲ همگی 
صادقــی ورتونــی فرزنــد صــادق  )فرزنــدان 
متوفــی( اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نمایــد تــا هــر 
کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی 
ــی  ــخ نشــر نخســتین آگه ــزد او باشــد از تاری ن
ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال 

ــد شــد. گواهــی صــادر خواه
رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اختــاف 

برخــوار 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
ــخ  1۳96/۰۸/۲۰ ــه تاری ــف ب ۵/۳7/۸6۲/م ال

آگهی حصر وراثت
آقــای علیرضــا شــاه محمــدی کتایونچــه  دارای 
شناســنامه شــماره 17۴ بــه شــرح دادخواســت 
ــن  ــت( از ای ــه کاســه 67۰/96 ش ح 1 )وراث ب
دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
ــه  ــادروان فاطم ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
علــی نجیبــی کتایونچــه بــه شــماره شناســنامه 
91۸ در تاریــخ 1۳96/۰۳/۰6  اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه:1- عبــاس شــاه 
ــم ش.ش ۳  ــد کری ــه فرزن ــدی کتایونچ محم
)همســر متوفــی(  )۲( بتــول ش.ش ۲97 
)۳( محمــد  ش.ش 1۲7۰1۸6۲99 )۴( احمــد 
رضــا ش.ش 1۴9 )۵( علیرضــا ش.ش 17۴ 
)6( محســن ش.ش 1۲99 )7( مریــم ش.ش 
۲9۴  همگــی شــاه محمــدی کتایونچــه فرزنــد 
ــا انجــام  ــک ب ــی( این ــدان متوف ــاس )فرزن عب
را  مزبــور  درخواســت  مقدماتــی  تشــریفات 
ــی  ــس اعتراض ــر ک ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م آگه
ــد  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد و ی
ــک  ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش از تاری
مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

خواهــد شــد.
رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اختــاف 

برخــوار 
ــگ و ارشــاد اســامی  ــه اداره فرهن شــماره نام
ــخ  1۳96/۰۸/۲۰ ــه تاری ــف ب ۵/۳7/۸6۴/م ال

آگهی حصر وراثت
آبــادی    حبیــب  محســنی  حســن  آقــای 
دارای شناســنامه شــماره ۵۳۸1 بــه شــرح 
 1 ح  ش   67۴/96 بــه کاســه  دادخواســت 
)وراثــت( از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی 
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
حبیــب  منصــوری  فاطمــه  شــادروان  کــه 
آبــادی بــه شــماره شناســنامه ۵ در تاریــخ 
ــدرود  ــود ب ــی خ ــگاه دائم 1۳96/۰۸/۰7  اقامت
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه:1- بــرات محســنی حبیــب 
ــد حســن  ش.ش 66۰97۰۴۵97  ــادی فرزن آب
ــه ش.ش  ۳۰  ــی(  )۲( صدیق ــر متوف )همس
مجیــد   )۴(  ۵۳۸۲ ش.ش  زهــره    )۳(
ش.ش 66۰9۳۸۸۴۵۸ )۵( حســن ش.ش 
حبیــب  محســنی  همگــی    66۰9۳۸۴۸۰۰
آبــادی فرزنــد بــرات  )فرزنــدان متوفــی( 
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نمایــد تــا هــر 
کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی 
ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی  ن
ــم دارد واال  ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ــرف ی ظ

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص گواه
رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اختــاف 

برخــوار 
ــگ و ارشــاد اســامی  ــه اداره فرهن شــماره نام
ــخ  1۳96/۰۸/۲۰ ــه تاری ــف ب ۵/۳7/۸61/م ال

آگهی حصر وراثت
خانــم عــذرا طالــب حبیــب آبــادی   دارای 
ــرح  ــه ش ــماره 66۰9۸7۵۲۸6 ب ــنامه ش شناس
 1 ح  ش   691/96 بــه کاســه  دادخواســت 
)وراثــت( از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی 
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
کــه شــادروان محمــود جالــی بــه شــماره 
شناســنامه ۴۴ در تاریــخ 1۳96/۰1/19  اقامتگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه:1- عــذرا 
طالبــی حبیــب آبــادی فرزنــد محمــد  ش.ش 
66۰9۸7۵۲۸6 )همســر متوفــی(  )۲( عبــاس 
)پــدر   1۰۰ ش.ش   یدالــه  فرزنــد  جالــی 
ــادی  ــب آب ــی حبی ــرا جال ــی(  )۳( زه متوف
ــی( )۴(  ــادر متوف ــا  ش.ش 11 )م ــد رض فرزن
مهدیــه   )۵(  66۰۰۰79۸61 ش.ش  مهــدی 
ــد  ــی فرزن ــی جال ش.ش 66۰۰1۵7۲16  همگ
محمــود  )فرزنــدان متوفــی( اینــک بــا انجــام 
را  مزبــور  درخواســت  مقدماتــی  تشــریفات 
ــی  ــس اعتراض ــر ک ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م آگه
ــد  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد و ی
ــک  ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش از تاری
مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

ــد. ــد ش خواه
رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اختــاف 

برخــوار 
ــگ و ارشــاد اســامی  ــه اداره فرهن شــماره نام
ــه تاریــخ  1۳96/۰۸/۲۰ ۵/۳7/۸6۳/م الــف ب

آگهی حصر وراثت
دارای  خرزوقــی   عباســیان  قاســم  آقــای 
شــرح  بــه   ۳9۲6 شــماره  شناســنامه 
 1 ح  ش   661/96 بــه کاســه  دادخواســت 
)وراثــت( از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی 
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
ــی  ــان خرزوق ــه محمدی ــادروان  صدیق ــه ش ک
تاریــخ  در   ۳۳۴7 شناســنامه  شــماره  بــه 
ــدرود  ــود ب ــی خ ــگاه دائم 1۳9۴/1۰/۰۴  اقامت
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
ش.ش  مرتضــی  بــه:1-  اســت  منحصــر 
 ۳9۲6 ش.ش  قاســم   )۲(   ۵11۰۵۰7996
ش.ش  رضــا   )۴(  ۲9 ش.ش  اکبــر    )۳(
 ۴11۳ ش.ش  مصطفــی   )۵(  ۵11۰۵۴۰۸1۰
)6( فاطمــه ش.ش ۵11۰۵۲۵۵۵۲  همگــی 
عباســیان خرزوقــی فرزنــد عبــاس )فرزنــدان 
متوفــی( اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نمایــد تــا هــر 
کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی 
ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی  ن
ــم دارد واال  ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ــرف ی ظ

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص گواه
رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اختــاف 

برخــوار 
ــگ و ارشــاد اســامی  ــه اداره فرهن شــماره نام
ــه تاریــخ  1۳96/۰۸/11 ۵/۳7/۸۳۳/م الــف ب

دادنامه 
کاســه پرونــده : 96۰۴۸7 شــماره دادنامه 
ــورخ 96/6/۳۰  : 96۰997679۳۸۰۲۲۸6 م
مرجــع رســیدگی : شــعبه ۸شــورای حــل 
اختــاف  خواهــان احمــد ذاکــری  علــون 
آبــادی فرزنــد حســن اصفهان خ عســگریه 
کــوی بهــار پــاک 1۰۰ وکیــل جــال الدینــی 
خ  اصفهــان   مهــدی  فرزنــد  قیاســی  
فردوســی  مقابــل بانــک توســعه صــادرات 
ســاختمان میخــک واحــد 11   خوانــده 
ــین   ــد غامحس ــی فرزن ــدی کرم ــر مه امی

ــول المــکان  مجه
ــده  ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــورا ب ش
و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا 
ختــم رســیدگی را اعــام و بــه شــرح 
آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد 
در  اختــاف  قاضــی شــورای حــل  رای 
ــون  ــری عل ــد ذاک ــوی احم ــوص دع خص
آبــادی بــا وکالــت جــال الدینــی قیاســی 
ــدی  ــر مه ــت امی ــه طرفی ــدی ب ــد مه فرزن
ــه خواســته  ــد غامحســین  ب کرمــی فرزن
مبلــغ هشــتاد و پنــج میلیــون  ریــال  
وجــه چــک بــه شــماره ۰۳۳/96۸۲77 
انصــار   بانــک  عهــده  مــورخ 9۴/1۲/1۵ 
ــا  ــی ب ــق خســارات قانون ــام مطل ــه انضم ب
ــر  ــی تصوی ــت تقدیم ــه دادخواس ــه ب توج
ــت  ــدم پرداخ ــی ع ــک و گواه ــدق چ مص
توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور 
در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق 
و  دارد  آن  وجــه  مطالبــه  در  خواهــان 
ــی  ــاغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل ــه خوان اینک
در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و 
ــتند و  ــات مس ــه و دفاعی ــه الیح هیچگون
ــاع نســبت  ــام دف محکمــه پســندی در مق
ــه  ــراز و ارای ــه دعــوی خواهــان از خــود اب ب
ننمــوده اســت لــذا دعــوی خواهــان علیــه 
ــه  ــه ب ــد ک ــر میرس ــه نظ ــت ب ــده ثاب خوان
اســتناد مــواد ۳1۰و۳1۳ قانــون تجــارت 
آئیــن  قانــون  19۸و۵1۵و۵19و۵۲۲  و 
دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
 ۸۵۰۰۰۰۰۰ مبلــغ  پرداخــت  بــه  خوانــده 
ــته و 11۳۲۵۰۰  ــل خواس ــت اص ــال  باب ری
ریــال بابــت هزینــه دادرســی و هزینــه 
نشــر  نشــر آگهــی بــه مبلــغ 1۲۰۰۰۰ ریــال 
ــر  ــخ س ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی و  خس
رســید چــک موصــوف 9۴/1۲/1۵تــا تاریــخ 
ــادر و  ــان ص ــق خواه ــم در ح ــرای حک اج
ــی و  ــادره غیاب ــد رای ص ــی نمای ــام م اع
ــاغ  ــس از اب ــت روز پ ــت بیس ــرف مهل ظ
ــس  ــعبه و پ ــن ش ــی در ای ــل واخواه قاب
ــت واخواهــی ظــرف بیســت  ــام مهل از اتم
روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی 

ــد . ــی باش ــان م ــی اصفه حقوق
م الــف ۲6۲7۵قاضــی شــعبه هشــت  

شــورای حــل اختــاف اصفهــان 
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اطالعرسانی8
دادنامه 

کالســه پرونــده : 610/96 شــماره دادنامــه : 
9609976805101017 مــورخ 96/7/16 مرجــع 
رســیدگی : شــعبه 51شــورای حــل اختــالف  
ــی  ــده عل ــژاد   خوان ــو ن ــعود نیک ــان مس خواه
ــول المــکان خواســته  ســنایی زاده نغمــه  مجه
ــره  ــت دو فق ــال باب ــغ 80000000 ری ــه مبل مطالب
چــک بــه شــماره 026792مــورخ 96/2/30و 
مطلــق  بانضمــام  مــورخ96/3/10   026800
بــه  عنایــت  بــا  شــورا  قانونــی   خســارات 
محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی 
اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه 
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد 
رای قاضــی شــورای حــل اختــالف در خصــوص 
ــه طرفیــت علــی  ــژاد  ب دعــوی مســعود نیکــو ن
 80000000 خواســته  بــه  نغمــه   زاده  ســفایی 
ــه شــماره 026792 مــورخ  ــال  وجــه چــک ب ری
عهــده   96/3/10 مــورخ   026800 و   96/2/30
ــارات  ــق خس ــام مطل ــه انضم ــک ...........  ب بان
قانونــی بــا توجــه بــه دادخواســت تقدیمــی 
تصویــر مصــدق چــک و گواهــی عــدم پرداخــت 
توســط بانــک محــال علیــه که ظهــور در اشــتغال 
ــده و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه  ذمــه خوان
وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــالغ 
ــی در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و  قانون
هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه 
ــوی  ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف ــندی در مق پس
ــت  ــوده اس ــه ننم ــراز و ارای ــود اب ــان از خ خواه
ــه  ــت ب ــده ثاب ــه خوان ــان علی ــوی خواه ــذا دع ل
ــواد 310و313  ــتناد م ــه اس ــه ب ــد ک ــر میرس نظ
قانــون تجــارت و 198و515و519و522 قانــون 
ــت  ــه محکومی ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس آئی
ــون   ــتاد میلی ــغ هش ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان
 2075000 و  خواســته  اصــل  بابــت  ریــال  
ــال  ــج هزارری ــادو پن ــون و هفت ــال )دو میلی ری
و   آگهــی  نشــر  و  دادرســی  بابــت هزینــه   )
ــید  ــر رس ــخ س ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی خس
ــخ  ــا تاری چــک موصــوف 96/2/30 و 96/3/10ت
اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــالم 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
ــی در  ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم 

ــد . ــی باش ــان م ــی اصفه ــی حقوق عموم
م الــف 26274 قاضــی شــعبه 51 شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان 

دادنامه 
کالســه پرونــده : 951564 شــماره دادنامــه : 
9609976794203112 مــورخ 96/7/23 مرجــع 
رســیدگی : شــعبه 12شــورای حــل اختــالف  
خواهــان علیرضــا حاجــی رضایــی جــاده حبیــب 
ــک  ــا آنتی ــر نم ــه آج ــر 8 کارخان ــو مت ــاد کیل آب
ــرزاد  ــی و ف ــا کریم ــروز آق ــده اف ــه    خوان صف
فروهــر نــژاد  مجهــول المــکان  شــورا بــا عنایــت 
بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی 
اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه 
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد 
رای قاضــی شــورای حــل اختــالف در خصــوص 
ــت  ــه طرفی ــی ب ــی رضای ــا حاج ــوی علیرض دع
ــه  ــژاد  ب ــرزاد فروهرن ــی 2- ف ــا کریم ــروز آق اف
خواســته 150000000 ریــال  وجــه چــک بــه 
شــماره 088668 مــورخ95/10/30 عهــده بانــک 
ــی  ــق خســارات قانون ــام مطل ــه انضم انصــار   ب
بــا توجــه بــه دادخواســت تقدیمــی تصویــر 
مصــدق چــک و گواهــی عــدم پرداخــت توســط 
بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه 
خوانــده و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه 
آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــالغ قانونی 
در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
ــه دعــوی خواهــان از  ــاع نســبت ب ــام دف در مق
ــوی  ــذا دع ــوده اســت ل ــه ننم ــراز و ارای خــود اب
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 قانــون تجــارت 
ــی  ــن دادرس ــون آئی و 198و515و519و522 قان
ــه  ــدگان ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک مدن
ــد و  ــغ یکص ــت مبل ــه پرداخ ــی  ب ــو تضامن نح
ــته  ــل خواس ــت اص ــال  باب ــون  ری ــاه میلی پنج
و 4820000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و نشــر 
آگهــی و  خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر 
رســید چــک موصــوف 95/10/30تــا تاریــخ 
اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــالم 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
ــی در  ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم 

ــان مــی باشــد . ــی اصفه عمومــی حقوق
م الــف 26268 قاضــی شــعبه 12 شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان 

دادنامه 
ــه :  ــماره دادنام ــده : 96-235 ش ــه پرون کالس
ــورخ 96/5/1 مرجــع رســیدگی : شــعبه  589 م
53شــورای حــل اختــالف  خواهــان بهمــن 
حســینی کینکــی  نشــانی اصفهــان  چمــران خ 
ــی رضــا  ــده عل ــظ پ 198  خوان شــاهد ک حاف
ــه  ــته : مطالب ــکان  خواس ــول الم زادگان  مجه
وجــه یــک فقــره چــک بــه مبلــغ 38000000 ریال 
ــه خســارات دادرســی و خســارت  ــام کلی بانضم
تاخیــر تادیــه بــدوا صــدور قــرار تامیــن خواســته 
شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ 
نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را 
اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای 
مــی  نمایــد رای قاضــی شــورای حــل اختــالف 
ــی  ــینی کینک ــن حس ــوی بهم ــوص دع در خص
ــا  ــی رض ــت عل ــه طرفی ــد ب ــک محم ــد مل فرزن
ــه خواســته 38000000  ــد حســین  ب زادگان فرزن

ــده  ــه شــماره 102457 عه ــال  وجــه چــک ب ری
بانــک ســپه نشــاط اصفهــان   بــه انضمــام مطلق 
ــت  ــه دادخواس ــه ب ــا توج ــی ب ــارات قانون خس
تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهــی عــدم 
پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور 
در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان 
در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی 
رغــم ابــالغ قانونــی در جلســه رســیدگی حضــور 
نداشــته و هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند 
و محکمــه پســندی در مقــام دفــاع نســبت بــه 
ــوده  ــه ننم ــراز و ارای ــان از خــود اب ــوی خواه دع
اســت لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت 
بــه نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 
قانــون تجــارت و 198و515و519و522 قانــون 
ــت  ــه محکومی ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس آئی
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 38000000 ریــال  
ــت  ــال باب ــته و 1560000 ری ــل خواس ــت اص باب
هزینــه دادرســی و نشــر آگهــی و  خســارت 
رســید چــک  تاریــخ ســر  از  تادیــه  تاخیــر 
ــخ اجــرای حکــم در  ــا تاری موصــوف 96/8/20ت
ــد رای  ــی نمای ــالم م ــان صــادر و اع حــق خواه
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس 
از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس 
ــت روز  ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه ــام مهل از اتم
قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــان مــی باشــد . اصفه
م الــف 26267 قاضــی شــعبه 53 شــورای حــل 

ــالف اصفهان  اخت

دادنامه 
کالســه پرونــده : 94-719 شــماره دادنامــه 
 1396/8/16 مــورخ   9609976797100864  :
: شــعبه 41شــورای حــل  مرجــع رســیدگی 
اختــالف  خواهــان آقــای علــی جعفــری فرزنــد 
غالمرضــا بنشــانی اصفهــان خ عبدالــرزاق خ 
حکیــم کوچــه بــاغ قلندرهاپوشــاک بــردران 
ــی  ــار عل ــرداد ی ــای مه ــده آق ــری    خوان جعف
خواســته  المــکان  مجهــول  حیــدر   فرزنــد 
ــغ 9800000  ــه مبل ــک ب ــره چ ــک فق ــه ی مطالب
ریــال و بــه شــماره 114325مــورخ 94/1/15 
بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی و تاخیــر 
تادیــه  شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده 
و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم 
ــادرت  ــی مب ــرح آت ــه ش ــالم و ب ــیدگی را اع رس
بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای قاضــی شــورای 
حــل اختــالف در خصــوص دعــوی آقــای علــی 
ــار علــی   ــه طرفیــت آقــای مهــرداد ی جعفــری ب
ــه  ــک ب ــه چ ــال  وج ــته 9800000 ری ــه خواس ب
بانضمــام   94/1/15 مــورخ   114325 شــماره 
ــه  ــه  ب ــر تادی ــی و تاخی ــارات قانون ــق خس مطل
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 
ــر مصــدق چــک و  ــی تصوی دادخواســت تقدیم
ــال  ــک مح ــط بان ــت توس ــدم پرداخ ــی ع گواه
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد 
ــی در  ــالغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل ــه خوان و اینک
ــه  ــته و هیچگون ــور نداش ــیدگی حض ــه رس جلس
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
ــه دعــوی خواهــان از  ــاع نســبت ب ــام دف در مق
ــوی  ــذا دع ــوده اســت ل ــه ننم ــراز و ارای خــود اب
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 قانــون تجــارت 
ــی  ــن دادرس ــون آئی و 198و515و519و522 قان
بــه  بــه محکومیــت خوانــده  مدنــی حکــم 
پرداخــت مبلــغ 9800000 ریــال  بابــت اصــل 
خواســته و 460000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
و نشــر آگهــی و  خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
ســر رســید چــک موصــوف لغایــن زمــان وصــول 
محکــوم بــه طبــق آخریــن شــاخص بانــک 
ــادر و  ــان ص ــق خواه ــوری در ح ــزی جمه مرک
ــی و ظــرف  ــد رای صــادره غیاب اعــالم مــی نمای
مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهی 
در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهی 
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم 

ــد . ــی باش ــان م ــی اصفه ــی حقوق عموم
م الــف 26249 قاضــی شــعبه 41 شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان 

دادنامه 
کالســه پرونــده : 960384 شــماره دادنامــه 
 1396/7/16 مــورخ   9609976797200806  :
ــل  ــورای  ح ــعبه 42 ش ــیدگی : ش ــع رس مرج
اختــالف  خواهــان آقــای خســرو دادخــواه  
تهرانــی  شــهر ســتان تیــران – شــهرک بوســتان 
– خ بوســتان 5 پ 28 بــا وکالــت حســین 
ــده محمــد مظاهــری   ــی     خوان دادخــواه تهران
تاریــخ  بــه    ... خواســته  المــکان  مجهــول 
اختــالف    حــل  شــورای   42 شــعبه   96/7/1
ــه  ــده  کالس ــه  اوراق پرون ــا مالحظ ــان  ب اصفه
ــه  ــال ب ــد متع ــتعانت از خداون ــا اس 960384ب
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد 
.  رای قاضــی شــورا   در خصــوص دعــوی 
ــین  ــت حس ــا وکال ــی ب ــواه تهران ــرو دادخ خس
دادخــواه تهرانــی   بــه طرفیــت خوانــدگان 
محمــد مظاهــری   بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 
120000000 ریــال موضــوع یــک فقــره ســفته بــه 
شــماره 684982 ســری س/1 بــه انضمــام 
ــه  ــت ب ــا عنای ــی  و ب ــارات  قانون ــق خس مطل
ــده  و بقــای اصــول مســتندات  محتویــات پرون
در یــد خواهــان و گواهــی عــدم پرداخــت توســط 
ــتغال ذ  ــور در اش ــه ظه ــه  ک ــال علی ــک مح بان
ــه  ــده و اســتحقاق خواهــان  در مطالب ــه خوان م
وجــه  چــک را د ارد و نظــر بــه اینکــه خوانــدگان  
در جلســه رســیدگی حضــور نیافتــه و هیچگونــه  
دلیلــی موجــه  و مــدرک موثــر قانونــی  در 
ــر برائــت  خصــوص  دعــوی مطروحــه  مبنــی ب
ذمــه خویــش  ابــراز و ارائــه ننمــوده شــورا 
ــخیص  ــت تش ــرز و ثاب ــان را مح ــوی خواه دع

ــون  ــواد 313 و 314  قان ــه م داده  و مســتندا ب
تجــارت و مــواد 198-515-519-522 قانــون 
ــت  ــر محکومی ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس آئی
تضامنــی خوانــدگان بــه پرداخــت مبلــغ یکصــد 
و بیســت میلیــون  ریــال  بابــت اصــل خواســته 
ــال  ــون و پانصــد و پنجــاه هــزار ری ــک میلی و ی
ــه  ــق الوکال ــی و ح ــای دادرس ــه ه ــت هزین باب
وکیــل طبــق تعرفــه و هزینــه نشــر آگهــی 
ــخ ســر رســید  ــه از تاری ــر  تادی وخســارات تاخی
ــن  ــر اســاس آخری ــا زمــان وصــول ب 96/5/9 ت
بانــک مرکــزی و حــق الوکیــل و  شــاخص 
ــالم  ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــی در ح ــر آگه نش
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
ــی در  ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم 

ــد . ــی باش ــان م ــی اصفه ــی حقوق عموم
حــل    42 شــعبه  قاضــی   26263 الــف  م 

قرهــی  رضــا  محمــد  اصفهــان  اختــالف 

دادنامه 
کالســه پرونــده : 94-1301شــماره دادنامــه : 
249 مــورخ 95/3/18مرجــع رســیدگی : شــعبه 
31 شــورای حــل اختــالف  خواهان محمــد جواد 
ــوار آتشــگاه کــوی  ــان  بل ــی  اصفه نصــر اصفهان
نصــر آبــاد – فروشــگاه نســیم    خوانــده زهــره 
ــکان  ــراز اســفند آبــادی  مجهــول الم ــر اف س
خواســته : مطالبــه وجــه چــک  گردشــکار : 
پــس از ارجــاع پرونــده بــه ایــن شــعبه و ثبــت 
آن بکالســه فــوق و طــی تشــریفات قانونــی 
ــورا  ــی ش ــا قاض ــورتی اعض ــه مش ــذ نظری و اخ
ختــم رســیدگی را اعــالم و بشــرح زیــر مبــادرت 
بصــدور رای مــی نمایــد .  رای قاضــی شــورا :در 
ــی  ــواد نصراصفهان ــد ج ــوی محم ــوص دع خص
ــادی  ــفند آب ــراز اس ــر اف ــره س ــت زه ــه طرفی ب
بــه خواســته مطالبــه مبلــغ پنــج میلیــون ریــال 
ــه شــماره 373286  ــک ب ــره چ ــک فق ــه ی وج
وبــه عهــده بانــک ملــی  اصفهــان  بــه انضمــام 
ــر  ــارت تاخی ــی و خس ــارات دادرس ــق خس مطل
پرونــده و  بــه محتویــات  توجــه  بــا  تادیــه 
گواهینامــه عــدم پرداخــت وجــه چــک از ناحیــه 
ــارات  ــه اظه ــه ب ــا توج ــه و ب ــال علی ــک مح بان
خواهــان در جلســه رســیدگی مورخــه 95/2/28 
عــدم حضــور خوانــده در جلســه رســیدگی شــورا 
ــد  ــاری در ی ــند تج ــل س ــه اص ــه اینک ــر ب و نظ
دارنــده چــک حکایــت ازمدیونیــت صــادر کننــده 
ــه  ــر ب ــدارد و نظ ــه وی ــتغال ذم ــور در اش و ظه
ــت  ــه حکای ــی ک ــده دلیل ــه خوان ــه از ناحی اینک
ــده   ــه نگردی ــد ارائ از پرداخــت وجــه چــک نمای
فلــذا بــا توجــه بــه نظریــه مشــورتی اعضــا 
ــه شــرح صورتجلســه مورخــه95/2/28  شــورا ب
ــا احــراز اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتصحاب  ب
ــون شــوراهای  ــاده11 قان ــه م ــن و مســتندا ب دی
ــون  ــواد 310و 311و313 قان ــالف و م ــل اخت ح
مجمــع  مصــوب  الحاقــی  تبصــره  تجــارت 
ــون  ــه مــاده 2 قان تشــخیص مصلحــت نظــام ب
ــون  ــواد 198و519و522 از قان ــک و م ــدور چ ص
ــت  ــر محکومی ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس آئی
تضامنــی خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ پنــج 
میلیــون ریــال )5000000(  بابــت اصل خواســته و 
پرداخــت خســارت تاخیــر و نادیــه از تاریــخ ســر 
رســید چــک تــا زمــان اجــرای حکــم بــر اســاس 
ــزی و  ــک مرک ــه بان ــی از ناحی ــاخص اعالم ش
ــال  ــزار  ری ــج ه پرداخــت هفتصــد و ســی و پن
هزینــه دادرســی  ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای 
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس 
از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس 
ــت روز  ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه ــام مهل از اتم
قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 
ــت 20 روز  ــس از مهل ــی باشــد .و پ ــان م اصفه
قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم عمومــی 

ــی باشــد . ــان م ــی اصفه حقوق
م الــف 26255 قاضــی شــورای حــل اختــالف 

ــان  شــعبه 31اصفه

دادنامه
ــه :  ــماره  دادنام ــده : 950968 ش ــه پرون کالس
9609976794500636 مــورخ 96/5/28مرجــع 
ــالف   ــل اخت ــورای ح ــعبه 15 ش ــیدگی : ش رس
اصفهــان  نشــانی  پــرورش   علــی  خواهــان 
ــده  ــمانه پ 7     خوان ــه س ــه  کوچ ــاغ دریاچ ب
محمــد نادیــان برســیانی  نشــانی  مجهــول 
المــکان خواســته : مطالبــه وجــه یــک طغــری 
 : گردشــکار   343232 داری  خزانــه  ســفته 
بــه تاریــخ 96/5/8 شــعبه 15 شــورای حــل 
ــده  ــه  اوراق پرون ــا مالحظ ــان ب ــالف اصفه اخت
کالســه 950968 بااســتعانت ازخداونــد  متعــال 
ــی  ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــی مب ــرح آت ــه ش ب
ــد .  رای قاضــی شــورای حــل اختــالف در  نمای
ــت  ــه طرفی ــرورش  ب ــی پ ــوی عل خصــوص دع
محمــد نادیــان برســیانی بــه خواســته 50000000 
ریــال موضــوع یــک طغــری ســفته بــه شــماره 
343233 )ســری/ب(به مبلــغ پنجــاه میلیــون 
ریــال بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا 
ــول  ــای اص ــده و بق ــات پرون ــه محتوی ــه ب توج
مســتندات در یــد خواهــان و اینکــه خوانــده 
ــی در جلســه رســیدگی  ــالغ قانون ــم اب ــی رغ عل
حضــور نیافتــه و هیچگونــه دلیــل و مدرکــی کــه 
ــبت  ــود ( نس ــش ) خ ــه خوی ــت ذم ــد برائ موی
ــورا  ــذا ش ــوده ل ــه ننم ــان ارائ ــوی خواه ــه دع ب
دعــوی خواهــان را محــرز و ثابــت دانســته و بــا 
اســتناد بــه مــواد 198و519و522  قانــون آئیــن 
دادرســی مدنــی حکــم بــر محکومیــت خوانــده 
بــه پرداخــت مبلــغ 50000000 ریــال  بابــت اصــل 
ــش  ــل و ش ــد و چه ــته و 1460000 یکص خواس
هــزار تومــان  بابــت هزینــه دادرســی و خســارت 
ــت  ــم دادخواس ــخ تقدی ــه از تاری ــر و تادی تاخی

)1395/12/22(لغایــت تاریــخ اجــرای حکــم در 
ــد رای  ــی نمای ــالم م ــان صــادر و اع حــق خواه
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس 
از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس 
ــت روز  ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه ــام مهل از اتم
قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــان مــی باشــد . اصفه
م الــف 26248 قاضــی شــعبه 15 شــورای حــل 

اختــالف  اصفهــان 

اجرائیه
شماره اجرائیه:9610100353604684

شماره پرونده: 9509980353600036 
 950861: شــعبه  بایگانــی  شــماره 
بموجــب    96/08/15 تنظیــم:  تاریــخ  
بــه  مربوطــه  حکــم  اجــرای  خواســت  در 
9610090353600705وشــماره  شــماره 
70353600560---9609970353601435مح
ــد  ــد :محم ــعیدی فرزن ــدی س ــه مه ــوم علی ک
پرداخــت  بــه:  اســت  محکــوم  علــی 
خواســته  اصــل  بابــت  8/500/000/000ریــال 
51113113مــورخ  شــماره  چــک  موضــوع 
خســارت  همچنیــن  ملــت  95/02/12بانــک 
چــک  سررســید  تاریــخ  از  درتادیــه  تاخیــر 
ــه  ــت حــق الوکال ــال باب وپرداخــت 11/000/000ری
بابــت حــق  نیــم عشــر دولتــی  وپرداخــت 
االجراضمناباتوجــه بــه صــدور حکــم اعســار 
ــی  ــه دادرس ــت هزین ــان از پرداخ ــت خواه موق
در اجــرای احــکام نســبت بــه اخــذ هزینــه 
 . برابــر قانــون عمــل مــی شــود  دادرســی 
 .   محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ 
ابــالغ اجرائیــه : 1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا 
ــون اجــرای  بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده34 قان
ــت  ــرای پرداخ ــی ب ــی( .2- ترتیب ــکام مدن اح
ــد  ــی کن ــی معرف ــد . 3- مال ــه بده ــوم ب محک
ــه از آن  ــوم ب ــتیفا محک ــم و اس ــرا حک ــه اج ک
میســر باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه 
امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت 
ــه طــور  ــول ، ب ــر منق همــه امــوال منقــول و غی
ــدی  ــوه نق ــزان وج ــر می ــتمل ب ــروح مش مش
ــات  ــا و موسس ــزد بانکه ــوان ن ــر عن ــه ه ــه ب ک
ــه  ــی دارد ب ــا خارج ــی ی ــاری ایران ــی و اعتب مال
همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و 
کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص 
ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص 
ــر  ــاالت و ه ــل و انتق ــت نق ــز فهرس ــث ونی ثال
ــان  ــور از زم ــوال مذک ــر در ام ــر دیگ ــوع تغیی ن
ــه  ــوای اعســار ب ــرح دع ــل از ط ــک ســال  قب ی
ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی 
ــه  ــوم ل ــت محک ــه در خواس ــد واال ب ــه نمای ارائ
بــاز داشــت مــی شــود) مــواد 8و3 قانــون 
  )1394 مالــی  محکومیــت  اجــرای  نحــوه 
ــل  ــالم کام ــه از اع ــوم علی ــودداری محک .4- خ
از اجــرای  بــه منظــور فــرار  امــوال  صــورت 
ــت را در  ــه هف ــری در ج ــس تعزی ــم ، حب حک
ــکام  ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان ــی دارد. ) م پ
مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه 
ــال  ــی 1394( 5- انتق ــت مال ــرای محکومی اج
مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار 
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ــن ب از ادای دی
ــب  ــد موج ــی نباش ــون کاف ــت دی ــرای پرداخ ب
مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای 
ــردو  ــا ه ــه ی ــوم ب ــف محک ــادل نص ــدی مع نق
ــون نحــوه  ــاده 21 قان مجــازات مــی شــود. ) م
اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 6- چنانچــه 
ــه  ــت ســی روز ارائ ــس از مهل ــوال پ صــورت ام
شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط 
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
ــد  ــه خواه ــوم علی ــط محک ــل توس ــی کفی معرف
ــون نحــوه اجــرای  ــاده 3 قان ــود.) تبصــره 1 م ب

محکومیــت مالــی 1394(
م الــف 26231 مدیــر دفتــر دادگاه کیفــری 
110دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان  شــعبه 
ــع شــهید بهشــتی  ــی ســابق (-مجتم )110جزای

ــی  ــی جونقان ــش مطلب ــان بخ –جه

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9610426794300180

شماره پرونده: 9509986794301242 
تاریــخ    951249  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
تنظیــم: 1396/08/15  مشــخصات محکــوم لــه 
ــد  ــان  فرزن ــا اعتزازی ــد رض ــام حمی ــف 1 ن ردی
:حســین      نشــانی:  اصفهــان –خ نظرغربــی 
بــن بســت میثــم مجتمــع  نظــر  راه  ســه 
مســکونی پیــام واحــد 3    مشــخصات محکوم 
علیــه داوود ســلیمانی     نشــانی: مجهــول 
المــکان  مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام 
ــه:  ــه / محکــوم  محکــوم ب ــی محکــوم ل قانون
بموجــب در خواســت اجــرای حکــم مربوطــه به 
شــماره 961009679300946 و شــماره  دادنامــه 
9509976794302640محکــوم  مربوطــه 
علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 
خواســته  اصــل  بابــت  7/000/000ریــال 
دادرســی  هزینــه  بابــت  1/030/000ریــال 
وهزینــه نشــر آگهــی بــا احتســاب اجــرا حکــم 
ــم  ــخ تقدی ــه از تاری ــر در تادی ــارت تاخی وخس
تاریــخ  )95/09/18(لغایــت  دادخواســت 
وصــول در حــق محکــوم لــه صــادر بــا انضمــام 
نیــم عشــر دولتــی . .   محکــوم علیــه مکلــف 
ــه : 1- ظــرف ده  ــالغ اجرائی ــخ اب اســت از تاری
روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده34 
ــی  ــی( .2- ترتیب ــکام مدن ــرای اح ــون اج قان
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- مالــی 
معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکوم 
بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را قــادر 
ــد ظــرف  ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی ــه اجــرای مف ب
ــداد  ــوال خــود را شــامل تع ــه ام ســی روز کلی

یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و 
ــر  ــه طــور مشــروح مشــتمل ب غیــر منقــول ، ب
ــزد  ــوان ن ــه هــر عن میــزان وجــوه نقــدی کــه ب
ــی  ــاری ایران ــی و اعتب ــا و موسســات مال بانکه
یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
ــه  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــابهای مذک حس
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ه
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
ــر در  ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه ــل و انتق نق
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال 
بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت 
ــون نحــوه اجــرای  ــواد 8و3 قان ــی شــود) م م
محکومیــت مالــی 1394(  .4- خــودداری 
ــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال  محکــوم علی
بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس 
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 
34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 
20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی 1394( 5- انتقــال مــال 
ــرار از  ــزه ف ــا انگی ــو ب ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ــن ب ادای دی
ــی نباشــد موجــب  ــون کاف ــرای پرداخــت دی ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــردو  ــا ه ــه ی ــوم ب ــادل نصــف محک ــدی مع نق
مجــازات مــی شــود. ) مــاده 21 قانــون نحــوه 
اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 6- چنانچــه 
ــه  صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائ
ــوط  ــدان من ــه از زن ــوم علی ــود آزادی محک ش
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای 

محکومیــت مالــی 1394(
شــعبه13  دفتــر  مســئول   26230 الــف   م 
اصفهــان  اســتان  اختــالف  حــل  شــورای 

) یــک  شــماره  )مجتمــع 

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9610426734800003

شماره پرونده: 9509986794800637 
شــماره بایگانــی شــعبه : 950637 تاریــخ  
محکــوم  مشــخصات    96 تنظیــم:09/20/ 
ــد  ــی  فرزن ــد قربان ــام محم ــف 1 ن ــه ردی ل
حســن    نشــانی: اصفهــان –خ کاوه شــمس 
ــخصات  ــالک 34   مش ــم پ ــوی  قائ آباد-ک
محکــوم علیــه زهــرا رحیمــی     نشــانی: 
نماینــده  مشــخصات  المــکان   مجهــول 
یــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم لــه / 
ــب در  ــه: بموج ــوم ب ــه   محک ــوم علی محک
خواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره 
دادنامــه  9610096794800081وشــماره 
9609976794800597محکــوم  مربوطــه 
ــغ  ــت مبل ــه پرداخ ــت ب ــوم اس ــه محک علی
یکصــد میلیــون ریــال بــه عنــوان اصــل 
ــد  ــون ونهص ــه میلی ــت س ــته وپرداخ خواس
ــی  ــه دادرس ــت هزین ــال باب ــزار ری ــی ه وس
وخســارات تاخیــر وتادیــه از تاریــخ سررســید 
ــر اســاس  ــا زمــان اجــرای حکــم ب چــک  ت
آخریــن شــاخص بانــک مرکــزی جکهــوری 
اســالمی  ونشــر آگهــی وحــق الوکالــه طبــق 
واعــالم  در حــق خواهــان صــادر  تعرفــه 
ــه  ــت ک ــم عشــر دول ــن نی ــرددو همچنی میگ
ــول  ــبه ووص ــکام محاس ــرای اح ــط اج توس
ــف  ــه مکل ــوم علی ــد .   .   محک ــد ش خواه
ــرف  ــه : 1- ظ ــالغ اجرائی ــخ اب ــت از تاری اس
ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) 
مــاده34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی( 
.2- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه 
ــرا  ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــد . 3- مال بده
ــر  ــه از آن میس ــوم ب ــتیفا محک ــم و اس حک
ــرای  ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــد. چنانچ باش
ــد ظــرف ســی روز  ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی مف
کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار 
و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول 
، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان 
وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا 
ــا  ــی ی ــاری ایران ــی و اعتب ــات مال و موسس
ــق  ــه همــراه مشــخصات دقی خارجــی دارد ب
حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او 
ــث دارد و  ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ــه ه ب
ــز  ــث ونی ــات او از اشــخاص ثال ــه مطالب کلی
فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر 
دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  
ــه  ــه ضمیم ــار ب ــوای اعس ــرح دع ــل از ط قب
دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه 
ــاز  ــه ب ــه در خواســت محکــوم ل نمایــد واال ب
داشــت مــی شــود) مــواد 8و3 قانــون نحــوه 
 -4.   )1394 مالــی  محکومیــت  اجــرای 
ــل  ــالم کام ــه از اع ــوم علی ــودداری محک خ
ــرای  ــرار از اج ــور ف ــه منظ ــوال ب ــورت ام ص
حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در 
پــی دارد. ) مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام 
ــون  ــاده 16 قان ــاده 20 ق.م.ا و م ــی و م مدن
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 
ــه هــر نحــو  ــه دیگــری ب ــال ب ــال م 5- انتق
ــوی  ــه نح ــن ب ــرار از ادای دی ــزه ف ــا انگی ب
کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون 
ــری  ــازات تعزی ــب مج ــد موج ــی نباش کاف
درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل 
نصــف محکــوم بــه یــا هــردو مجــازات مــی 
شــود. ) مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای 
چنانچــه   -6  .)1394 مالــی  محکومیــت 
صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه 
ــوط  ــدان من ــه از زن شــود آزادی محکــوم علی
ــع وثیقــه  ــا تودی ــه ی ــه موافقــت محکــوم ل ب
ــه  ــوم علی ــط محک ــل توس ــی کفی ــا معرف ی
خواهــد بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون 

ــی 1394( ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
شــعبه  دفتــر  مســئول   26264 الــف  م 
18شــورای حــل اختــالف اصفهــان )مجتمــع 

ــی  ــم آقائ ــک (-خان ــماره ی ش

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9610426797100007

شماره پرونده: 9609986797100290 
شــماره بایگانــی شــعبه : 960290 تاریــخ  
:96/08/16  مشــخصات محکــوم  تنظیــم 
لــه ردیــف 1 نــام رضــا صــرا ف مامــوری     
ــا  ــان –خیاب ــانی: اصفه ــد  نش ــد محم فرزن
ن جــی –خیابــان رشــحه – کــوی شــهید 
ــتی  ــد پس ــه 3 ک ــالک 17 طبق ــدرس –پ م
ــه  ــوم علی 8156918431   مشــخصات محک
ــول المــکان   ــن فتحــی     نشــانی: مجه امی
مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی 
محکــوم لــه یــا محکــوم علیــه  محکــوم بــه: 
بموجــب در خواســت اجــرای حکــم مربــوط 
9610096797100494وشــماره  شــماره  بــه 
علیــه  9609976797100664محکــوم 
مبلــغ  پرداخــت  بــه  اســت  محکــوم 
28500000ریــال بابــت چــک بــه شــماره 
بــه  چــک  96/03/05و  762714مــورخ 
96/03/05ومبلــغ  762715مــورخ  شــماره 
دادرســی  هزینــه  بابــت  526250ریــال 
ــخ سررســید  ــه از تاری ــر تادی وخســارت تاخی
چــک هــا تازمــان اجــرای حکــم بــر اســاس 
شــاخص بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی 
در حــق خواهــان بانضمــام نیــم عشــر حــق 
ــت  ــف اس ــه مکل ــوم علی ــرا.   .   محک االج
ــرف ده روز  ــه : 1- ظ ــالغ اجرائی ــخ اب از تاری
ــاده34  ــذارد ) م ــرا گ ــع اج ــرا بموق ــاد آن مف
ــون اجــرای احــکام مدنــی( .2- ترتیبــی  قان
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجرا حکــم و اســتیفا 
ــه  ــد. چنانچ ــر باش ــه از آن میس ــوم ب محک
خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه 
ــوال  ــه ام ــی روز کلی ــرف س ــد ظ ــد بای ندان
ــت  ــدار و قیم ــا مق ــداد ی ــامل تع ــود را ش خ
همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور 
ــر میــزان وجــوه نقــدی  مشــروح مشــتمل ب
کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات 
ــی دارد  ــا خارج ــی ی ــاری ایران ــی و اعتب مال
بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای 
ــه هــر نحــو  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی مذک
ــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات  ن
ــز فهرســت نقــل و  ــث ونی او از اشــخاص ثال
انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال 
ــرح  ــل از ط ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم مذک
دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
ــد واال  ــه نمای ــی ارائ ــام قضائ ــه مق ــار ب اعس
ــت  ــاز داش ــه ب ــوم ل ــت محک ــه در خواس ب
مــی شــود) مــواد 8و3 قانــون نحــوه اجــرای 
ــودداری  ــی 1394(  .4- خ ــت مال محکومی
محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال 
ــس  ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ــور ف ــه منظ ب
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) ماده 
ــاده  ــی و م ــکام مدن ــرای اح ــون اج 34 قان
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 16 قان 20 ق.م.ا و م
ــال  ــال م ــی 1394( 5- انتق ــت مال محکومی
بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از 
ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال 
بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب 
ــا جــزای  مجــازات تعزیــری درجــه شــش ی
نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــردو 
مجــازات مــی شــود. ) مــاده 21 قانــون 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 
ــت  ــس از مهل ــوال پ 6- چنانچــه صــورت ام
ــه  ــوم علی ــود آزادی محک ــه ش ــی روز ارائ س
ــه  ــوم ل ــت محک ــه موافق ــوط ب ــدان من از زن
یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط 
محکــوم علیــه خواهــد بــود.) تبصــره 1 مــاده 
ــی  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح 3 قان

)1394
شــعبه  دفتــر  مســئول   26259 الــف  م 
شــورای حــل اختــالف شــعبه 41شــورای 
ــماره  ــع ش ــان )مجتم ــالف اصفه ــل اخت ح

یــک (-خانــم مــرادی 

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9610426795600041

شماره پرونده: 95099867956000736 
شــماره بایگانــی شــعبه : 950736 تاریــخ  
تنظیــم: 96/07/15 مشــخصات محکــوم لــه 
ردیــف 1 نــام نوید شــهامت     فرزند:مســعود  
نشــانی: اصفهــان –شــیخ مفیــد ســاختمانی 
اســمان ط4   مشــخصات محکــوم علیــه 
محمــد رضــا جمشــیدی     نشــانی: مجهــول 
المــکان  مشــخصات نماینــده یــا قائــم 
مقــام قانونــی محکــوم لــه / محکــوم علیــه  
محکــوم بــه: بموجــب اجــرای حکــم مربوطــه 
مربوطــه  دادنامــه  وشــماره  شــماره  بــه 
محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت 
15/000/000 ریــال بعنــوان اصــل خواســته 
بابــت  1/230/000ریــال  مبلــغ  وپرداخــت 
هزینــه دادرســی و پرداخــت خســارت تاخیــر 
تاریــخ 94/09/30لغایــت زمــان  از  تادیــه 
وصــول وایصــال طبــق نــرخ شــاخص بانــک 
مرکــزی در حــق محکــوم لــه وپرداخــت 
ــه  ــم عشــر حــق االجــرا.  .   محکــوم علی نی
ــه : 1-  ــالغ اجرائی ــخ اب ــف اســت از تاری مکل
ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد 
ــی(  ــکام مدن ــرای اح ــون اج ــاده34 قان ) م
.2- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه 
ــرا  ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــد . 3- مال بده
ــر  ــه از آن میس ــوم ب ــتیفا محک ــم و اس حک
ــرای  ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــد. چنانچ باش

ــد ظــرف ســی روز  ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی مف
کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار 
و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول 
، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان 
وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا 
ــا  ــی ی ــاری ایران ــی و اعتب ــات مال و موسس
ــق  ــه همــراه مشــخصات دقی خارجــی دارد ب
حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او 
ــث دارد و  ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ــه ه ب
ــز  ــث ونی ــات او از اشــخاص ثال ــه مطالب کلی
فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر 
دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  
ــه  ــه ضمیم ــار ب ــوای اعس ــرح دع ــل از ط قب
دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه 
ــاز  ــه ب ــه در خواســت محکــوم ل نمایــد واال ب
داشــت مــی شــود) مــواد 8و3 قانــون نحــوه 
 -4.   )1394 مالــی  محکومیــت  اجــرای 
ــل  ــالم کام ــه از اع ــوم علی ــودداری محک خ
ــرای  ــرار از اج ــور ف ــه منظ ــوال ب ــورت ام ص
حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در 
پــی دارد. ) مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام 
ــون  ــاده 16 قان ــاده 20 ق.م.ا و م ــی و م مدن
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 
ــه هــر نحــو  ــه دیگــری ب ــال ب ــال م 5- انتق
ــوی  ــه نح ــن ب ــرار از ادای دی ــزه ف ــا انگی ب
کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون 
ــری  ــازات تعزی ــب مج ــد موج ــی نباش کاف
درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل 
نصــف محکــوم بــه یــا هــردو مجــازات مــی 
شــود. ) مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای 
چنانچــه   -6  .)1394 مالــی  محکومیــت 
صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه 
ــوط  ــدان من ــه از زن شــود آزادی محکــوم علی
ــع وثیقــه  ــا تودی ــه ی ــه موافقــت محکــوم ل ب
ــه  ــوم علی ــط محک ــل توس ــی کفی ــا معرف ی
خواهــد بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون 

ــی 1394( ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
م الــف26278 مســئول دفترشــعبه شــورای 
حــل اختــالف شــعبه 26 حقوقــی حــل 
ــک  ــماره ی ــع ش ــان )مجتم ــالف اصفه اخت

ــواه ــی خ (-ملکوت

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9610426794400008

شماره پرونده: 9609986794400220 
بایگانــی شــعبه : 960221 تاریــخ   شــماره 
تنظیــم: 96/08/16  مشــخصات محکــوم لــه 
ــام اعظــم مهــری آدریانــی فرزنــد  ردیــف 1 ن
درچــه کوچــه  :صفهــان  آدرس  حســین   :
ــخصات  ــتوران      مش ــاد  کناررس ــالم آب اس
محکــوم علیــه ریحانــه باقیــات اصفهانــی     
مشــخصات  المــکان   مجهــول  نشــانی: 
ــوم  ــی محک ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی نماین
ــه: بموجــب  ــه  محکــوم ب ــه / محکــوم علی ل
بــه  مربــوط  حکــم  اجــرای  درخواســت 
9610096794400706وشــماره  شــماره 
9609976794400754محکــوم  دادنامــه 
ــغ  ــت مبل ــه پرداخ ــت ب ــوم اس ــه محک علی
11000000ریــال بابــت اصــل خواســته وبــه 
شــماره 019684و019685بــه عهــده بانــک 
ــه  ــت هزین ــان باب ــزار توم ــپه و132250 ه س
دادرســی و هزینــه نشــر آگهــی طبــق تعرفــه 
ــخ سررســید  ــه از تاری ــر تادی وخســارت تاخی
چــک لغایــت اجــرای حکــم درحــق محکــوم 
ــوم  ــرا.   .   محک ــق االج ــر ح ــم عش ــه نی ب
علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــالغ اجرائیــه 
ــرا  ــع اج ــرا بموق ــاد آن ــرف ده روز مف : 1- ظ
گــذارد ) مــاده34 قانــون اجــرای احــکام 
مدنــی( .2- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم 
بــه بدهــد . 3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا 
ــر  ــه از آن میس ــوم ب ــتیفا محک ــم و اس حک
ــرای  ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــد. چنانچ باش
ــد ظــرف ســی روز  ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی مف
کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار 
و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول 
، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان 
وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا 
ــا  ــی ی ــاری ایران ــی و اعتب ــات مال و موسس
ــق  ــراه مشــخصات دقی ــه هم خارجــی دارد ب
حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه 
ــه  ــث دارد و کلی ــزد اشــخاص ثال ــر نحــو ن ه
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیز فهرســت 
نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در 
ــل از  ــک ســال  قب ــان ی ــور از زم ــوال مذک ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه 
ــی  ــت م ــاز داش ــه ب ــوم ل ــت محک در خواس
شــود) مــواد 8و3 قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی 1394(  .4- خــودداری 
محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال 
ــس  ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ــور ف ــه منظ ب
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 
ــاده  ــی و م ــکام مدن ــرای اح ــون اج 34 قان
20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای 
ــال  ــال م ــی 1394( 5- انتق ــت مال محکومی
ــا انگیــزه فــرار از  بــه دیگــری بــه هــر نحــو ب
ــده امــوال  ــه نحــوی کــه باقیمان ادای دیــن ب
بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب 
مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای 
ــردو  ــا ه ــه ی ــوم ب ــف محک ــادل نص ــدی مع نق
ــون نحــوه  ــاده 21 قان مجــازات مــی شــود. ) م
اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 6- چنانچــه 
ــه  ــت ســی روز ارائ ــس از مهل ــوال پ صــورت ام
شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط 
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
ــد  ــه خواه ــوم علی ــط محک ــل توس ــی کفی معرف
ــون نحــوه اجــرای  ــاده 3 قان ــود.) تبصــره 1 م ب

محکومیــت مالــی 1394(
م الــف 26286  مســئول دفتــر شــعبه شــورای 
حــل اختــالف شــعبه 14حقوقــی شــورای حــل 
ــع  ــهدای مداف ــع ش ــان )مجتم ــالف اصفه اخت

ــوری  ــه ن حــرم (-عاطف
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9 ورزش بانوان

دیدار همسایه ها در اصفهان
ــه  ــدار هفت ــال ســپاهان در حســاس ترین دی ــم فوتب تی
ــم  ــه مصــاف شــهرداری ب ــوان ب ــر بان ــارم لیــگ برت چه

مــی رود. 
ــروز  ــوان ام ــال بان ــر فوتب ــگ برت ــه از لی ــن هفت چهارمی
در ۶ شــهر ایــران برگــزار می شــود. در اصفهــان و در 
ورزشــگاه اســتاد بهــرام عاطــف مجموعــه شــفق، 
ذوب آهــن میزبــان اســتقالل خوزســتان اســت. دو تیــم 
از نظــر تعــداد بــرد، امتیــاز و تفاضــل گل شــرایط کامــال 
مشــابهی در جــدول رده بنــدی دارنــد و در رده هــای 
هفتــم و هشــتم جــدول رده بنــدی قــرار گرفته انــد. 
بایــد دیــد شــاگردان مــژگان مدایــم زاده می تواننــد 
ــا  ــگ امســال در مصــاف ب ــود را در لی ــرد خ ــن ب دومی

ــر.  ــا خی ــد ی ــت کنن ــتان دش ــتقالل خوزس اس
مهم تریــن دیــدار هفتــه چهــارم لیــگ برتــر در ورزشــگاه 
ــای  ــه تیم ه ــی ک ــد؛ جای ــد ش ــزار خواه ــم برگ ــر ب فج
ــد.  ــه مصــاف هــم می رون ــم و ســپاهان ب شــهرداری ب
ــگ  ــت لی ــدون شکس ــای ب ــزو تیم ه ــم ج ــر دو تی ه
برتــر محســوب می شــوند و برتــری در تفاضــل گل 
فعــال حکــم بــه صدرنشــینی شــهرداری بــم داده اســت. 
برنامــه هفتــه چهــارم لیــگ برتــر فوتبــال بانــوان بــه این 

ــر اســت: شــرح زی
یکشنبه ۲۱ آبان، ساعت ۱۰ صبح

ذوب آهن اصفهان - استقالل خوزستان
شهرداری بم - سپاهان اصفهان

خیبر خرم آباد - شهرداری سیرجان
راه یاب ملل سنندج - پاالیش گاز ایالم
پارس جنوبی بوشهر - نماینده فارس

آذرخش تهران - همیاری ارومیه

 روند درمانی پرافتخارترین 
دختر کاراته ایران ادامه دارد

پرافتخارتریــن دختــر کاراتــه ایــران ایــن روزهــا خــارج 
ــذارد  ــی خــود را پشــت ســر می گ ــد درمان ــران رون از ای
ــدرت  ــا پرق ــد ت ــری می کن ــز پیگی ــش را نی و تمرینات
ــاده  ــه آم ــه وان فرانس ــور در کارات ــرای حض ــم ب و محک

باشــد. 
حمیــده عباســعلی در گفت وگــو بــا ایســنا، دربــاره 
حضــور نداشــتنش در اردوهــای تیــم ملــی کاراتــه 
ــه حضــور در مســابقات  ــا توجــه ب ــوان بیــان کــرد: ب بان
ــی در ســال گذشــته ســال پرفشــاری  آســیایی و جهان
ــه  ــاز ب ــرای حضــور در المپیــک ۲۰۲۰ نی ــود و ب ــم ب برای
ــتین  ــه نخس ــه وان فرانس ــی دارم. کارات ــگ باالی رنکین
ــه  ــه وان ســال ۲۰۱۸ اســت ک ــه رقابت هــای کارات مرحل
ــاز  ــه نی ــه وان فرانس ــابقات کارات ــرکت در مس ــرای ش ب
ــگ باشــیم و مــن در  ــر رنکین ــر برت اســت جــزو ۵۰ نف

ــار دارم.  ــازده را در اختی ــگ ی ــر رنکین ــال حاض ح
ــه در  ــی ک ــه رنکینگ ــه ب ــا توج ــزود: ب ــه اف او در ادام
ــن  ــگ ژاپ ــابقات لی ــح دادم در مس ــار دارم، ترجی اختی
شــرکت نکنــم؛ همچنیــن بــه دلیــل آســیب دیدگی نیــاز 
بــه درمــان و اســتراحت دارم و در خــارج از ایــران رونــد 

ــم. ــی می کن ــی ام را ط آمادگ

کوتاه اخبار 

 دستور تاج برای رسیدگی به 
حذف تیم فوتبال جوانان

رئیــس فدراســیون فوتبــال از کمیته هــای فنــی و توســعه و 
جوانــان خواســت تــا گــزارش کاملــی دربــاره دالیــل حــذف 

تیــم فوتبــال جوانــان ارائــه دهنــد. 
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، مهــدی تــاج از مرتضــی 
محصــص، رئیــس کمیتــه فنــی و توســعه فوتبــال و فریدون 
ــی  ــا گزارش ــت ت ــان، خواس ــه جوان ــس کمیت ــی، رئی معین
را دربــاره رونــد آماده ســازی فنــی تیــم جوانــان بــرای 
حضــور در مســابقات قهرمانــی آســیا، تعــداد نشســت های 
مشــترک بــا کادر فنــی جهــت بررســی و تحلیــل مــوارد فنــی 
و پیشــبرد رونــد تمرینــی و فنــی و آنالیــز کامــل وضعیــت 
فنــی تیــم، نتایــج و علــل عــدم صعــود بــه مســابقات نهایــی 

ــد.  ــه دهن ــیا ارائ ــی آس ــای قهرمان رقابت ه
ــرف  ــا ظ ــت ت ــا خواس ــال از آن ه ــیون فوتب ــس فدراس رئی
ــال  مــدت یــک هفتــه برنامــه کمیتــه فنــی و توســعه فوتب
را جهــت موفقیــت تیم هــای فوتبــال امیــد، جوانــان و 

ــد. ــه کنن ــک ۲۰۲۰ ارائ ــان و المپی نوجوان
ایــران در رقابت هــای گروهــی   تیــم فوتبــال جوانــان 
قهرمانــی جوانــان آســیا بــا تســاوی مقابــل اردن و ســوریه 
و پیــروزی برابــر فلســطین، ۵ امتیــازی شــد و از صعــود بــه 

ــد. ــا بازمان ــن رقابت ه ــی ای ــه نهای مرحل

جریمه ۱۰۰ میلیونی تراکتورسازی
ــاره  ــال آرای خــود را درب ــه انضباطــی فدراســیون فوتب کمیت
دیدارهــای فوتســال و جــام حذفــی بــه شــرح زیــر صــادر 

کــرد: 
دیــدار دو تیــم فــرش آرا مشــهد و شــهرداری ســاوه برگــزار 
شــد و از ســوی مهــرداد توانــا، مدیــر تیــم شــهرداری ســاوه، 
ــه تیــم داوری رخ  ــر فحاشــی و تهدیــد ب تخلفاتــی مبنــی ب
داد. وی دو جلســه از همراهــی تیــم خــود محــروم اســت و 

بایــد ۲۰ میلیــون ریــال جریمــه نقــدی بپــردازد. 
دیــدار تیم هــای لبنیــات ارژن شــیراز و آتلیــه طهــران 
ــم ارژن شــیراز  ــزار شــد و از ســوی تماشــاگران تی ــم برگ ق
ــف  ــم حری ــن تی ــه بازیک ــی ب ــر فحاش ــی ب ــی مبن تخلفات
ــد  ــیراز بای ــات ارژن ش ــم لبنی ــری رخ داد. تی ــاب بط و پرت
۳۰ میلیــون ریــال جریمــه نقــدی بــه دلیــل تخلفــات 

هوادارانــش بپــردازد. 
تیــم صنایــع گیتی پســند اصفهــان بــه دلیــل فحاشــی 
ــاب  ــودی و پرت ــل و خ ــم مقاب ــن تی ــه بازیک ــش ب هواداران
اشــیای مختلــف از ســوی آن هــا بــه زمیــن مســابقه 
ــم  ــر تی ــابقه براب ــن مس ــزاری ای ــه در برگ ــبب وقف ــه س ک
ــال جریمــه  ــون ری ــد ۵۰ میلی تاسیســات دریایــی شــد، بای
نقــدی بپــردازد. دیــدار دو تیــم تراکتورســازی تبریــز و 
ــواداران  ــوی ه ــد و از س ــزار ش ــیراز برگ ــی ش ــر سپاس فج
ــردادن  ــر س ــی ب ــی مبن ــز تخلفات ــازی تبری ــم تراکتورس تی
شــعارهای غیراخالقــی )مســبوق بــه ســابقه( رخ داد. ایــن 

ــردازد. ــدی بپ ــه نق ــال جریم ــون ری ــد ۱۰۰ میلی ــم بای تی
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ــم  ــدون تی ــی کشــورمان فعــال ب ــان تیــم مل کاپیت
ــد. اشــکان  دوران فوتبالــی خــود را ســپری می کن
کلیدی تریــن  از  یکــی  شــک  بــدون  دژآگــه 
بازیکنــان فوتبــال ایــران در ســال های اخیــر 
بــوده اســت؛ بازیکنــی کــه بــا جنگندگــی و 
ــن  ــه زمی ــود در میان ــرد خ ــک منحصربه ف تکنی
ــران تبدیــل شــده اســت.  ــای ای ــوس رقب ــه کاب ب
تعصــب و نــوع مدیریــت او در زمیــن خیلــی زود 
کــی روش را وادار کــرد کــه او را بــه عنــوان یکــی 
از کاپیتان هــای تیمــش برگزینــد و او نیــز پاســخ 
ــا بازی هــای خوبــش داد.  اعتمــاد کــی روش را ب
دژآگــه، یکــی از مهره هــای مؤثــر تیــم ملــی 
ــه  ــا در هم ــا تقریب ــه م ــود اینک ــا وج ــت و ب اس
بازیکنانــی هــم ســطح در اختیــار  پســت ها 
ــان  ــدود بازیکن ــی از مع ــه یک ــا دژآگ ــم، ام داری
ــرگاه در  ــت و ه ــی اس ــم مل ــین در تی بی جانش
ــه  ــوح ب ــه وض ــودش ب ــدارد، نب ــور ن ــن حض زمی

می آیــد.  چشــم 
ــا  ــی ام ــم مل ــه در تی ــا وجــود درخشــش دژآگ ب
ــددی در  ــی های متع ــا بدشانس ــن ب ــن بازیک ای
ــد  ــن رون ــد و ای ــه ش ــگاهی مواج ــال باش فوتب
ادامــه داشــت تــا بــه امــروز کــه او در ایــن فصــل 
ــن  ــرادی تمری ــه صــورت انف ــم ب ــدون تی ــال ب فع

می کنــد.

 قهرمانی در بوندسلیگا
ــپری  ــل را س ــج فص ــلیگا پن ــه در بوندس دژآگ
ــت.  ــدان رف ــه می ــار ب ــش از ۱۵۰ ب ــرد و بی ک
ــی  ــه قهرمان ــد ب ــق ش ــبورگ موف او در ولفس
بوندســلیگا دســت یابــد و در موفقیــت آن تیــم 

ــد.  ــا کن ــی را ایف نقــش مهم
دژآگــه در تابســتان ســال ۲۰۱۲ بــا نظــر مارتین 
یــول بــا مبلغــی اعالم نشــده از ولفســبورگ بــه 

ــت.  فوالم پیوس

ــوالم ۶ گل  ــرای ف ــمی ب ــازی رس وی در ۴۴ ب
بــه ثمــر رســاند و درمجمــوع بازی هــای قابــل 
قبــول و درخشــانی را در لیــگ برتــر انگلیــس 
ــاوری  ــه نمایــش گذاشــت؛ امــا در کمــال ناب ب
بــه  از درخشــش در فــوالم  دژآگــه پــس 

ــد.  ــل ش ــر منتق ــی قط العرب
العربــی  در  حضــور  فصــل  دو  از  پــس  او 
ــه  ــتانی ۲۰۱۶ ب ــاالت زمس ــل و انتق ــر در نق قط
وولفســبورگ بازگشــت؛ امــا بدشانســی های اش 
باعــث شــد بــا مصدومیت هــای فــراوان فرصــت 

ــد.  ــدا نکن ــم را پی ــن تی ــازی در ای ب
حــاال پــس از فــراز و نشــیب های فــراوان 
ــل  ــا نیم فص ــت کم ت ــح داد دس ــه ترجی دژآگ
ــد  ــن کن ــران تمری ــه صــورت شــخصی در ته ب
ــل و  ــاال در نق ــد و احتم ــی برس ــه آمادگ ــا ب ت
ــاالت زمســتانی، راهــی یکــی از تیم هــای  انتق

ــا خارجــی شــود. ــی ی داخل
 پرسپولیس

یکــی از تیم هایــی کــه بــه عنــوان مقصــد 
می شــود  بــرده  نــام  دژآگــه  احتمالــی 
ــه امــروز هیچ کــدام  ــا ب پرســپولیس اســت. ت
ــه  ــا دژآگ ــره ب ــپولیس مذاک ــئوالن پرس از مس
ــد و برانکــو هــم بارهــا اعــالم  را تأییــد نکرده ان
کــرده کــه نظــری بــرای جــذب دژآگــه نــدارد؛ 
بــا ایــن حــال طرفــداران پرســپولیس به ویــژه 
پــس از شکســت های آســیایی و ماجــرای 
قلیــان گیــت بســیار عالقه منــد بــه جــذب 

ــتند.  ــی هس ــم مل ــان تی کاپیت
ــان  ــال آلم ــب فوتب ــه مکت ــه پرورش یافت دژآگ
ــن  ــده ای ــث ش ــوع باع ــن موض ــت و همی اس
بازیکــن بــه شــدت تابــع نظــم و انضبــاط 

باشــد و همچنیــن توانایی هــای او در مدیریــت 
بازیکنــان قطعــا از دالیلــی اســت کــه هــواداران 
ــاط پرســپولیس آرزوی آن را  ــم گاه بی انضب تی

ــد.  دارن
ــاره  بی شــک در یــک نظرســنجی عمومــی درب
ــپولیس رأی  ــه در پرس ــکان دژآگ ــور اش حض
زیــاد مثبتی بــه حضــور او در پرســپولیس داده 
خواهــد شــد؛ زیــرا اشــکان بازیکنــی بــزرگ و 
ــه  ــو ب ــا برانک ــت؛ ام ــوب اس ــاده محب فوق الع

ــد.  ــی او را نمی خواه ــل فن دالی
بــا ایــن وصــف بیــان اینکــه چقــدر دژآگــه بــه 
ــن  ــه ای ــه او ب ــد و اینک ــپولیس می آی کار پرس
تیــم خواهــد پیوســت یــا خیــر، بســیار ســخت 

اســت.
 آلمان یا انگلستان؟

ــران تیم هــای دیگــری هــم هســتند کــه  در ای
ــی  ــا از آنجای ــد؛ ام ــه دژآگــه دارن نیم نگاهــی ب

ــی اســت  ــی در ســطح بین الملل ــه او بازیکن ک
ــتمزد  ــت دس ــوان پرداخ ــی ت ــگاه های کم باش
او را دارنــد؛ البتــه از آنجایــی کــه دژآگــه فعــال 
ــا رقمــی  ــدارد، شــاید حاضــر باشــد ب تیمــی ن
ــی  ــی اش راه ــتمزد واقع ــر از دس ــیار کمت بس

ــود. ــری ش ــگ برت ــای لی ــی از تیم ه یک
در ایــن میــان از ایــن نکتــه هــم نبایــد غافــل 
شــد کــه دژآگــه در خــارج از ایــران هــم 
همچنــان خواهــان دارد. فــوالم و طرفدارانــش 
خاطــرات خوبــی از او دارنــد و چنــد تیــم لیــگ 
برتــر و دســته یــک انگلســتان نیم نگاهــی بــه 

ــد. او دارن
 همچنیــن دژآگــه بــا توجــه بــه رشــد در فوتبال 
ــال  ــه فوتب ــای پای ــرای رده ه ــازی ب ــان و ب آلم
ایــن کشــور، بازیکنــی کامــال شناخته شــده در 
ــاره  ــد هــم نیســت او دوب ــان اســت و بعی آلم

راهــی ایــن کشــور شــود.

نگاهی به وضعیت اشکان دژآگه

کاپیتان بدون تیم

مربــی اهــل چــک روز شــنبه در تمرینــات اســتقالل در اردوی 
کیــش حاضر شــد. 

میگوئــل کولــی  حضــور  بحــث  بارهــا  ایــن  از  پیــش 
ــفر  ــا ش ــود؛ ام ــده ب ــرح ش ــتقالل مط ــی در اس جاماییکای
چــراغ خامــوش بــه دنبــال یــک مربــی اهــل کشــور چــک 
ــید.  ــی رس ــق نهای ــه تواف ــا او ب ــت ب ــه درنهای ــت ک می گش
ــت  ــت اندامی اس ــد و درش ــی تنومن ــاناک، مرب ــری س جی
ــه زودی در  ــیده و ب ــی رس ــق نهای ــه تواف ــتقالل ب ــا اس ــه ب ک
کنــار شــفر تمرینــات اســتقالل را زیــر نظــر خواهــد گرفــت تــا 
اولیــن دســتیار خارجــی ســرمربی اهــل کشــور چــک باشــد. 
البتــه ســاناک، مربــی اســم و رســم داری نیســت و تنهــا در 

کشــور جمهــوری چــک مربیگــری کــرده اســت. 
آخریــن ســمت ســاناک مربــی تیــم جوانــان مالــدا بولســالو 
در کشــور چــک بــوده اســت؛ ایــن تیــم در جــدول حرفــه ای 

بزرگســاالن جمهــوری چــک در رده چهــارم قــرار دارد و جالب 
اینکــه ســاناک ســابقه دســتیاری ســرمربی ایــن تیــم را هــم 

دارد کــه از آنجــا بــه تیــم جوانــان رفتــه اســت. 
ــت  ــرار اس ــوده و ق ــوک ب ــگاه اولوم ــه دانش او دانش آموخت
ــای  ــت تیم ه ــتقالل فعالی ــی اس ــور در کادر فن ــن حض ضم
ــا  ــه او تنه ــرد. البت ــر نظــر بگی ــن باشــگاه را هــم زی ــه ای پای
ــول  ــی خارجــی شــفر نیســت کــه نقــش دســتیار را قب مرب
می کنــد؛ بــه جــز ایــن مربــی یــک مربــی دیگــر کــه ســابقه 
حضــور در جاماییــکا را دارد نیــز بــه گــروه شــفر اضافــه 

خواهــد شــد. 
همچنیــن بــا حضــور ایــن دو مربــی خارجــی، شــفر ممکــن 
اســت یــک مربــی ایرانــی اســم دار را هــم بــه جمــع نفــرات 
ــد باشــگاه رخ  ــا تأیی ــن مســئله ب ــه ای ــه البت ــد ک ــه کن اضاف

خواهــد داد.

رفتارهــای  ادامــه  در  امــارات  و  عربســتان  دو کشــور 
غیرحرفــه ای و مغرضانــه خــود اعــالم کردنــد کــه در فصــل 
جدیــد لیــگ قهرمانــان آســیا برابــر ایــران و قطــر تنهــا در 

ــت.  ــد رف ــدان خواهن ــه می ــرف ب ــن بی ط زمی
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از اإلقتصادیــه، کشــور 
عربســتان پــس از اختــالف سیاســی بــا ایــران تاکیــد کــرد 
کــه در خــاک ایــران بــه میــدان نخواهــد رفــت و بــر ایــن 
اســاس در فصــل قبــل لیــگ قهرمانــان آســیا، بازی هــای 
ــن بی طــرف  ــران و عربســتان در زمی ــدگان ای ــام نماین تم

برگــزار شــد. 
بــه  نامــه ای کــه  در  عربســتان  و  امــارات  دو کشــور 
ــد کــه  ــال آســیا نوشــته اند تاکیــد کردن کنفدراســیون فوتب
ــه حالــت  ــا ایــران و قطــر ب روابــط بیــن ایــن دو کشــور ب
 AFC عــادی خــود برنگشــته و بــه همیــن دلیــل از

خواســتند کــه دیــدار نماینــدگان ایــن دو کشــور در لیــگ 
ــن  ــر در زمی ــران و قط ــورهای ای ــا کش ــیا ب ــان آس قهرمان

بی طــرف برگــزار شــود. 
محمــد الشــیخ، ســخنگوی فدراســیون فوتبــال عربســتان، 
ــا  ــرد: ت ــد ک ــاره تاکی ــه در این ب ــا اإلقتصادی ــو ب در گفت وگ
االن هیــچ تغییــری در روابــط سیاســی عربســتان بــا ایران 
ــای  ــه تیم ه ــم ک ــد بگوی ــده و بای ــود نیام ــه وج ــر ب و قط
عربســتانی در ایــران و قطــر بــه میــدان نخواهنــد رفــت. 

فوتبــال  فدراســیون  نایب رئیــس  الطنیجــی،  ســعید 
امــارات، هــم در این بــاره گفــت: کشــور امــارات همــواره بــا 

ــت.  ــوده اس ــار ب ــراه و همی ــتان هم عربس
ــارات،  ــتان و ام ــور عربس ــه دو کش ــته اإلقتصادی ــه نوش ب
ــان دیدارهــای تیم هــای  ــوان میزب ــه عن عمــان و اردن را ب

ــد. ــی کرده ان ــر معرف ــران و قط ــا ای ــود ب خ

ورزش

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9۶۱۰۴۲۶79۴۲۰۰۰۱۵
شماره پرونده: 9۶۰99۸۶79۴۲۰۰۲۶۸ 

تاریــخ    9۶۰۲7۱  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
ــه  ــوم ل ــخصات محک ــم: 9۶/۰۸/۱۵  مش تنظی
ردیــف ۱ نــام ابراهیــم بــدر علیشــاه فرزند:خلیــل      
نشــانی: اصفهــان –خ ابــن ســینا چهــار راه ابــن 
ــن پ۱۴    ــر زمی ســینا پاســاژعالمه مجلســی زی
ــی  ــه ۱-فرشــته بنهای ــوم علی مشــخصات محک
فرزنــد احمــد  ۲-زهــرا عســگری ســده  فرزنــد 
علــی    نشــانی: مجهــول المــکان  مشــخصات 
ــه  ــوم ل ــی محک ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی نماین
/ محکــوم علیــه   محکــوم بــه: بموجــب در 
ــماره  ــه ش ــوط ب ــم مرب ــرای حک ــت اج خواس
9۶۱۰۰9۶79۴۲۰۱۲۰۳و شــماره دادنامــه مربوطــه 
ــوم  ــه محک ــوم علی 9۶۰997۶79۴۲۰۲۳۱7محک
اســت بــه پرداخــت مبلــغ ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ریــال 
بابــت اصــل خواســته و مبلــغ ۱/۴۸۱/۲۵۰بابــت 
ــه  ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس ــر آگه ــه نش هزین
ــت  ــک 9۶/۰۲/۲۵لغای ــید چ ــر رس ــخ س از تاری
تاریــخ اجــرای  حکــم در حــق محکــوم لــه 
وپرداخــت نیــم عشــر حــق االجــرا .   .   محکــوم 
ــه :  ــالغ اجرائی ــخ اب ــف اســت از تاری ــه مکل علی
۱- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد 
) مــاده۳۴ قانــون اجــرای احــکام مدنــی( .۲- 
ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . ۳- 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود 
ــد  ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی ــه اجــرای مف ــادر ب را ق
ــامل  ــود را ش ــوال خ ــه ام ــی روز کلی ــرف س ظ
تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول 
و غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر 
ــزد  ــوان ن ــر عن ــه ه ــه ب ــدی ک ــزان وجــوه نق می
ــی  ــاری ایران ــی و اعتب ــات مال ــا و موسس بانکه
یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
ــه  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــابهای مذک حس
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ه
ــز فهرســت  ــث ونی ــات او از اشــخاص ثال مطالب
ــر در  ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه ــل و انتق نق
امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل از 
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در 
ــاز داشــت مــی شــود)  خواســت محکــوم لــه ب
ــت  ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــواد ۸و۳ قان م
ــه  ــوم علی ــودداری محک ــی ۱۳9۴(  .۴- خ مال
از اعــالم کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از 
اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت 
را در پــی دارد. ) مــاده ۳۴ قانــون اجــرای احکام 
مدنــی و مــاده ۲۰ ق.م.ا و مــاده ۱۶ قانــون نحــوه 
ــال  ــی ۱۳9۴( ۵- انتق ــت مال ــرای محکومی اج
مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار 
ــده امــوال  ــه باقیمان ــه نحــوی ک ــن ب از ادای دی
ــب  ــد موج ــی نباش ــون کاف ــت دی ــرای پرداخ ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا 

ــون  ــاده ۲۱ قان ــی شــود. ) م ــردو مجــازات م ه
ــی ۱۳9۴(. ۶-  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز 
ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط 
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
ــد  ــه خواه ــوم علی ــل توســط محک ــی کفی معرف
ــون نحــوه اجــرای  ــاده ۳ قان ــود.) تبصــره ۱ م ب

ــی ۱۳9۴( ــت مال محکومی
م الف ۲۶۲۶۶ مسئول دفتر شعبه ۱۲ شورا

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9۶۱۰۴۲۶79۵۶۰۰۰۴۲

شماره پرونده: 9۵۰99۸۶79۵۶۰۰7۳7 
تاریــخ    9۵۰7۳7  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
تنظیــم: 9۶/۰7/۱۵  مشــخصات محکــوم لــه 
ردیــف ۱ نــام :نویــد شــهامت فرزند:مســعود     
نشــانی: اصفهــان –شــیخ مفیــد ســاختمان 
آســمان ط ۴   مشــخصات محکــوم علیــه جــالل 

ــکان  ــول الم ــانی: مجه ــروی     نش خس
ــی  ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی ــخصات نماین مش
ــه:  ــوم ب ــه  محک ــوم علی ــه / محک ــوم ل محک
بموجــب در خواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه 
شــماره و شــماره دادنامــه مربوطــه محکــوم علیه 
ــوان  ــال بعن ــغ ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ری ــت مبل ــه پرداخ ب
اصــل خواســته و پرداخــت مبلــغ ۱/۶۱۰/۰۰۰ریــال 
ــارت  ــت خس ــی و پرداخ ــه دادرس ــت هزین باب
تاخیــر تادیــه از تاریــخ 9۵/۱۰/۲۵ لغایــت  زمــان 
ــک  ــاخص بان ــرخ ش ــق ن ــال طب ــول و ایص وص
ــم  ــت نی ــه وپرداخ ــوم ل ــق محک ــزی در ح مرک
ــف  ــه مکل ــوم علی ــرا. .   محک ــق االج ــر ح عش
اســت از تاریــخ ابــالغ اجرائیــه : ۱- ظــرف ده روز 
مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده۳۴ قانــون 
اجــرای احــکام مدنــی( .۲- ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . ۳- مالــی معرفی 
کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن 
میســر باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه 
امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت 
ــه طــور  ــول ، ب ــر منق ــول و غی ــوال منق همــه ام
مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه 
ــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی  ب
ــه همــراه  ــا خارجــی دارد ب ــی ی ــاری ایران و اعتب
ــه  ــور و کلی ــابهای مذک ــق حس ــخصات دقی مش
اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث 
دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیز 
ــر  ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه ــل و انتق ــت نق فهرس
دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل 
از طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در 
ــاز داشــت مــی شــود)  ــه ب خواســت محکــوم ل
ــت  ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــواد ۸و۳ قان م
مالــی ۱۳9۴(  .۴- خــودداری محکــوم علیــه از 
اعــالم کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از 
اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت 
را در پــی دارد. ) مــاده ۳۴ قانــون اجــرای احکام 

مدنــی و مــاده ۲۰ ق.م.ا و مــاده ۱۶ قانــون نحــوه 
ــال  ــی ۱۳9۴( ۵- انتق ــت مال ــرای محکومی اج
مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار 
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ــن ب از ادای دی
ــب  ــد موج ــی نباش ــون کاف ــت دی ــرای پرداخ ب
مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای 
ــردو  ــا ه ــه ی ــوم ب ــف محک ــادل نص ــدی مع نق
ــون نحــوه  ــاده ۲۱ قان ــی شــود. ) م مجــازات م
اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳9۴(. ۶- چنانچــه 
ــه  ــی روز ارائ ــت س ــس از مهل ــوال پ ــورت ام ص
شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط 
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
ــد  ــه خواه ــوم علی ــل توســط محک ــی کفی معرف
ــون نحــوه اجــرای  ــاده ۳ قان ــود.) تبصــره ۱ م ب

ــی ۱۳9۴( ــت مال محکومی
ــر شــعبه شــورای  ــف ۲۶۲77 مســئول دفت م ال
حــل اختــالف شــعبه ۲۶ حقوقــی شــورای حــل 
اختــالف اصفهــان )مجتمــع شــماره یــک (

ــی خــواه  ملکوت
 

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9۶۱۰۴۲۰۳۵۱۴۰۰۲7۱

شماره پرونده: 9۴۰99۸۰۳۵۱۴۰۰97۲ 
تاریــخ    9۴۱۰۸۱  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
تنظیــم:9۶/۰7/۰۲  مشــخصات محکــوم لــه 
ــی  ــت عل ــه مدیری ــت ب ــک مل ــام بان ــف ۱ ن ردی
رســتگار      نشــانی: اصفهــان – خ شــیخ 
ــد  ــت ک ــک مل ــت بان ــمالی مدیری ــدوق ش ص
پســتی ۸۱۶۳۵۴79۱   مشــخصات محکــوم 
علیــه ۱-علــی شــیرازی باصــری فرزنــد :حمــزه 
علــی ،مجهــول المــکان  ۲- محمــد قیدرلوفرزند 
ــراآن  ــی آدرس:اصفهــان – روســتای ب :صفــر عل
شــمالی – روبــروی مهــدی آبــاد منــزل محمــد 
ــد  ــا فرزن ــاس دمانی ــالک ۱-۳-عب ــو پ ــد رل قی
–روســتای  :اصفهــان  آدرس  علــی   محمــد 
منشــیان دســتجاء- منــزل عبــاس حمانیــا کــد 
پســتی ۸۱۶7۱۸۳77۴      مشــخصات نماینــده 
یــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم لــه / محکــوم 
در خواســت  بموجــب  بــه:  علیــه  محکــوم 
ــماره  ــماره و ش ــه ش ــه ب ــم مربوط ــرای حک اج
دادنامــه مربوطــه 9۵۰997۰۳۵۱۴۰۰۶۴۶محکــوم 
علیــه متضامنــا محکــوم انــد بــه پردخــت مبلــغ 
ــا  ــت اصــل خواســته ب ــال باب 79۲/۲۶۸/۰۴7ری
نضمــام خســارت تاخیــر تادیــه بــر اســاس قــرار 
ــه  ــول و هزین ــت وص ــخ 9۴/۱۰/۶لغای داداز تاری
ــال و حــق  ــغ ۲۴/7۵۸/۰۴۱ری ــه مبل دادرســی ب
ــق  ــدوی(در ح ــه )ب ــق تعرف ــل طب ــه وکی الوکال
ــال  ــغ ۳9/۶۱۳/۴۰۲ری ــت مبل ــوم وپرداخ محک
بابــت نیــم عشــر دولتــی در حــق صنــدوق دولت 
ــا  ــاس دمانی ــای عب ــه آق .رای صــادره نســبت ب

ــی باشــد .  ــی م ــی  غیاب ــا بق حضــوری و م
 .   محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــالغ 
ــع  ــرا بموق ــاد آن ــرف ده روز مف ــه : ۱- ظ اجرائی
ــون اجــرای احــکام  اجــرا گــذارد ) مــاده۳۴ قان
ــوم  ــت محک ــرای پرداخ ــی ب ــی( .۲- ترتیب مدن

ــه اجــرا  ــد ک ــی کن ــی معرف ــد . ۳- مال ــه بده ب
حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر 
باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد 
اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه 
امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت 
ــه طــور  ــول ، ب ــر منق ــول و غی ــوال منق همــه ام
مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه 
ــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی  ب
ــه همــراه  ــا خارجــی دارد ب ــی ی ــاری ایران و اعتب
ــه  ــور و کلی ــابهای مذک ــق حس ــخصات دقی مش
اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث 
دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیز 
ــر  ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه ــل و انتق ــت نق فهرس
دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل 
از طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در 
ــاز داشــت مــی شــود)  ــه ب خواســت محکــوم ل
ــت  ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــواد ۸و۳ قان م
ــه  ــوم علی ــودداری محک ــی ۱۳9۴(  .۴- خ مال
از اعــالم کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از 
اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت 
را در پــی دارد. ) مــاده ۳۴ قانــون اجــرای احکام 
مدنــی و مــاده ۲۰ ق.م.ا و مــاده ۱۶ قانــون نحــوه 
ــال  ــی ۱۳9۴( ۵- انتق ــت مال ــرای محکومی اج
مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار 
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ــن ب از ادای دی
ــب  ــد موج ــی نباش ــون کاف ــت دی ــرای پرداخ ب
مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای 
ــردو  ــا ه ــه ی ــوم ب ــف محک ــادل نص ــدی مع نق
ــون نحــوه  ــاده ۲۱ قان ــی شــود. ) م مجــازات م
اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳9۴(. ۶- چنانچــه 
ــه  ــی روز ارائ ــت س ــس از مهل ــوال پ ــورت ام ص
شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط 
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
ــد  ــه خواه ــوم علی ــل توســط محک ــی کفی معرف
ــون نحــوه اجــرای  ــاده ۳ قان ــود.) تبصــره ۱ م ب

ــی ۱۳9۴( ــت مال محکومی
م الــف ۲۶۳۱۴ مدیــر دفتــر دادگاه حقوقــی 
ــتان   ــی شهرس ــی حقوق ــعبه ۱۴ دادگاه عموم ش

ــی  ــدی نب ــان –احم اصفه

 اجرائیه
شماره اجرائیه: 9۶۱۰۴۲۶۸۳۶۸۰۰۲۱7
شماره پرونده: 9۶۰99۸۶۸۳۶۸۰۰۱7۶ 

شــماره بایگانــی شــعبه : 9۶۰۱9۰ تاریــخ  تنظیــم: 
9۶/۰۸/۱۳  مشــخصات محکــوم لــه ردیــف 
۱ نــام فاطمــه ارجمندنیــا   فرزنــد :عزیزالــه   
نشــانی: اصفهــان –خ زینبــه – خ اللــه –کوچــه 
شــهید کرمانی-پ۸   مشــخصات محکــوم علیه 
مرتضــی صادقــی فرزند:علــی جــان     نشــانی: 
مجهــول المــکان  مشــخصات نماینــده یــا قائــم 

ــه / محکــوم علیــه  مقــام قانونــی محکــوم ل
محکــوم بــه: بموجــب درخواســت  اجــرای حکم 
9۶۱۰۰9۶۸۳۶۸۰۰۸۲۸و  شــماره  بــه  مربــوط 
مربوطــه  دادنامــه  شــماره 

ــه محکــوم  9۶۰997۶۸۳۶۸۰۰۸۸۲محکــوم علی
اســت بــه پرداخــت ۸۴۱/۵7۴/۶۰۲ریــال وجــه 
ــر الســنه  ــد –مه ــه قــرآن مجی ــت هدی نقــد باب
ووجــه منــزل کــه بــه نــرخ روز محاســبه شــده 
اســت بابــت اصــل خواســته و پرداخــت مبلــغ 
۱/9۰7/۲۰۰ریــال بابــت هزینــه دادرســی در حــق 
محکــوم لــه .مابقــی هزینــه دادرســی بــه مبلــغ 
۲۵/۸۴۵/۱۱۱ریــال هنــگام اجــرای دادنامــه واز 
محــل محکــوم بــه از خواهــان )محکــوم له(اخذ 
خواهــد شــد . ضمنــا مبلــغ ۴۲/۰7۸/7۳۰ریــال 
حــق االجــرای دولتــی مــی باشــد کــه بــر عهــده 
محکــوم علیــه اســت .  .   محکــوم علیــه مکلف 
ــرف ده  ــه : ۱- ظ ــالغ اجرائی ــخ اب ــت از تاری اس
ــاده۳۴  ــع اجــرا گــذارد ) م ــرا بموق ــاد آن روز مف
قانــون اجــرای احــکام مدنــی( .۲- ترتیبــی 
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . ۳- مالــی 
معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم 
ــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را قــادر  ب
ــرف  ــد ظ ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی ــرای مف ــه اج ب
ــداد  ــامل تع ــود را ش ــوال خ ــه ام ــی روز کلی س
یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر 
منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان 
وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و 
موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجی 
ــق حســابهای  ــراه مشــخصات دقی ــه هم دارد ب
مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد 
اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از 
اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت 
و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور 
ــوای  ــرح دع ــل از ط ــال  قب ــک س ــان ی از زم
ــه  ــار ب ــت اعس ــه دادخواس ــه ضمیم ــار ب اعس
مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت 
ــواد  ــود) م ــی ش ــت م ــاز داش ــه ب ــوم ل محک
ــی  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ۸و۳ قان
۱۳9۴(  .۴- خــودداری محکــوم علیــه از اعــالم 
کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای 
ــت را در  ــه هف ــری در ج ــس تعزی ــم ، حب حک
ــکام  ــرای اح ــون اج ــاده ۳۴ قان ــی دارد. ) م پ
مدنــی و مــاده ۲۰ ق.م.ا و مــاده ۱۶ قانــون نحــوه 
ــال  ــی ۱۳9۴( ۵- انتق ــت مال ــرای محکومی اج
مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار 
ــده امــوال  ــه نحــوی کــه باقیمان ــن ب از ادای دی
ــب  ــد موج ــی نباش ــون کاف ــت دی ــرای پرداخ ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــردو  ــا ه ــه ی ــوم ب ــف محک ــادل نص ــدی مع نق
ــون نحــوه  مجــازات مــی شــود. ) مــاده ۲۱ قان
اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳9۴(. ۶- چنانچــه 
ــه  ــت ســی روز ارائ ــس از مهل ــوال پ صــورت ام
شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط 
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
ــه خواهــد  ــل توســط محکــوم علی ــی کفی معرف
ــون نحــوه اجــرای  ــود.) تبصــره ۱ مــاده ۳ قان ب

ــی ۱۳9۴( ــت مال محکومی
ــی  ــر دادگاه حقوق ــر دفت ــف ۲۶۳۰7  مدی م ال
ــان  ــواده  شهرســتان اصفه شــعبه ۸ دادگاه خان

اخطار اجرایی
 شــماره پرونــده 9۵۰9۲7 مشــخصات محکــوم 
علیــه: نام:بیــژن قاضــی زاد ه   فرزنــد :محمــود  
شــغل آزاد نشــانی محــل اقامــت: مجهــول 
المــکان مشــخصات محکــوم لــه: عبــاس 
قاســمی بــا وکالــت مســعود مهــراب پــور 
فرزنــد :جعفــر قلــی شــغل : آزاد   نشــانی 
ــیخ  ــان خ ش ــان – اصفه ــت: اصفه ــل اقام مح
صــدوق شــمالی حــد فاصــل چهــارراه وکال 
ــالک  ــوی ۳۵پ ــش ک ــد نب ــیخ مفی ــه راه ش س
ــه موجــب رای شــماره  ۲ واحــد ۲محکــوم به:ب
  ۱۱ حــوزه   9۵/۱۰/۲9 تاریــخ   9۵۰-۴۱۰۱9۱۵
شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان 
علیــه  اســت.محکوم  یافتــه  قطعیــت  کــه 
محکــوم اســت بــه: پرداخــت مبلــغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریــال  بابــت یــک فقــره وجــه چــک بــه 
و  تجــارت  بانــک  عهــده  شــماره۱۵۰۶۸۶به 
پرداخــت مبلــغ ۲/۲۵۰/۰۰۰ریــال بابــت هزینــه 
دادرســی و هزینــه نشــر آگهــی طبــق تعرفــه و 
حــق الوکالــه بــه وکیــل  طبــق تعرفــه قانونــی 
و خســارت تاخیــر در تادیــه از تاریــخ سررســید 
چــک موصــوف 9۵/7/۸تاتاریــخ اجــرای حکــم 
در حــق محکــوم لــه صــادر و نیــم عشــر حــق 
االجــرا. مــاده ۳۴ قانــون اجــرای احــکام: 
ــالغ  ــه اب ــه محکــوم علی ــه ب ــه اجرائی ــن ک همی
شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف 
مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا 
ــوم  ــت محک ــرای پرداخ ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی بگ
ــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای  ب
ــر  ــه از آن میس ــوم ب ــتیفاء محک ــم و اس حک
باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه 
اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف 
ــی خــود را  ــع دارای ــور صــورت جام ــت مزب مهل
ــی  ــر مال ــد و اگ ــلیم کن ــرا تس ــمت اج ــه قس ب

ــد ــالم نمای ــا اع ــدارد، صریح ن
۲۶۲۵7 م الــف شــعبه ۱۱ مجتمــع شــماره 
شهرســتان اختــالف  حــل  شــورای   ۲ 

 اصفهان.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــده کالســه 9۶۱۰۳۰ خواهــان  در خصــوص پرون
ــی  ــتی مبن ــاهی دادخواس ــه ش ــی قلع مصطف
ــی   ــعلی صائب ــت عباس ــه طرفی ــه    ب برمطالب
تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز 
ــن  ــاعت 9:۳۰تعیی ــورخ 9۶/۱۰/۴س .........   م
گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول المــکان 
بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان 
مســتندا بــه مــاده 7۳ قانــون آئیــن دادرســی 
ــده  ــا خوان ــد منتشــر ت ــب در جرای ــی، مرات مدن
ایــن شــعبه  بــه  وقــت رســیدگی  از  قبــل 
ــمالی  ــدوق ش ــیخ ص ــان خ ش ــع در اصفه واق
ــع حــرم  ــارراه وکال  مجتمــع شــهدای مداف چه
شــورای حــل اختــالف   مراجعــه و نســخه 
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد.در 
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ 

قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی 
ــد. ــد ش ــاذ خواه اتخ

  ۱۱ شــعبه  دفتــر  الــف  ۲۵۰۱۳م  شــماره: 
اصفهــان اختــالف  حــل  شــورای 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ــا  ــان روح ا... هاشــمی ب ــه خواه ــه اینک ــر ب نظ
وکالــت ســمیرا صمــدی و مهــدی صحــت  
و  میلیــون  ده  خواســته  بــه  دادخواســتی 
ــک  ــره چ ــک فق ــت ی ــان باب ــزار توم هفتصده
9۸۸۳۲۳ بانــک انصــار – خســارت تاخیــر 
تادیــه و هزینــه دادرســی  بــه طرفیــت محمــد 
ــع شــوراهای حــل  ــه مجتم ــی  ب ــی قهرمان تق
ــاع  ــس از ارج ــه پ ــم ک ــان تقدی ــالف کاش اخت
بــه شــعبه اول  حقوقــی شــورای حــل اختــالف 
بــه کالســه ۴7۵/9۶  ثبــت و بــرای تاریــخ 
رســیدگی  وقــت   ۱۶:۱۵ 9۶/۱۰/۳ســاعت 
تعییــن گردیــده از آنجــا کــه خوانــده فــوق 
ــه تجویــز  ــذا ب ــوده ل الذکــر مجهــول المــکان ب
ــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای  مــاده 7۳ قان
عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی مراتــب بــه 
نامبــرده ابــالغ مــی گــردد کــه در وقت مقــرر در 
جلســه دادرســی حاضــر شــوند ضمنــا نامبــرده 
از جلســه رســیدگی  تــا قبــل  توانــد  مــی 
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس ــت دریاف جه
ضمائــم آن بــه دفتــر شــورا مراجعــه نماینــد . 
انتشــار ایــن آگهــی بــه منزلــه ابــالغ محســوب 
شــده در صــورت عــدم حضــور شــورا تصمیــم 

ــود . ــد نم ــاذ خواه ــی اتخ مقتض
حــل  شــورای  اول  شــعبه  دفتــر  مســئول 

کاشــان  اختــالف 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
محســن  ســید  خواهــان  اینکــه  بــه  نظــر 
بــه خواســته  چاوشــی وفــی دادخواســتی 
مطالبــه وجــه بــه طرفیــت مریــم شــفیعی 
ــالف کاشــان  ــه مجتمــع شــوراهای حــل اخت ب
ــوم  ــعبه س ــه ش ــاع ب ــس از ارج ــه پ ــم ک تقدی
ــه  ــه کالس ــالف ب ــل اخت ــورای ح ــی ش حقوق
 9۶/9/۲7 تاریــخ  بــرای  و  ثبــت   ۴۴۵/9۶
ســاعت ۱7:۱۵ وقــت رســیدگی تعییــن گردیــده 
از آنجــا کــه خوانــده فــوق الذکــر مجهــول 
المــکان بــوده لــذا بــه تجویــز مــاده 7۳ قانــون 
آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب 
در امــور مدنــی مراتــب بــه نامبــرده ابــالغ مــی 
گــردد کــه در وقــت مقــرر در جلســه دادرســی 
ــا  ــد ت ــی توان ــرده م ــا نامب ــوند ضمن ــر ش حاض
قبــل از جلســه رســیدگی جهــت دریافت نســخه 
ثانــی دادخواســت و ضمائــم آن بــه دفتــر شــورا 
مراجعــه نماینــد . انتشــار ایــن آگهــی بــه 
منزلــه ابــالغ محســوب شــده در صــورت عــدم 
 حضــور شــورا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد

 نمود .
ــل  ــورای ح ــوم ش ــعبه س ــر ش ــئول دفت مس

ــان  ــالف کاش اخت

،،
عنــوان  بــه  کــه  تیم هایــی  از  یکــی 
مقصــد احتمالــی دژآگــه نــام بــرده 
تــا  اســت.  پرســپولیس  می شــود 
مســئوالن  از  هیچ کــدام  امــروز  بــه 
پرســپولیس مذاکره با دژآگه را تأیید 

نکرده انــد
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ــی، ــی،مصطفــیزمان ــگاهآهنگران ــی،پ بازیگــران:رضــایزدان
ســوگلقالتیــان،حمــزهمقــدم
خالصهداستانفیلم

ازجوانــی، باقیمانــده آخریــنســالهاوچکههــای در
ــن ــوسودرکابی ــیرویاقیان ــالزندگ ــجس ــیرزاد،ازپن ش
کشــتیهابرمیگــرددودرخلــوتپایــانیــکجشــن
ــار ــیاووچه ــانزندگ ــی،ناگه ــایقدیم ــارفیقه ــبانهب ش
ــد. ــجمیکن ــرک ــیس ــمتغریب ــهس ــر،ب ــروپس دخت

ــد ــرراهمیافتن ــجنف ــرپن ــازی،ه ــوخیوبازیب شوخیش
بــهقتــلعــامعقدههــایچنــدســالهوکامگرفتــناززندگــی
ــکآف«را ــا»تی ــیدهت ــورکوش ــانعبدیپ ــی.احس وجوان
روایتــیاتوبیوگرافیــکازیــکموقعیــتخــاصقــراردهــد؛
ــران ــنوجب ــتیافت ــدنوفردی ــلش ــتفاع ــیجه طغیان
ــدی. ــیاب ــایرهای ــهبه ــوب ــا،ول ــاوناکامیه درماندگیه
بــرایدســتیابیبــهایــنموقعیــت،بهویــژهبــهلحــاظ
ــدون ــتانم ــهداس ــشازآنک ــشوبی ــاپی ــهایام درونمای
ومتعارفــیوجــودداشــتهباشــد،ترکیبــیمختلــط،چندپــاره
واپیزودیــکازموقعیتهــایگوناگــوِنالبتــهبــهلحــاظ

ــورد. ــهچشــممیخ ــرب ــایکدیگ ــطب ــکمرتب تماتی
ــن ــهمؤثرتری ــنموقعیتهــاالبت ــتاتوبیوگرافیــکای درروای
بــا بهویــژه هســتندکــه نریشــنهایی روایــی، محــور
دارایلحــنوجــانبودنشــان،آننقاطــیازداســتانرا
ــتند، ــینیس ــاکاتعین ــلمح ــیقاب ــکلنمایش ــهش ــهب ک
ــننریشــنها ــد.ای ــتکردهان ــلروای ــیواییقاب ــانش ــابی ب
ــی ــیجغرافیای ــتهویتبخش ــببخاصی ــهس ــنب همچنی
وکاراکترســازیذهنــیکــهبــازهــمبــهواســطهنحــوه
وچگونگــیلحــنوبیانشــاندارنــد،فضاســازیاثــرراچــه
ازنــوعمحیطــیاشوچــهازنــوعدراماتیکــش،ملموستــر

ــد. ــعهســت،کردهان ازآنچــهدرواق

حرف و نقل

ــت: ــداس ــالمیمعتق ــاداس ــگوارش ــرفرهن وزی
فعــاالنعرصــهرســانههایدیجیتــالاکنــونطالیــهدار
ــاچنــدســالگذشــته فرهنــگکشــورهســتند.اگــرت
خطنگــهدار مکتــوب روزنامهنــگاران و نویســندگان
بودنــد،امــاامــروزفعــاالنعرصــهرســانههایدیجیتــال
ــتند. ــدهس ــانیتجدی ــگوانس ــراوالنفرهن پیشق
ــم« ــنوکتابهای ــس»م ــابقهعک ــوانمس فراخ
ــاباز ــهکت ــندورههفت ــابیســتوپنجمی ــانب همزم
ســویکانــونپــرورشفکــریکــودکونوجوانمنتشــر

شــد.
شــهرامالســمی،بازیگــرنقــشقلقلــیکــههمــه
مــااورابــاحــرکاتنمایشــیوایمــاواشــارهولبخنــد
ــینمایی ــمس ــم،درفیل ــادداری ــهی ــگیاشب همیش
»ســندبادوســارا«نقشــیرابــازیمیکنــدکــهدیالــوگ

دارد.
ــن« ــریال»محکومی ــدهس ــد،تهیهکنن ــروزمفی به
گفــت:80درصــدازمرحلــهفیلمبــرداریســریال
»محکومیــن«بــهپایــانرســیدهوتــالشمــابــرایــن
ــرایدیمــاهدر ــامجموعــه»محکومیــن«راب اســتت
اختیــاررســانهملــیقــراردهیــمتــابــهرویآنتــنرود.
محمــدحــدادی،عــکاس،معتقــداســتبــهدلیــل
دردســترسبــودندوربینهــایموبایــلوبــاکیفیــت
شــدنآنهــا،امــروزهایــنوســیلهبــهکمــکعکاســان
ــریرا ــاینابت ــدصحنهه ــهبتوانن ــادرلحظ ــدهت آم

شــکارکننــد.
ــالها ــهس ــوک ــایرادی ــیازقدیمیه ــوادمان ج
تغییــراتوتحــوالتاینرســانهراازنزدیــکتجربهکرده
معتقدســتدلیــلافــترادیــوورودمدیــرانکارنابلــدو

ــت. ــدهاس سفارشش
ــه ــعرب ــالش ــابس ــزهکت ــندورهجای دوازدهمی
ــش ــهبخ ــزدرس ــارنی ــگاران«،اینب ــاب»خبرن انتخ
ــاب(و ــدونکت ــاعرانب ــژه«)ش ــال«،»وی ــابس »کت
ــاداوری ــعری(،ب ــتش ــرفعالی ــکعم ــل«)ی »تجلی
ــالرســانهدرحــوزه ــگاروفع جمعــیازشــاعرانخبرن

ــود. ــزارمیش ــات،برگ ــگوادبی فرهن
تصویربــرداریســریال»ازیادهــارفته«بــهکارگردانی
ــه ــانب ــرتحویلی ــیاکب ــانوتهیهکنندگ ــرامبهرامی به
ــه ــیب ــرانتفت ــید.کام ــیرس ــینماییغزال ــهرکس ش
عنــوانتازهتریــنبازیگــرایــنســریالجلــویدوربیــن

رفتــهاســت.
رخشــانبنیاعتمــاددرپــیمرمــتفیلم»روســری
آبــی«درایــران،آنرانشــانازتــوانتکنیکــیســینمای
کشــوردانســتوتاکیــدکــردکــهایــناتفــاقبرایــش

غرورآفریــناســت.
ســهنوازنــدهاهــلبلوچســتانبــرایحضــوردریــک
جشــنوارهفرهنگــی،معرفــیواجــرایموســیقیمحلی

ایــنمنطقــهبــهکشــورســوئددعــوتشــدند.
بــازیفرهــادقائمیــانبــهعنــوانیکــیازنقشهای
ــت«در ــتونیس ــی»هس ــهتلویزیون ــیمجموع اصل

طرشــتتهــرانآغــازشــد.
جشــنوارهبینالمللــیفیلم»بوســفور«دراســتانبول
ــزشــهبازیدر ــا«ســاختهپروی ترکیــهازفیلــم»ماالری

بخــشرقابتــیمیزبانــیخواهــدکــرد.

کوتاه اخبار 
بنیادنخبگاناستاناصفهان

برگزارمیکند
سلسلهجلساتمطالعات

سینماییونظریهفیلم
مطالعاتــی سلسلهجلســات کیمیای وطن
ســینماییونظریــهفیلــمتوســطبنیــادنخبــگان

استاناصفهاندر۶جلسهرایگانبرگزارمیشود.
در کارشــناس عنــوان بــه شــمس مهــدی
ــتســینمای ــهبررســیوضعی سلسلهنشســتهاییب
ایــرانوجهــانوهمچنیــنتحلیلوبررســینظریههای

میپــردازد. فیلمســازی
ــازمیشــود ــاهآغ ــنبه۷آذرم ــاازسهش ــنکالسه ای
وطــی۶جلســهازســاعت۱۵تــا۱۷دربنیــادنخبــگان
ــان ــهمجلســیمیزب ــانعالم ــعدرخیاب ــانواق اصفه

ــت. ــداناس عالقهمن
بــرای ثبتنــام جهــت میتواننــد عالقهمنــدان
شــرکتدرایــنجلســاتبــهوبســایترســمیبنیاد
http://isfahan.bmn.نخبــگاناصفهــانبــهآدرس

ــد. irمراجعــهکنن

نقدوبررسیکتاب»المیرا«
درخمینیشهر

ــابنمایشــنامه ــدوبررســیکت ــیونق ــنرونمای آیی
ــی، ــریخوزان ــیجعف ــورمصطف ــاحض ــرا«ب »المی
نویســندهایــنکتــاب،۲۲آبانمــاهدرکتابخانــه

میشــود. برگــزار خمینیشــهر الغدیــر
ــاره ــادرب ــاایمن ــوب ــابدرگفتوگ ــنکت نویســندهای
نمایشــنامه یــک المیــرا، گفــت: آن جزئیــات
ــارویکــردفلســفهحقــوقاســتکــهدر اجتماعــیب

ســال۱۳۹0آنرانوشــتم.
مصطفــیجعفــریخوزانــیتصریــحکــرد:ایــناثــر
روایتگــرداســتاندختــریاســتکــهپــدراوتوســط
ــن ــهبی ــدک ــیدهواونمیدان ــلرس ــهقت ــادرشب م
ــتوجــانمــادرشکــدام ــراریعدال قصــاصوبرق
راهراانتخــابکنــد.درواقــعاودرایــنوضعیــتخــود

ــد. ــانمیبین ــراییون ــهالکت راشــبیهب
ویافــزود:درســتاســتکــههنــرتئاتــرتــازمانــی
زنــدهاســتکــهرویصحنــهمــیرود،بنــدهنیــزایــن
ــرا ــهاج ــاررویصحن ــنب ــرایاولی ــنامهراب نمایش
کــردهبــودم،امــابــهدلیــلاینکــهقصــهمنســجمی
داشــتوخاطــرهضعیفــیازاجــرایآندرذهــنتئاتر
اصفهــانمانــدهبــود،تصمیــمگرفتــمآنرادرقالــب
ــده ــرآنرازن ــیدیگ ــهنوع ــاب ــمت ــاپکن ــابچ کت

کــردهباشــم.
ــرا«ازســوینشــر ــیاســتنمایشــنامه»المی گفتن
ــهچــاپرســیدهاســت. گفتمــاناندیشــهمعاصــرب
ــیاز ــمرونمای ــرکتدرمراس ــرایش ــدانب عالقهمن
ایــنکتــابکــهبــانقــدوبررســیاثــرتوســطنــورهللا
ــاه ــددوشــنبه۲۲آبانم ــکهمــراهاســت،میتوانن ل
رأسســاعت۱۶:۳0بــهســالنآمفیتئاتــرکتابخانــه

ــد. ــهکنن ــرشــهرخمینیشــهرمراجع الغدی

فراخوانهــایمســابقه»پوســتروهویــتبصــری«ومســابقه
ــر ــرمنتش ــرفج ــنوارهتئات ــمینجش ــیوشش ــس«س »عک

شــد.
ــش ــربخ ــمی،مدی ــراس ــر،امی ــزاریمه ــزارشخبرگ ــهگ ب
ــیو ــس«س ــابقه»عک ــری«ومس ــتبص ــتروهوی »پوس
ششــمینجشــنوارهتئاتــرفجــر،عنــوانکــرد:امســالبخــش
ــه ــدادوبرنام ــهروی ــاملس ــری«ش ــتبص ــتروهوی »پوس
ــه ــامســابقهپوســتراســتک ــیازرویداده ــود؛یک ــدب خواه
بــهروالهمیشــگی،جزئیــاتومقــرراتآندرفراخــوان
آثــار از نمایشــگاهی اســت؛همچنیــن مشــخصشــده
ــی انتخابشــدهتوســطهیئــتداورانبرگــزارمیشــودوکتاب

ــد. ــدش ــرخواه ــدهمنتش ــاربرگزی ازآث
ویبــااشــارهبــهویژگیهــایایــنرویــدادافــزود:آنچــهمــا
ــراد ــِیاف ــالِشجمع ــدت ــم،برآین ــرمیبینی ــهتئات رویصحن

ــه ــنبخــشک ــایای ــت.عکسه ــفاس ــدانمختل وهنرمن
نامــشرا»بیــرونازصحنــه«گذاشــتهایم،راویزوایــای
ــدهحافظــهتاریخــی ــدوثبتکنن ــنفرآین ــانوآشــکارای پنه
ــعتوجــه ــنبخــشدرواق ــلطراحــیای ــیازدالی اســت.یک
بــهعکاســانتئاتــریاســتکــهبــاحضــوردرگــروهنمایــش
وفرآینــدتولیــدآن،میکوشــندبــانــگاهحرفــهایوخالقانــه

ــابراروایــتکننــد. خــود،ایــنلحظــاتن
اســمیادامــهداد:برنامــهدیگــربــهموضــوعهویــتبصــری
درتئاتــرمیپــردازدوگفتوگــودربــارهمباحــثپراهمیــت
برندینــگ،هویــتکالمــیوهویــتبصــریرادربــرمیگیــرد.
ایــنســومیندورهمســتمرایــنمباحــثدرجشــنوارهخواهــد
ــر ــاتتئات ــش،تبلیغ ــنبخ ــدای ــروجدی ــدادآخ ــودوروی ب
اســت.فراخــوانبخــشعکــسوپوســتردرســایتجشــنواره

ــود. ــلدریافــتخواهــدب ــهآدرسwww.fitf.irقاب ب

مهــردادفریــد،تهیهکننــده»جــنزیبــا«،ازپایــان80درصــداز
فیلمبــرداریوآغــازتدویــنایــناثــرخبــرداد.

ــم ــدهفیل ــد،تهیهکنن ــردادفری ــی،مه ــرفارس ــزارشخب ــهگ ب
ــاره ــرامفضلــیدرب ــیبای ــهکارگردان ــا«،ب ســینمایی»جــنزیب
ــدود ــرح ــالحاض ــت:درح ــمگف ــنفیل ــتای ــنوضعی آخری
ــا ــت؛ام ــدهاس ــامش ــرتم ــناث ــرداریای ــدازفیلمب 80درص
ضبــطآنهمچنــاندراصفهــانادامــهدارد؛ضمــناینکــهبــازی
ــان ــهپای ــا«،ب ــهای»جــنزیب ــورگلیشــیلچای،بازیگــرترکی ن
رســیدهاســت؛امــااوچنــدروزیدرایــرانمیمانــدتــااز
اماکــنتاریخــیایــرانبازدیــدکنــدوســپسبــهکشــورخــود

بازمیگــردد.
ــهپایــانرســیده؛ ــازیلیــالزارعنیــزب ویافــزود:همچنیــنب
ــط ــالضب ــیدرح ــاداصالن ــهفره ــوطب ــایمرب ــاصحنهه ام

اســت.

ــعیدیو ــمس ــطابراهی ــا«توس ــنزیب ــن»ج ــیتدوی بهتازگ
ــازشــدهاســت؛ ــانآغ ــذاریآنتوســطحســینقورچی صداگ
ضمــناینکــهدرنظــرداریــمبعضــیازکارهــایفنــیفیلــمرادر

ترکیــهانجــامدهیــم.
ایــنتهیهکننــدهادامــهداد:برخــیبــرایایــنفیلــمشــایعاتی
ــدی ــالچن ــرایمث ــهجــایتعجــبدارد؛ب ــدک ایجــادمیکنن
پیــشگفتــهشــدهبــودکــهخانــمنــورگلیشــیلچایدرپشــت
صحنــه»جــنزیبــا«مــورداصابــتگلولــهقــرارگرفتــهوجــان
خــودراازدســتدادهاســتکــهچنیــنصحبتهایــیبســیار
ــمو ــنفیل ــدای ــهفشــارتولی ــناینک ــزاســت؛ضم حیرتانگی
چنیــنصحبتهایــیباعــثشــدهکــهبــهدیســکمــنفشــار

واردشــودوکارمبــهبیمارســتانبکشــد.
ویدرپایــانگفــت:قصــدداریــم»جــنزیبــا«رابــراینمایــش
درســیوششــمینجشــنوارهملــیفیلــمفجــرآمــادهکنیــم.

فرهنگ و هنر10

گروهفرهنگدامونرشیدزاده
D.Rashidzade@eskimia.ir

ــا ــتب ــیدهوطبیع ــودرس ــهراهخ ــهنیم ــزب پایی
از زیبایــی تابلــو بــه خیرهکننــده رنگهایــی
اســت. شــده تبدیــل رنگهــا و نقشهــا

درمیــانایــنحجــماززیبایــیورنــگچنــدروزی
هــمبیشــتربــهروزکتــابوکتابخوانــیباقــی
نمانــدهاســت؛بــههمیــنمناســبتتصمیــمداریــم
درایــنهفتــهتــاجــایممکــنبــهکتــابوفرهنگ

کتابخوانــیبپردازیــم.
درکتابگــردیامــروزقصــدداریــمتــاکتابهایــیرا
ازژانرهــایمختلــفبــهشــمامعرفــیکنیــم.بــامــا

درکتابگــردیامــروزهمــراهباشــید.
اندوهتحمیلی

ــوان ــاعن ــادیب ــرزادآب ــعرف ــهش ــنمجموع آخری
ــاعرانه ــفش ــیازعواط ــی«،ترکیب ــدوهتحمیل »ان
ــه ــادیگرچ ــرزادآب ــت.ف ــیاس ــنجنگ ومضامی
ــد ــردهباش ــهنک ــگراتجرب ــوردرجن ــایدحض ش

ــیخــود ــهگوی ــردک ــرهمیب ــیبه ــاازتصویرهای ام
درجنــوبزندگــیکــردهوبــهدنیــاآمــدهوهمــان

ــانشــعرنوشــتهاســت. ــهزب ــرراب تصاوی
ــه ــازهشــاعرب ــگاهت ــی«،حاصــلن ــدوهتحمیل »ان
جنگــیاســتکــهازســرگذراندهایموامــروزشــهر
ریخــتوترکیــبدیگــریبــهخــودگرفتــهاســت؛
ــار ــواننشــانههاوآث ــارآنمیت امــادرگوشــهوکن

ــد. ــیرادی ــگتحمیل ــدهازجن باقیمان
ــمارگان ــی«درش ــدوهتحمیل ــعر»ان ــهش مجموع
ــاناز ــزارو۷00توم ــت4ه ــهقیم ــخهب ــزارنس ه
ــارمنتشــرشــده ســویمؤسســهانتشــاراتبوتیم

ــت. اس
گزنه

حســن نوشــته »گزنــه« داســتان مجموعــه
فرهنگفــرازســوینشــرچشــمهراهــیبــازارکتاب
شــدهاســت.»شــاهبلــوط«،»زنزیــرتیــربــرق«،
»اســممســفیدروداســت«،»درنــگ«،»ِچخــه!«،
»رنــگیشــمیتیــره«،»گزنــه«،»تنهــایــک

ــوززودزودتشــنهام ــم«،»هن ــتدارد«،»تفاه روای
»شــاخههای »رنگینکمــان«، میشــود«،
ــام ــیذاری؟«،ن ــیم ــمشراچ ــواس ــد«و»ت بی

داســتانهایکوتــاهایــنمجموعــهاســت.
»دلواپــس کتابهــای تاکنــون فرهنگفــر از
ــگ«، ــایبیرن ــک«،»دکمهه ــارهتاری ــرم«،»پ کََه
ــزرگشــدم« ــهزودب ــرف«و»چ ــایب »ُگگُمهه
دردهــه80منتشــرشــدهاســت.مجموعــهداســتان
»گزنــه«رابــهقیمــت8هــزارتومــانمیتوانیــداز

ــد. ــهکنی ــرتهی ــیهایمعتب کتابفروش
وضعیتبنفش

کتــاب»وضعیــتبنفــش«نوشــتهامیررضــامافــی
یکــیازکتابهــایقفســهآبــینشــرچشــمه
اســت.وضعیــتبنفــش،مأمــورجانگیــری۱،پیــچ
ومهــره،بعــدازمــرگبــراییــکراننــدهاورژانــس،
اتوبــوستنهــا،کلیپــس،مــرگمؤلــف،خــریعنــی
بــزرگ،پایــانســگبودگیخانــمکالســیس،گــدا،
ــان، ــیگار،او،وارط ــرس ــران،فیلت ــیروانیهایته ش
میشــدند، شســته همیشــه کــه رختهایــی
ــس، ــری۲،آمبوالن ــورجانگی ــارات،مأم ــهاظه برگ
ســیاه، تختــه مجهــول، وضعیــت مونولــوگ،
،۱ اعترافــات مــیارزد...، ســگش اعترافــات...،
ــری۱)۲(، ــات۲،مأمــورجانگی ِکــشســر،اعتراف
اعترافــات۳،تیتــرروزنامــه،اعترافــات4،اعترافــات
بایگانــیوعطــفبــهبافتنــیبنفــش،نــام۳۲
داســتانکوتــاهایــنمجموعــه۹۵صفحــهایاســت.

ظاهــری گرچــه مجموعــه ایــن داســتانهای
ســادهوقابــلفهــموزبانــیشســتهرفتــهدارنــد،
امــاگویــیبیــشازحــدکوتــاههســتند.ایــن
ــزده؛امــا ــهداســتانهان موضــوعالبتــهلطمــهایب
ایــنداســتانهایــاشبهداســتانهابــهنوعــی
ــد؛ ــنومشــقداستاننویســیباش ــدتمری میتوان
تمرینــیبــراینویســندهایکــهشــایدبعدهــا

داســتانهاییبلندتــرازاوبخوانیــم.
مجموعــهداســتان»وضعیــتبنفــش«رابــهقیمت
کتابفروشــیهای از میتوانیــد تومــان هــزار ۷

معتبــرسراســرکشــورتهیــهکنیــد.

روانی
»روانــی«نوشــتهرابــرتبــالک،جــوزفاســتفانوو
لســلیبریــلبــاترجمــهشــاهپورعظیمــیازســوی

انتشــاراتچترنــگمنتشــرشــدهاســت.ایــن
ــری ــلاث ــهوتحلی ــان،فیلمنام ــاملرم ــابش کت

ــی«اســت. ــروف»روان ــممع فیل
ــی ــهبخش ــابس ــنکت ــدنای ــاخوان ــبب مخاط
ــی ــاتپ ــینماوادبی ــنس ــایبنیادی ــهتفاوته ب
میبــرد.ایــنبــراینخســتینباراســتکــهدر
ــدش ــهونق ــراهفیلمنام ــههم ــیب ــارمان کشــورم
منتشــرمیشــودکــهایــناتفــاقمیتوانــدآغــازی
بــرایتولیــدســبکجدیــدیازکتابهــایهنــری
ــاقرا ــناتف ــدای ــمفوای ــربخواهی باشــد.شــایداگ
ــنکاربیشــترین ــهای ــدگفــتک ــم،بای بررســیکنی
فیلمنامهنویســان و نویســندگان بــه را بهــره

میرســاند.
ــار ــانب ــراســاسرم ــهب ــگارشفیلمنام ــدن فرآین
دیگــربــهمــایــادآوریمیکنــدکــهتــاچــهانــدازه
امــراقتبــاسســینماییازیــکاثــرادبــی،مهــمو

ظریــفاســت.
ــم ــیمیتوانی ــهروان ــانوفیلمنام ــهرم ــامقایس ب
فرآینــدخالقــهتبدیــلکاغــذبــهنــوارفیلــمرا

بیواســطهببینیــموالبتــهبیاموزیــم.
ــوزف ــالک،ج ــرتب ــتهراب ــی«نوش ــاب»روان کت
اســتفانوولســلیبریــلبــاترجمــهشــاهپور
در نســخه یکهــزار شــمارگان بــا عظیمــی،
در تومــان هــزار ۲۳ بهــای بــه صفحــه، ۳04
بــه عالقهمنــدان دســترس در کتابفروشــیها

کتــاباســت.

،،
آخرین مجموعه شــعر فرزاد آبادی با 
عنــوان »انــدوه تحمیلی«، ترکیبــی از 
عواطــف شــاعرانه و مضامیــن جنگی 

است

کتابگردی

اندوه تحمیلی

وصیتنامهشهید
محمدتقیمددی

بسم هللا الرحمن الرحیم
 ســام و درود بــر امــام امــت، قلــب 
تپنــده مســلمین جهــان کــه باعــث قیــام 
زنده شــدن  موجــب  شــد.  مســلمین 
اســام و دیــن جــدش رســول هللا)ص( 

گردیــد. 
ســپاس بیکــران بــر پیــر جمــاران کــه 
همچــون جــدش حســین)ع( قیــام کــرده 
ــم  ــان داد؛ چش ــا نش ــه م ــات را ب و واقعی
ــمان را  ــن و گوش ــق روش ــه حقای ــا را ب م
ــث  ــاخت و باع ــنوا س ــق ش ــدای ح ــه ن ب
ســربلندی اســام در تمامــی جهــان شــد. 

ــج( را  ــار مهدی)ع ــه انتظ ــد کســانی ک بودن
ــدند؛  ــهید ش ــق ش ــیدند و درراه ح می کش
ــت و  ــار، گذش ــت، ایث ــه مقاوم ــهدایی ک ش
ایمــان را بــه مــا آموختنــد و خــود رفتنــد. 
اگــر روزی مــن هــم شــهید شــدم، گرچــه 
ایــن را در خــود نمی بینــم، بایــد خوشــحال 
باشــید کــه در ایــن زمــان، همچــون یــاران 
ــران، از  ــای ای ــت کرب ــین)ع( در دش حس
ــد  ــن چن ــش از ای ــا پی ــه ام؛ ام ــا رفت دنی

ــا شــما دارم. ســخن ب
1 ـ همیشــه پشــتیبان والیــت  فقیــه باشــید 

تــا بــه شــما ضــرری نرســد.
ــلمین  ــایگان و مس ــه همس ــبت ب 2 ـ نس
ــد. ــل کنی ــت عم ــا صداق ــار و ب خوش رفت
3 ـ در اجتماعــات مســلمین شــرکت کنیــد 

و از تفرقــه و جدایــی بپرهیزیــد.
ــد و روز  ــاد نبری ــدا را از ی ــچ گاه خ 4 ـ هی

ــد. ــر آوری ــه خاط ــت را ب قیام
ــر  ــد و در براب ــام کنی ــم قی ــر ظل 5 ـ در براب

ــد. ــرود آوری ــلیم ف ــر تس ــق س ح
6 ـ حجــاب اســامی را رعایــت کنیــد و بــه 

احــکام دیــن توجــه داشــته باشــید.
ــه  ــد ک ــاد نبری ــا را از ی ــتغفار و دع 7 ـ اس
بهتریــن تســکین بــرای درمــان دردهاســت 
و همیشــه بــه یــاد خــدا باشــید و در راه او 

قــدم برداریــد.
ــه  ــما تفرق ــن ش ــمنان بی ــز دش 8 ـ هرگ
نیندازنــد و شــمارا از روحانیــت متعهــد جدا 
نکننــد کــه اگــر چنیــن کردنــد، روز بدبختــی 
ــت. ــن ابرقدرت هاس ــلمانان و روز جش مس

9 ـ در کارهــای امــام و اعمالشــان بیشــتر 
ــا  ــود را ب ــد خ ــعی کنی ــوید و س ــق ش دقی
ــید و  ــلیم او باش ــد و تس ــگ کنی او هماهن
بزرگــی و عظمتــش را دریابیــد و پاکــی 
ــان  ــود را همچن ــاص خ ــتی و اخ و دوس

ــد. ــظ کنی حف
باشــد کــه شــهدا و مظلومیتشــان افــرادی 
ــد و  ــه را تکذیــب می کنن را کــه والیــت  فقی
پیــرو راه ســرخ امــام خمینــی نیســتند، بــه 
ــان  ــی سوقش ــت اله ــه رحم ــود آورد و ب خ
ــما  ــرا ش ــید؛ زی ــد بخش ــرا خواهی ــد. م ده
بــر تمامــی مســائل آگاهیــد. از همــه طلــب 

عفــو و بخشــش دارم.
خدا یارتان، مهدی نگهدارتان 

حاج محمدتقی مددی

عکاسی

باآیفونعلیهآیفون
درادامــهبرنامههــایایــنفصــل،کانــونعکــساصفهــان کیمیای وطن

درهفتهجاریمیزبانسیامکتراکمهزادهخواهدبود.
موضــوعجلســهایــنهفتــه»بــاآیفــونعلیــهآیفــون«جســتاریبــرجایــگاه
فــنعکاســیدردورهمعاصــراســتکــهایــنجلســهروزچهارشــنبهبیســتو

چهــارمآبانمــاهازســاعت۱۶تــا۱8:۳0برگــزارخواهــدشــد.
ســیامکتراکمــهزادهمتولــد۱۳۵8درآبــاداناســتوعکاســیرادرانجمــن
ــهصــورت ــنب ــشازای ــردهاســت.اوپی ــازک ــانآغ ــواناصفه ســینمایج
ــون ــتداشــتهواکن ــانفعالی ــونعکــساصفه ــرهکان مســتمردرهیئتمدی
نیــزازاعضــایرســمیایــنکانــونوعضــوانجمــنعکاســانایــراناســت.

بعضیازسوابقکاریتراکمهزادهعبارتانداز:
مؤسسکارگاهعکساناراز88تا۹۳

رئیــسهیئتمدیــرهکانــونعکــساصفهــاناز88تــا۹۲بــهصــورت
ــال ــهس ــدتس ــهم ــتهب ناپیوس

مسئولکمیتهآموزشوکمیتهفنیکانونعکساصفهان
دبیربرگزاریچهارمیننمایشگاهسالیانهکانونعکساصفهان

دبیرجشنوارهفرهنگشهروندیشهرداریاصفهان
دبیرنمایشگاهعکسانارازکارگاهعکسانار

برگزارکننــدهســمینارهایمختلــفدرزمینــهعکاســی،مدیریــترنــگ،
فتوشــاپ،الیــتروم،نقــدعکــس،تاریــخعکاســیو....

ــدا، ــیآی ــعغذای ــزم،صنای ــابهزم ــه،نوش ــاشــرکتهایآردجرع ــکاریب هم
ــازان، ــیمحورس ــرکتفن ــان،ش ــداصفه ــر،قن ــاتبصی ــر،لبنی ــاپلیم بارس
ــون ــاتســپهرســیما،کان ــیوتبلیغ ــونآگه ــیکمپســازان،کان شــرکتفن
تبلیغــاتپویــشگرافیــکوشــرکتخدمــاتنیکــویشــهر،دبیرخانــهفیلــم
کــودکونوجــواناصفهــانوکمیتــهفرهنــگشــهروندیاصفهــان،کلینیــک

ــور.... دک

انیمیشن

انیمیشنیدربارهایراندرفهرستاولیهاسکار
ــن ــاخهبهتری ــرکتدرش ــرایش ــالیب ــنارس ــت۲۶انیمیش فهرس
انیمیشــنبلنــدجوایــزســینماییاســکاردرســال۲0۱8اعــالم
ــان۲۶ ــر،درمی ــوودریپورت ــهنقــلازهالی ــهگــزارشایســناب شــد.ب
انیمیشــنبلنــدیکــهبــرایحضــوردرنودمیــندورهجوایــزســینمایی
اســکاربــهآکادمــیارســالشــدند،نــامانیمیشــن»اســبهای
پنجــرهای:مکاشــفهرزیمینــگدراشــعارفارســی«بــهکارگردانــیو
تهیهکنندگــی»آنمــاریفلمینــگ«محصــولکشــورکانــادانیــزدیــده

میشــود.
ــام ــهن ــهایب ــرشــاعرودورگ ــارهدخت ــنانیمیشــندرب داســتانای
»رزیمینــگ«اســتکــهبــههمــراهمــادرچینــیوپــدرایرانــیاش
ــه ــد.ویپــسازانتشــارکتــابشــعرش،ب ــادازندگــیمیکن درکان
یــکجشــنوارهادبــیدرایــرانوشــهرشــیرازدعــوتمیشــودودر
ــاره ــدهدرب ــازهوپنهانش ــیت ــدری،حقایق ــرزمینپ ــهس ــفرشب س

ــد. ــفمیکن ــتهاشکش گذش
ــزســینماییآسیاپاســیفیکدربخــش ــهدرجوای ــنانیمیشــنک ای
بهتریــنانیمیشــنبلنــدنیــزنامــزدهشــده،بــراســاسرمانــیمصــور
بــاهمیــننــامنوشــته»فلمینــگ«وبــامشــارکتمالــی۷۳0نفــراز
ــه ۲8کشــورجهــانســاختهشــدهوتاکنــوندرچندیــنجشــنوارهب
رویپــردهرفتــهودرجشــنوارههایونکــووروتورنتــودرکشــورکانــادا

نیــزموفــقبــهکســبجوایــزیشــدهاســت.
ــن ــاخهبهتری ــرکتدرش ــرایش ــالب ــهامس ــیک ــارمهم ــرآث دیگ
ــامل ــدندش ــالش ــیارس ــرآکادم ــهدفت ــکارب ــداس ــنبلن انیمیش
،»۳ »ماشــینها »نــانآور«، »کوکــو« ،»۳ نفرتانگیــز »مــن
»فیلــمایموجــی«،»آتــلوارنســت«،»فردینانــد«،»دختــریبــدون
ــملگــوبتمــن«میشــود. دســت«،»درایــنگوشــهجهــان«و»فیل

سینما

اکران»آپاندیس«از۲۲آذرماه
ــل ــهدلی ــهب ــدک ــس«میگوی ــینمایی»آپاندی ــمس ــدهفیل تهیهکنن
ــمدرگــروه ــنفیل ــهنمایــشای ــورب شــرایطنامناســباکــران،مجب

شــدهاند. آزاد
مقصــودجبــاری،تهیهکننــدهســینما،درگفتوگــوبــاخبرنــگار
ــه ــس«ب ــمســینمایی»آپاندی ــرانفیل ــاناک ــهزم ــااشــارهب ــرب مه
کارگردانــیحســیننمــازیگفــت:فیلــمســینمایی»آپاندیــس«کــه
ازجشــنوارهفیلــممونتــرالکانــاداجایــزهبهتریــنفیلمنامــهدربخــش
اصلــیراگرفتــهاســت،بــهزودیواز۲۲آذرمــاهدرســینماهایکشــور

ــود. ــرانمیش اک
ویبــااشــارهبــهاینکــه»آپاندیــس«درگــروهســینماییآزاداکــران
میشــود،بیــانکــرد:متاســفانهبــهدلیــلشــرایطومشــکالتیکــهدر
حــوزهپخــشواکــرانوجــوددارد،ترجیــحدادیــمفیلممــانتــاقبــل

ازپایــانســالجــارینمایــشدادهشــود.
ــدهآل ــروهآزادای ــراندرگ ــداک ــرد:هرچن ــدک ــدهتاکی ــنتهیهکنن ای
مــننبــود،امــامجبــورشــدمدرچنیــنشــرایطیفیلــمرااکــرانکنــم؛
ــت ــدهپش ــایباقیمان ــمفیلمه ــهحج ــمب ــازه ــال۹۷ب ــراس زی
ــرای ــریب ــتکمت ــکفرص ــودوبیش ــهمیش ــراناضاف ــفاک ص

ــد. ــشمیآی ــس«پی ــران»آپاندی اک
ــران ــلمنتظــراک ــمازســالهایقب ــه40فیل ــاناینک ــابی ــاریب جب
ماندهانــد،گفــت:شــرکتپخــشایــنفیلــم»نســیمصبا«ســتکــه

ــهاســت. ــرایتبلیــغواکــراندرنظــرگرفت ــیراب برنامههای
ــری، ــسمنوچه ــور،پردی ــی،رضــااکبرپ ــیدانای ــی،امیرعل ــانعمت آن
مرجــانمؤمنــی،محمدعلــیکیانــی،مرتضــیعلیعبــاسمیرزایــی،
ــای ــهایف ــمب ــنفیل ــیمونیاندرای ــیمونس ــدالهیوس ــرااس صح

نقــشپرداختهانــد.
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دول ارکا�ن �ج

زرد
کارگردانمصطفی تقی زاده

بازیگرانبهرام رادان، ساره 
بیات، مهرداد صدیقیان، شهرام 

حقیقت دوست، بهاره کیان افشار
قدس سینما  

خالتور
کارگردانآرش معیریان

بازیگرانمحمدرضا شریفی نیا، 
پوریا پورسرخ، مهران غفوریان، علی 

صادقی، سحر قریشی  
سپاهان سینما

شنل
کارگردانحسین کندری

بازیگرانباران کوثری، رضا بهبودی، 
بهار کاتوزی، مهدی حسینی نیا، آیسان 

حداد، مسعود فروتن، بابک انصاری 
چهارباغ سینما

تدوین »جن زیبا« آغاز شدفراخوان دو بخش از جشنواره تئاتر فجر منتشر شد



11 و حوادث اجتماعی  کوتاه اخبار 
 قبح طالق در کشور 

از بین رفته است
ــاء  ــت: خ ــس، گف ــان مجل ــیون زن ــس فراکس ــب رئی نای
قانونــی در حــوزه خانــواده دیــده نمی شــود بلکــه بــا 
ــزارش  ــه گ ــه رو هســتیم. ب ــن روب ــرای قوانی ــف در اج  ضع
ــه  ــش ب ــدر در واکن ــه ذوالق ــیده فاطم ــر، س خبرگزاری مه
اظهــارات قائم مقــام مشــارکت های اجتماعــی ســازمان 
ــر ثبــت هــر ســاعت ۲۱ طــاق  ــی ب بهزیســتی کشــور، مبن
ــری جــدی  ــگ خط ــاق را زن ــار ط ــش آم در کشــور، افزای
ــن  ــوان آخری ــه عن ــاق ب ــته ط ــت: در گذش ــت و گف دانس
راهــکار رفــع اختافــات زناشــویی کاربرد داشــت، امــا 
امــروزه برخــی زوجیــن بــا اولیــن اختــاف بــه فکــر جدایی 
ــور از  ــاق در کش ــح ط ــی قب ــه نوع ــد و ب ــاق می افتن و ط

بیــن رفته اســت. 
نماینــده مــردم تهــران، ری، شــمیرانات، اسام شــهر و 
پردیــس در مجلــس شورای اســامی، بــا بیــان اینکــه 
برخــی آســیب های اجتماعــی بــه طــور مســتقیم بــا 
طــاق در ارتبــاط  هســتند، تصریح کــرد: عــدم آشــنایی 
ــودن،  ــو نب ــی، هم کف ــا مهارت های زندگ ــن ب ــت زوجی درس
بهــای  اجــاره  افزایــش  جنســی،  مشــکات  خیانــت، 
مســکن و هزینه هــای زندگــی، نــگاه اقتصــادی بــه ازدواج، 
مشــکات  همچنیــن  و  اعتیــاد  بی جــا،  دخالت هــای 
ــش  ــر در افزای ــل مؤث ــه عوام ــکاری از جمل ــادی و بی اقتص

ــت.  ــاق اس ط
آمــوزش  و  فرهنگ ســازی  اینکــه  بیــان  بــا  ذوالقــدر، 
تصریح کــرد:  را کاهش می دهــد،  طــاق  آمــار  زوجیــن 
پیشــگیری، همیشــه مقــدم بــر درمــان اســت و اگــر 
ــرای انتخــاب همســر و حفــظ  زوجیــن مهارت هــای الزم ب
زندگــی زناشــویی را کســب کنند، کانــون خانــواده و زندگــی 

آنهــا بــا طــاق و جدایــی از هــم گسسته نمی شــود.

 اصالح قانون حمایت از 
حقوق معلوالن

رئیــس ســازمان بهزیســتی، بــا اعــام ایــن خبــر کــه الیحه 
ــر  ــار دیگ ــوالن ب ــوق معل ــت از حق ــون حمای ــه قان اصاحی
در دســتور کار مجلــس قرار می گیــرد، گفــت: ســازمان 
بهزیســتی برنامــه ای بــرای ایجــاد شــهرک ویــژه معلــوالن 

ــدارد.  ن
عــدم  علــل  بیــان  در  بندپــی،  محســنی   انوشــیروان 
ــع  ــون جام ــه قان ــه اصاحی ــرای الیح ــه ب ــول نتیج حص
ــه  ــان ب ــورای نگهب ــت: ش ــوالن گف ــوق معل ــت از حق حمای
درســتی از ایــن الیحــه ایراد گرفــت؛ بنابرایــن دوبــاره 
و کمیســیون تخصصی  برگردانده شــد  مجلس دهــم  بــه 
مشــترک متشــکل از نماینــدگان کمیســیون های بهداشــت 
ــکاری  ــا هم ــن الیحــه را ب ــه ای ــی تشکیل شــد ک و اجتماع
سازمان بهزیســتی و ســازمان های حامــی حقــوق معلــوالن 

بررســی کند. 
ایــرادات گرفته شــده گفــت:  جزییــات  تشــریح  در  وی 
ــت  ــه دول ــر از آنچ ــی فرات ــه منابع ــن الیح ــرای ای ــرای اج  ب
در نظر گرفتــه،  وجود داشــت، کــه مغایــر بااصــل هفتــاد و پنــج 
ــن  ــر ای ــن بار دیگ قانون اساســی تشــخیص داده شــد، بنابرای

ــد. الیحــه را اصاح گردی

جامعه
رئیس مرکز بودجه و پایش 

عملکرد وزارت بهداشت:
۱۲ هزار میلیارد تومان 

از بیمه ها طلبکاریم
رئیــس مرکــز بودجــه و پایــش عملکــرد وزارت بهداشــت، 
گفــت: در هیــچ دوره ای بدهی هــا صفــر نبــوده و مــا 
همــواره در یــک شــرایط بدهــی بودیــم و از منابــع بودجه ای 
خودمــان ایــن چرخــه را فعــال نگه می داشــتیم، امــا 
شــرکت های  شکلی شــده کــه  بــه  وضعیــت  اکنــون 

ــد.  ــکاری  نمی کنن ــا هم ــا م ــه ای، ب بیم
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر مســعود ابوالحــاج، در خصــوص 
بدهــی ۱۸ هــزار میلیــاردی وزارت بهداشــت، گفــت: وزارت 
ــی دارد،  ــان، بده ــارد توم ــزار میلی ــدود ۱۸ ه ــت ح بهداش
ــم،  ــارد ه ــزار میلی ــه ۱۸ ه ــت ک ــن اس ــم ای ــا نکته مه  ام
۱۲ طلــب  آن  عــدد  یــک  فقــط  کــه   طلب داریــم 

ــزار  ــش ه ــت و ش ــا اس ــا از بیمه ه ــاردی م ــزار میلی  ه
طلب داریــم.  دیگــر  جاهــای  از  هــم  تومــان  میلیــارد 
ــرد وزارت بهداشــت  ــش عملک ــز بودجــه و پای ــس مرک  رئی
ــا را در  ــا و بدهی ه ــزان طلب ه ــه می ــی ک ــه داد: زمان ادام
پایــان ســال مالــی ســال های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ بــا هــم 
بــه  آن هــا  میــزان  کــه  می بینیــم  مقایســه می کنیم، 
ــا  ــا ب ــاختار بیمه ه ــن س ــر در ای ــت، اگ ــدازه اس ــک ان ی
مــا همکاری کننــد، چرخــه پولــی بیمارســتان های مــا 
نکتــه  و  راه می افتــد و مشــکلی نخواهیم داشــت   بــه 
قابــل تأمــل همیــن اســت کــه بــه انــدازه بدهی هایــی کــه 

ایجاد کردیــم، طلبــکار هــم هســتیم. 
ــه،  ــت ک ــن اس ــا ای ــی م ــکل اصل ــت: مش ــاج، گف ابوالح
شــرکای مــا در خدمت رســانی مــا را تنهــا گذاشــتند، اگــر 
ــه  ــم خــود ب ــر ه ــن مشــکل حل شــود، مشــکات دیگ ای

خــود حل و فصــل می شــود.

 ایران با حذف روادید عراق 
موافق است

معــاون امنیتــی و انتظامــی وزیــر کشــور و رئیــس ســتاد 
مرکــزی اربعیــن حســینی، گفــت: ایــران بــا حــذف 
روادیــد عــراق موافــق اســت. حســین ذوالفقــاری، افــزود: 
ــس  ــا برعک ــراق و ی ــه ع ــران ب ــه از ای ــانی ک ــده کس عم
ــا نیــت زیــارت ســفر می کنند و ایــن مســاله  ــد، ب  تردد دارن
ایجاب می کنــد تــا دو کشــور اســامی تدبیــری بــرای 

ــند.  ــوی، بیندیش ــی و معن ــدام ارزش ــن اق ــهیل ای تس
ــق  ــد مواف ــذف روادی ــا ح ــًا ب ــران کام ــه داد: ای وی ادام
اســت و پیگیری هــای الزم را انجــام داده امــا دولــت 
عــراق بــه دلیــل وضعیــت امنیتــی و همچنیــن نبــود 
زیرســاخت های کافــی بــرای افزایــش زائــران در ایــام 
ــد کــه در  ــرآورد کن ــد ب ــرا بای ــی دارد زی ــن دیدگاه های اربعی
صــورت دو برابــر شــدن زائــران ایرانــی اربعیــن آیــا توانایــی 

ــر. ــا خی ــان را دارد ی ــی از آن ــرای پذیرای ــاختی ب زیرس

کوتاه اخبار 

انفجار پراید هنگام سوخت گیری
ــار  ــری در گرمس ــوخت گی ــن س ــد در حی ــودروی پرای خ
ــد داخــل  ــادر و فرزن ــک م ــه ی اســتان ســمنان، در حالیک
آن بودنــد، آتــش گرفــت. در ایــن حادثــه بــه پــدر و مــادر 
آســیبی نرســید ولــی کــودک یــک ماهــه آنهــا کــه پســری 
بــه نــام امیــر اســت، دچــار ســوختگی جزئــی درجــه یــک 
ــان  ــت درم ــار تح ــدی گرمس ــتان معتم ــد و در بیمارس ش
ــده  ــام ش ــش اع ــت بخ ــال وی رضای ــت و ح ــرار گرف ق

اســت.

نجات دو نوجوان گرفتار در 
ارتفاعات کوه نخودی اصفهان

در  شــده  نوجــوان گرفتــار  دو  امدادگــران کوهســتان، 
ارتفاعــات کــوه نخــودی اصفهــان را نجــات دادنــد. 

مدیــر روابــط عمومــی و ســخنگوی ســازمان آتــش نشــانی 
و خدمــات ایمنــی شــهرداری اصفهــان گفــت: دو نوجــوان 
ــع در  ــودی واق ــوه نخ ــات ک ــه در ارتفاع ــاله ک ۱۵ و ۱7 س
شــرق اصفهــان در نقطــه ای پرحادثــه و بــا احتمــال ســقوط 
ــش نشــانی  ــا کمــک نیروهــای آت ــد ب ــار شــده بودن گرفت
نجــات یافتنــد. محمــد شــریعتی افــزود: تیــم تخصصــی 
امــداد و نجــات در ارتفــاع بــا اســتفاده از تجهیــزات 
ــار را  ــن دو نوجــوان گرفت ــاع ای ــات در ارتف تخصصــی عملی
ــت و در ســامت  ــا موفقی ــاش ب ــس از ســه ســاعت ت پ

ــه پاییــن کــوه منتقــل کردنــد.  کامــل ب

دستگیری سارقان مامورنما
فرمانــده انتظامــی خراســان رضــوی گفــت: ۲ ســارق 

مامورنمــا در مشــهد بــه دام پلیــس افتادنــد. 
ســردار قــادر کریمــی افــزود: ایــن ســارقان بــه عنــف بــا 
معرفــی خــود بــه عنــوان مأمــور، کارگاه تولیــدی متعلــق 
ــورد  ــرافراز م ــان س ــدوده خیاب ــوان را در مح ــه ۲ زن ج ب
بازرســی قــرار داده بودنــد. وی گفــت: آن هــا بــا تهدیــد و 
توســل بــه زور ۲ میلیــون تومــان وجــه نقــد و مقادیــری 
طــا از ایــن ۲ زن ســرقت کــرده و متــواری شــده بودنــد. 
بــا گــزارش ایــن موضــوع تحقیقــات بــه ســرعت آغــاز و ۲ 
متهــم توســط مامــوران کانتــری نجفــی دســتگیر شــدند. 

مرد همسرکش هنگام خودکشی 
دستگیر شد

ــل  ــه قت ــو ب ــات چاق ــا ضرب ــه همســر خــود را ب ــردی ک م
ــه  ــود، هنگامــی کــه قصــد خودکشــی داشــت ب رســانده ب

ــاد.  دام افت
مرکــز اطــاع رســانی پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ اعــام 
ــه چهارشــنبه شــب همســرش  ــرد: مــرد همســرکش ک ک
ــود و در  ــل رســانده ب ــه قت ــو ب ــات متعــدد چاق ــا ضرب را ب
اقدامــی جنــون آمیــز قصــد پایــان دادن بــه زندگــی خــود 
ــن شــخص  ــن دســتگیر شــد. ای داشــت، توســط مأموری
ــی نهــم دی  ــل هوای ــاالی پ ــا خــود را از ب قصــد داشــت ت
بــه پاییــن پرتــاب کنــد کــه توســط مامــوران دســتگیر و بــه 

اداره دهــم پلیــس آگاهــی منتقــل شــد.

رئیــس مرکــز ملــی پــرورش اســتعدادهای درخشــان و دانــش 
پژوهــان جــوان، بــا توصیــه بــه اینکــه خانواده هــا بــه روی 
ــدارس  ــل م ــا را داخ ــا آن ه ــد ت ــگ نکنن ــان، دوپین فرزندان ش
ســمپاد بفرســتند، تأکید کرد: حجم کار در مدرســه ســنگین اســت 
و بچه هــا اگــر واقعــًا تیزهــوش نباشــند، اذیــت می شــوند. چــرا 
ــان  ــم کودکان م ــد کمک کنی ــم؟ بای ــود را آزار دهی ــد خ ــد فرزن بای
ــی، در  ــه مهاجران ــان، فاطم ــود خوبش ــا خ ــند، ام ــان باش خودش
ــش  ــت کاه ــرای سیاس ــد اج ــاره رون ــنا، درب ــا ایس ــو ب گفت وگ
ــاره  ــرد: درب ــاری اظهار ک ــی ج ــدارس ســمپاد در ســال تحصیل م
ضــرورت کیفی شــدن مــدارس اســتعدادهای درخشــان، تردیــدی 
وجود نــدارد. وی افــزود: واقعیــت ایــن اســت کــه وضعیــت فعلــی 
ــی  ــد و آزمون های ــه ایجاد می کن ــور هزین ــرای کش ــدت ب ــه ش ب
خانــواده اعضــای  تک تــک  بــرای  کــه  می شــود   برگــزار 

ــا  ــس ب ــت و هیچ ک ــوب نیس ــًا خ ــن اص ــت و ای  استرس زاس

ــق نیســت.  آن، مواف
و  استعدادهای درخشــان  پــرورش  ملــی  مرکــز  رئیــس 
دانش پژوهــان جــوان بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد امــور را بــه ســمت 
ــن  ــان می دهد، بی ــا نش ــت: آماره ــوق دهیم، گف ــی س ــی گرای کیف
ــد  ــس بای ــه تیزهــوش هســتند، پ ــراد جامع ــا ۲ درصــد اف ۱.۵ ت
ــًا  ــه بعض ــت ک ــن در حالیس ــم. ای ــنده کنی ــداد بس ــن تع ــه همی ب
آزمون هــای مــا ۲00 هــزار داوطلــب بــرای جــذب ۱۵ هــزار ورودی 

دارد. 
کاهــش  بــرای  خانواده هــا  مقاومــت  دربــاره  مهاجرانــی، 
ــا مقاومــت  مــدارس اســتعدادهای درخشــان اظهار کــرد: بلــه ـ ب
از رســانه ها می خواهیــم در  و  روبــرو می شــویم  خانواده هــا 
راســتای فرهنگ ســازی یاری کننــد. توصیــه مــا ایــن اســت کــه 
والدیــن گرامــی، فرزنــدان شــما نبایــد لزومــًا تیزهــوش باشــند، 

ــد. ــوب باش ــد و خ ــاد زندگی کن ــد ش ــما، بای ــد ش فرزن

بــا  ورزشــی،  فعالیت هــای  و  تربیت بدنــی  دفتــر  مدیــرکل 
ــاظ  ــه لح ــی را ب ــرایط مطلوب ــت ش ــدارس پایتخ ــه م ــان اینک بی
فضای ورزشــی ندارنــد، گفــت: بــا روش میدانــی از مــدارس، 
ــت.  ــده اس ــوزان تعیین ش ــش آم ــمانی دان ــی جس ــرم آمادگ ُن
دربــاره  مهــر،  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  بابویــی،  حســین 
وضعیــت اســتانداردهای ورزشــی در مــدارس، بیان کــرد: در 
فعالیت های ورزشــی  جهــت  دو  از  آموزش وپــرورش،  وزارت 
در مــدارس را، پیگیری می کنیــم. وی افــزود: در مرحلــه اول 
قوانیــن و اســنادی بایــد داشته باشــیم کــه وقتــی مدرســه 
ــی  ــی، کاس ــرای درس ریاض ــه ب ــور ک ــود، همان ط ساخته می ش
ــژه  ــک کاس وی ــز ی ــی نی ــت بدن ــرای تربی ــد، ب را در نظر می گیرن

باشــد.  وجود داشــته 
مدیــرکل دفتــر تربیت بدنــی و فعالیت های ورزشــی ادامــه داد: 
 خوشــبختانه بــا تصویب زیر نظام تأمین  فضــا  و  ملزومات در وزارت 

ساخته می شــوند،  جدیــد  کــه  مدارســی  آموزش و پــرورش، 
ــی  ــند. یعن ــز داشته باش ــی نی ــژه تربیت بدن ــد کاس درس وی بای

باشــد.  وجود داشــته  دانش آمــوزان  بــرای  فضای ورزشــی 
ــی،  ــام ورزش ــر نظ ــب زی ــری تصوی ــدا از پیگی ــرد: ج وی بیان ک
را در نظر گرفتیــم، وزارت آموزش و پــرورش در  وضــع موجــود 
 مــدارس ســالن ورزشــی در داخــل و در کنــار مدرســه دارد. بابویــی 
ــا  ــالن ها ت ــن س ــه ای ــم ک ــون را مصوب کردی ــن قان ــه داد: ای ادام
ســاعتی کــه مــدارس بــاز اســت، در اختیــار دانش آمــوزان بــرای 

ــود.  ــر گرفته ش ــی در نظ ــای ورزش فعالیت ه
وی تصریح کــرد: در کنــار آن نیــز، برخــی از مــدارس ســالن 
ندارنــد، امــا فضــای ورزشــی مناســب و بــاز، دارنــد. یــک 
تجهیــز  و  ایمن ســازی  عنــوان  تحــت  را  دســتورالعملی 
فضای ورزشــی مصوب کردیــم. یعنــی مدرســه ای کــه حیــاط دارد، 
ــود. ــازی و تجهیز ش ــد ایمن س ــتورالعمل بای ــن دس ــاس ای براس

ساخت کالس های ویژه تربیت بدنی در مدارسآمار واقعی دانش آموزان تیزهوش
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در را  تبعاتــی  می توانــد  زنــان  در   اعتیــاد 
  پی داشــته باشــد کــه عــاوه بــر تحت تأثیــر

قرار گرفتــن زندگــی خــود فــرد، خانــواده واجتمــاع 
را هــم مــورد تهدیــد قــرار  می دهــد. 

ناجی نیــا،  علــی  محمــد  بــا  گفت وگویــی  در 
روان شــناس بالینــی و مــدرس دانشــگاه و درمانگر 
ــل و  ــی عل ــه بررس ــاد، ب ــوزه اعتی ــگر ح و پژوهش
ــم  ــه مواد مخــدر پرداختی ــوان ب ــاد بان ــات اعتی تبع

کــه در ادامــه می خوانیــد.
 علل گرایش زنان 

به مواد مخدر چیست؟
ــدر  ــه مواد مخ ــا ب ــش خانم ه ــل گرای ــًا عل اساس
ــان  ــش آقای ــل گرای ــان عل ــه هم ــبیه ب ــیار ش بس
ــه  ــن نکت ــه ای ــد ب ــی بای ــه مواد مخــدر اســت. ول ب
توجه کــرد کــه بهتــر  اســت بــه جــای عبــارت 
ــتفاده کنیم  ــاد اس ــدر از واژه اعتی ــرف مواد مخ مص
ــر از مصــرف  ــزی فرات ــروز چی ــاد ام ــه اعتی چــرا ک
مخــدر،  مــواد  مصــرف  اســت.  مواد مخــدر 
امــروز ســهم کوچکــی از اعتیــاد را بــه خــود 
ــه  اختصاص می دهــد و بخــش بســیار بزرگتــری ب
مواد محــرک )ماننــد شیشــه( و روان پریش کننــده 

ــه  ــا و آل اس دی( و صــد البت ــد )مــاری جوان مانن
اعتیادهــای دیجیتالــی اختصــاص دارد کــه امــروز 
ــان  ــران و متولی ــا درمان گ ــی م ــم نگران ــهم مه س
ــرا  ــت؛ چ ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــه را ب جامع
 کــه اساســًا ایــن نــوع اعتیــاد خیلــی دیرتــر

نظر می رســد  بــه  و  می شــود  تشــخیص داده   
کــه بــه انــدازه اعتیادهــای ســنتی بــه انــواع 
ــی  ــا جای ــده اســت ت ــاک و نگران کنن مــواد، خطرن
کــه امــروز در ادبیــات درمــان اعتیــاد از ایــن 
ــا  ــا ی ــال دراگ ه ــام دیجیت ــا ن ــا ب ــوع اعتیاده  ن
ــال  ــود. دیجیت ــی یاد می ش ــای دیجیتال اعتیاد آوره
و  هوشــمند  گجت هــای  انــواع  شــامل  دراگ 
پیام رســان  شــبکه های  و  بازی هــا  تمــام 
ــا  ــر پژوهش ه ــرف دیگ ــتند. از ط ــت  وب هس تح
خانم هــا  در  اعتیــاد  نــوع  ایــن  نشــان می دهد 
 نســبت بــه مــردان درصــد فراوانــی بیشــتری 

دارد.
 آیا آمار دقیقی از زنان معتاد در کشور 

وجود دارد؟
اعتیــاد چــه در مــردان چــه  از  آمــار دقیقــی 
وشــاید  وجود نــدارد  کشــور مان  زنــان   در 
بتوان گفــت ایــن مبهم بــودن آمــار نــه تنهــا در 
جامعــه مــا بلکــه در هــر جــای دنیــا صــادق 

 اســت و علــت آن بــه ویژگی های خــاص ایــن 
ــًا یــک  ــاد ذات بیمــاری بســتگی دارد چــرا کــه اعتی
ــن  ــا ای ــت و ب ــناختی اس ــن روان ش ــاری مزم بیم
احتســاب، یافتــن و شــناختن آمــار دقیقــی از 
ــراد  ــادی از اف ــداد زی ــت. تع ــواری اس آن کار دش
 ممکــن اســت خــود را معتــاد نداننــد، در حالی کــه 
اســت  ممکــن   اعتیــاد  ماک هــای  بر اســاس 

ــوند.  ــی  ش ــاد تلق معت
ــا  ــدرن ی ــای م ــا ورود اعتیاده ــر ب ــوی دیگ از س
ــخت تر  ــم س ــا کار بازه ــال دراگ ه ــان دیجیت هم
شده اســت. چــرا کــه اکنــون احتســاب تعــداد 
معتادیــن چــه در آقایــان، چــه در خانم هــا، بیشــتر 

شده اســت. عمیق تــر  و  پیشــروی کرده 
 چرا عوارض اعتیاد در زنان 

نسبت به مردان خطرناک تر است؟
علــت آن پدیــده بیشــتر بــه حــاالت روان شــناختی 
خانم هــا بســتگی دارد کــه بــه واســطه نــوع ســاختار 
روانــی در خانم هــا اعتیــاد در ایــن جنــس زودتــر 
رخ می دهــد. از ســوی دیگــر، درمــان اعتیــاد و 
پرهیــز از مصــرف در ایــن جنــس دشــوارتر اســت. 
بــه  ابتــا  در  خانم هــا  بیشــتر  اســتعداد 
افســردگی  انــواع  ماننــد  بیماری هــای خلقــی 
و اختــاالت دو قطبــی نیــز مــداوای اعتیــاد در 

زنــان را دشــوارتر می کنــد. از ســوی دیگــر بــه 
ــان  ــرای درم ــا، ب ــگام  خانم ه ــدام دیر هن ــل اق دلی
ــاد در  ــواًل اعتی ــردان، معم ــبت م ــه نس ــاد ب اعتی
عمیق تــر  و  پیشــروی کرده  بیشــتر   خانم هــا 

می گردد.
 چرا زنان، زودتر از مردان

به آخر خط می رسند؟
روان  ســاختارهای  و  ویژگی هــا  بــه  بازهــم 
شــناختی زنــان در مقایســه بــا مــردان و همچنیــن 
دیرتــر اقدام کــردن زنــان، بــرای درمــان اعتیــاد بــه 

ــت. ــد  پرداخ ــردان، بای ــبت م نس
آســیب پذیری بیشــتر زنــان، در مقابــل انــواع 
وابســتگی می توانــد دلیــل بر ایــن باشــد کــه 
یــا حتــی  و  معمــواًل عــوارض مصــرف مــواد 
اعتیادهــای نــو پدیــد، در زنــان بــه نســبت مــردان 
ــه انتهــای خــط  ــر ب ــوده ودر نتیجــه زودت بیشــتر ب
ــود را  ــدت خ ــه ش ــاری ب ــم بیم ــند و عائ می رس

. هد ن می د نشــا
 چرا اعتیاد در زنان نسبت به مردان 

پدیده مهم تری است؟
و  مــادری  نقــش  داشــتن  دلیــل  بــه  زنــان 
همســری تأثیــر بیشــتری در تربیــت و ارتقــاء 
 ســطح فرهنــگ و ســامت عمومــی جامعــه و

نسل های بعد یک کشور  دارند. 
ــن  ــای از بین رفت ــه معن ــاد ب ــه اعتی ــان ب ــای زن ابت
ــوی  ــذف الگ ــت. ح ــح اس ــی صحی ــوی تربیت الگ
ــودی  ــای ناب ــه معن ــد، ب ــح و کار آم ــی صحی تربیت

ــت.  ــد اس ــل های بع نس
ــان  ــاد در زن ــه، اعتی ــل آن ک ــر به دلی ــوی دیگ از س
ــی، عجین اســت  ــر اخاق ــا رفتارهــای غی بیشــتر ب
 معمــواًل ابتــای زنــان بــه اعتیــاد منجــر بــه

جامعــه  ســطح  در  اخاقــی  هم گســیختگی  از 
می شــود کــه ایــن خــود عامــل دیگــری در جهــت 

ــت. ــی جامعهاس تباه

گفت وگوی کیمیای وطن با محمدعلی ناجی نیا روان شناس بالینی و پژوهشگر حوزه اعتیاد

اعتیاد زنان 
و ازهم گسیختگی اخالقی جامعه

ســاعت ۶ بعدازظهــر چهارشــنبه گذشــته، عــروس جــوان 
در حالــی کــه جعبــه شــیرینی را در دســت داشــت 
ــرد او  ــت ک ــرش حرک ــوهر پی ــزل مادرش ــوی من ــه س ب
تولــدش  ســالروز  در  را  مادرشــوهرش  می خواســت 
ــز  ــرش نی ــا همس ــل ب ــن دلی ــه همی ــد ب ــحال کن خوش
ــه  ــام کار ب ــد از اتم ــت: بع ــه او گف ــت و ب ــاس گرف تم
منــزل مــادرش بیایــد تــا جشــن کوچکــی را کنــار 
یکدیگــر برگــزار کننــد امــا دقایقــی بعــد عــروس 
جــوان هــر چــه زنــگ ســاختمان ۱۱۸ در خیابــان 
ــه صــدا درآورد کســی پاســخ گــو نبــود.  کوهســنگی را ب
ــج  او کــه می دانســت مادرشــوهرش از کــم شــنوایی رن
می بــرد و احتمــال دارد صــدای زنــگ منــزل را نشــنیده 
باشــد همچنــان بــه فشــردن کلیــد زنــگ ادامــه داد ولــی 
بــاز هــم کســی در را نگشــود. عــروس جــوان کــه یقیــن 
داشــت، مادرشــوهرش بــدون اطــاع بــه بســتگان جایی 
ــد.  ــان ش ــره اش نمای ــی در چه ــی رود، آرام آرام نگران نم
او دوبــاره شــماره تلفــن همســرش را گرفــت و بــا ابــراز 
نگرانــی از وضعیــت موجــود گفــت: مــادر در منــزل را بــاز 
ــرزن ۸۲ ســاله  ــه پســر پی ــود ک ــه ب ــن گون ــد! ای نمی کن
ــاند و  ــنگی رس ــان کوهس ــه خیاب ــود را ب ــرعت خ ــا س ب
ــاختمان ۱۱۸ را  ــت در س ــت داش ــه در دس ــدی ک ــا کلی ب
گشــود. وقتــی زوج مذکــور وارد اتــاق شــدند ناگهــان بــا 

ــدند. ــه ش ــتناکی مواج ــه وحش صحن
پیــرزن  مشــکوک  مــرگ  ماجــرای  ترتیــب  بدیــن 
ــد.  ــام ش ــد اع ــل عم ــژه قت ــی وی ــه قاض ــاله ب ۸۲ س
عقربه هــای ســاعت هنــوز بــه ۲0 نرســیده بــود کــه 
قاضــی کاظــم میرزایــی بــه همــراه کارآگاهــان اداره 
جنایــی عــازم ســاختمان شــماره ۱۱۸ شــد. وجــود 
ــی  ــوع جنایت ــرزن از وق ــکا روی صــورت پی ــای مت پرزه
هولنــاک حکایــت می کــرد بــه همیــن دلیــل بــا نظــارت 
مســتقیم قاضــی ویــژه قتــل عمــد، بررســی های جنایــی 
در صحنــه حادثــه آغــاز شــد. بــه هــم ریختگــی منــزل و 
مفقــود شــدن پــول و طاهــای پیــرزن نشــان مــی داد که 
فــرد یــا افــرادی بــه قصــد ســرقت وارد منــزل شــده اند 
ــا ایــن فرضیــه  ــد. ب ــه ارتــکاب جنایــت زده ان و دســت ب
بررســی های شــبانه قاضــی میرزایــی در حالــی تــا نیمــه 
ــل  ــد، عام ــخص ش ــه مش ــد ک ــول انجامی ــه ط ــب ب ش
ــزل نشــده  ــز وارد من ــه زور نی ــوده و ب ــر ب ــک نف ــل ی قت
ــف  ــه عن ــرای ورود ب ــی ب ــچ تخریب ــه هی ــرا ک ــت چ اس
صــورت نگرفتــه بــود. از ســوی دیگــر نیــز وجــود ظــروف 
ــن  ــرف آش، ای ــده ۲ ظ ــی مان ــکات و باق ــی ش پذیرای

فرضیــه را عینیــت می بخشــید.
ســاعتی بعــد گــروه زبــده ای از کارآگاهــان بــا فرماندهــی 
ــی )رئیــس  مســتقیم ســرهنگ محمدرضــا غامــی ثان
ــه  ــه لحظ ــه ب ــای لحظ ــا راهنمایی ه ــی( و ب اداره جنای
ــات  ــه تحقیق ــدند. اگرچ ــل ش ــی وارد عم ــام قضای مق
مقدماتــی بــا بررســی ســوابق چندیــن فــرد مظنــون بــه 
ســپیده دم روز بعــد کشــیده شــد امــا ادامــه تحقیقــات 
نشــان مــی داد کــه پیــرزن از حــدود ۱0 روز قبــل مقــداری 
طــا خریــده و افــرادی از ایــن موضــوع اطــاع داشــتند. 
بــه همیــن دلیــل، صبــح روز بعــد بررســی های میدانــی 

درحالــی دوبــاره بــه منــزل پیــرزن کشــیده شــد کــه بــاز 
هــم قاضــی میرزایــی در صحنــه بازرســی منــزل حضــور 
یافتــه بــود تــا ایــن کــه ســرنخ ایــن کاف پیچیــده بــه 

جــوان ۲۵ ســاله ای بــه نــام »ع« رســید.
او طــی روزهــای گذشــته نیــز در اطــراف منــزل پیــرزن 
دیــده شــده بــود و از بســتگان نزدیــک مقتولــه به شــمار 
ــه  ــرنخ، دامن ــن س ــدن ای ــت آم ــه دس ــا ب ــت. ب می رف
ــا صــدور  ــده( ب ــات ســرگرد نجفــی )افســر پرون تحقیق
ــن  ــه محــل کار وی کشــیده شــد. ای ــی ب دســتور قضای
ــوع  ــاعت وق ــه »ع« س ــود ک ــی از آن ب ــی ها حاک بررس
جنایــت در محــل کارش حضــور نداشــته اســت و از 
ــده و از او  ــنا ش ــز آش ــه ای نی ــا زن مطلق ــل ب ــی قب مدت
ــی  ــزارش، درحال ــن گ ــود. بنابرای ــرده ب ــتگاری ک خواس
ــتان  ــاله در دس ــم ۲۵ س ــتگیری مته ــتور دس ــه دس ک
افســر پرونــده بــود، فــرد ناشناســی از یــک باجــه تلفــن 
ــی ســاختمان  ــردی از اهال ــت و ف ــاس گرف ــی تم عموم
ــن  ــا ای ــرد. ب ــی ک ــرزن معرف ــل پی ــوان قات ــه عن ۱۱۸ را ب
ــه دســتور ســرهنگ »رزمخــواه« گروهــی از  تمــاس و ب
کارآگاهــان در یــک شــاخه عملیاتــی دیگــر بــه بررســی 
ایــن تمــاس تلفنــی پرداختنــد و گــروه دیگــر نیــز بــرای 
دســتگیری »ع« عــازم خیابــان ســناباد شــدند. ســاعتی 
ــرای  ــی ب ــاس تلفن ــد تم ــخص ش ــی مش ــد در حال بع
گمــراه کــردن پلیــس از رونــد رســیدگی بــه ایــن پرونــده 
جنایــی بــود کــه متهــم اصلــی هنــگام رفتــن بــه منزلش 
ــرار گرفــت و دســتگیر شــد. در محاصــره کارآگاهــان ق

در بازرســی بدنــی از متهــم ۲۵ ســاله، مــدارک شناســایی 
ــه  ــد و او ک ــف ش ــرات کش ــداری از جواه ــرزن و مق پی
ــان کنــد،  ــت ماجــرا را کتم ــت حقیق دیگــر نمی توانس
ــل زن  ــه قت ــود و ب ــراف گش ــه اعت ــب ب ــد ل ــی بع دقایق
عمویــش اقــرار کــرد. متهــم ایــن پرونــده جنایــی گفــت: 
خــودم را نــزد آن زن جــوان فــردی پولــدار معرفــی کــرده 
بــودم و می خواســتم مقــداری پــول بــه دســت بیــاورم.

او در حالــی کــه ابــراز پشــیمانی می کــرد ادامــه داد: بــا 
مــردی کــه راننــده تاکســی تلفنــی اســت بــه در منــزل 
زن عمویــم واقــع در ســاختمان ۱۱۸ رفتــم و بــه او گفتــم 
کــه می خواهــم از زن عمویــم مقــداری پــول بگیــرم. آن 
ــا هــم دوســت شــده بودیــم پاییــن  راننــده کــه دیگــر ب
ســاختمان ایســتاد و مــن بــاال رفتــم. زن عمویــم بعــد از 
آن کــه از چشــمی نــگاه کــرد و مــرا شــناخت، در منــزل را 
گشــود و از مــن بــا آب و شــکات و آش پذیرایــی کــرد.

بعــد از آن مــن بــرای اجــرای نقشــه ام بــه اتــاق خــواب 
رفتــم و زن عمــوی پیــرم را صــدا زدم وقتــی بــه داخــل 
ــی او را روی تخــت انداختــم  ــه طــور ناگهان ــاق آمــد ب ات
ــدم  ــی فهمی ــار دادم. وقت ــش فش ــکا را روی صورت و مت
دیگــر جــان نــدارد پول هــای او را برداشــتم و گردنبنــدش 
ــم دســتبرد  ــدوق ه ــه گاو صن ــردم. خواســتم ب ــاز ک را ب
بزنــم امــا کلیــد آن را پیــدا نکــردم بــه همیــن دلیــل بــه 
پــول و طــا بســنده کــردم و از منــزل او خــارج شــدم. 
ــده  ــن پرون ــان ای ــای پنه ــاره زوای تحقیقــات بیشــتر درب
جنایــی کــه طــی ۴۸ ســاعت بــه نتیجــه رســید بــا صدور 

دســتورات قضایــی همچنــان ادامــه دارد.

خواستگار جوان دست به جنایت زد پایان۶سالکابوسچوبهدار

ــل جــوان دیگــری در  ــام قت ــه اته ــه ب ــی ک پســر جوان
نزاعــی دســته جمعی ، بــه قصــاص محکــوم شــده بود، 
ــت  ــه رضای ــت دی ــا پرداخ ــت ب ــال توانس ــد از ۶ س بع
اولیــای دم را جلب کنــد و از  چوبــه دار  نجات یابــد.

بــه گــزارش همشــهری آنایــن، ســوم خردادمــاه ســال 
جریــان  در  خبر رســید  انتظامــی،  مأمــوران  بــه   ۹0
ــاد شــهریار،  ــد جــوان در قاســم آب ــن چن ــری بی درگی
یکــی از آنهــا بــه ضــرب چاقــو بــه قتــل رسیده اســت. 
دقایقــی بعــد وقتــی مأمــوران بــه محــل وقــوع حادثــه 
ــی ۲0  ــد جوان ــا جس ــیدند ب ــود، رس ــاغ ب ــک ب ــه ی ک
ســاله کــه بــا ۳ ضربــه چاقــو، جان باختــه  بــود، 

ــدند.  ــه ش مواج
چنــد  امــا  گریخته بــود،  جنایــت  عامــل  هرچنــد 
و  دیده بودنــد  قتــل  ارتــکاب  هنــگام  را  وی  نفــر 
همــه شــواهد و مــدارک علیــه او بــود. بــا وجــود 
و  اطاع نداشــت  مخفیگاهــش  از  هیچ کــس   ایــن 

معلوم نبود او کجا گریخته است.
در شــرایطی کــه ۱۴ روز از ایــن درگیــری خونیــن، 
ــاره  ــی درب ــه اطاعات ــی ب ــت، کارآگاهان جنای می گذش
را  او  توانســتند  و  دســت یافتند  متهــم  مخفــی گاه 

 . دســتگیر کنند
ــراف  ــل اعت ــه قت ــان تحقیقات مقدماتی،ب ــم در هم مته
بازســازی کرد.  نیــز  را  ادامــه صحنــه جنایــت  و در 
قصــاص  خواســتار  دم  اولیــای  شــرایطی کــه  در 
قصــاص  بــه  دادگاه  در  او  شــده بودند،  قاتــل 
نیــز  دیوان عالــی کشــور  در  رأی  ایــن  و   محکــوم 
تأیید شــد. امــا در فاصلــه کمــی تــا زمــان اجــرای 
ــان  ــون توم ــت ۹0 میلی ــا پرداخ ــت ب ــم، او توانس حک
ــد و از  ــای دم را جلب کن ــت اولی ــه رضای ــوان دی به عن
ــد  ــرایطی وی چن ــن ش ــد. در چنی ــه دار نجات یاب چوب
ــرم در دادگاه  ــی ج ــه عموم ــاظ جنب ــه لح ــل ب روز قب

کمه شــد. محا
ــری  ــارم دادگاه کیف ــه در شــعبه چه ــن جلســه ک در ای
یــک اســتان تهــران، بــه ریاســت قاضــی اصغــر 
عبداللهــی برگزار شــد، متهــم کــه حــاال ۲۶ ســال دارد، 
ــول  ــن و مقت ــری م ــت: درگی ــودش گف ــاع از خ در دف
ــل  ــب قت ــته مرتک ــن ناخواس ــود و م ــه ب ــک حادث ی
شــدم. وی ادامــه داد: شــب حادثــه مــن و چنــد 
نفــر از دوســتانم، از یکــی از خیابان هــای شــهریار 

ــر  ــول و دوســتانش ســوار ب ــه مقت ــم ک ــور می کردی عب
موتورســیکلت، از کنــار مــا عبــور کردنــد. مقتــول وقتــی 
از کنــارم رد می شــد، بــا دســت ضربــه ای بــه مــن 
ــم،  ــراض کردی ــه او اعت ــتانم ب ــن و دوس ــی م زد. وقت
می خواســت بــا مــا دعــوا کنــد کــه بــا پادرمیانــی چنــد 

ــاد. ــاق نیفت ــری اتف ــچ درگی ــر هی نف
متهــم در ادامــه گفــت: مــا می خواســتیم بــه ایســتگاه 
ــم  ــه خانه هایمــان برگردی ــم و از آنجــا ب ــوس بروی اتوب
کــه مــرد باغبانــی گفــت: مقتــول و دوســتانش کمــی 

جلوتــر منتظرنــد تــا بــا مــا درگیــر شــوند. 
ــا  ــور کنیــم ت او گفــت: می توانیــم از داخــل باغــش عب
آنهــا مــا را نبیننــد و درگیــری رخ ندهــد. مــا هــم قبــول 
ــول و دوســتانش  ــا مقت ــاغ شــدیم ام ــم و وارد ب کردی
ــا  ــا م ــه آن ه ــدند. درحالی ک ــر ش ــد و درگی ــا را دیدن م
ــی را  ــودم چاقوی ــاع از خ ــرای دف ــد، ب ــک می زدن را کت
کــه متعلــق بــه یکــی از دوســتانم بــود از او گرفتــم و ۳ 

ــول زدم و فرار کــردم. ــوی مقت ــه پهل ــه ب ضرب
ــیمانی  ــانه پش ــه نش ــرش را ب ــه س ــم، درحالی ک مته
کــه  باور کنیــد  داد:  ادامــه  اندخته بــود،  پاییــن 
ــرگ او  ــث م ــه زده ام، باع ــی ک ــتم ضربه های نمی دانس
ــدم  ــی دستگیر ش ــد وقت ــه بع ــا ۲ هفت ــت. ام شده اس
فهمیــدم کــه او جانــش را از دســت داده اســت. وقتــی 
ــه دار  حکــم قصاصــم صــادر شــد در یــک قدمــی چوب
ــدی  ــدم. دیگــر امی ــوس می دی ــودم و هــر شــب کاب ب
بــه زندگــی نداشــتم امــا پــدر و مــادر مقتــول بزرگــی 
ــیدند.  ــه بخش ــت دی ــال دریاف ــن را در قب ــد و م کردن
ــد، حــق داشــتند. ــه می گرفتن ــا هــر تصمیمــی ک آن ه

ــه  ــا دادم ک ــه آن ه ــان ســفته ب ــون توم ــن ۳00 میلی م
ــذارم.  ــم آباد نگ ــم را در قاس ــت پای ــچ وق هی

در ایــن مــدت پــدر و مــادرم هــم ســختی های زیــادی 
ــه  ــردن دی ــرای فراهم ک ــدند ب ــور ش ــیدند و مجب کش
ــات  ــل از قض ــن دلی ــه همی ــند. ب ــان را بفروش خانه ش
دادگاه می خواهــم کــه در مجــازات مــن تخفیــف 
قائــل شــوند تــا مــن بتوانــم گذشــته ام را جبران کنــم.

ــور  ــات دادگاه وارد ش ــم قض ــات مته ــان دفاعی ــا پای ب
شــدند و متهــم را بــه تحمــل ۶ ســال حبــس بــا 
ــن  ــه ای ــد. ب ــوم کردن ــت محک ــام بازداش ــاب ای احتس
ترتیــب پســر جــوان پــس از ۶ ســال بــه زودی از زنــدان 

خواهد شــد. آزاد 
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   #پاسخ_مسئولین
بــا تشــکر از حســن توجــه مدیریــت محتــرم 
اداره کل بیمه ســامت اســتان اصفهــان، پاســخ 
از  یکــی  ســوی  از  مطرح شــده  پرســش  بــه 
منتشــر   ۱۳۹۶ آبــان   ۱۴ در  کــه  هم وطنــان 
ــرم  ــان محت ــرداری مخاطب ــت بهره ب شــده بود، جه

منعکــس  می گــردد.
 پاسخ روابط عمومی اداره کل 

بیمه سالمت استان اصفهان:
سام علیکم؛ 

و  همــکاری  از  قدردانــی  ضمــن  احتــرام،  بــا 
تعامــل ســازنده آن روزنامــه وزیــن، بــا ایــن اداره 
کل، در پــی درج پیامــی در صفحــه ۱۱ روزنامــه 
کیمیای وطــن، روز یک شــنبه ۱۴ آبــان ۹۶، بخــش 
#هموطن_ســام مبنــی بــر »چــرا بیمــه ســامت 
ــه  نشــد تکلیــف مــردم  ــن؟ و گفت را تعطیــل کردی

ــاند: ــتحضار می رس ــه اس ــه؟« ب ــی ش ــی م چ
ــران و  ــرم وزی ــت محت ــه هیئ ــاس مصوب ــر اس ب
بیمه ســامت، مراجعــه  دســتورالعمل ســازمان 
رایــگان،  بیمه همگانــی  صنــدوق  بیمه شــدگان 
الزامــًا بــه مراکــز دولتــی و دانشــگاهی اعــم از کلیه 
کلینیک های ویــژه،  دولتــی،  بیمارســتان های 
درمانگاه هــای  و  بهداشــتی درمانی  مراکــز 
وابســته بــه دانشــگاه علوم پزشــکی می باشــد. 
ــه  ــی، ک ــدوق بیمه همگان ــدگان صن ــایر بیمه ش س
از بضاعــت  مالــی برخوردارنــد و یــا اصــرار بــه 
دریافــت خدمــات در بخــش خصوصــی را دارنــد، 
می تواننــد بــا احتســاب تخفیــف ۵0 درصــدی 
دولــت و پرداخــت ماهیانــه ۲0 هــزار تومان بــه ازای 
هــر نفــر، دفترچــه بیمــه ایرانیــان دریافت نمــوده و 
 از خدمــات آن در کلیــه مراکــز دولتــی و غیردولتــی 

بهره مند شوند. 
همچنیــن بــا توجــه به اینکــه در ایــن دســتورالعمل 
بــه  بیمــاران  خــاص  مراجعــه  رعایــت  لــزوم 
بخــش دولتــی مطــرح نیســت، بیمــاران خــاص 
صنــدوق بیمــه همگانــی کــه شــامل بیمــاران 
هموفیلــی، تاالســمی، دیالیــزی، پیونــد کلیــه 
فــوق  ضوابــط  مشــمول  می باشــند،   MS و 
ــز   ــه مراک ــه ب ــن مراجع ــد ضم ــوده و می توانن  نب
از  را  خــود  داروی  خصوصــی،  و  دولتــی 
داروخانه هــای طــرف قــرارداد طبــق روال قبــل 

 . ینــد فت نما یا ر د
ــه بیمه شــدگان  ــرش کلی ــر اســت پذی ــه ذک الزم ب
ــان  تحــت پوشــش ســازمان بیمه ســامت )کارکن
روســتایی(  ایرانیــان،  اقشــار،  ســایر  دولــت، 
کما فی الســابق بــا رعایــت ضوابــط و مقــررات 

ــت. ــع اس ــی بامان ــده قبل ــام ش اع

منتظر پیام های شما هستیم
3000573433

09213394736
@eskimia



قال حسین)ع(: 
»اَل َتُقوُلوا ِبَاْلِسَنِتُکْم َما َیْنُقُص َعْن َقْدِرُکْم«

 می فرمایند: »چیزى که از ارزشتان بکاهد، بر زبان 
جارى نکنید.«

   سالم باشیم
 معجزه سبزیجات قرمزرنگ 

در مقابله با سرطان )1(
رنگ هــای قرمــز تیــره در بعضــی گیاهــان وجــود دارد کــه 
ــام  ــه ن ــا منشــأ گیاهــی ب حــاوی مــواد مغــذی طبیعــی ب
ــتند  ــی هس ــواد معدن ــا و م ــیدان ها، ویتامین ه آنتی اکس
ــری  ــن جلوگی ــای مزم ــرطان و بیماری ه ــه س ــا ب و از ابت

ــد. ــت می کنن ــدن را تقوی ــی ب ــرده و سیســتم  ایمن ک
ــن و آنتوســیانین  ــگ سرشــار از لیکوپ ســبزیجات قرمزرن
هســتند؛ لیکوپــن، آنتی اکســیدانی اســت کــه در کاهــش 
خطــر ابتــا بــه بیماری هــای قلبــی مؤثــر اســت؛ همچنیــن 
در حفاظــت از چشــم ها، مبــارزه بــا عفونــت و آســیب های 

ناشــی از دود نقــش دارد.
آنتوســیانین نیــز در حافظــت از کبــد، بهبــود بینایــی، 
کاهــش فشــار خــون و التهــاب مفیــد اســت و ســبزیجات 
قرمزرنــگ فوایــد زیــادی دارنــد؛ امــا بررســی های آمــاری 
ــدازه  ــه ان ــاالن ب ــد از بزرگس ــه ۹۵ درص ــد ک ــان می ده نش

ــد. ــرف نمی کنن ــبزیجات را مص ــن س ــی ای کاف
کلــم قرمز حــاوی آنتوســیانین اســت؛ ایــن آنتی اکســیدان 
قــوی موجــب می شــود خطــر ابتــا بــه اختــاالت مغــزی، 
ــدا  ــش پی ــی کاه ــی  و عروق ــای قلب ــرطان و بیماری ه س

 . کند
ــد از  ــز، ۸۵  درص ــم قرم ــان کل ــک فنج ــه ی ــرف روزان مص
ــد.  ــن می کن ــن C را تامی ــه ویتامی ــه ب ــاز روزان ــزان نی می

   سبک زندگی
 اسراف، چالش اساسی 
در سبک زندگی جامعه

ــى  ــیار جامع ــه بس ــرف«، کلم ــاده »س ــراف« از م »اس
اســت کــه هرگونــه زیــاده روى در کمیــت، کیفیــت، 
ــود؛  ــامل مى ش ــد آن را ش ــاف و مانن ــى، ات بیهوده گرای
ایــن روش قــرآن اســت کــه هنــگام تشــویق به اســتفاده 
کــردن از مواهــب آفرینــش، فــورا جلــو سوء اســتفاده را 
ــه  ــن ب ــد. بنابرای ــه مى کن ــدال توصی ــه اعت ــرد و ب می گی
ــه تجــاوز از حــد در کارى  ــه، هرگون ــاى وســیع کلم معن
ــن  ــا ای ــى غالب ــد؛ ول ــام مى ده ــان انج ــه انس ــت ک اس

ــود. ــه مى ش ــا گفت ــا و خرج ه ــاره هزینه ه ــه درب کلم
امــام کاظــم)ع( در ایــن زمینــه مى فرماینــد: »هرکــس 

بى رویــه اســراف کنــد، نعمــت از وى زایــل شــود.«
همچنیــن آن حضــرت در فــراز دیگــر و در تبییــن 
پیونــد ناگسســتنی اصــل میانــه روی و تحقــق ســامتی 
الطعــام  فــی  قصــدوا  النــاس  أن  »لــو  فرمودنــد: 
الســتقامت أبدانهــم«؛ اگــر مــردم در خــوردن میانــه روى 
اســتوار  و  ســالم  بدن هایشــان  کننــد  رعایــت  را 

نــد.« مى ما
ــتورات  ــن دس ــى از مهم تری ــه یک ــده ک ــت ش ــروز ثاب ام
ــات دانشــمندان  ــرا تحقیق ــن اســت؛ زی بهداشــتى همی
ــیارى از  ــمه بس ــه سرچش ــیده ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ب
ــورت  ــه ص ــه ب ــت ک ــى اس ــاى اضاف ــا، غذاه بیماری ه

جذب نشــده در بــدن انســان باقــى مى مانــد.

 واقعیت های علمی 
درباره ماهی تیالپیا )1(

ســایر  کنــار  در  سال هاســت  تیاپیــا  ماهــی 
ماهی هــای مصرفــی در ســبد غذایــی ایرانیــان قــرار 

ــت. ــه اس گرفت
بــا رشــد شــبکه های اجتماعــی و دسترســی بیشــتر 
مــردم بــه اینترنــت و فضــای مجــازی، اظهــارات ضــد 
ــه  ــده ک ــر ش ــی منتش ــن ماه ــاره ای ــی درب و نقیض

ــد. ــردرگم می کن ــرف آن س ــردم را در مص م
ــه نظــرات کارشناســی ســه  ــن گــزارش ب در ادامــه ای
ــن از متخصصــان حــوزه شــیات اشــاره می شــود  ت
ــاره  کــه تــا حــد زیــادی بــه ابهامــات ایجادشــده درب

ــد. ــخ می دهن ــا پاس ــی تیاپی ماه
مهتــا عربشــاهی، کارشــناس فنــی گــروه آبزی پــروری، 
ــد: ماهى تیاپیا، بعد از  ــا می گوی ــی تیاپی ــاره ماه درب
ماهى کپور، دومین ماهى پرورشى پرطرفدار در سرتاسر 
دنیاست و با ذائقه مردم ایران نیز همخوانــی دارد. این 
به جوجه  پرورش ساده  و  دلیل رشد سریع  به  ماهى 
دلیل  بــه  همچنین  است.  شده  معروف  آبزىپرورى 
ارزانقیمت بودن مورد توجه مصرف کنندگان در سرتاسر 

دنیا قرار گرفته است.
طبق نظر کارشناسان، صحبــتهایى که دربــاره مضرات 
در  ماهى  این  در  موجود  باالى  سطوح  و  تغذیه اى 
شبکه هاى اجتماعى وجود دارد، صحت علمى نــدارد.

   خانواده
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 جلسه سران سه قوه - عکس: تسنیم
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  در قزوین کافه ای وجود دارد که عالوه بر روزمرگی های کافه 
محلی است برای فروش انگشترفروشان و عالقه مندان و عشاق 

این زیور که پیر و جوان نمی شناسد - عکس: میزان

حمله هوایی رژیم سعودی به صنعا، پایتخت یمن 
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کاریکاتور - جنگ قدرت شاهزادگان سعودی

کارلوس التوف از برزیل

   ترفندهای خانه داری
نگهداری میوه و سبزیجات )2(

 نگهداری هویج
ــک  ــه آن را خش ــت ک ــن اس ــج ای ــداری از هوی ــز نگه رم
نگــه داریــد؛ چــون رطوبــت زیــادی دارد و ســریع پوســیده 

می شــود. 
 نگهداری سیر

ــت  ــانتیگراد و رطوب ــه س ــا ۶۵  درج ــای ۶۰ ت ــیر در دم س
ــزرگ و  ــه ای ب ــر خان ــترین دوام را دارد. اگ ــط، بیش متوس
خشــک داریــد، بهتــر اســت ســیر را در کابینــت آشــپزخانه 
ــیر را  ــای س ــد بوته ه ــن می توانی ــد. همچنی ــداری کنی نگه
درون کیســه های پاســتیکی در یخچــال نگهــداری کنیــد. 

 نگهداری سیب زمینی
ــیب زمینی  ــداری از س ــرای نگه ــن ب ــای ممک ــن دم بهتری
ــه  ــور میان ــا ن 4۰ درجــه ســانتیگراد اســت. ســیب زمینی ب
خوبــی نــدارد؛ چــون باعــث می شــود ســریع ســبز شــود. 
بــرای  مناســبی  جــای  معمــوال  انبــاری  و  زیرزمیــن 

نگهــداری از ســیب زمینی هســتند. 
 نگهداری شلغم

ــر  ــع ویتامین هــای  A و C، پتاســیم و فیب شــلغم زرد منب
اســت؛ از آنجایــی کــه ایــن مــاده غذایــی بــه مــدت چنــد 
ــی  ــه خوب ــی آورد، گزین ــزر دوام م ــال و فری ــاه در یخچ م
بــرای انبارکــردن اســت. شــما می توانیــد آن هــا را در 

ــد. ــه داری ــال نگ ــتیکی درون یخچ ــه های پاس کیس

تراکنش هــای  رصــد  قانونی بــودن  بــه  توجــه  بــا 
ــه  ــادی از جمل ــام اقتص ــر نظ ــرات آن ب ــی و تأثی بانک
شفاف ســازی فعالیت هــای اقتصــادی، جلوگیــری 
از فــرار مالیاتــی، برقــراری عدالــت مالیاتــی و ایجــاد 
فضــای رقابتــی ســالم بــرای فعــاالن اقتصــادی، اداره 
ــری از  ــا بهره گی ــان ب ــی اســتان اصفه کل امــور مالیات
ــژه  ــتانی، به وی ــانی اس ــای اطاع رس ــی ظرفیت ه تمام
ــدام  ــتا اق ــن راس ــتانی در ای ــی و اس ــات محل مطبوع

کــرده اســت.
مــراد امیــری، مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان 
اصفهــان بــا تقدیــر و تشــکر از اصحــاب محتــرم رســانه 
ــی  ــرم مالیات ــان محت ــه مؤدی ــه در آگاهی بخشــی ب ک
ــا  ــی ب ــای بانک ــی تراکنش ه ــد قانون ــتای رص در راس
اداره کل امــور مالیاتــی اســتان اصفهــان همراهــی 
کردنــد، بیــان داشــتند: مطابــق بــا مــاده ۲۱۹ ق.م.م. 
شناســایی و تشــخیص درآمــد مشــمول مالیــات، 
مطالبــه و وصــول مالیــات بــه ســازمان امــور مالیاتــی 

کشــور محــول شــده اســت.
ــای  ــی تراکنش ه ــدف از بررس ــن ه ــان همچنی  ایش
بانکــی را تــاش در راســتای ایجــاد فضــای اقتصــادی 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــن مق ــاس فرامی ــر اس ــالم ب س
ــه  العالــی( در فاصلــه گرفتــن از درآمدهــای  )مــد ظل
ــاده ۲۲۹  ــاس م ــر اس ــد: ب ــتند و افزودن ــی دانس نفت
ــی  ــور مالیات ــون مالیات هــای مســتقیم، ادارات ام قان
یــا  اظهارنامــه  بــه  رســیدگی  بــرای  می تواننــد 

ــر و  ــه کلیــه دفات ــه درآمــد مــؤدی ب تشــخیص هرگون
اســناد و مــدارک مربــوط مراجعــه و رســیدگی کننــد و 
مــؤدی مالیاتــی مکلــف بــه ارائه و تســلیم آن هاســت.

مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان اصفهــان ضمن اشــاره 
ــای  ــه تراکنش ه ــیدگی ب ــی رس ــتندات قانون ــه مس ب
بانکــی مشــکوک توســط ســازمان امــور مالیاتــی 
کشــور خواســتار همراهــی الزم در این بــاره شــدند 
ــی از  ــی، یک ــت مالیات ــق عدال ــتند: تحق ــان داش و بی
مالیاتــی  امــور  ســازمان  برنامه هــای  مهم تریــن 
ــور از  ــی کش ــور مالیات ــازمان ام ــه س ــت ک ــور اس کش
تمامــی ظرفیت هــای قانونــی خــود جهــت دســتیابی 
بــه ایــن موضــوع اســتفاده می کنــد؛ بــر اســاس 
ایــن مــاده قانونــی، در مــواردی کــه ادارات امــور 
مالیاتــی کتبــا از وزارتخانه هــا، مؤسســات دولتــی، 
ــامی و  ــاب اس ــای انق ــی و نهاده ــرکت های دولت ش
شــهرداری ها و ســایر مؤسســات و نهادهــای عمومــی 
غیردولتــی اطاعــات و اســناد الزم را در زمینــه فعالیت 
مراجــع  بخواهنــد،  مــؤدی  درآمــد  و  معامــات  و 
اســناد  رونوشــت گواهی شــده  مکلفنــد  یادشــده 
ــان ــار آن ــات الزم را در اختی ــه اطاع ــوط و هرگون  مرب

بگذارند.
مــراد امیــری بــا اشــاره بــه لــزوم نگهــداری اســناد و 
مــدارک مالــی مؤدیــان و ارائــه آن در صــورت نیــاز بــه 
اداره امــور مالیاتــی بیــان داشــتند: مــاده ۱۵۶ و ۲۲۷ 
ــان  ــه بی ــز این گون ــتقیم نی ــای مس ــون مالیات ه قان

ــه  صــورت مســتند مشــخص  ــد کــه چنانچــه ب می کن
ــد  ــه درآم ــته ک ــی داش ــؤدی فعالیت های ــه م ــود ک ش
ــع  ــی در موق ــور مالیات ــا اداره ام ــرده ی ــان ک آن را کتم
صــدور بــرگ تشــخیص از آن آگاه نبــوده اســت، 
ــت  ــت مهل ــا رعای ــده ب ــای کتمان ش ــات درآمده مالی
ــتقیم  ــای مس ــون مالیات ه ــاده ۱۵۷ قان ــرر در م مق

ــه اســت. ــل مطالب قاب
ــی  ــف قانون ــه تکالی ــاره ب ــا اش ــن ب ــان همچنی ایش
ــی  ــات مال ــه اطاع ــیدگی ب ــی در رس ــوران مالیات مأم
ــد  ــی موظفن ــوران مالیات ــان داشــتند: مأم ــان بی مؤدی
بــر اســاس اســناد و مــدارک و اطاعــات متقــن 
ــدود  ــده مع ــات از آن ع ــه مالی ــرای مطالب ــیده ب رس
ــف ســعی در کتمــان  ــه انحــای مختل ــی کــه ب مؤدیان
درآمدهــای واقعــی خــود داشــته و از ادای درســت و 
کامــل تکلیــف اجتماعــی خــود اجتنــاب کرده انــد، در 
بــازه زمانــی مــرور زمــان )۵ ســال از سررســید تســلیم 

ــد. ــدام کنن ــه( اق اظهارنام
آقــای امیــری، مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان 
ــون  ــاده ۲۷4 قان ــه م ــا اشــاره ب ــان ب ــان در پای اصفه
مالیات هــای مســتقیم افزودنــد: از ابتــدای ســال 
۱۳۹۵ هرگونــه اختفــای فعالیــت اقتصــادی و کتمــان 
مالیاتــی محســوب  آن، جــرم  از  درآمــد حاصــل 
ــاوه  ــورد ع ــب م ــان حس ــا مرتکب ــب ی ــده و مرتک ش
ــه  ــی آن، ب ــات و جریمه هــای قانون ــر پرداخــت مالی ب

ــد. ــد ش ــوم خواهن ــم محک ــه شش ــازات درج مج

 در اطالع رسانی رسیدگی به تراکنش های بانکی
 از تمام ظرفیت  های اطالع رسانی استان استفاده کردیم


