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|صفحه 4

تحقق اشتغال، رفع بیکاری
اشتغال«  و  تولید  در سال »اقتصاد مقاومتی، 
از آن  هستیم؛ سالی که نزدیک به هشت ماه 

گذشته و عمال 4 ماه دیگرش باقی است. 
در تبلیغات ریاست جمهوری، قول ایجاد اشتغال 
900 هزار نفری در سال داده شده و جامعه در 
انتظار تحقق این وعده حداقلی است؛ هرچند با 
توجه به اینکه سالیانه یک میلیون و 200 هزار 
نفر به افراد جویای کار افزوده می شود ، اگر این 
وعده عملی شود، باز سالی 200 تا 300هزار نفر 
از افراد جویای کار از اشتغال محروم می شوند. 
سال های  بیکاران  برای  است  قرار  چگونه  حال 
قبل اشتغال ایجاد شود یا برای آن عده بسیار 

چه فکر و تدبیری خواهد شد؟...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله

|صفحه 2

در گفت وگوی کیمیای وطن با کارشناسان و مسئوالن حوزه آرد و نان مطرح شد:

بسته شدن حساب های 
کد از اول آذر بانکی را

با  مبارزه  و  بانکی  مجوزهای  مقررات،  کل  مدیر 
بستن  دستورکار  گفت:  مرکزی،  بانک  پولشویی 
اجرایی  آذر  اول  از  بانک ها  در  راکد  حساب های 

می شود...

مدل اینترنت  غیرحجمی  
تصویب شد

روز گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با ارسال 
مطلبی در صفحه اینستاگرام خود از تصویب مدل 
اینترنت خبر  ثابت  تعرفه سرویس های  غیرحجمی 

داد...

 ریشه یابی مشکالت ایجادشده 
توسط مؤسسات مالی غیر مجاز

به خاطر یک مشت تومان
|صفحه 3

 کیمیای وطن آخرین وضعیت 
بیابان های استان را بررسی کرد:

کمربند سبز از نایین تا قم
|صفحه 7

بانوان هنرمند اصفهانی 
نخستین فرش اذان گوی 

جهان را می بافند
|صفحه 4

 اجرای سناریوی بیمارنما 
برای نظارت  نامحسوس 

فوریت های پزشکی اصفهان
|صفحه 6

یک مقام ارشد سعودی:

ملک سلمان قصد کناره گیری از 
تخت پادشاهی ندارد

|صفحه 2

آشفته بازار مهدهای کودک 
|صفحه 11

 آمار دیابت اصفهان 
از متوسط کشوری بیشتر است

 نداشتن تحرک کافی 
مهم ترین دلیل ابتال به دیابت

|صفحه 6

دکترموسیغنینژاد
اقتصاددان

ــردم ــهایشــهروندیاســت.م ــوقپای دانســتن،ازحق
ــدرت ــانق ــاصاحب ــردانی ــددولتم ــدبدانن ــقدارن ح
ــهاز ــیک ــععموم ــدگانمناف ــامنماین ــیدرمق سیاس
بیتالمــالارتــزاقمیکننــدوبــرتخصیــصمنابــع
ملــیتأثیــرمســتقیمیــاغیرمســتقیممیگذارنــد،
ــد. ــارمیکنن ــهرفت ــدوچگون ــیمیگیرن ــهتصمیمات چ
ــفاســت؛ ــارتازتکلی ــهآنســویســکهحــقعب البت
ــردماســت،اطالعرســانی ــردانســتنحــقم ــیاگ یعن
وگزارشدهــیمســتندومنظــم،تکلیــفمســئوالن
ــااســتیفایحــق ــانقــدرتسیاســیاســتت وصاحب

ــرد. ــامپذی انج
بــهگــزارشاقتصادنیــوز،متاســفانهدربعضــیکشــورها،
ازجملــهدرکشــورمــاایــران،ایــنرابطــهمنطقــیمیــان
ــه ــیک ــهدالیل ــئوالن،ب ــردمومس ــف،م ــقوتکلی ح
عمدتــاریشــههایایدئولوژیــکدارد،عمــالبــهرســمیت
ــد ــاقمیافت ــباتف ــهاغل ــود؛درنتیج ــناختهنمیش ش
کــهدیوانســاالرانحاکــم،مســئولیتیدربــارهایــن

ــد. ــرعهــدهنگیرن تکلیــفب
شــایدمهمتریــنایــندالیــلبــهشــیوهگزینــش
مســئوالنبرگــرددکــهدرآناغلــببــرمعیارهــای
»تعهــد«و»خــوببــودن«تاکیــدمیشــودویــکبــار
ــئله ــرمس ــد،دیگ ــرازش ــا«اح ــن»صالحیته ــهای ک
ــریپاســخگوییمســئوالنومکانیســم ضــرورتپیگی
نمیکنــد؛ پیــدا موضوعیتــی چنــدان آن برقــراری
ــل ــی،غیرقاب ــاذهن ــنمعیاره ــردای ــهک ــدتوج ــابای ام
ــن ــههمی ــودهوب ــکب ــاایدئولوژی ــنجشواساس س
دلیــلبــاحقــوقشــهروندیوحکومــتقانــوندرتضــاد

اســت.
درهــرصــورترعایــتحقــوقشــهروندیایجــاب
ــیاز ــندویک ــخگوباش ــئوالنپاس ــهمس ــدهم میکن
مهمتریــنضروریــاتایــنکار،همانگونــهکــهدرهمــه
جوامــعپیشــرفتهرواجدارد،گزارشدهــیمســتندو
ــیو ــازمانهایدولت ــهس ــویهم ــمادواریازس منظ

ــت. ــاناس ــارهعملکردش ــیدرب عموم
گــزارشصنــدوقتوســعهملــیازعملکــردخــودرابایــد
ــت ــمدرجه ــیمه ــتوآنراگام ــکگرف ــالنی ــهف ب
وفــایبــهعهــدوعدههــایرئیــسدولــتدربــاره
ــوقشــهروندیوشــفافیتاقتصــادیو اســتیفایحق

ــت. ــیدانس سیاس
ــهیالتارزی ــردتس ــهعملک ــیک ــزارشتجمیع ــنگ ای
ازآغــاز وریالــیمنابــعصنــدوقتوســعهملــیرا
ــهریور۱۳۹۶ ــانش ــاپای ــال۱۳۹۰ت ــیسآندرس تاس
دربرمیگیــرد،حــاویاطالعــاتذیقیمتــیدربــاره
بخشهــای بــه منابــع ایــن تخصیــص چگونگــی

مختلــفاقتصــادیاســت.

ــهیالتارزی ــغکلتس ــزارش،مبل ــنگ ــاسای ــراس ب
پذیرششــدهتوســطصنــدوقتــاپایــانشــهریورســال
جــاریبیــشاز۳۶میلیــارددالربــودهکــهازایــنمقــدار
بیــشاز۳۴میلیــارددالربــهمرحلــهتخصیــصارز
)صــدورمســدودیبــهبانــکمرکــزی(رســیدهاســت.
ــک ــنتســهیالتارزیمسدودشــدهنزدی ازمجمــوعای
بــه۲۰میلیــارددالربــهبخــشخصوصــیوحــدود
ــی ــایعموم ــهنهاده ــوندالرب ــاردو۵۰۰میلی ۱۴میلی
غیردولتــیاختصــاصیافتــهاســت.بــهعــالوهمعــادل
ــرای ــهتســهیالتب ــدوقب ــعصن ــارددالرازمناب ۱۱میلی
اجــرایطرحهــایملــیمربــوطبــهحــوزهآب،خــاک

ــهاســت. وکشــاورزیاختصــاصیافت
درکنــاراینهــا،مطابــقبــاقانــونبودجــهســال۱۳۹۶
ــغ ــوعمبل ــالدرمجم ــنس ــهریورماههمی ــانش ــاپای ت
طرحهــای بابــت دالر میلیــون ۳۰۰ و میلیــارد ۲
ــا ــهت ــتاییگرفت ــانیروس ــاریوآبرس ــفازآبی مختل
ــه ــهدفاعــیومقابل ــتبنی ســازمانصداوســیماوتقوی
ــهداریکلکشــور ــعحســابخزان ــهنف ــاب ــاریزگرده ب
ــغ ــزدبانــکمرکــزیمســدودشــدهاســت.ایــنمبل ن
ــع«محســوب ــدوق»بازگشــتازمناب ــرایصن ــهب البت
ــدوق ــعصن ــالازمناب ــیانتق ــهمعن ــیب ــود؛یعن میش

ــیشــود. ــدتلق ــهبای ــعبودج ــهمناب ب
ــا۳۱شــهریور ــدوقکــهت ــعصن بخــشدیگــریازمناب
ــوندالرمیشــود ــاردو۶۰۰میلی ــر۶میلی ــغب ۱۳۹۶بال
بانکهــایعامــلاختصــاص بــهســپردهگذاریدر
ــهطرحهــای ــدب یافتــهکــهازطریــقایــنبانکهــابای

ــد. ــطاختصــاصیاب مرتب
بــهعــالوهبخشــیازمنابــعصنــدوقبــهاعطــای
ــانســال ــاپای ــهت ــیاختصــاصداردک تســهیالتریال
ــابانکهــایعامــل ۱۳۹۳ازطریــققــراردادعاملیــتب
ــق ــال۱۳۹۴ازطری ــدایس ــتوازابت ــورتمیگرف ص
ســپردهگذارینــزدبانکهــایدولتــیوخصوصــی
تخصیــصمییابــد؛بــهطــوریکــهخــودصنــدوق
دیگــردرتخصیــصمــوردیتســهیالتبــهطرحهــا
ــود ــدهخ ــرعه ــنکارب ــئولیتای ــداردومس ــین نقش

اســت. ســپردهپذیر بانکهــای
ازمحــلقراردادهــایعاملیــتمبلغــینزدیــکبــه
۱۲هــزارمیلیــاردتومــانبــهطرحهــاوپروژههــای
ــانشــهریور ــاپای ــهت ــهک معرفیشــدهاختصــاصیافت
ــه ــانب ــاردتوم ــه۷هــزارمیلی ــکب ۱۳۹۶مبلغــینزدی
ــارد ــزارمیلی ــدود۵ه ــدهوح ــتش ــدوقبازپرداخ صن
تومــانهــمنــزدبانکهــابــهعنــوانتســهیالتجــاری

ــدهاســت. ــیمان باق
ســپردهگذاریهای ســرجمع از دیگــر ســوی از
ــا ــال۱۳۹۴ت ــدایس ــا،ازابت ــزدبانکه ــدهن انجامش
۳۱شــهریور۱۳۹۶کــهبالــغبــر۱۵هــزارمیلیــاردتومــان
بــوده،درمجمــوعنزدیــکبــه۸هــزارمیلیــاردتومــانبــه

ــهاســت. ــاناختصــاصیافت متقاضی
بررســیوتحلیــلجزئیــاتایــنگــزارشنیــازبــهمجال
ــا ــیدارد.دراینج ــیوتخصص ــایفن ــلوبحثه مفص
ــم؛بیــشاز ــماشــارهمیکنی ــهمه ــدنکت ــهچن فقــطب
۴۰درصــدتســهیالتارزیتخصیصیافتــهصنــدوق
تاکنــونمربــوطبــهنهادهــایعمومــیغیردولتــی
اســتوکمتــراز۶۰درصــدســهمبخــش»خصوصــی«
ــیاز ــشمهم ــهبخ ــهاینک ــهب ــاتوج ــت.ب ــودهاس ب
۱۳۸۰ دهــه در دولتــی بنگاههــای واگذاریهــای
ــهاصطــالح ــزرگب ــهشــکلگیریبنگاههــایب منجــرب
»خصولتــی«شــدهکــهبــهلحــاظظاهــرحقوقــی
ــرانمنتصــب ــامدی ــد،امــادرواقعیــتامــرب خصوصیان
ــی ــشخصوص ــهمبخ ــدس ــوند،بای ــیادارهمیش دولت
ــه ــافب ــادانســت.مض ــرازاینه ــیارکمت ــیرابس واقع
اینکــهنگاهــیبــهســهمرشــتهفعالیتهــایاقتصــادی
ــدوق ــویصن ــهازس ــهکلارزتخصیصیافت درمجموع
ــتوگاز، ــهمرانف ــترینس ــهبیش ــدک ــانمیده نش
ــتهو ــیمانداش ــوالدوس ــاوف ــیمی،نیروگاهه پتروش
ــرســهمغالــبخصولتیهــادر ــهایاســتب ایــنقرین

ــدوق. ــعصن ــتفادهازمناب اس
ــا ــهقاعدت ــطک ــایذیرب ــقبنگاهه ــتدقی ــرفهرس اگ
ــدوقخواهــدآمــد،منتشــر درگزارشهــایبعــدیصن
ــوان ــنخصــوصمیت ــتبیشــتریدرای ــادق شــود،ب

ــرد. داوریک
ــه ــتب ــتدرازیدول ــیازدس ــدوقحاک ــزارشصن گ
منابــعصنــدوقازطریــققوانیــنبودجــهســنواتیاســت
کــهمیــزانآندرنیمــهنخســتســالجــاریبالــغبــر
۲میلیــاردو۳۰۰میلیــوندالربــودهاســتودرگــزارش
ــادشــدهو ــع«ی ــوان»بازگشــتازمناب ازآنتحــتعن
درحقیقــتبــهمعنــیانتقــالمنابــعصنــدوقبــهبودجــه

عمومــیدولــتاســت.
ــی ــرضاســت؛چــونیک ــل،نقــضغ ــنشــیوهعم ای
ــیممانعــتاز ــدوقتوســعهمل ازاهــدافتشــکیلصن
ــهبودجــهعمومــی ورودبخشــیازدرآمدهــاینفتــیب

ــودهاســت. ــتب دول
حــاوی صنــدوق بعــدی امیدواریــمگزارشهــای 
مشــخصات و نــام دربــاره ریزتــری اطالعــات
ــرایط ــایرش ــهیالتوس ــرختس ــهیالتگیرندگان،ن تس
بــرای دقیقتــری تحلیلهــای امــکان تــا باشــد

آیــد. فراهــم کارشناســان
ــدوق ــنگــزارشصن درهــرصــورتانتشــارعمومــیای
جــایتقدیــرداردومیتوانــدالگویــیباشــدبــرای
ــع ــهدرتخصیــصمناب ــیک همــهســازمانهاونهادهای
ــد. ــتقیمتاثیرگذارن ــتقیموغیرمس ــورمس ــهط ــیب مل
گزارشدهــیشــفاف،نخســتینگامضــروریدرجهــت
ــیاز ــهیک ــیدنب ــئوالنوتحققبخش ــخگوییمس پاس

ــت. ــهروندیاس ــوقش ــنحق مهمتری

گزارش دهی و حقوق شهروندی
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کوتاه از سیاست

قرقاش باز هم حرف زد
انــور قرقــاش، وزیر خارجــه امــارات، دیروز در راســتای 
ــخنانی در  ــران، در س ــه ای ــده علی ــات تأییدنش اتهام
ــاش  ــد: »ت ــی ش ــی مدع ــتراتژیک ابوظب ــز اس مرک
ایــران بــرای حمایــت از اقدامــات متحدانــش در 
ــه ای و  ــای فرق ــدید تنش ه ــر و تش ــورهای دیگ کش
ــر نشــده، بلکــه  ــان دولت هــا کمت ــد وحــدت می تهدی

ــت.« ــده اس ــر ش بدت

بانک اماراتی حساب تجار ایران 
را بست

ــارات  ــک  »ام ــد: بان ــی می گوین ــار ایران ــی از تج جمع
ان بــی دی« بــا ارســال نامه هایــی مشــترک بــه 
آن هــا اعــام کــرده کــه از ایــن پــس حــق مــراودات 
اقتصــادی و برداشــت پــول را در بانک هــای ایــن 

ــد.  ــور ندارن کش
بــر اســاس نامــه ای کــه گروهــی از تجــار ایرانــی فعــال 
در امــارات در اختیــار خبرگــزاری میــزان قــرار داده انــد، 
بانــک »امــارات ان بــی دی« یکشــنبه هفتــه گذشــته 
ادعــا کــرده: »بــه عنــوان بخشــی از بررســی های 
در حــال انجــام، مــا بــه ایــن نتیجــه رســیده ایم 
ــا  ــن حســاب های شــما متناســب ب ــش از ای ــه بی ک

ــا نیســتند.« معیارهــای م

 واشنگتن پست هم تیتر زد: 
توافق هسته ای قابل مذاکره 

دوباره نیست
ــه  ــا اشــاره ب ــی در گزارشــی ب ــه آمریکای ــک روزنام ی
تغییــر  بــرای  آمریــکا  رئیس جمهــور  تاش هــای 
ــاره  ــمالی درب ــره ش ــا ک ــد ب ــت: بای ــام نوش در برج
ــرد؛  ــره ک برنامه هــای موشــکی و هســته ای اش مذاک
امــا توافــق هســته ای بــا ایــران قابــل مذاکــره نیســت. 
بــه نوشــته روزنامــه واشــنگتن پســت، تــاش بــرای 
مذاکــره بــر ســر توافــق هســته ای ایــران و گــروه 5+1، 
بــه شــکلی کــه دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــور آمریکا، 
خواســتار آن شــده مثــل بازکــردن یــک قوطــی 
ــه  ــی ک ــودی توافق ــه ناب ــاال ب ــه احتم ــت ک ــرم اس ِک
ــر هســته ای در  ــرای جلوگیــری از تکثی ــه ســختی ب ب

ــد. ــده، خواهــد انجامی ــه دســت آم ــه ب خاورمیان

احتمال لغو تعطیلی 6 آذر
در یادداشــت علــی مطهــری تحــت عنــوان »تعطیلــی 
بی مبنــا« آمــده اســت: »تعطیلــی هشــتم ربیــع االول 
ــک خطــا و  ــا ۶ آذر اســت، ی ــه امســال مصــادف ب ک
ــت.  ــامی اس ــورای اس ــس ش ــن مجل ــب وه موج
ــن  ــام حس ــهادت ام ــالروز ش ــع االول س ــتم ربی هش
عســکری)ع( و طبعــا روز آغــاز امامــت حضــرت 
ــه  ــه چ ــت ک ــن اس ــوال ای ــت. س ــر)ع( اس ولیعص
ضرورتــی بــرای تعطیلــی ایــن روز هســت؟ مــردم در 

ــد؟« ــا شــادی کنن ــد ی ــزا بگیرن ــد ع ــن روز بای ای

بازنشستگانی که مستثنی 
می شوند

بــا بخشــنامه ســازمان اداری و اســتخدامی، وزرا 
به کارگیــری  منــع  قانــون  از  آنــان  معاونــان  و 
ــاس  ــن اس ــر ای ــدند. ب ــتثنی ش ــتگان مس بازنشس
مقامــات مذکــور در مــاده )71( قانــون مدیریــت 
ــران،  ــا و ایثارگ ــرازان آن ه ــوری و هم ت ــات کش خدم
ــد )70%( و  ــاد درص ــازان هفت ــهدا و جانب ــدان ش فرزن
باالتــر، نیروهــای مســلح، وزارت اطاعــات و دارنــدگان 
اجــازات خاصــه مقــام معظــم رهبــری از شــمول ایــن 

ــتند. ــتثنی هس ــون مس قان

پاسخ صریح به استعالم نهادی 
که سابقه فیش های نجومی دارد

در حالــی کــه بــر اســاس مــاده 74 قانــون مدیریــت 
خدمــات کشــوری، مقــرر شــده بــه منظــور هماهنگــی 
ــدان دســتگاه های  ــای کارمن در تعییــن حقــوق و مزای
اجرایــی، »شــورای حقــوق و دســتمزد« تشــکیل 
ــل  ــد قب ــی مکلفن ــتگاه های اجرای ــه دس ــود و کلی ش
از گرفتــن تصمیــم بــرای حقــوق و مزایــای کارمنــدان 
خــود، موافقــت شــورای مذکــور را کســب کننــد، یــک 
ــه اســتعام  ــود ب ــد خ ــاد مســئول در پاســخ جدی نه
ــی  ــش حقوق ــا فی ــه قب ــی ک ــی از نهادهای ــر یک مدی
ــر شــمول  ــود، مبنــی ب نجومــی در آن کشــف شــده ب
یــا مستثنی شــدن آن نهــاد از الزامــات قانــون مذکــور، 
ــوق  ــه دریافــت موافقــت شــورای حق ــرده ک ــد ک تاکی
ــه، الزم و  ــن مجموع ــای ای ــتمزد در پرداختی ه و دس

ضــروری اســت.

دستور بازگرداندن چک 17 هزار 
میلیاردی پرونده بابک زنجانی

ــی  ــن اجتماع ــرکت تأمی ــد 138 ش ــرای خری در ماج
ــس  ــوی، رئی ــعید مرتض ــی، س ــک زنجان ــط باب توس
ــه  ــت ب ــک ضمان ــره چ ــازمان، 5 فق ــن س ــت ای وق
مبلــغ 444 میلیــارد یــن ژاپــن معــادل 17 هــزار و 700 
میلیــارد تومــان بــه زنجانــی داده بــود. بابــک زنجانــی 
ــای  ــروش محموله ه ــل از ف ــوه حاص ــت وج ــه باب ک
نفتــی و وجــوه نقــدی واگذارشــده، حــدود 2 میلیــارد 
یــورو بــه وزارت نفــت بدهــی داشــت، چهــار فقــره از 
ایــن چک هــا را در اختیــار وزارت نفــت قــرار می دهــد 

تــا بــه نوعــی بدهــی خــود را تســویه کنــد.
در رســیدگی بــه پرونــده بابــک زنجانــی در شــعبه 15 
دادگاه انقــاب بــه ریاســت قاضــی صلواتــی کــه منجر 
بــه صــدور حکــم اعــدام و تأییــد آن در دیــوان عالــی 
ــه رد  ــده، ب ــه دلیــل حجــم پرون کشــور شــد، دادگاه ب
ــی  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــای س ــره چک ه ــج  فق پن
تصریــح نکــرده و ایــن موضــوع از قلــم افتــاده بــود. 
ــعبه 28 دادگاه  ــس ش ــه، رئی ــی مقیس ــون قاض اکن
ــان  ــده متهم ــه پرون ــاره ب ــیدگی دوب ــاب، در رس انق
ردیــف دوم و ســوم پرونــده نفتــی، عــاوه بــر محکــوم 
کــردن مهــدی شــمس زاده و حمیــد فــاح هــروی بــه 
ــدی،  ــوال و جــزای نق ــس، اســترداد ام 20 ســال حب
ــن  ــازمان تأمی ــک س ــره چ ــج فق ــدن پن ــر بازگردان ب

اجتماعــی تصریــح کــرده اســت.

کوتاه خبر 

واکنش ایران به اتهام زنی تازه بحرین
ــوری اســامی  ــور خارجــه جمه ســخنگوی وزارت ام
ــن  ــات بحری ــه مقام ــزی ک ــا چی ــت: تنه ــران گف ای
ــه وقــوع  پــس از هــر حادثــه ای کــه در آن جزیــره ب
ــردن  ــم ک ــد، مته ــان کنن ــد بی ــدد آموخته ان می پیون

ــت. ــران اس ای
و  ادعاهــا  بعضــی  رد  بــا  قاســمی  بهــرام 
مقامــات  بی پایــه  و  ســخیف  موضع گیری هــای 
ــار  ــه انفج ــران در حادث ــت ای ــاره دخال ــی درب بحرین
ــا  ــرا تنه ــت: ظاه ــت در آن کشــور  گف ــه نف خــط لول
چیــزی کــه مقامــات بحرینــی پــس از هــر حادثــه ای 
کــه در آن جزیــره بــه وقــوع می پیونــدد، آموخته انــد 
بــر زبــان جــاری ســازند، متهــم کــردن ایــران اســت؛ 
آن هــا بایــد بداننــد دوران این گونــه ســخنان واهــی و 
ــای  ــا و اتهام زنی ه ــن فرافکنی ه ــان چنی دروغ و زم

ــده اســت.  ــه ســر آم ــه ب کودکان
قاســمی خاطرنشــان کــرد: همــواره اصــرار و تأکیــد 
کرده ایــم کــه ثبــات و امنیــت همــه همســایگان 
ــدان  ــم و ب ــود می دانی ــت خ ــات و امنی ــود را ثب خ

ــم. پایبندی

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

تحقق اشتغال، رفع بیکاری
 آمــار بیــکاری بازگوکننــده واقعیــت تشــدید بحرانــی 
اســت کــه طــی ایــن ســال ها مــردم، به ویــژه 
ــه  ــکل مواج ــا مش ــای کار را ب ــوان و جوی ــل ج نس
ــوط  ــار اعام شــده مرب ــر  اســاس آم ــرده اســت. ب ک
بــه تابســتان ســال جــاری، نزدیــک بــه 12 درصــد از 

ــکار هســتند. ــال کشــور بی ــت فع جمعی
ــدی  ــور، چن ــر کش ــی، وزی ــی فضل ــا رحمان عبدالرض
ــی  ــرد: در بعض ــام ک ــه ای اع ــی مصاحب ــش ط پی
ــد  ــه ۶0 درص ــکاری ب ــزان بی ــور، می ــهرهای کش ش
رســیده اســت و متأســفانه در بیــن تحصیلکرده  هــای 
ــه طــور  مــا، رقــم بیــکاری بســیار بیشــتر از آنچــه ب

ــت. ــود، اس ــام می  ش ــط اع متوس
حــال ایــن آمــار در چــه حــدی درســت اســت کاری 
ــود  ــده خ ــه وع ــت ب ــر دول ــی اگ ــا حت ــم؛ ام نداری
ــون  ــک میلی ــه ی ــک ب ــالیانه نزدی ــاد س ــرای ایج ب
فرصــت شــغلی هــم عمــل کنــد ، در کوتاه مــدت 
ــا  ــدارد و ت ــکاری وجــود ن ــزان بی امــکان کاهــش می
ــان کشــور و  ــکاری گریب ســال های ســال معضــل بی

ــرد.  ــد ک ــا نخواه ــان را ره جوان
ــه آینــده  ــان تحصیلکــرده نمی تواننــد امیــدی ب جوان
روشــن اشــتغال داشــته باشــند؛ مگــر اینکــه دولــت 
در فعال ســازی مراکــز تولیــدی و صنعتــی بــا برنامــه 
ــه کار  ــود را ب ــدی موج ــام توانمن ــد و تم ــت کن حرک

گیــرد. 
ــکاری  ــش بی ــه های افزای ــر ریش ــر اگ ــوی دیگ از س
در کشــور را بررســی کنیــم ، می بینیــم کــه متاســفانه 
مســائل و عللــی کــه باعــث بحــران بیــکاری در 
کشــور شــده، مســائلی اســت کــه هنــوز هــم وجــود 
ــه از  ــم ک ــورد مه ــک م دارد و حــل نشــده اســت . ی
ــت  ــن اس ــود ای ــمرده می ش ــران ش ــن بح ــل ای عل
ــای  ــده از نیروه ــی اشباع ش ــتگاه های دولت ــه دس ک
انســانی اســت و مکــرر گفتــه شــده و می شــود 
ــه  کــه دســتگاه های دولتــی عریــض و طویــل و فرب
اســت و بایــد حتــی از نیروهــای انســانی آن کاســته 
ــرو در  ــذب نی ــت ج ــدن ظرفی ــن پرش ــود؛ بنابرای ش
ــکاری  ــش بی ــی در افزای ــی، عامل دســتگاه های دولت

ــی شــده اســت.  معرف
در  نیــرو  جــذب  ظرفیــت  یک ســو  از  اکنــون 
ــیده و  ــود رس ــت خ ــه نهای ــی ب ــتگاه های دولت دس
ــر جــذب  ــی ســنگینی در اث ــار مال ــر ب از ســوی دیگ
نیروهــای بیــش از انــدازه بــر دولــت ایــران تحمیــل 

ــت. ــده اس ش
علــت دیگــر تشــدید بیــکاری را بایــد در واردات 
بی رویــه و حمایت نکــردن از تولیــد و صنعــت داخلــی  
ــای  ــراوان در بخش ه ــای ف ــه مجوزه ــت. ارائ دانس
ــور،  ــه کش ــه ب ــام واردات بی روی ــرای انج ــف ب مختل
و  نقدینگــی  تأمیــن  در  بانکــی  حمایــت  عــدم 
ســرمایه در گــردش واحدهــا، تحریم هــا و افزایــش 
قیمــت مــواد اولیــه تولیــد عواملــی اســت کــه طــی 
ــدت  ــه ش ــور را ب ــتغال کش ــته اش ــال های گذش س
ــوز هــم چاره اندیشــی  ــرده و متأســفانه هن ــد ک تهدی

ــت. ــده اس ــرای آن نش ــی ب عمل
ــی  ــول س ــت در ط ــد جمعی ــل را رش ــومین عام س
ســال گذشــته و عــدم تمهیــدات کافــی بــرای 
ــت دانشــگاه ها  ــد. متاســفانه ظرفی اشــتغال می دانن
و  نیازســنجی  اینکــه  بــدون  دادنــد،  افزایــش  را 
ــرد و فکــری  ــی صــورت گی ــت درســت تحصیل هدای

ــود. ــردگان بش ــت تحصیلک ــس از فراغ ــرای پ ب
ــم  ــل مه ــور عام ــادی کش ــد اقتص ــودن رش ــن ب پایی
ــوان شــده  ــودن میــزان بیــکاری عن ــاد ب دیگــر در زی
ــرای آن اندیشــیده  ــر عاجــل ب ــد تدبی ــه بای اســت ک

شــود.
بــه ایــن ترتیــب بایــد گفــت کــه بحــران بیــکاری یک 
موضــوع ســاده و مجــرد از دیگر مشــکات و مســائل 
کشــور نیســت کــه بــا دســتور و بخشــنامه حل شــود . 
ــوء مدیریت و  ــه س ــت نتیج ــن وضعی ــفانه ای متاس
ــر  ــه در ه ــت ک ــته اس ــای گذش ــی دهه ه بی برنامگ
ــزوده شــده و کســی توجــه الزم را  ــه آن اف دوره ای ب
ــوز  ــه هن ــت البت ــن وضعی ــرده اســت و ای ــه آن نک ب
پایــان نیافتــه و نیــاز اســت کــه اقدامــی همه جانبــه 

و ملــی بــرای رهایــی از آن صــورت گیــرد.
ــای  ــای نیروه ــه توانایی ه ــم ب ــئوالن چش ــر مس اگ
ــا  ــن نیروه ــری ای ــه به کارگی ــد و زمین ــی ببندن داخل
چنــدان  معضــل  ایــن  حــل  آورنــد،  فراهــم  را 
هــم مشــکل نیســت؛ لیکــن بایــد از شــعارها و 
حواشــی های آســیب زا خــارج شــد و بــه آینــده ایــن 
نیروهایــی کــه می تواننــد خــاق باشــند، اندیشــید و 
ســختی راه را بــه روشــنایی بعــدش دلخــوش کــرد 
ــکاری  ــول بی ــاخ غ ــا ش ــد ت ــد و دوی ــد و دوی و دوی
شکســته شــود کــه بــا دســت بــه دســت هــم دادن 

ــود. ــد ب ــر خواه میس
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صنایــع  و  معــدن  فراکســیون  نشســت 
ــا حضــور وزیــر صنعــت، معــدن و  معدنــی ب
تجــارت و رئیــس مجلــس شــورای اســامی 

ــد.  ــزار ش برگ
ــان  ــا بی ــت ب ــن نشس ــی در ای ــی الریجان عل
اینکــه بخــش معــدن در کشــور جــدی 
از  اســت، عنــوان کــرد: همــه مســئوالن 
جملــه مقــام معظــم رهبــری و مجلــس بــه 
موضــوع معــدن توجــه ویــژه و بــر آن تأکیــد 
ــه  ــش پیش زمین ــن بخ ــه ای ــرا ک ــد؛ چ دارن
ــود؛  ــوب می ش ــور محس ــده کش ــعه آین توس
ــای توســعه  ــع و زمینه ه ــد موان ــن بای بنابرای
آن مشــخص و نظــرات مشــورتی در ایــن 

ــود.  ــت ش ــه دریاف زمین
ــن  ــس در ای ــس مجل ــخنان رئی ــده س گزی

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــت ب نشس

بــا  اســامی  شــورای  مجلــس  رئیــس 
ــنهادات  ــه پیش ــن جلس ــه در ای ــان اینک بی
ســازنده ای ارائــه شــد، گفــت: بایــد در زمینــه 
ســرعت  خارجــی  ســرمایه گذاری  جــذب 
تکنولــوژی  از  تــا  ایجــاد کــرد  بیشــتری 
رفــع  از ظرفیــت  بایــد  بهره منــد شــویم. 
راســتای  در  و  اســتفاده کــرد  تحریم هــا 
ــرای جــذب ســرمایه گذاری  ــع کشــور ب مناف

خارجــی اقــدام الزم انجــام شــود. 
ــا  ــد قرارداده ــدل جدی ــه م ــاره ب ــا اش وی ب
اظهــار داشــت: مــدل جدیــد بــرای قراردادهــا 
دردســرها را کــم خواهــد کــرد؛ هرچــه زودتــر 
ــه از  ــرا ک ــم؛ چ ــوع کار کنی ــن موض روی ای
ایــن منظــر بــه منافــع کشــور کمــک خواهــد 
ــهیات  ــت و تس ــه حمای ــر الزم ب ــد و اگ ش

ــود، مجلــس کمــک خواهــد کــرد. الزم ب
الریجانــی بــا اشــاره بــه نگرانی هــای بخــش 
عنــوان  بازرســی ها  زمینــه  در  خصوصــی 

کــرد: بایــد نگرانــی در زمینــه بازرســی ها 
ــور  ــه ط ــد ب ــن بای ــود؛ بنابرای ــن تر ش روش
دقیــق و مکتــوب موضــوع بــه مجلــس 
شــورای اســامی ارائــه شــود تــا یــا بــه روش 
ــا  ــویم ی ــل ش ــی وارد عم ــع قانون ــع موان رف
جلســاتی بــا ســازمان بازرســی کشــور برگــزار 
ــور در  ــات کش ــاس ماحظ ــر اس ــا ب ــود ت ش

ــم.  ــدام کنی ــه اق ــن زمین ای
ــادن  ــه مع ــدوق بیم ــه صن ــن ب وی همچنی
ــه  ــدوق بیم ــرای صن ــت: ب ــرد و گف ــاره ک اش
ــه  ــده ک ــه ش ــر گرفت ــه ای در نظ ــادن بودج مع
ــن  ــت. ای ــه آن پرداخ ــدی ب ــور ج ــه ط ــد ب بای
ــده بخش هــای  ــد حمایت کنن ــدوق می توان صن
معدنــی باشــد؛ بنابرایــن در بودجــه امســال از 
ــرا  ــود؛ چ ــرح ش ــوع مط ــه موض ــق الیح طری
کــه می توانــد ســنگر و پشــتیبان خوبــی بــرای 

ــادن محســوب شــود.  مع
رئیــس مجلــس شــورای اســامی همچنیــن 
زمینــه  در  خصوصــی کــه  بخش هــای  از 
معــادن فعالیــت می کننــد، خواســت تــا 
ایــرادات قانونــی را بــه مجلــس ارائــه کننــد 
تــا در فراکســیون یــا کمیســیون موضوعــات 
ــت  ــات آن در اولوی ــود و اصاح ــی ش بررس

ــرد. ــرار گی ق

 الریجانــی بــا بیــان اینکــه توصیــه ای بــرای 
ــر در  ــت: اگ ــی کشــور دارد، گف بخــش معدن
زمینــه صــادرات کار نکنیــم، در کشــور بــا 
ــد  ــن بای ــویم؛ بنابرای ــه می ش ــکل مواج مش
بــه طــور جــدی  را  اســتراتژی صــادرات 
ــال کنیــم؛ ایــن موضــوع در معــدن هــم  دنب

وجــود دارد.
 وی ادامــه داد: در صــادرات دو نکتــه وجــود 
ــرای  ــزرگ ب ــرکت های ب ــه ش دارد؛ اول اینک
ــه  ــود و در ادام ــه ش ــر گرفت ــادرات در نظ ص
مختلــف  بخش هــای  در  رقابت هــا  بایــد 
منفــی نباشــد؛ بنابرایــن نیازمنــد ســاماندهی 

ــتیم. ــی هس ــای صادرات رقابت ه
رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا تأکیــد 
صادراتــی  مشــوق های  بایــد  اینکــه  بــر 
مــداوم شــود، اظهــار داشــت: دولــت تأکیــد 
دارد بــرای پرداخــت بودجــه جــاری مجبــور 
ــد؛  ــر برداشــت کن ــای دیگ اســت از بخش ه
ــی  ــون پیش بین ــت در قان ــن الزم اس بنابرای
شــود کــه دو درصــد از صــادرات در صندوقــی 
ــر  ــدگان در نظ ــتیبانی از صادرکنن ــرای پش ب
ایــن  می کنــم  پیشــنهاد  شــود.  گرفتــه 
ــود  ــام ش ــی انج ــورت دائم ــه ص ــوع ب موض
ــه  ــادرات دغدغ ــف ص ــای مختل ــا بخش ه ت
عــدم حضــور در ســال بعــد را نداشــته باشــد.
صنعــت،  وزیــر  شــریعتمداری،  محمــد 
ــرد:  ــان ک ــز خاطرنش ــارت، نی ــدن و تج مع
شــرایط بــرای توســعه معدنــی مهیــا نیســت؛ 
بــا ایــن حــال وزارتخانــه بــرای اجــرای 
اولویت هــای  تعییــن  و  دســتور مجلــس 
ــاد  ــه اعتق ــرده ک ــه ک ــتی تهی ــی لیس معدن
داریــم ایــن لیســت بایــد بــر اســاس ســند 
ــا ایــن  آمایــش ســرزمینی تهیــه می شــد؛ ب
حــال بــر اســاس اطاعــات ناقــص خــود تــا 
ــه شــده  ــا تهی حــدودی لیســتی از اولویت ه

ــت. اس

الریجانی در نشست فراکسیون معدن بر لزوم تسریع در جذب سرمایه گذاری خارجی تأکید کرد

مدل جدید برای قراردادها دردسرها را کم خواهد 
کرد؛ هرچه زودتر روی این موضوع کار کنیم

ادامه از صفحه اول

نوبخــت بــا بیــان اینکــه دربــاره ابزارهــای دفاعــی کشــورمان 
ــامی  ــران اس ــت: ای ــم، گف ــره نمی کنی ــس مذاک ــا هیچ ک ب
ــرزمینی و  ــای س ــاع از مرزه ــرای دف ــه ب ــی را ک ــر اقدام ه
تأمیــن امنیــت مــردم و کشــور الزم بدانــد، انجــام می دهــد. 
ســخنگوی دولــت گفــت: پــس از تجمیــع تحریم هــا علیــه 
ــون کاتســا کــه یــک روش غیرمرســوم  ــران در طــرح قان ای
ــن موضــوع،  ــردن ای ــول اســت، ضمــن محکوم ک و غیرمعم
بــرای اقــدام متقابــل آمــاده شــده ایم. بــرای بررســی 
ــات  ــرای رصــد اقدام ــی ب ــام، تیم ــا برج ــرت کاتســا ب مغای
ــورای  ــوی ش ــکا از س ــت آمری ــی دول ــای سیاس و کنش ه
عالــی امنیــت ملــی انتخــاب شــده اند و کارگــروه آن فعــال 
ــورت  ــل ص ــدام متقاب ــزارش، اق ــه گ ــس از ارائ ــده و پ ش

می گیــرد.

ــی  ــرمایه گذاری خارج ــزان س ــری می ــش 10 براب وی افزای
ــد.  را پــس از برجــام، بیانگــر عملکــرد درســت دولــت خوان
ســخنگوی دولــت تصریــح کــرد: خوشــبختانه تفاهــم کاملی 
ــزار  ــه می شــود ه ــه گفت ــوه وجــود دارد و اینک ــن ســه ق بی
ــارد تومــان نقدینگــی بخــش خصوصــی اســت،  هــزار میلی
ــود دارد  ــی وج ــت داخل ــن ظرفی ــه ای ــت ک ــر آن اس بیانگ
ــت  ــا از ظرفی ــت ت ــوه اس ــه ق ــر س ــام ه ــه اهتم ــاز ب و نی

ــم.  ــتفاده کنی ــی اس ــرمایه گذاران داخل س
ــرد: از  ــان ک ــخنانش خاطرنش ــری از س ــش دیگ وی در بخ
نظــر جمهــوری اســامی ایــران مذاکــرات مربــوط بــه برجــام 
بــه اتمــام رســیده و اکنــون در حــال انجــام مــوارد ذکرشــده 
ــا انتطــار مــا  ــی هســتیم و تنه ــن توافق نامــه بین الملل در ای

از طرف هــای مقابــل، اجــرای کامــل مفــاد برجــام اســت.

پرویــز اســماعیلی، معــاون ارتباطــات و اطاع رســانی دفتــر 
رئیس جمهــور، بــا رد اظهــارات یکــی از نماینــدگان مجلــس 
مبنــی بــر »بررســی ایجــاد تغییــرات در ســاختار دولــت در 
ــر روی آن«  ــی ب ــق ضمن ــوا و تواف ــر ســران ق جلســه اخی
ــچ  ــوه هی ــرم ســه ق ــر ســران محت ــت: در جلســه اخی گف
بحثــی دربــاره تغییــرات در ســاختار دولــت مطــرح نشــده 
ــدارد.  ــه نیــز صحــت ن و ادعاهــای بیان شــده در ایــن زمین
وی افــزود: در جلســات رؤســای قــوا، مهم تریــن مســائل 
کشــور و اولویت هــای کان و مرتبــط بیــن قــوا، بــرای 
تصمیم گیــری ســریع تر و هماهنگــی بیشــتر در مســیر 
اجــرای برنامه هــا و خدمــت بــه مــردم مــورد بحــث قــرار 

می گیــرد.
معــاون ارتباطــات و اطاع رســانی دفتــر رئیس جمهــور 

افــزود: پیگیــری مربــوط بــه ســاختار یــا مســائل درونــی 
هــر یــک از قــوا روال و قاعــده قانونــی خــود را دارد و طبعــا 

ــوده اســت.  موضــوع جلســه ســران قــوا نب
ــه  ــام نادرســت هرگون ــرد: اع ــد ک ــز اســماعیلی تأکی پروی
ــه عنــوان جزئیــات جلســه ســه نفــره  مطالــب یــا ادعــا ب
ســران قــوا، آن هــم بافاصلــه پــس از جلســه و از ســوی 
کســانی کــه حضــور نداشــته و مســئولیتی در ایــن زمینــه 

ــی نیســت.  ــق و پذیرفتن ــد، موث ندارن
اســماعیلی بــا اعــام اینکــه »اطاع رســانی جلســات ســران 
ــه  ــت ب ــانه ها خواس ــود را دارد«، از رس ــاص خ ــوا روال خ ق
ــاره جلســه ســران  ــژه درب ــا و شــایعات، به وی رواج گمانه ه
ــق  ــه را از طری ــات مربوط ــند و اطاع ــاس باش ــوا حس ق

مراجــع رســمی و مســئول پیگیــری کننــد.

سخنگوی دولت:

برای مقابله با تحریم کاتسا آماده شده ایم
معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور مطرح کرد:

تکذیب یک خبر از محتوای جلسه سران قوا

سیاسـت2

،،
برای صندوق بیمه معادن بودجه ای 
در نظــر گرفتــه شــده کــه بایــد به طور 

جــدی بــه آن پرداخت
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ســردار رســول ســنایی راد، معاون سیاســی ســپاه، 
دربــاره اهمیــت آزادســازی »البوکمــال« ســوریه، 
ــراق و  ــرز ع ــی م ــال در نزدیک ــرد: بوکم ــار ک اظه
ــرزی  ــر م ــک معب ــوان ی ــه عن ســوریه اســت و ب
ارتبــاط جــاده ای و مــرزی را میــان دو کشــور 

برقــرار می کنــد.
وی ادامــه داد: در دوره ای کــه تروریســت های 
تکفیــری در دو ســوی مــرز عــراق و ســوریه 
ــی  ــار داشــتند، یک اراضــی گســترده ای را در اختی
ــر مواصاتــی و ارتباطــی راهبــردی از ایــن  از معاب

منطقــه عبــور می کــرد.
ــس از  ــرد: پ ــه ک ــپاه اضاف ــی س ــاون سیاس مع

ــون  ــی همچ ــهر های بزرگ ــا ش ــه تکفیری ه اینک
»رقــه« در ســوریه و »موصــل« در عــراق را از 
ــم«  ــال«، »قائ ــهر های »بوکم ــد، ش ــت دادن دس
و »المیادیــن«، مرکــز تجمــع تروریســت های 
تکفیــری فــراری از ســایر شــهر ها و مناطــق 

ــد.  ــغالی  بودن اش
گفــت:  پاســداران  ســپاه  سیاســی  معــاون 
ــم«، آخریــن نقطــات شــهری  »بوکمــال« و »قائ
ــد و از  ــا درآمدن ــغال تکفیری ه ــه از اش ــد ک بودن
ایــن جهــت مهــم اســت کــه هیــچ نقطــه شــهری 
و تجمــع بزرگــی در اختیــار تروریســت ها نیســت. 
وی بــا بیــان اینکــه تروریســت های تکفیــری 

ــزود:  ــد، اف ــاه برده ان ــا پن ــه بیابان ه ــوریه ب در س
ــور های  ــه کش ــت ها ب ــت تروریس ــال بازگش احتم
ــا  ــتر آن ه ــه بیش ــرا ک ــوده؛ چ ــاد ب ــان زی خودش

ــتند. ــی هس خارج
ســردار ســنایی راد اضافــه کــرد: برخــی از ســران 
رئیس جمهــور  همچــون  منطقــه  کشــور های 
مصــر هشــدار دادنــد کــه احتمــال بازگشــت 
داعــش بــه لیبــی و مصــر وجــود داشــته کــه ایــن 

ــی دارد.  ــای نگران ج
ــه  ــت ها ب ــی از تروریس ــه برخ ــان اینک ــا بی وی ب
ــزود:  ــت، اف ــد گش ــی بازخواهن ــور های اروپای کش
ــه کشــور های  تعــداد تروریســت های مرجوعــی ب

ــه  ــده ک ــی ش ــر گمانه زن ــزار نف ــا 3 ه ــی ت اروپای
حــدود 20 درصــد از آن هــا بــه هاکــت رســیده اند.

ــچ  ــه هی ــان اینک ــا بی ــپاه ب ــی س ــاون سیاس مع
ــت:  ــت، گف ــا نیس ــار تکفیری ه ــی در اختی کانون
ســقوط بوکمــال مرحلــه جدیــدی از حیــات 
ــت  ــه حاکمی ــت ک ــری اس ــت های تکفی تروریس
آن هــا فروپاشــیده شــده اســت. برخــی از آن هــا 
ــه  ــا ب ــده شــدند ی ــا پراکن در روســتا ها و بیابان ه

کشــور های خودشــان بازخواهنــد گشــت. 
ســردار ســنایی راد بــا بیــان اینکــه از زمــان 
شـــرایط  در  تکفیـری هـــا  موصـــل  ســـقوط 
 انفعـــال قـــرار گرفتنــد، بیــان کــرد: از زمــان 

آزادســازی موصــل شــاهد مقاومــت چندانــی 
از ســوی تکفیری هــا نبودیــم و اکنــون بایــد 
ــراق  ــی در ســوریه و ع ــی و امنیت نیرو هــای دفاع
ــایی  ــه شناس ــدام ب ــترده تری اق ــای گس در فض
و حملــه بــه تجمعــات پراکنــده تروریســت ها             

ــد.  کنن
وی افــزود: هرگونــه ابتــکار عمل از تروریســت های 
ــه  ــدی متوج ــر ج ــده و خط ــه ش ــری گرفت تکفی

امنیــت عــراق و ســوریه نخواهــد شــد.
 معــاون سیاســی ســپاه بــا تأکیــد بــر اینکــه در 
کنــار اقدامــات نظامــی بایــد در عرصــه فرهنگــی 
توجــه  مــردم  آگاه ســازی  بــه  اجتماعــی  و 
ــردم از  ــرد: آگاه ســازی م شــود، خاطــر نشــان ک
جریان هــای تکفیــری و تفکــرات آن هــا، اقدامــی 
فراتــر از کار نظامــی و امنیتــی اســت کــه بایــد بــه 

ــود. ــه ش آن پرداخت

معاون سیاسی سپاه: 

آگاه سازی مردم عراق و سوریه از تفکرات تکفیری، اقدامی فرانظامی است

ــرای  ــه اج ــاره ب ــا اش ــم، ب ــردم ق ــده م ــور، نماین ــی ذوالن مجتب
قانــون کاتســا و هرگونــه اصــاح بــر روی قانــون 
ــکا در  ــه آمری ــات ماجراجویان ــا اقدام ــه ب »مقابل
منطقــه« گفــت: قانــون مقابلــه بــا اقدامــات 
تروریســتی و ماجراجویانــه آمریــکا بــا قاطعیــت 
آرا در مجلــس تصویــب شــده اســت. ایــن قانــون 
ــب  ــه تصوی ــد و ب ــی ش ــا طراح ــل کاتس در مقاب

رســید. 
رئیــس »کمیتــه هســته ای کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجــی« مجلــس افــزود: در ایــن قانــون مصادیــق بــه خوبــی 
ــامی  ــوری اس ــت جمه ــه دول ــم ک ــا گفتی ــا م ــد؛ مث ــر ش ذک
ــا دســت  ــوال و امــاک آمریکایی ه ــه ام ــی ب ــران در هــر جای ای
پیــدا کــرد، می توانــد ایــن امــوال را توقیــف یــا مصــادره 

کند. 
ــد در  ــا بخواهن ــر آمریکایی ه ــن اگ ــرد: همچنی ــد ک ــور تأکی ذوالن
ــه  ــف ب ــا موظ ــلح م ــای مس ــد، نیرو ه ــی کنن ــه ماجراجوی منطق
ــکا هســتند؛ یعنــی  ــه هــر حرکــت آمری ــه و پاســخگویی ب مقابل
یــا  دریــای عمــان  و  فــارس  آمریکایی هــا در خلیــج  اگــر 
ــا  ــا داشــته باشــند، م ــع م ــه مناف ــی علی ــد حرکت ــوس هن اقیان
ــون  ــن قان ــه ای ــرا ک ــم؛ چ ــون نداری ــب قان ــکل تصوی ــر مش دیگ

دســت نیرو هــای مســلح را بازگذاشــته اســت. 
اگــر  آمریکایی هــا  همچنیــن  افــزود:  وی 
ــک  ــوان ی ــه عن ــداران را ب ــپاه پاس ــد س بخواهن
ــد حرکتــی  ــد و بخواهن ــان تروریســتی بدانن جری
ــن  ــه آهنی ــوان پنج ــه عن ــپاه ب ــد، س ــام دهن انج
آمریکایی هــا  دهــن  تــوی  می توانــد  نظــام 

بزند. 
ــوای  ــده ق ــر عم ــال حاض ــزود: در ح ــس اف ــده مجل ــن نماین ای
ــم  ــاره کن ــت اش ــوب اس ــت؛ خ ــررس ماس ــا در تی آمریکایی ه
آمریــکا و اســرائیل 3۶ پایــگاه در منطقــه دارنــد کــه نزدیک تریــن 
آن هــا بــه مــا در بحریــن اســت کــه نــاوگان پنجــم آمریکاســت 
ــه  ــرار دارد ک ــد ق ــو گارســیای هن ــره دیه گ ــن آن در جزی و دورتری
تمــام ایــن پایگاه هــا زیــر بــرد موشــکی ایــران اســت؛ بنابرایــن 
اگــر آن هــا بخواهنــد تعرضــی بــه مــا داشــته باشــند، ایــن حــق 
ــاع  ــان دف ــه از خودم ــت ک ــی ماس ــی و بین الملل ــرعی، عرف ش
کنیــم؛ چــرا کــه بحمــدهللا تــوان دفاعــی مــا ایــن قــدرت را دارد 

کــه آن هــا را از حرکــت خــود پشــیمان کنــد.
 رئیــس »کمیتــه هســته ای کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
اقدامــات  بــا  قانــون »مقابلــه  پایــان گفــت:  خارجــی« در 
ــدارد. ــاح ن ــه اص ــاز ب ــکا« نی ــتی آمری ــه و تروریس ماجراجویان

ــور  ــور در ام ــژه رئیس جمه ــتیار وی ــوالوردی، دس ــهیندخت م ش
حقــوق شــهروندی، دربــاره شــائبه محدودشــدن 
حــق انتخاب کننــدگان و انتخاب شــوندگان گفــت: 
ــق  ــرای تحق ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ــا ب ــاش م ت
ــه  ــوق شــهروندی ب ــه در منشــور حق ــی ک حقوق
رســمیت شــناخته شــده و مربــوط بــه هــر 
فــرد ایرانــی فــارغ از دیــن، مذهــب و جنســیت 
ــم. ــم کنی ــی الزم را فراه ــازوکار اجرای ــت، س اس

امــور حقــوق شــهروندی  در  رئیس جمهــور  ویــژه  دســتیار 
ــور  ــاغ منش ــه از اب ــالی ک ــک س ــن ی ــرد: در ای ــان ک خاطرنش
ــه الزم  ــت زمین ــده اس ــعی ش ــته، س ــهروندی گذش ــوق ش حق
ــاده مــورد  ــب 122 م ــه در قال ــن 22 حــق را ک ــرای اجــرای ای ب

ــم.  ــم کنی ــت، فراه ــد اس تاکی
وی گفــت: فــرق حقــوق شــهروندی بــا حقــوق بشــر ایــن اســت 
کــه در حقــوق بشــر فقــط بــه حقــوق افــراد اشــاره شــده؛ امــا در 
حقــوق شــهروندی بــه تکالیــف هــم اشــاره شــده و تــا زمانــی 
کــه مــردم از حقــوق و تکالیــف خــود آگاهــی نداشــته باشــند، 
کار در ایــن زمینــه ممکــن نیســت. ایــن آگاهــی بایــد بــه وجــود 
آیــد و ایــن حقــوق را ترویــج کــرده و بــرای آن هــا جریان ســازی 

. کنیم

مــوالوردی بیــان کــرد: وقتــی مــردم آگاه شــدند چــه حقوقــی 
ــس  ــد؛ پ ــری را شــروع می کنن ــد، مطالبه گ دارن
از آن دولــت بایــد پاســخگو باشــد. بایــد اوضــاع 
مدیریــت شــود و مطالبــات را مرحلــه بــه مرحله 
ــور را  ــی رئیس جمه ــه کل ــا برنام ــرد. م ــش ب پی
ــوق شــهروندی  ــر از منشــور حق ــه فرات ــم ک داری
اســت؛ آنجــا چارچوب هــا توســط رئیس جمهــور 

بــرای تحقــق اهــداف مشــخص شــده اســت.
وی دربــاره موضــوع ســپنتا نیکنــام گفــت: شــورای نگهبــان بــا 
ــح  ــاره صال ــود را در این ب ــد، خ ــام می ده ــه انج ــیری ک تفس
می دانــد و طبــق اصــل چهــارم قانــون اساســی اختیــارات 
شــورای نگهبــان خیلــی گســترده اســت؛ مثــا قانونــی را کــه 21 
ســال پیــش تصویــب و تأییــد شــده، می توانــد بررســی کنــد. 
ــد از  ــان می توان ــورای نگهب ــورا، ش ــن ش ــای ای ــر فقه ــق نظ طب

نظــر خــود برگــردد.
ــه از نظــر ماهــوی مجمــع مصلحــت  ــان اینک ــا بی ــوالوردی ب م
نظــام را بــرای ایــن مســئله داریــم، گفــت: انتظــار داریــم ایــن 
موضــوع در مجموعــه نهاد هــا ذی ربــط حــل شــود. بایــد بــا ایــن 
مســئله مواجهــه اصولــی داشــته باشــیم کــه این گونــه رویه  هــا 

فراگیــر نشــود.

 وقتی مردم آگاه شدند چه حقوقی دارند 
مطالبه گری را شروع می کنند

 ایران، قانون توقیف و مصادره اموال آمریکایی ها
را تصویب کرد

تظاهرات ضدآمریکایی مردم 
فیلیپین در آستانه ورود ترامپ

صدهــا تــن از فعــاالن سیاســی و مــردم فیلیپیــن 
ــه ایــن کشــور  ــد ترامــپ ب در آســتانه ســفر دونال
بــه ســمت ســفارت آمریــکا در شــهر مانیــل،  
ضدآمریکایــی  شــعار  و  کردنــد  راهپیمایــی 

ســردادند. 
ــت   ــا در دس ــور ب ــن کش ــردم ای ــن از م ــا ت  صده
ــق«  ــپ احم ــد »ترام ــته هایی مانن ــتن نوش داش
ــردادن  ــکا« و س ــم آمری ــر امپریالیس ــرگ ب و »م
شــعارهای ضــد آمریکایــی به ســمت ســفارت این 

ــد. ــت کردن ــن حرک ــور در فیلیپی کش

تحوالت عربستان برای سلطنت 
»ملک سلمان« هم خطرناک است

یــک منبــع آگاه در خاورمیانــه با اشــاره بــه تحوالت 
جدیــد در عربســتان می گویــد: ایــن مســئله بســیار 
جدی تــر از آن اســت کــه بــه نظــر می رســد. 
بازداشــت دو پســر پادشــاه ســابق عربســتان، 
اشــتباه مهلکــی اســت. ایــن مســئله اکنــون خــود 
ــن  ــدازد. ای ــه خطــر می ان ــک ســلمان را هــم ب مل
حرکتــی از طــرف ملــک ســلمان بــرای حفاظــت از  
ــود؛ امــا هنــوز تعــداد زیــادی در ارتــش  ولیعهــد ب
ــوده و از  ــد کــه علیــه بــن ســلمان ب باقــی مانده ان

بازداشــت فرماندهانشــان خشــمگین هســتند.

ملک سلمان قصد کناره گیری از 
تخت پادشاهی ندارد

ــد کــه ملــک  یــک مقــام ارشــد ســعودی می گوی
ســلمان، پادشــاه ســعودی، برنامــه ای بــرای 
کناره گیــری از قــدرت بــه نفــع پســرش نــدارد. وی 
شــایعات مطــرح را مبنــی بــر اینکــه محمــد بــن 
ســلمان بــه زودی بــر تخــت ســلطنت می نشــیند، 
ــچ  ــه »هی ــه ک ــع ســعودی گفت ــن منب ــرد. ای رد ک
ــام خــود  ــه شــاه از مق ــدارد ک ــی وجــود ن احتمال
ــد  ــام ارش ــن مق ــه ای ــه گفت ــد.« ب ــری کن کناره گی
ــای  ــا انته ــوال ت ســعودی، شــاهان ســعودی معم

ــد. ــی می مانن ــان باق ــود در منصبش ــر خ عم

ابعاد جدیدی از استعفای حریری
پایــگاه خبــری جیــو بــه اســتعفای ناگهانــی ســعد 
حریــری پرداختــه و می نویســد کــه حریــری 
ــام  ــه انج ــور ب ــعودی مجب ــات س ــوی مقام از س
ــی  ــر وقت ــوم نوامب ــت.  روز س ــده اس ــن کار ش ای
هواپیمــای ســعد حریــری در ریــاض فــرود آمــد، 
هیــچ یــک از مقامــات عربســتان به اســتقبال وی 
نیامدنــد، تلفــن همراهــش ضبــط شــد و روز بعــد 
مجبــور بــه اســتعفا شــد. عربســتان ســعودی بــه 
ــد از  ــری بای ــن نتیجــه رســیده کــه ســعد حری ای
ــه  ــی ب ــرا وی تمایل ــد؛ زی ــری کن ــدرت کناره گی ق

ــا حــزب هللا لبنــان نــدارد. مقابلــه ب

اتهام خنده دار دادستان بحرین 
به »شیخ علی سلمان«

»احمــد حمــادی«، دادســتان کل بحریــن، گفــت 
کــه بــه دســتور دادســتان عمومــی بحریــن 
ــن  ــی ســلمان و دو ت ــد شــیخ عل ــده جدی پرون
از اعضــای جمعیــت الوفــاق بــه نام هــای شــیخ 
»حســن ســلطان« و »علــی االســود« بــه اتهــام 
ــرنگونی  ــدف س ــا ه ــر ب ــرای قط ــی ب جاسوس
ــی  ــتانی جنای ــه دادس ــن ب ــم بحری ــام حاک نظ
ــه  ــه محاکم ــده و جلس ــاع داده ش ــن ارج بحری
آنــان در تاریــخ 27 نوامبــر ) ۶ آذر( برگــزار 

ــد شــد. خواه

بین الملل



فناوری
عکاسیازستارگانبدونسهپایه

عکاســی نجومــی معمــواًل بــه تجهیــزات ویــژه ای نیاز 
ــک مــدل  ــه  ی ــا ارائ ــار ب ــن ب ــوس ای ــا اولمپ دارد، ام
ــوان  ــه بت ــت ک ــرده اس ــم ک ــی فراه ــد، امکانات جدی
ــه  ــه پایه ب ــه س ــاز ب ــدون نی ــتی و ب ــورت دس به ص

ــت.  ــی پرداخ عکاســی نجوم
وقتــی بحــث لرزش گیــری تصویــر مطــرح می شــود، 
 Olympus OM-D E-M1 ــر از ــه ای بهت ــچ گزین هی
 Mark II نخواهــد بــود. یــک عــکاس اخیــرًا بــه ایــن

پنــج  اپتیــکال  لرزش گیــر  رســیده کــه  نتیجــه 
محــوری ایــن دوربیــن بــه انــدازه ای مناســب اســت 
کــه می توانیــد بــا ایــن غــول به صــورت دســتی از راه 

ــد.  شــیری، عکــس بگیری
را   Mark II  OM-D E-M1 مــدل  اولمپــوس 
ــزی  ــات چی ــر امکان ــرده و از نظ ــه ک ــص ارائ بی نق

بــرای آن کــم نگذاشــته اســت. 
دوربیــن  ایــن  اســتاپ   ۶.۵ تصویــر  لرزش گیــر 
ــرود(  ــه کار ب ــز Olympus ب ــا لن ــراه ب ــی هم )وقت
حرکــت  وجــود  دلیــل  بــه  و  تئــوری  لحــاظ  از 
ــری  ــوان لرزش گی ــر ت ــه حداکث ــن ب ــی زمی  چرخش
رســیده اســت. حتــی بــدون لنــز Oly از لرزش گیری 
ــه   ــرد. تجرب ــد ب ــره خواهی ــتاپ به ــکال ۵.۵ اس اپتی
به صــورت  راه شــیری  ثبــت  و  نجومــی  عکاســی 
ــون از کســی نشــنیده باشــید  دســتی را شــاید تاکن
ــت. ــر اس ــن کار امکان پذی ــن ای ــن دوربی ــا ای ــا ب ام

حذفاپلیکیشنهایسیستمی
اندروید

حــذف  بــرای  برنامــه ای   Uninstall Master
ــل روی  ــه از قب ــت ک ــتمی اس ــن های سیس اپلیکیش
ــکان  ــادی ام ــت ع گوشــی نصــب هســتند و در حال

ــدارد. ــود ن ــا وج ــذف آن ه ح
زمینــه ی  در  اپلیکیشــنی   Uninstall Master
مدیریــت اپلیکیشــن ها اســت کــه به محــض اجــرای 
ــای نصب شــده  ــام برنامه ه ــل از تم آن، لیســتی کام
ــد  ــما می توانی ــد و ش ــش می ده ــی را نمای در گوش
بــه کمــک آن، اپلیکیشــن هایی را کــه نیــازی بــه 
آن هــا نداریــد، حــذف کنیــد. در حالــت عــادی بــرای 
ــات و  ــش تنظیم ــه بخ ــد ب ــن ها بای ــذف اپلیکیش ح
وارد  به نوبــت  و  برویــد   Application Manager
صفحــه  آن ها شــوید و گزینــه ی Uninstall را انتخاب 
کنیــد. امــا بــا کمــک ایــن اپلیکیشــن قــادر خواهیــد 
ــد.  ــا کنی ــذف برنامه ه ــه ح ــدام ب ــریع تر اق ــود س ب
محیــط کاربــری این اپلیکیشــن بســیار ســبک اســت 
ــدی  ــن کن ــا کوچک تری ــرای آن ب ــه در اج به طوری ک

ســرعتی مواجــه نخواهیــد شــد. 
کار بــا Uninstall Master بســیار ســاده اســت 
و  اضافــه  گزینــه   یــا  تنظیمــات  هیچ گونــه  و 
گیج کننــده ای در آن وجــود نــدارد و حتــی اگــر 
ــی نداشــته باشــید،  ــن برنامه های ــا چنی ــه  کار ب تجرب
کنیــد.  اســتفاده  آن  از  می توانیــد  به راحتــی 
امــکان حــذف یک جــای اپلیکیشــن ها از دیگــر 
ــه همــراه ســایر  ــه ب ــه اســت ک ــن برنام ــات ای امکان
امکانــات آن، یــک اپلیکیشــن کامــل بــه وجــود 
می آورنــد. Uninstall Master قــادر بــه پاک کــردن 
ــود. شــما  ــز خواهــد ب اپلیکیشــن های سیســتمی نی
در ایــن برنامــه قــادر بــه حــذف اپلیکیشــن های 
غیــر  اکثــرًا  هســتید کــه  پیش فــرض گوشــی 
ضــروری هســتند و کاری جــز اشــغال فضــای گوشــی 

نمی دهنــد. انجــام 

اخبار اقتصادی
مدلاینترنتغیرحجمی

تصویبشد
و  ارتباطــات  وزیــر  آبــان(   21( یکشــنبه  روز 
ــه  ــی در صفح ــال مطلب ــا ارس ــات ب ــاوری اطالع فن
اینســتاگرام خــود از تصویــب مــدل غیرحجمــی 
تعرفــه ســرویس های ثابــت اینترنــت خبــر داد. 
و  ارتباطــات  وزیــر  آذری جهرمــی   محمدجــواد 
ــه انجــام مطالعــات  ــا اشــاره ب ــاوری اطالعــات  ب فن
اقتصــادی و مذاکــرات بــا اپراتورهــا و همچنیــن 
جمــع بنــدی نظــرات کاربــران، در صفحه اینســتاگرام 
ــه  ــان 1۳۹۶( در جلس ــروز )21 آب ــت: ام ــود نوش خ
کمیســیون تنظیــم مقــررات، مــدل غیرحجمــی 
ــید.  ــب رس ــه تصوی ــت ب ــرویس های ثاب ــه س تعرف
ــن طــرح  ــات و نحــوه اجــرای ای ــه جزئی ــه ب  او البت
ــن طــرح  ــات ای ــه جزئی ــت ک ــا گف ــرد، ام اشــاره نک
طــی دو روز آینــده بــه اطــالع عمــوم خواهــد رســید. 
غیرحجمــی کــردن تعرفــه اینترنــت ثابت در کشــور از 
ــرای  ــزرگ محمدجــواد آذری جهرمــی ب وعده هــای ب
ــود  ــات ب ــاوری اطالع ــات و فن ــدی وزارت ارتباط تص

ــن اســت.  ــرًا در حــال تحقق یافت ــه ظاه ک
در ایــن طــرح ظاهــرًا قــرار اســت تــا مــدل محاســبه 
ــر  ــی کــه ب ــت از مــدل فعل ــت ثاب هزینه هــای اینترن
مبنــای میــزان حجــم مصــرف شــده اســت بــه مــدل 
غیرحجمــی و مبتنــی بــر ســرعت باالتــر تغییــر یابــد.

احتمالافزایشقیمتلوازمخانگی
ازماهآینده

تولیدکننــدگان  صنفــی  انجمــن  ســخن گوی 
ــن  ــت ای ــش قیم ــال افزای ــی از احتم ــوازم خانگ ل
محصــوالت پــس از اتمــام مــاه صفــر خبــر داد. 
ــش  ــه افزای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوی ب ــا غزن حمیدرض
ــه  ــواد اولی ــت م ــش قیم ــب افزای ــت ارز موج قیم
شــده و نیــز قیمــت مــواد داخلــی بــه دلیــل افزایــش 
 قیمــت فــوالد و پتروشــیمی بــاال رفتــه اســت، 
اظهــار کــرد: تصــور بــر ایــن اســت کــه بــه دلیــل ایــن 
ــوازم خانگــی بعــد از مــاه صفــر  ــرات قیمــت ل تغیی

افزایــش یابــد. 
وی ادامــه داد: مــواد اولیــه داخلــی بــه دلیــل 
افزایــش پنــج تــا 2۰ درصــدی فــوالد و پتروشــیمی ها 
ــازار ارز نیــز  افزایــش یافتــه و تحــوالت قیمتــی در ب
ــی  ــه واردات ــواد اولی ــت م ــر قیم ــم ب ــور حت ــه ط ب
ــن  ــر ای ــالوه ب ــوی، ع ــه غزن ــه گفت ــذار اســت. ب اثرگ
ــه  ــواد اولی ــز م ــت نی ــه دول ــته ب ــرکت های وابس ش
مــورد نیــاز تولیــد لوازم خانگــی را گــران کرده انــد کــه 

ــت. ــذار اس ــا تاثیرگ ــر قیمت ه ــئله ب ــن مس همی

ردپایبیتکوین
درمعامالتایرانیها

بیت کوین هــا اگرچــه هنــوز هــم بــه عنــوان ارزهــای 
ــا از ســوی تمامــی بانک هــای  ــه در دنی ــل معامل قاب
ــه  ــا ب ــده اند، ام ــناخته نش ــمیت ش ــه رس ــزی ب مرک
هرحــال تــا ایــن جــای کار هــم جــای خــود را میــان 
ــد  ــر چن ــد، ه ــاز کرده ان ــران ب ــیاری از معامله گ بس
هنــوز حجــم باالیــی از آن هــا در بــازار قابــل معاملــه 
 نیســت و بــرای خریدهــای کالن نمی تــوان روی 

آن ها حساب کرد. 
نشــان  مهــر،  خبرنــگار  میدانــی  بررســی های 
مجــازی  فضــای  در  برخــی  اکنــون  می دهــد: 
ــغ  ــز تبلی ــا و نی ــد بیت کوین ه ــه رواج خری ــدام ب اق
ــد.  ــا می کنن ــن خریده ــا ای ــط ب ــای مرتب پاداش ه
و  هســتند  فارســی زبان  کامــاًل  ســایت ها  ایــن 
تــالش دارنــد تــا مــردم را جــذب خریــد ایــن بیــت 

کوین هــا بــا ســودهای ۴۰ درصــدی کننــد.

غالمحسین کریمیان
کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
Gh.Karimian@eskimia.ir

غیر مجــاز  مالــی  مؤسســات  معضــل 
بیشــتر مربــوط بــه ســال های دهــه 1۳7۰ 
هجــری شمســی می شــود، در آن ســال ها 
راه انــدازی  متقاضیــان  بــه  تعــاون  وزارت 
ــرای  ــا ب ــی داد ت ــوز م ــار مج ــای اعتب تعاونی ه
ــه  ــدود ب ــی مح ــی و پول ــات مال ــه خدم ارائ
اعضــای خــود تعاونی هایــی را  راه انــدازی 
ــد کــه ایــن شــبیه همــان ســنت دیریــن  کنن
ــای  ــه صندوق ه ــبیه ب ــزی ش ــالمی و چی اس
فعــال  ایــران  تمامــی  در  قرض الحســنه 
و  صندوق هــا  ایــن  زمانــی کــه  تــا  بــود 
تعاونی هــای اعتبــاری بــه ارائــه خدماتــی 
 ســاده در محــدوده افــراد و اعضــای خــود 
متعهــد بودنــد، مشــکالت چندانــی وجــود 
ایــن  فعالیــت  دوره ای  از  امــا  نداشــت 
مؤسســات پولــی و اعتبــاری یــا صندوق هــای 
بــا  را  فعالیت هایــی  دیگــر  قرض الحســنه 
ــه  ــد و ب ــامل نمی ش ــا ش ــه آن ه ــداف اولی اه
حوزه هــای  در  ســرمایه گذاری  بــه  تدریــج 
مختلــف هماننــد پرداخــت ســود به ســپرده ها 
و خدمــات پولــی و مالــی بــه افــرادی خــارج 
ــن  ــه ای ــد ک ــود روی آوردن ــوزه اعضــای خ از ح
عمــل بــه اصطــالح اقتصــادی، خلــق پــول نــام 
ــزی  ــک مرک ــد توســط بان دارد و مجــوز آن بای
صادر شــود و ضوابــط و شــرایط آن را بپذیرنــد و 
 تحــت آن شــرایط بــه ایــن عمــل دســت بزنند.

آن گونــه کــه طهماســب مظاهــری، رئیس کل 
اســبق بانــک مرکــزی، اعــالم کــرده اســت در 

دوره دولــت نهــم بــه ایــن مؤسســات پولــی 
و تعاونی هــای اعتبــاری آســان گیری هایی 
شــده اســت و بــا آنهــا مــدارا شــده اســت و 

نرمــش نشــان داده انــد.
7هزارموسسهاعتباری

بدونمجوز
در زمانــی کــه دولــت در ســال 1۳۹2 شــروع 
بــه کار کــرد تعــداد مؤسســات اعتبــاری 
ــه بیــش از 7 هــزار موسســه  ــدون مجــوز ب ب
رســید. هرچنــد کــه آمارهــای رســمی رئیــس 
ــداد و  ــن اع ــا ای ــت ب ــزی وق ــک مرک کل بان

ارقــام تفاوت هایــی داشــت. 
ایــن آمــار را محمــود بهمنــی رئیــس کل 
نهــم در  بانــک مرکــزی در دوران دولــت 
ــت  ــرده اس ــه ک ــی ارائ ــوی تلویزیون گفت وگ
ــیاری  ــاری بس ــی اعتب ــا از 17۰۰ تعاون ــه م ک
ــی  ــی باق ــا 1۴ تعاون ــم و تنه ــل  کردی را منح

ــت.  ــده اس مان

رئیــس کل بانــک مرکــزی چندی پیــش آمار 
ــال ها را  ــات در آن س ــن مؤسس ــرد ای عملک
 این گونــه اعــالم کــرد کــه در ســال ۹2 حــدود 
بــازار  در  نقدینگــی  گــردش  از  2۵ درصــد 
بانــک  نظــارت  از  خــارج  کشــور  مالــی 
 مرکــزی توســط مؤسســات غیــر مجــاز، 
انجــام شــده اســت و اکنــون ایــن مقــدار بــه 
ــز  ــد نی ــی بع 8 درصــد رســیده اســت و مدت
ــات  ــن مؤسس ــان ای ــیف از پای ــی هللا س ول
مــردم  توصیه کــرد کــه  و  ســخن  گفــت 
ســراغ چنیــن موسســاتی نرونــد و گــول 
ــرا  ــد. چ ــاال را نخورن ــود ب ــای س ــن نرخ ه ای
کــه نــرخ ســود بــاال یعنــی ریســک باالتــر و 
ــه ایــن اســت  بانــک مرکــزی االن مفتخــر ب
ــه  ــر موسس ــه دیگ ــد ک ــد بگوی ــه می توان ک

غیر مجــازی در کشــور نداریــم. 
ــه  ــا ب ــب نی ــی طی ــز عل ــل نی ــت قب در  دول
ســپرده گذاران هشــدار داده بــود کــه بــه ایــن 

ــد. ــاد نکنن مؤسســات اعتم
سودجوییسپردهگذاران

ــا  ــای آن شــده ت ــون مبن همــان هشــدارها اکن
محمــد باقــر الفت، معــاون رئیس قــوه قضاییه 
ــاز و  ــر مج ــات غی ــذاران مؤسس ــپرده گ ــه س ب
ــاره  ــده اند اش ــار ش ــه آن دچ ــه ب ــی ک وضعیت
ــد ایــن ســپرده گذاران ســودجویی  ــد و بگوی کن
کرده انــد و امــروز بایــد ضــرر ســودجویی خــود 

ــد.  را بدهن
 ولی اله ســیف، رئیس کل بانک مرکزی از پایان

پرونــده مؤسســات غیر مجــاز  بسته شــدن 
ــت.  ــه اس ــخن گفت س

تجمع هــای اعتراضــی ایــن ســپرده گذاران 
نشــان می دهــد کــه هنــوز ایــن پرونــده بــاز  و 
آن هــا بازپرداخــت ســپرده های خــود را بــدون 

ــد.  ــه می کنن فــوت وقــت مطالب
نقــش  اینکــه بخواهیــم در مــورد  بــدون 
ســپرده گذاران قضاوتــی داشــته باشــیم،  ایــن 
نکتــه را بایــد در نظــر گرفت کــه ســپرده گذاران 
نیــز توانایــی تحلیــل مالــی را ندارنــد و در مورد 
ــده  ــخیص آین ــی تش ــا توانای ــت آن ه وضعی
ــود  ــه س ــتباه و وسوس ــار اش ــد و دچ را ندارن

بیشــتر می شــوند. 
بازپرداخــت  نقــش  مرکــزی  بانک هــای 
ســپرده ها را بــر عهــده ندارنــد و اصــوالً در 
کشــورهای مختلــف بانــک مرکــزی مرتبــط با 
ورشکســتگی بانک هــا نیســت و اگــر بانک هــا 
هــم دچــار ورشکســتگی شــوند، پرداخــت پول 
ــده مؤسســات  ــر عه ــوالً ب ســپرده گذاران معم
بیمــه ای اســت  و در ایــران نیــز ایــن نــوع بیمه 
وجــود دارد کــه البتــه بــرای بازپرداخــت پــول 
 ســپرده گذاران یــک ســقف مشــخصی تعیین 

می شود. 

دبیــر کل بانــک مرکــزی نیــز چنــدی پیــش 
از محدودیــت و موانــع عملکــردی بانــک 
مرکــزی در قبــال ایــن مؤسســات غیــر مجــاز 

ــود.  ــه ب ســخن گفت
ــه  ــت: ریش ــوان گف ــدی می ت ــک جمع بن در ی
ــًا  ــاز عمدت ــی غیرمج ــات مال ــاد مؤسس ایج
ــردم  ــتقبال م ــتر و اس ــود بیش ــت س پرداخ
ــود   ــه باوج ــود ک ــا ب ــپرده گذاری در آن ه از س
ــانی  ــًا اطالع رس ــزی مرتب ــک مرک ــه بان اینک
ــرای اطــالع از مؤسســات مجــاز،  ــه ب کــرد ک
دســتگاه  ایــن  اطالع رســانی  پایــگاه  بــه 
مراجعــه شــود، امــا مــردم بــه ایــن هشــدارها 
ــوز  ــات دارای مج ــرده و در مؤسس ــه نک توج
ســپرده گذاری نکــرده، بلکــه پــول خــود را بــه 
دســت غیرمجازهــا ســپردند و ســود بیشــتر 
باعــث شــد کــه از ایــن مؤسســات غیرمجــاز 

ــد.  اســتقبال کنن
بــه نظــر می رســد نظــام بانکــی وظیفــه دارد 
ــام  ــن نظ ــتر قوانی ــازی بیش ــا شفاف س ــا ب ت
بانکــی و اطالعــات مؤسســات غیــر مجــاز از 

ایــن گونــه مشــکالت جلوگیــری کنــد.

ــل  ــپرده را در مقاب ــود س ــرخ س ــر ن ــی اگ ــا حت بانک ه
ارقــام کالن هــم بــاال نبرنــد و خــود را پای بنــد بــه 
قانــون نشــان دهنــد، می داننــد کــه چگونــه بایــد 

بخش نامــه بانــک مرکــزی را دور بزننــد. 
ــران  ــزارش ای ــه گ ــک! ب ــتفاده از تلفن بان ــا اس ــی ب حت
زدن  دور  بــرای  تــازه ای  راهــکار  بانک هــا  جیــب، 
ــدا  ــد پی ــر از 1۵ درص ــود باالت ــت س ــت پرداخ ممنوعی

کرده انــد. 
ــاب  ــه حس ــغ ب ــردن مبل ــرای اضافه ک ــه ب ــوری ک به ط
ــی از  ــد، یک ــاال دارن ــه ب ــد ب ــود 2۰ درص ــه س ــی ک قبل
بانک هــا بــه مشــتریان خــود در هنــگام مراجعــه اعــالم 
را  ایــن کار  تلفن بانــک  از طریــق  کــرده، می تواننــد 
ــه ایــن حســاب جابه جــا  انجــام داده و پــول خــود را ب

ــد.  کنن

ــزی،  ــک مرک ــه بان ــه بخش نام ــه ب ــا توج ــه ب ــرا ک چ
ــی را  ــدت قبل ــاب بلندم ــه حس ــز ب ــکان واری ــک ام بان
 نخواهــد داشــت، امــا اگــر از طــرف تلفن بانــک ایــن کار 
انجــام شــود، هــم پــول واریــز شــده و هــم اینکــه بانــک 

بــه طــور مســتقیم ایــن کار را انجــام نداده اســت! 
ایــن در حالــی اســت کــه اخیــرًا رئیــس کل بانــک 
مرکــزی از رویــه بانک هــا در اجــرای بخش نامــه ســود، 
ابــراز رضایــت کــرده و تنهــا از نحــوه اداره صندوق هــای 

بــود.  بانک هــا گله منــد  در  ســرمایه گذاری 
در  ســود  نــرخ  اصــالح  بــا  تأکید داشــت:  ســیف، 
صندوق هــا در مجمــوع شــرایط مناســبت تری بــرای 
ــد  ــم خواه ــز فراه ــهیالت نی ــود تس ــرخ س ــش ن کاه
شــد. امــا بــه هــر حــال بانک هــا بــه مــرور وارد ایجــاد 

راهکارهایــی بــرای جــذب منابــع شــده اند.

ــاورزی  ــوالت کش ــادرات محص ــی ص ــر هماهنگ ــر کل دفت مدی
ــش 7۹  ــارت از کاه ــعه تج ــازمان توس ــی س ــع تبدیل و صنای
درصــدی صــادرات ارزشــی ســیب در شــش ماهــه اول ســال 
جــاری خبــر داد. محمــود بــازاری،  در پاســخ بــه ایــن ســؤال 
کــه بــا توجــه بــه حجــم بــاالی ســیبی کــه اکنــون تولیــد شــده 
ــود.  ــون می ش ــی مدف ــده و گاه حت ــرف باقی مان ــدون مص و ب
چــرا امــکان صــادرات آن فراهــم نمی شــود؟گفت: امســال در 
ــی  ــی مواجــه شــدیم و حت ــت پرمحصول ــا حال ــه ب ــن زمین ای
ــه نماینــدگان مجلــس کــه ایــن ســؤال را مطــرح  در پاســخ ب
ــی  ــن محصــول اقدام ــرای صــادرات ای ــرا ب ــه چ ــد ک می کردن
نمی شــود؟ توضیــح دادیــم کــه ذائقــه مصرف کننــده خارجــی 
در مباحــث صادراتــی امــری مهــم اســت کــه بــر اســاس ایــن 
ذائقــه الزم اســت کیفیــت و ظاهــر محصــول صادراتــی مــورد 

توجــه قــرار گیــرد. 

ــیار  ــی بس ــا رقبای ــرای م ــادرات ب ــوزه ص ــه داد: در ح وی ادام
ــیار  ــی بس ــم بازاریاب ــواًل مکانیس ــه معم ــود دارد ک ــدی وج ج
ــه  ــد ک ــرار می دهن ــه ق ــورد توج ــی را م ــد و مباحث ــوی دارن ق
ــرار  ــه ق ــورد توج ــر م ــا کمت ــدگان م ــوی صادرکنن ــاید از س ش
گیــرد. بــه عنــوان مثــال در حــوزه بســته بندی دقت نظــر 
خوبــی از ســوی آن هــا صــورت می گیــرد و اســتانداردهای 

ــود دارد.  ــا وج ــی آن ه ــوالت صادرات ــرای محص ــی ب باالی
محصــوالت  صــادرات  هماهنگــی  دفتــر  کل  مدیــر 
قیمــت  بحــث  همچنیــن  تبدیلــی  صنایــع  و   کشــاورزی 
ــازار  تمــام  شــده کاال را از موضوعــات مهمــی دانســت کــه در ب

ــزا دارد. ــری به س ــازار تأثی ــن ب ــت در ای ــی و رقاب صادرات
وی گفــت: اکنــون بــرای رســیدن محصــوالت از تولیدکننــده بــه 
ــه موجــب  ــددی وجــود دارد ک ــده،  واســطه های متع صادرکنن

می شــود قیمــت تمــام  شــده کاال بــه مراتــب باالتــر بــرود.

 ۱۰.۶  ۲۷۸ درصد،  افزایش قیمت یورو ۱۲ 
در سال جاری

هزار میلیارد ریال، حجم چک 
مبادله شده در پایتخت

 درصد، افزایش صادرات 
مواد غذایی

یــورو  هــر  قیمــت  جــاری،  ســال  نخســت  نیمــه   در 
حدود ۱۰.۶ درصد رشد را نشان می دهد.

در شــهریور مــاه ســال جــاری، در اســتان تهــران حــدود ۲.۷ 
میلیــون فقــره چــک بــه مبلغــی حــدود ۲۷۸ هــزار میلیــارد 

ــال وصــول شــد. ری

در ۶ ماهــه امســال صــادرات محصــوالت صنایــع غذایــی 
۱۲ درصــد  پارســال  مشــابه  مــدت  بــا  مقایســه  در  ایــران 

نشــان  می دهــد. افزایــش 
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،،
این آمار را محمود بهمنی رئیس کل 
بانــک مرکــزی در دوران دولت نهم در 
کــرده  ارائــه  تلویزیونــی  گفت وگــوی 
اســت کــه مــا از ۱۷۰۰ تعاونــی اعتباری 
بســیاری را منحــل  کردیــم و تنهــا ۱4 

تعاونــی باقــی مانــده اســت. 

مجوزهــای  مقــررات،  مدیــرکل 
بانکــی و مبــارزه بــا پولشــویی بانــک 
مرکــزی، گفــت: دســتورالعمل بســتن 
بانک هــا  در  راکــد  حســاب های 
می شــود.  اجرایــی  آذر  اول  از 
افــزود:  ارجمندنــژاد  عبدالمهــدی 
کل  در  راکــد  حســاب های  مبلــغ 
شــبکه بانکــی  هشــت هــزار میلیــارد 
ریــال اســت کــه البتــه در برخــی 
از بانک هــا صفــر و در برخــی هــم 
اســت.  زیــاد  راکــد  حســاب های 

وی ادامــه داد: حســاب راکــد بــه حســاب ســپرده ای گفتــه 
می شــود کــه نــزد یکــی از بانک هــا یــا مؤسســات حــدود دو ســال 
بــدون گــردش باقی مانــده و مبلــغ آن دو میلیــون تومــان یــا کمتــر 

اســت. 
ــویی  ــا پولش ــارزه ب ــی و مب ــای بانک ــررات، مجوزه ــر کل مق مدی
ــغ از شــبکه بانکــی،  ــن مبال ــردن ای ــزی گفــت: خارج ک ــک مرک بان
خارج کــردن آن هــا از بالتکلیفــی اســت. چــون ایــن وجــوه منشــاء 
پرســش های زیــادی اســت و امــکان بــروز فســاد یــا ضایــع شــدن 

ــا پولشــویی وجــود دارد.  حقــوق افــراد ی
وی ادامــه داد: بانــک مرکــزی با ابــالغ این دســتورالعمل تالش کرده 
 اســت عــالوه بــر اینکــه حســاب ها را از بالتکلیفــی خــارج می کنــد، 

وحدت رویه ای نیز بین بانک ها برقرار کند. 
ارجمندنــژاد افــزود: نگهــداری ایــن حســاب های راکــد بــرای 
بانک هــا هزینــه دارد و بانــک نمی دانــد ایــن پول هــا را تحــت چــه 

ــد.  ــد نگهــداری کن ــی بای عناوین

مجوزهــای  مقــررات،  مدیــرکل 
پولشــویی  بــا  مبــارزه  و  بانکــی 
ایــن  داد:  ادامــه  مرکــزی  بانــک 
اقــدام بــرای ارتقــای شــفافیت در 
در  مــرداد   17 کــه  بانک هاســت 
شــورای پــول و اعتبــار تصویــب و 
ــده  ــالغ ش ــا اب ــه بانک ه ــرداد ب ۳۰ م
بانک هــا در  آذر  اول  از  و   اســت 

ــکلی  ــچ مش ــود و هی ــی می ش اجرای
بــرای مــردم ایجــاد نمی کنــد. وی 
افــزود: بــا ایــن اقــدام مــردم انگیــزه پیــدا می کننــد حســاب های 
خــود را کــه اســتفاده چندانــی از آن هــا نمی کننــد، ببندنــد یــا آنهــا 

ــد.  ــر کنن را منظم ت
ــدون  ــنه ب ــرض الحس ــپرده ق ــاب های س ــت: حس ــژاد گف ارجمندن
ــپرده  ــاب های س ــال، حس ــه س ــل س ــرای حداق ــی ب ــردش مال گ
قــرض الحســنه جــاری بــدون گــردش مالــی از طریــق ارائــه 
ــرای حداقــل یــک ســال، حســاب ســپرده  ــن برگــه چــک ب آخری
ــاه مــدت عــادی بــدون گــردش مالــی بــرای  ســرمایه گــذاری کوت

ــود.  ــون می ش ــن قان ــمول ای ــال، مش ــل دو س حداق
مدیــرکل مقــررات، مجوزهــای بانکــی و مبــارزه بــا پولشــویی بانــک 
ــاب  ــان حس ــا صاحب ــد ب ــا موظف ان ــدا بانکه ــت: ابت ــزی گف مرک
تمــاس بگیرنــد و از آنهــا بخواهنــد بــرای تعییــن تکلیــف حســاب 
خــود اقــدام کننــد و اگــر صاحــب حســاب را پیــدا نکننــد یــا بعــد 
از اطــالع رســانی، خــود شــخص اقدامــی نکــرد بعــد از یــک مدتــی 
بانــک می توانــد آن حســاب را بــه حســاب های بالتکلیــف منتقــل 

کنــد.

محدودیت هــای  کــه  حالــی  در 
صــادرات ســیمان به عــراق ادامــه دارد 
و اخیــرًا محدودیت هــای صــادرات 
ــده  ــه ش ــه آن اضاف ــم ب ــات ه لبنی
اســت، دبیــر انجمــن کارفرمایــان 
صنعــت ســیمان معتقــد اســت بیش 
از اینکــه ایــن تصمیمــات دولــت 
عــراق سیاســی باشــد،  به خاطــر 
منافــع ملــی ایــن کشــور اســت و بــا 
وجــود رایزنی هــا و وعده هــا بــرای 

ــه  ــزی دســت ســیمان کاران را نگرفت ــوز چی ــن مشــکل هن حــل ای
ــت.  اس

ــن  ــی از جدی تری ــراق یک ــه ع ــی ک ــنا، در حال ــزارش ایس ــه گ ب
مقاصــد صــادرات ســیمان ایــران بــود، در ســال های گذشــته ایــن 
کشــور بــه دنبــال دامپینــگ صادرکننــدگان ســیمان ایــران بــه عراق 
ــراق از  ــی ع ــی و سیاســت های حمایت ــد داخل ــازاد تولی ــر م بخاط
صنعــت ســیمان ایــن کشــور، ســیمان صادراتــی ایــران بــه عــراق 
ــا  ــن تعرفه ه ــرد و ای ــه ک ــش از 1۰۰ درصــد مشــمول تعرف ــا بی  را ت
 هم چنــان پــا بر جاســت. ایــن تعرفه گــذاری در حالــی اتفــاق 
ــن  ــون ت ــدود 2۰ میلی ــاالنه ح ــیمان س ــرف س ــه مص ــد ک می افت
ــق  ــازی مناط ــر بازس ــه خاط ــود ب ــی می ش ــه پیش بین ــت ک اس
ــر  ــراق در نظ ــه ع ــد. البت ــش پیدا کن ــدار افزای ــن مق ــگ زده ای جن
ــت  ــورد حمای ــیمان م ــت س ــود را در صنع ــدگان خ  دارد تولیدکنن
ــی  ــیمان، محدودیت ــالف س ــر خ ــل ب ــن دلی ــه همی ــد ب ــرار ده ق
 بــرای واردات کلینکــر بــه عنــوان مــاده اولیــه ســیمان قائــل نشــده

است. 

ــر انجمــن  عبدالرضــا شــیخان - دبی
کارفرمایــان صنعــت ســیمان- در 
ــی از  ــت: یک ــنا گف ــه ایس ــاره ب این ب
ــراق  ــه ع ــه ب ــی ک ــوالت اساس محص
صــادر می شــد و عــراق نیــز بــه طــور 
اســتراتژیک بــه آن نیــاز داشــت، 
ســیمان بــود کــه دولــت ایــن کشــور 
در پــی تقویــت تولیــد داخلــی خــود 
تعرفــه ســیمان را باالبــرد و افزایــش 
قیمــت ســیمان را در عــراق  پذیرفــت 

ــد.  ــاد اشــتغال کن ــوزه ایج ــن ح ــا در ای ت
ــرای  ــدی ب ــه ۴۰ درص ــع تعرف ــه وض ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
ــه  ــن کشــور،  اضاف ــت ای ــه عــراق توســط دول ــات ب صــادرات لبنی
کــرد: برخــی ایــن محدودیت هــای صادراتــی را کــه چنــدی پیــش 
ــر  ــرات اخی ــر مذاک ــه خاط ــود، ب ــم ب ــات ه شــامل صــادرات لبنی
العبــادی بــا عربســتان،  تحلیــل می کننــد کــه البتــه مــن اعتقــاد  
دارم ایــن سیاســت ها بیــش از اینکــه سیاســی باشــد، مرتبــط بــا 

منافــع ملــی عــراق اســت. 
ــان صنعــت ســیمان در خصــوص وام هــای  ــر انجمــن کارفرمای دبی
توســعه صنایــع معدنــی و وام 1.۵ میلیــارد دالری صنــدوق توســعه 
ملــی اظهــار کــرد: گرچــه صحبت هایــی از وام 1۰ هزار میلیــارد تومانی 
بــرای توســعه صنایــع کوچــک و متوســط شــده اســت و همچنیــن 
 اظهاراتــی دربــاره تســهیالت 1.۵ میلیــارد دالری صندوق توســعه ملی 
ــیمان کاران  ــت س ــزی دس ــوز چی ــا هن ــت ام ــه اس ــورت گرفت ص
ــفاهی  ــار ش ــرف و اظه ــد ح ــد در ح ــر می رس ــه نظ ــه و ب  را نگرفت

باقی مانده است.

وعده ها دست سیمان کاران را نگرفتبسته شدن حساب های بانکی راکد از اول آذر

ایستکول
شــرکت صنعتــی تکران مبــرد، )تأســیس 1۳۵۶( دارای چهــل ســال ســابقه در تولیــد محصــوالت 
ســردکننده صنعتــی و تجــاری اســت. ایــن شــرکت از اواخــر دهــه هفتــاد شمســی بــه طــور 
ایســتکول  فــوت   ۵ و   ۳ کوچــک  ســایز  یخچال هــای  انبــوه  تولیــد  بــه  اقــدام  تخصصــی 
ایــران  بــازار  صــدر  در  توانســت  فوق العــاده،   کیفیــت  ارائــه  و  ســابقه  ایجــاد  بــا  و   نمــود 

قرار گیرد. 
ــرد  ــی تکران مب ــرکت صنعت ــه ش ــق ب ــی متعل ــده بین الملل ــت ش ــاری ثب ــت تج ــک عالم ــتکول ی ایس
می باشــد کــه بخشــی از محصــوالت آن تولیــد داخــل کشــور بــوده و بخــش دیگــر بــه صــورت مونتــاژی 
ــی  ــوالت داخل ــه محص ــود. کلی ــن می ش ــف تأمی ــورهای مختل ــت از کش ــا کیفی ــی ب ــات واردات از قطع
ــه  ــتاندارد اتحادی ــاژی دارای اس ــی و مونت ــوالت واردات ــام محص ــتاندارد و تم ــر اس ــتکول دارای مه ایس
اروپــا و مــورد قبــول موسســه اســتاندارد ایــران می باشــند. همچنیــن تمامــی محصــوالت ایســتکول بــا 
گارانتــی شــرکت تکران مبــرد و بــا اتــکا بــه ۳ دهــه خدمــات پــس از فــروش در سراســر کشــور عرضــه 
می شــوند همچنیــن بــا هــدف نظــارت بــر عملکــرد نماینــدگان، آرایــه  یک پارچــه  خدمــات و پاســخ گویی 
در کوتاه تریــن زمــان، پذیــرش کلیــه  خدمــات ایســتکول در سراســر کشــور )شــامل مشــکالت فنــی یــا 

ــرد. ــر مرکــزی خدمــات مشــتریان انجــام می پذی ــق دفت خدمــات نصــب( از طری

تولید ملی

ریشهیابیمشکالتایجادشدهتوسطمؤسساتمالیغیرمجاز

به خاطر یک مشت تومان

افت ۸۰ درصدی صادرات سیبدور زدن سود بانکی با تلفن بانک

کارآمدتریــن  از  یکــی  پایــه  بیمــه 
بیمــه  صنــدوق  حمایتــی  سیاســت های 
ــوع  ــان وق ــدگان در زم کشــاورزی از تولید کنن

می باشــد.  فاجعه بــار  حــوادث 
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت شــعب 

ــان  ــان، پژم ــتان اصفه ــاورزی اس ــک کش بان
پزشــکی معــاون خدمــات بیمــه ای ایــن 
ــت:  مدیریــت بــا بیــان مطلــب فــوق، گف
در ســال زراعــی جــاری صنــدوق بیمــه 
بــا ابــالغ بیمــه پایــه کــه از ویژگی هــای 

مطلوبــی چــون کاهــش چشــمگیر حــق 
ــابقه  ــش بی س ــاورز، افزای ــهم کش ــه س بیم
افزایــش  همچنیــن  و  دولــت  کمــک 
ــت، ــوردار اس ــر برخ ــه گ ــد بیم ــر تعه  حداکث
 کوشــش شــده کــه خســارت های فاجعه بــار 

ازجملــه بیماری هــای ناشــناخته وقرنطینه ای 
دام  آلــوده  کانون هــای  معدوم ســازی  و 
ــزارع  ــه م ــدید ب ــارت های ش ــور  و خس وطی
گنــدم و باغــات ســیب، انگــور و پســته نیــز 

تحــت پوشــش بیمــه پایــه قــرار گیــرد. 

ــه  ــا توجــه ب ــار داشــت: ب ــن اظه وی همچنی
ــران  ــرای جب ــری ب ــع دیگ ــود منب ــدم وج ع
خســارت های فاجعه بــار در ســال زراعــی 
ــل  ــه دلی ــه ب ــی ک ــاهد بهره برداران ــاری ش ج
وقــوع خســارت شــدید از وادی تولیــد خــارج 
ــوالت  ــن محص ــش ای ــر بخ ــده اند در زی ش

نباشــیم.
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۱۱,۰۱۰ ریال 

  ریال عربستان 

۹,۸۶۰ ریال 

  رینگت مالزی 

۶,۲۲۰ ریال 

  یوان چین 

۴۷,۴۷۱ ریال 

  یورو 

۴۰,۷۷۴ ریال 

  دالر آمریکا 

۱۰,۸۰۰ ریال 

لیر ترکیه 

۱۱,۱۴۸ ریال  

  درهم امارات 



هشتبهشت
هدیه ای برای حرم حضرت ابوالفضل)ع(  
بانوان هنرمند اصفهانی، نخستین 

فرش اذان گوی جهان را می بافند
اذان گــو گفــت:  فــرش  بافــت  طــرح  مجــری 
نخســتین فــرش اذان گــوی جهــان بــه همــت بانوان 

ــود. ــه می ش ــال بافت ــان س ــا پای ــی ت اصفهان

داریــوش دادخــواه بــا اشــاره بــه اینکــه قــرار 
اســت ایــن فــرش بــه حــرم مطهــر حضــرت 
ابوالفضــل)ع( هدیــه شــود، افــزود: ایــن فــرش بــا 
ــر و 80  ــک مت ــانتیمتر در ی ــر و 30 س ــاد 2 مت ابع
ــش  ــم و منق ــرک و ابریش ــس ک ــانتیمتر از جن س
بــه گنبــد و گلدســته حــرم حضــرت ابوالفضــل)ع( 

ــت. اس
ــاچ  ــه اســتفاده از ســامانه ت ــا اشــاره ب ــواه ب دادخ
ــت  ــان باف ــا پای ــت: ب ــرش گف ــت ف در مراحــل باف
ــدای  ــر روی آن ص ــیدن ب ــت کش ــا دس ــرش، ب ف

اذان از فــرش پخــش می شــود. 
ایــن فــرش بــا ســه میلیــون گــره فــرش بــه پایــان 
می رســد و هــر گــره از ایــن فــرش بــه یــاد شــهدای 
دفــاع مقــدس و شــهدای مدافــع حــرم ثبــت و بــه 
همــراه شناســنامه ای بــا فهرســت خیــران بــه مــوزه 

حــرم حضــرت ابوالفضــل)ع( اهــدا می شــود.
دادخــواه بــا بیــان اینکــه 40 درصــداز مراحــل 
ــرش  ــن ف ــزود: ای ــیده، اف ــان رس ــه پای ــت ب باف
پیــش از اهــدا بــه حــرم حضــرت ابوالفضــل)ع( در 
نمایشــگاه های داخــل و خــارج از کشــور در معرض 
ــرای  دیــد قــرار می گیــرد و از درآمــد کسب شــده ب
اشــتغال زایی بانــوان سرپرســت خانــواده اســتفاده 

می شــود.

 طرح پیشگیری از شیوع شپش 
در مدارس اصفهان  

ــتان،  ــز و زمس ــل پایی ــپش در فص ــیوع ش ــا ش ب
طــرح پیشــگیری از آن در مــدارس و مهدهــای 

ــد. ــاز ش ــان آغ ــتان اصفه ــودک اس ک
کارشــناس مبــارزه بــا بیماری هــای واگیــر معاونــت 
ــان  ــرای درم ــت: ب ــان گف ــتان اصفه ــت اس بهداش
بیمــاری شــپش ابتــدا بایــد موهــا را بــا شــامپوی 
معمولــی تمیــز و بعــد موهــا را ده دقیقــه بــه 
ــا دو  ــک ت ــدار ی ــه مق ــن ب ــری متری ــامپوی پ ش
ــا آب  قاشــق مرباخــوری آغشــته کــرد و ســپس ب

ــت.   ــه شس ــرم 40 درج گ
خازنــی کارشــناس مبــارزه بــا بیماری هــای واگیــر 
ــن  ــزود: ای ــان اف ــت بهداشــت اســتان اصفه معاون
ــده؛  ــده ش ــنی دی ــای س ــه گروه ه ــاری در هم بیم
امــا در کــودکان مدرســه ای 5 تــا 14 ســاله شــیوع 

بیشــتری دارد. 
درمــان  موهــا،  شــانه زدن  بهداشــت،  رعایــت 
ــوده، پاک ســازی و تمیــز کــردن  به موقــع افــراد آل
وســایل شــخصی از طریــق جوشــاندن و اتوکردن از 
ــر بیمــاری شــپش اســت. راهکارهــای الزم در براب
بــه گفتــه وی تمــاس مســتقیم فــرد آلــوده بــا فــرد 
ــوده  ــیای آل ــا اش ــتقیم ب ــاس غیرمس ــالم و تم س
مثــل حولــه، شــانه، کاله، مقنعــه، لبــاس، ملحفــه، 
متــکا و اســباب بازی، از راه هــای انتقــال ایــن 

ــگل اســت. ان

 گسترش همکاری های 
اصفهان و اتریش

نخســت وزیر ســابق اتریــش در دیــدار بــا اســتاندار 
بــا  اتریــش  همکاری هــای  گفــت:  اصفهــان 
ــگری  ــت گردش ــعه صنع ــه توس ــان در زمین اصفه

می یابــد. گســترش 
آلفــرد گــوزن بائــور بــا اشــاره بــه اینکــه اتریــش و 
ــران از گذشــته مــراودات خوبــی در بخش هــای  ای
فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی داشــته اند افــزود: 
تــالش می شــود در زمینــه صنعــت ساختمان ســازی 

بــا اصفهــان همــکاری خوبــی داشــته باشــیم.
ــور  ــان، مح ــتاندار اصفه ــزاده، اس ــن مهرعلی محس
ــی ایــن نشســت را ســرمایه گذاری در بخــش  اصل
ســاخت هتــل، ســاختمان مســکونی و بیمارســتانی 
و همچنیــن توســعه صنعــت گردشــگری بیــان 

کــرد.  

اداره سازمان اتوبوسرانی نیازمند 
محاسبات علمی و دقیق است

ــرانی  ــازمان اتوبوس ــه س ــت: ب ــان گف ــهردار اصفه ش
ــن  ــروز اداره ای ــرد و ام ــتمی ک ــگاه غیرسیس ــد ن نبای
ســازمان ماننــد گاراژ هــای قدیــم نیســت؛ بلکــه 

ــت. ــق اس ــی و دقی ــبات علم ــد محاس نیازمن
ــهر  ــورای ش ــی ش ــه علن ــوروزی در جلس ــدرت هللا ن ق
ــازمان  ــر در س ــزوم تغیی ــه ل ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
اتوبوســرانی اصفهــان اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه نیــاز 
ــه ایجــاد تحــول پیشــنهاد می شــود  ایــن ســازمان ب
تــا ایــن الیحــه بــه صــورت دو فوریتــی بررســی شــود.

ــه  ــدرت هللا افتخــاری ب ــه انتخــاب ق ــا اشــاره ب وی ب
ــان و  ــرانی اصفه ــرکت اتوبوس ــل ش ــمت مدیرعام س
ــوزه  ــا ح ــد ب ــازمان بای ــن س ــر ای ــت: مدی ــه گف حوم
ــاری  ــای افتخ ــه آق ــه البت ــد ک ــنا باش ــک آش ترافی

آشــنایی های الزم را بــا ایــن حــوزه دارد.

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir

ــاه  ــا آذرم ــال 1391 ت ــان از س ــت ن ــه قیم اگرچ
ســال 1393 تغییــر نکــرده بــود و پــس از گذشــت 
ــزوده  ــت آن اف ــه قیم ــد ب ــدت 30 درص ــن م ای
ــت آرد  ــه قیم ــد ب ــه 43 درص ــا بالفاصل ــد، ام ش
اضافــه شــد کــه عمــال ایــن افزایــش بــرای 

ــود. ــه نب ــه صرف ــان ب نانوای
ــدری  ــه ق ــور ب ــا در کش ــوش نانوایی ه ــال ناخ ح
ــورای  ــه ش ــود مصوب ــا وج ــه ب ــت ک ــی اس بحران
ســالمت وزارت بهداشــت در ســال 94 مبنــی بــر 
ــد 400  ــی آرد بای ــه یــک کیســه 40 کیلوی اینکــه ب
ــب  ــه اغل ــن مصوب ــود، ای ــه ش ــک اضاف ــرم نم گ
بــه دلیــل پاییــن بــودن ایندکــس و گلوتــن در آرد 
ــه  ــان ب ــن نانوای ــاز هــم در بی ــازان ب ــی خب مصرف

ــی نشــده اســت. طــور کامــل اجرای
 استفاده از نمک یا جوش شیرین، 

کدام به صرفه تر است؟
ــتفاده از 400  ــد اس ــالمت معتقدن ــان س کارشناس
گــرم نمــک در کیســه 40 کیلویــی آرد بیشــتر 
بــرای کشــورهایی مصــداق دارد کــه گلوتــن آرد آن 
بیــش از 25 باشــد و ایندکــس 60 تــا 80 داشــته 
ــران وجــود  ــن شــرایط در ای ــه ای ــه البت باشــند ک
ــودن آرد  ــت ب ــل بی کیفی ــه دلی ــوا ب ــدارد و نان ن
ناگزیــر بــه اســتفاده ازنمــک اســت؛ امــا بایــد بــه 
ایــن نکتــه نیــز توجــه داشــت کــه اســتفاده بیــش 
از حــد نمــک در نــان در بــروز بیماری هایــی چــون 
ــکالت  ــزی و مش ــکته های مغ ــون، س ــار خ فش
گوارشــی تاثیرگــذار بــوده و از ایــن رو هزینه هــای 
ــن بیماری هــا از  ــرای درمــان ای ــادی ســاالنه ب زی

ــود. ــرف می ش ــردم ص ــوی م س
اگرچــه اســتفاده از جــوش شــیرین در نــان دارای 
مضــرات بیشــتری نســبت بــه اســتفاده از نمــک 
اســت، امــا خبــازان بــرای اینکــه دورریــزی نــان 
ــه اســتفاده از نمــک  ــور ب ــد، مجب را کاهــش دهن

هســتند.
بــا توجــه بــه خبرهایــی کــه از گوشــه و کنــار شــهر 
ــه گــوش می رســد،  ــان ب ــر گران شــدن ن ــی ب مبن
ــئوالن  ــراغ مس ــه س ــن ب ــای وط ــگار کیمی  خبرن
آمــوزش  حــوزه  بــا  مرتبــط  کارشناســان  و 
نــان رفــت تــا عــالوه بــر آخریــن اقدامــات 
ــان، در  ــه ن ــی ب ــرای کیفیت بخش ــه ب صورت گرفت
ــه  ــه ب ــای صورت گرفت ــن آموزش ه ــه آخری زمین
ــن  ــا ای ــط ب ــا دســت اندرکاران مرتب ــز ب ــازان نی خب

موضــوع گفت وگــو کنــد.
 فعالیت 4 هزار نانوایی

در استان اصفهان
 نایب رئیــس انجمــن علــوم و فنــون غــالت 
ــا کیمیــای  اصفهــان در گفت وگــوی اختصاصــی ب
ــی در  ــزار نانوای ــه 4 ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن ب وط
ــتان  ــی در شهرس ــان و 1500 نانوای ــتان اصفه اس
ــت: از  ــتند، گف ــت هس ــغول فعالی ــان مش اصفه
ــوده کــه  ــز ب ــی 25درصــد آزادپ ــن تعــداد نانوای ای
بــه ترتیــب بــه پخــت نان هــای تافتــون ماشــینی، 
ــتند و  ــغول هس ــنگک مش ــوری و س ــری، تن برب

ــد. ــز دولتی ان ــه نی بقی
 محمدرضــا خواجــه بــا اشــاره بــه اینکــه آمارهــای 
کشــوری گویــای آن اســت کــه هم اکنــون 40 
ــوری و  ــواش )تن ــان ل ــا در اصفه درصــد نانوایی ه
ماشــینی(، 25درصــد تافتــون، 25درصــد بربــری، 
ــم  ــای حجی ــد نان ه ــنگک و 6درص ــد س 4درص
ــنگکی های  ــتر س ــزود:  بیش ــد، اف ــد می کنن تولی
ــن کار  ــرا ای ــده اند؛ زی ــز ش ــان آزادپ ــهر اصفه ش

ــه اقتصــادی دارد. ــان صرف ــرای آن ب
 قاچاق 2 میلیون تنی آرد 

وی بــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه 4 ســال اســت 
کــه نــرخ نــان تغییــر نکــرده و ایــن مســئله 
یــک ضــرر جــدی بــرای نانوایــان دولتــی اســت، 
ــال 93  ــت س ــه قیم ــوز ب ــان هن ــرخ ن ــزود: ن اف
نانوایی هــای  80درصــد  و  می شــود  محاســبه 
دولتــی بــا نــرخ دو ســال قبــل نــان می فروشــند. 
ــب و  ــف، تقل ــده تخل ــب ش ــئله موج ــن مس ای

ــد.  ــش یاب ــور افزای ــاق آرد در کش قاچ
ــانگر  ــه نش ــت ک ــرده برداش ــاری پ ــه از آم خواج
وخامــت اوضــاع در حــوزه آرد اســت. او از قاچــاق 
ــه  ــر داد و اضاف ــال خب ــی آرد در س ــون تن 2 میلی
کــرد: اگــر یارانــه آرد حــذف شــود، قاچــاق آرد نیــز 

از بیــن خواهــد رفــت.
 نانوایان در شعب ابی طالب

به سر می برند
ــون نانوایی هــای  ــه اینکــه هم اکن ــا اشــاره ب وی ب
دولتــی بــا قیمــت تمام شــده اقــدام بــه فــروش 
نــان می کننــد کــه ایــن مســئله بــرای آنــان یــک 
ــا  ــان م ــت: نانوای ــزرگ اســت، گف ضــرر بســیار ب
اکنــون بــا ریاضــت در شــعب ابی طالــب بــه ســر 

ــان کمــک شــود. ــه آن ــد و بایــد ب می برن
ــا  ــش تافتون پزه ــفانه بخ ــزود: متاس ــه اف خواج
ــد؛  ــزی می رون ــمت آزادپ ــه س ــر ب ــری کمت و برب
زیــرا واهمــه دارنــد کــه مشــتریان خــود را از 
دســت بدهنــد؛ همچنیــن بــه دلیــل اینکــه تعــداد 
نســبت  بــه  بربــری  و  تافتــون  نانوایی هــای 
ســنگکی ها در اصفهــان بیشــتر اســت، بــه همیــن 
ــزی بیشــتر  ــت اســتقبال ســنگکی ها از آزادپ جه

اســت.
وی در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار کیمیــای 
ــدازی  ــرای راه ان ــوز ب ــدور مج ــر ص ــی ب ــن مبن وط
از  گفــت:  اصفهــان  در  جدیــد  نانوایی هــای 
11مردادمــاه امســال بــر اســاس ابــالغ وزیــر 
ــرای  ــد ب ــوز جدی ــدور مج ــدن ص ــت و مع صنع
نانوایی هــا ممنــوع شــده و اســتان اصفهــان 
ــه  ــی ک ــزار واحــد نانوای ــودن 4ه ــت دارا ب ــه جه ب
ــی  ــد اضاف ــداد 500 واح ــد تع ــازاد هســتند، بای م
ــت ســالم بیــن  ــا رقاب ــد ت ــه خــارج کن را از گردون

ایجــاد شــود. نانوایی هــا 
 ضایعات نان در اصفهان، کمتر

از 15درصد است
در  شــیرین  جــوش  از  اســتفاده  دربــاره  وی 
ــای وطــن گفــت: در حــال حاضــر  ــه کیمی ــان ب ن
از  اصفهــان  در  نانوایــی  واحد هــای  10درصــد 
ــن در  ــد و ای ــتفاده می کنن ــیرین اس ــوش ش ج

ــا  ــی باره ــات آموزش ــه در جلس ــت ک ــی اس حال
ــر مضــرات اســتفاده از جــوش شــیرین تاکیــد  ب

ــت. ــده اس ش
صرفه جویــی  دلیــل  بــه  نانواهــا  از  بســیاری 
بربــری  نان هــای  در  بیشــتر  و  هزینه هــا  در 
شــیرین  جــوش  از  ماشــینی  تافتون هــای  و 
اســتفاده می کننــد. اســتدالل نانواهــا ایــن اســت 
ــان  ــر کاذب ن ــه جــوش شــیرین ســبب تخمی ک
می شــود و از الستیکی شــدن نــان جلوگیــری 

می کنــد.
ــتان  ــوان اس ــه عن ــان ب ــه اصفه ــزود: البت وی اف
پایلــوت حــذف جــوش شــیرین از نــان بــه شــمار 
مــی رود؛ بــه همیــن دلیــل ضایعــات نــان در ایــن 
ــت  ــر از 15 درصــد اســت و در وضعی اســتان کمت
خوبــی قــرار دارد؛ ایــن در حالــی اســت کــه آمــار 

ــان در دنیــا 13 درصــد اســت. دورریــز ن
 دولت آرد خوب بدهد تا نانوا 

نمک زیاد نریزد
ــک در  ــد از نم ــش از ح ــتفاده بی ــاره اس وی درب
نــان بــه خبرنــگار کیمیــای وطــن پاســخ داد: بــه 
دلیــل اینکــه آردهــای ضعیــف بــه نانوایــان ارائــه 
ــا  ــرای آرد از 600 ت ــد کــه ب ــان مجبورن می شــود آن
800 گــرم نمــک اســتفاده کننــد؛ نمــک بــه عنــوان 
یــک تثبیت کننــده در دنیــا شــناخته شــده اســت.

خواجــه از جریمــه نانوایی هایــی کــه بیــش از 
ــر داد  ــد، خب ــتفاده می کنن ــک اس ــاز نم ــد مج ح
و البتــه مخالفــت خــود را بــا ایــن موضــوع اعــالم 
کــرد و گفــت: نانــوا در ایــن زمینــه گناهــی نــدارد و 
بایــد دولــت آرد باکیفیــت بــه دســت خبــاز بدهــد؛ 
ــازار اســت،  ــف در ب ــت و ضعی ــی آرد بی کیفی وقت

ــاز چیســت؟ ــردن خب ــل جریمه ک دلی
ــه  ــه اینکــه آرد فصــل تابســتان ب ــا اشــاره ب وی ب
ــد  ــن 60 باش ــس گلوت ــه دارای ایندک ــای اینک ج
زیــر 40 ایندکــس گلوتــن دارد، بــه همیــن دلیــل 
ــر  ــدن خمی ــری از متالشی ش ــرای جلوگی ــوا ب نان
راهــی بــه جــز اضافه کــردن نمــک بــه آن نــدارد، 
افــزود: تنهــا گندم هــای خوزســتان، مازنــدران 
ــه  ــی اســت؛ هــر دان ــت عال ــارس دارای کیفی و ف
ــد  ــه بای ــدم حــدود 20 درصــد ســبوس دارد ک گن
و  ســبوس گیری  گنــدم  هــر  درصــد   40 تــا 
ــان ســنگک 7 درصــد،  پوســت گیری شــود. آرد ن
ــری 18  ــان برب ــد، آرد ن ــون 10 درص ــان تافت آرد ن
درصــد و آرد شــیرینی پزی و کیــک 20 درصــد 

می شــود. ســبوس گیری 
خواجــه اضافــه کــرد: وضعیــت نامناســب آردهــای 
توزیعــی در ماه هــای گذشــته نارضایتــی گســترده 
ــدادی از  ــا تع ــته؛ ام ــال داش ــه دنب ــان را ب نانوای
بــرای  آســیاب ها  و  آرد  تولیــد  کارخانه هــای 
ــا تزریــق  ــد ب جلــب نظــر مشــتری ســعی کرده ان
 C ــن ــد ویتامی ــده مانن ــای تقویت کنن افزودنی ه
بخشــی از ایــن اعتراضــات را کاهــش دهنــد؛ ولــی 
ــد بیماری هــای پوســتی  مشــکالت دیگــری مانن

ــد. ــاد کرده ان ــان ایج ــرای نانوای را ب
 طرح نان صنعتی در کشور محکوم به 

شکست شد
ایــن کارشــناس حــوزه نــان بــا بیــان اینکــه 
ــود  ــد در بهب ــدود 30 درص ــان ح ــای ن افزودنی ه
ــرد:  ــد ک ــت، تاکی ــذار اس ــر تاثیرگ ــت خمی کیفی
ــا  ــد آرده ــان بای ــدن ن ــری از شورش ــرای جلوگی ب

ــدم  ــا از گن ــده ی ــب ش ــم ترکی ــا ه ــه ب در کارخان
داخلــی  گندم هــای  تقویــت  بــرای  خارجــی 

ــود. ــتفاده ش اس
ــان خــوب  ــک ن ــرای داشــتن ی ــه داد: ب وی ادام
ســهم آرد 50 درصــد، نانــوا 30 درصــد و تجهیــزات 
نــان  اســتاندارد  اداره  امــا  اســت؛  درصــد   20
ــت دســتگاه  ــروی کیفی خــوب را 100 درصــد در گ

می دانــد.
غــالت  فنــون  و  علــوم  انجمــن  نایب رئیــس 
ــور  ــی در کش ــان صنعت ــرح ن ــه ط ــان اینک ــا بی ب
شکســت خــورده اســت، افــزود: در حــال حاضــر 
ــرف  ــزی مص ــان فانت ــور ن ــردم کش ــد م 5 درص
ــد  ــران 15 درص ــار در ته ــن آم ــا ای ــد؛ ام می کنن

ــت. اس
ــن  ــفت تر گرفت ــش آب و س ــت: کاه ــه گف خواج
ســایر  و  لیمــو  جوهــر  از  اســتفاده  خمیــر، 
بهبوددهنده هــای مجــاز بــرای تقویــت چســبندگی 
ــان در  ــر، از راهکارهــای کاهــش ضایعــات ن خمی

ــت. ــور اس کش
 دولت باید متولی واحد برای نان 

تعیین کند
ــان  ــه نانوای ــوزش اتحادی ــیون آم ــئول کمیس مس
شهرســتان اصفهــان گفــت: درخواســت مــا از 
ــه نــان حــذف شــود  دولــت ایــن اســت کــه یاران
ــد و هــم دســت  ــا هــم قاچــاق آرد کاهــش یاب ت
ــر  ــاه شــود. اگ ــازار آرد کوت دالالن و واســطه ها از ب
ــدارد و  ــود ن ــیه س ــود، حاش ــذف ش ــه آرد ح یاران

ــود. ــادل می ش ــم متع ــت آرد ه قیم
وی افــزود: دولــت بایــد متولــی واحــد بــرای نــان 
ــن  ــان در ای ــورای آرد و ن ــال ش ــد؛ قب ــن کن تعیی
زمینــه تصمیم گیــری می کــرد؛ ولــی اکنــون اداره 
ــدن  ــت و مع ــازمان صنع ــاورزی و س ــاد کش جه
ــا  ــال نانوایی ه ــدام مســئولیت خــود را در قب هرک
ــرخ آرد و  ــاره ن ــف درب ــن صن ــه ای و مشــکالتی ک
ــد و کســی  ــه گــردن هــم می اندازن ــد، ب ــان دارن ن
نیســت کــه حمایــت قاطعــی از ایــن قشــر داشــته 

باشــد.
 افزایش قیمت نان تا 10روز دیگر

ــا   ــان ت ــت ن ــش قیم ــر از افزای ــه، خب وی در ادام
ــم  ــاس تصمی ــر اس ــزود: ب ــده داد و اف 10 روز آین
وزیــر بازرگانــی، 30 درصــد بــه قیمــت نــان دولتی 
افــزوده خواهــد شــد. اگرچــه انتظــار نانوایــان در 
ــس از  ــی پ ــود، ول ــرآورده نمی ش ــه ب ــن زمین ای
ــازان از  ــان امیدواریــم خب ــت ن ــرخ ثاب دو ســال ن

تنگناهــای خــود کمــی دور شــوند.
 اصفهان، پایتخت پروژه نان سالم 

کشور
 نایب رئیــس اتحادیــه نانوایــان اصفهــان نیــز 
گفــت: وضعیــت آرد کشــور بــه حــدی بی ثبــات و 
متغیــر اســت کــه شــش مــاه از ســال آردهــا قوی 
ــد  ــرای تولی ــد ب ــان بای ــت و نانوای ــن اس و پرگلوت
نــان مناســب از جوهــر قنــد اســتفاده کننــد و در 
ــدازه ای  ــه ان ــا ب ــز آرد ه ــاه دوم ســال نی شــش م
ــر  ــد دو براب ــه بای ــن اســت ک ضعیــف و کــم گلوت
نمــک اســتفاده کننــد.وی افــزود: پیش نیــاز 
ــوب اســت و  ــان ســنتی، آرد مرغ اصالحــات در ن
ســبوس گیری آرد بایــد کمتــر از 10 درصــد باشــد؛ 
ــان از  ــود، ن ــتر ش ــبوس گیری آرد بیش ــه س هرچ

ــر اســت.   ــذی فقیرت ــر ریزمغ نظ

ــوان  ــه عن ــان ب ــزود: اصفه ــینی اف ــد حس  محم
پایتخــت نــان کشــور و پــروژه نــان ســالم از 
ــی شــناخته شــده اســت؛  طــرف بهداشــت جهان
همچنیــن اصفهــان، قلــب آمــوزش نانوایــان 
ســنتی در زمینــه اصــول و فنــون نانوایــی اســت.

 برگزاری دوره های مهارت نانوایان
و  اداره کل فنــی  آمــوزش در صنایــع  رئیــس 
ــوی  ــز در گفت وگ ــان نی ــتان اصفه ــه ای اس حرف
بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن در  اختصاصــی 
پاســخ بــه ایــن پرســش کــه بــا برگــزاری 
ــه  ــف چ ــن صن ــان در ای ــارت نانوای ــای مه دوره ه
ــت:  ــم، گف ــاهد بوده ای ــاختاری را ش ــرات س تغیی
ــن ســازمان  ــا 94 بی تفاهم نامــه ای از ســال 89 ت
فنــی و حرفــه ای کشــور و بخــش غلــه و خدمــات 
وزارت بازرگانــی بــرای آمــوزش نانوایــان کل کشــور 
منعقــد شــد تــا در عــرض 5 ســال تمامــی خبازان 
بــا اطالعــات روز و آموزش هــای مهارتــی در کلیــه 

ــوند. ــنا ش ــان آش ــای ن زمینه ه
 ایــرج توکلــی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن طــرح 
6 رشــته عمــده در نانوایی هــا آمــوزش داده شــد، 
افــزود: در ایــن طــرح شــاغالن در نانوایی هــا 
ــی  ــان، ایمن ســرفصل های ســالمت و بهداشــت ن
ــری، اســتفاده از  ــر و چانه گی ــد تخمی ــان، فرآین ن

ــد. مخمرهــای گیاهــی و... را فراگرفتن
ــازان در  ــوزش خب ــرح آم ــرد: ط ــح ک  وی تصری
اســتان اصفهــان از ســال گذشــته بــا تفاهــم 
اتحادیــه نانوایــان و اداره کل فنــی و حرفــه ای 
ــون 7 دوره  ــان ادامــه یافــت و تاکن اســتان اصفه
ــر در ســال  ــوزش 120 نف ــب آم 50 ســاعته در قال

ــت.  ــده اس ــزار ش ــاری برگ ج
وی افــزود: بــه عنــوان یــک شــهروند بایــد بگویــم 
ــان  ــی نانوای ــای مهارت ــزاری کالس ه ــان برگ از زم
کیفیــت نــان و میــزان دورریــز نــان بســیار 
کاهــش یافتــه و بســیاری از خبــاز ان بــا اســتفاده 
ــت  ــر در روش پخ ــد و تغیی ــتگاه های جدی از دس
ــار مــردم  ــری در اختی ــان باکیفیت ت توانســته اند ن

قــرار دهنــد.
 16هزار نفر به طور مستقیم در صنف 

نانوایان مشغول به کار هستند
ــرا  ــه چ ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــی در پاس توکل
تعــداد واحد هــای نانوایــی آزادپــز درشــهر اصفهــان 
افزایــش یافتــه، گفــت: آزادپزهــا بــه دلیــل اینکــه 
ــند و  ــته باش ــتری داش ــت بیش ــد فعالی می توانن
ــه  ــا ارائ ــن ب ــد، همچنی ــد کنن ــان بیشــتری تولی ن
نــرخ واقعــی نــان، تمایــل دارنــد کــه بــه ســمت 

ــد. ــزی برون آزادپ
ایــن مســئول ادامــه داد: هم اکنــون 16هــزار نفــر 
بــه طــور مســتقیم در صنــف نانوایــان مشــغول بــه 
ــای  ــد نانوایی ه ــن 75درص ــتند؛ همچنی کار هس

ــز هســتند.  ــان تافتون پ اســتان اصفه
 باالتر از خبر...

بــه گفتــه کارشناســان اگــر نیمــی از تبلیغاتــی کــه 
در زمینــه چیپــس و پفــک در رســانه ها می شــود 
در زمینــه اســتفاده از نان هــای ســالم ســنتی 
می شــد، نتایــج بســیار خوبــی در زمینــه ســالمت 

و تندرســتی افــراد داشــت. 
شــهرداری بایــد در ایــن زمینــه فضــای تبلیغاتی و 
تابلوهــای شــهری بــرای ترویــج اســتفاده از نــان 

ســالم اختصــاص دهــد.

در  ســیب زمینی  تــن  هــزاران  برداشــت  بــا  همزمــان 
ــا  ــی انباره ــول را راه ــن محص ــدار، ای ــود خری ــان نب اصفه

ــرد. ک
مدیــر توســعه بازرگانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
اصفهــان گفــت: قیمــت خریــد هــر کیلوگــرم ســیب زمینی 
از کشــاورز بیــن 500 تــا 550 تومــان اســت؛ در حالــی کــه 
ایــن محصــول هم اکنــون دربــازار کیلویــی 1200 تومــان بــه 

ــد. ــروش می رس ف
بــه گــزارش صداوســیما، فرهــاد حاجی مــرادی ناهماهنگــی 
در نــرخ خریــد ســیب زمینی از کشــاورز تــا فــروش در بــازار 
را علــت انباشــت ســیب زمینی ها در انبارهــا برشــمرد و 
ــرخ هــر کیلوگــرم ســیب زمینی  ــه ن ــزود: در شــرایطی ک اف
در بــازار بــه 412 تومــان کاهــش یابــد، دولــت ایــن 

ــرد. ــاورزان می خ ــی از کش ــول را تضمین محص
مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان 
ــیب زمینی  ــن س ــزار ت ــدود 490 ه ــال ح ــت: امس ــم گف ه
ــای کشــاورزی اســتان  ــار از زمین ه ــزار و 800 هکت از 15 ه

برداشــت شــده اســت.
محمودرضــا افالکــی افــزود: ســمیرم، چــادگان، فریــدن و 
بوییــن و میاندشــت از مراکــز عمــده تولیــد ســیب زمینی بــا 
ارقــام مارفونــا، ســانته آ و آوینــدا در اســتان اصفهان اســت.

ــای  ــی از قطب ه ــان یک ــه اســتان اصفه ــان اینک ــا بی وی ب
بــرای  افــزود:  اســت،  کشــور  در  ســیب زمینی  تولیــد 
ــار  ــر هکت ــیب زمینی در ه ــت س ــت و برداش ــت، داش کاش
ــرم  ــر کیلوگ ــد ه ــرای تولی ــال و ب ــون ری ــدود 220 میلی ح

ــود. ــه می ش ــان هزین ــزار و 500 توم ــک ه ــدود ی ح

ــا  ــت: ب ــان گف ــزداری کاش ــی و آبخی ــع طبیع ــس اداره مناب رئی
ــد  ــع آب از دهــه 70 تاکنــون، بیــش از 230 بن هــدف حفــظ مناب
تأخیــری بــا مصالــح ســنگ و مــالت، 14 بنــد خاکــی و 6 مــورد 

ــن شهرســتان ایجــاد شــده اســت. پخــش ســیالب در ای
ــات در  ــزود: مطالع ــتان اف ــد خداپرس ــنا، مجی ــزارش ایس ــه گ ب
بیــش از 60 درصــد حوضه هــای آبخیــز شهرســتان کاشــان انجــام 
و اعتبــار پــروژه آبخیــزداری و آبخــوان داری مشــخص شــده اســت 
ــال های  ــدات س ــد در تعه ــار می توان ــن اعتب ــورت تامی ــه در ص ک

آینــده ایــن اداره قــرار گیــرد.
وی افــزود: عــالوه بــر پروژه هــای آبخیــزداری، اداره منابــع 
طبیعــی و آبخیــزداری مکلــف بــه اجــرای پروژه  هــای بیولوژیــک 
اســت کــه در وســعتی برابــر بــا 1500 هکتــار بــه صــورت درختکاری 

ــی شــده اســت. ــی و مرتعــی عملیات ــذر گونه  هــای جنگل و ب

پروژه  هــای  از  حجــم  ایــن  اجــرای  وجــود  بــا  افــزود:  وی 
مکعــب  متــر  میلیــون   81 مجمــوع  از  تاکنــون  آبخیــزداری 
روان آب  هــای محاسبه شــده، فقــط 18 درصــد آن هــا اســتحصال 

ــت. ــب اس ــر مکع ــون مت ــدود 15 میلی ــه ح ــده ک ش
ــا  ــات ت ــد از ارتفاع ــیب تن ــه ش ــه ب ــا توج ــت: ب ــتان گف خداپرس
دشــت کاشــان و فاصلــه کــم ایــن دو منطقــه، ســیالب ها شــدت 
ــن شــدت گرفتن ها باعــث ســیل و تخریــب خــاک  ــرد. ای می گی
می شــود و الزم اســت بــرای حفاظــت از خــاک پروژه هــای 

ــزداری بیشــتری انجــام شــود. آبخی
ــه منظــور  ــت بحــران شهرســتان ب ــم مدیری ــزود: امیدواری وی اف
اجــرای مطالعــات 4٠ درصــد باقی مانــده از مطالعــات حوزه هــای 
ــد و شــوراهای شــهر و  ــی کن ــارات الزم را پیش بین شهرســتانی، اعتب
روســتا نیــز درخواســت های خــود را بــه ادارات مربوطــه ارائــه کننــد.

مدیران جهاد کشاورزی خبر دادند:

انبارهای بدون خریدار سیب زمینی در اصفهان  
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان خبر داد:

درختکاری 1500 هکتار از زمین های دشت کاشان

 رسالت شهرداری، فرهنگ سازی 
برای زندگی سالم است

شــهردار شــهرضا گفــت: فرهنگ ســازی بــرای زندگــی 
ســالم و در محیطــی امــن، از جملــه مهم تریــن 

شهرداری هاســت. رســالت های 
ــی  ــی زندگ ــش خانوادگ ــری در همای ــم جاف رحی
بــه شــرط آرامــش گفــت: تحکیــم بنیــان خانــواده، 
فنــون بهتــر زیســتن، خودمراقبتی و ســالمت روان، 
ــروری  ــی و فرزندپ ــای اجتماع ــش مهارت ه افزای
برنامه هــای  موضوعــات  مهم تریــن  جملــه  از 

ــی شــهرداری هســتند.  فرهنگ
ــزود: خدمــات شــهرداری ها دیگــر محــدود  وی اف
ــی نیســت و شــهرداری ها  ــای عمران ــه فعالیت ه ب
خــود را مســئول بــه اجــرای برنامه هــا و طرح هــای 
فرهنگــی هــم می داننــد تــا جایــی کــه در شــهرهای 
بــزرگ ســازمان  فرهنگی اجتماعــی بخــش مهمــی 

از شــهرداری محســوب می شــود.

 برگزاری یادواره 
شهدای شرق اصفهان  

 فرمانــدار اصفهــان از برگــزاری یــادواره شــهدای 
شــرق اصفهــان خبــر داد و گفــت: ایــن یــادواره 
ــی شــهر  ــه میزبان ــه بســیج ب ــا هفت ــان ب همزم
ــد برگــزار می شــود و انتظــار مــی رود تمــام  هرن
ــتان  ــای شهرس ــی و نهاده ــتگاه های اجرای دس
جهــت  را  الزم  همـکاری هـــای  ایـن بـــاره  در 
برگــزاری هرچــه باشــکوه تر ایــن یــادواره داشــته                  

باشــند.
ــان  ــه اینکــه اصفه ــا اشــاره ب ــی ب  احمــد رضوان
پیشــتاز فرهنــگ ایثــار و شــهادت در کل کشــور 
ــز  ــی در مراک ــن کنگره های ــزود: چنی ــت، اف اس
شهرســتان ها و در شــهرهایی کــه بیــش از 2 
ــوری  ــم نظــام مقــدس جمه ــزار شــهید تقدی ه
ــگ  ــج فرهن ــدف تروی ــا ه ــد، ب ــالمی کرده ان اس
ایثــار و شــهادت در بیــن مــردم برگــزار می شــود.

 تعطیلی واحد های صنفی
گوشت قرمز در اصفهان 

ــان  ــه گوشــت قرمــز اســتان اصفه رئیــس اتحادی
و  مــردم  قــدرت خریــد  60درصــدی  کاهــش 
رکــود حاکــم بــر بــازار از پارســال تاکنــون را علــت 
تعطیلــی واحد هــای صنفــی گوشــت قرمــز در 
ــرم  ــر کیلوگ ــت ه ــت: قیم ــت و گف ــتان دانس اس
ــان  ــزار توم ــان 40ه ــازار اصفه ــز در ب ــت قرم گوش

ــت. اس
 رضــا انصــاری بــا بیــان اینکــه 800 واحــد صنفــی 
ــد  ــت دارن ــوز فعالی ــز در اســتان مج گوشــت قرم
افــزود: گرانــی آذوقــه، مالیــات، خشکســالی، 
ــادرات  ــدان و ص ــردی و راه بن ــتان، س ــل زمس فص
ــز در  ــت قرم ــت گوش ــش قیم ــل افزای دام از عل
ــر  ــازار کمت ــده در ب ــه دام زن ــت. هرچ ــتان اس اس
ــز  ــت نی ــت گوش ــبت قیم ــان نس ــه هم ــد، ب باش

افزایــش می یابــد.

ضرورت توسعه زیرساخت های 
کتابخوانی در اصفهان  

ــا بیــان اینکــه در   رئیــس شــورای شــهر اصفهــان ب
ــان  ــهر اصفه ــای ش ــداد کتابخانه ه ــر تع ــال حاض ح
نســبت بــه متوســط کشــوری وضعیــت بهتــری دارد، 
ــد در راســتای  ــه بای ــی اســت ک ــن در حال ــت: ای گف
توســعه و افزایــش کتابخانه هــا در شــهر تــالش 
شــود و قطعــا مــا در شــورای پنجــم گام هــای مؤثری 
ــم.   ــهر برمی داری ــی در ش ــعه کتابخوان ــرای توس را ب

ــا بیــان اینکــه ســرانه مطالعــه در  فتــح هللا معیــن ب
شــهر اصفهــان 20 دقیقــه ذکــر شــده کــه نســبت بــه 
ســرانه مطالعــه در کشــور بیشــتر بــوده و ایــن عــدد 
ــه ســایر نقــاط کشــور بهتــر اســت، تاکیــد  نســبت ب
کــرد: ایــن موضــوع نشــان می دهــد کــه زمینه هــای 
کار و تــالش در شــهر اصفهــان مناســب اســت و بایــد 
بــا کار و تــالش بتوانیــم میــزان ســرانه مطالعــه را در 

اصفهــان ارتقــا دهیــم.  

 صدور شناسنامه مکانیزه 
برای افراد خاص

ــا   مدیــر کل ثبــت احــوال اســتان اصفهــان ب
ــدن  ــرای مکانیزه ش ــی ب ــه فراخوان ــان اینک بی
تمــام شناســنامه ها صــادر نشــده، گفــت: در 
حــال حاضــر صــدور شناســنامه مکانیــزه تنهــا 
ــتند،  ــرایط هس ــه دارای ش ــرادی ک ــرای اف ب

ــود. ــام می ش انج
نــدادن  بــه  اشــاره  بــا  غفرانــی  حســین 
تمــام  مکانیزه شــدن  بــرای  فراخــوان 
ــزود: شناســنامه های ســابق  شناســنامه ها اف
دارای اعتبــار اســت و نیــازی بــه مکانیــزه 

شــدن ندارنــد.
وی گفــت: بــه کســانی کــه خواهــان تغییــر در 
مندرجــات شناســنامه یــا درصــدد عکــس دار 
کــردن آن هســتند یــا شناســنامه آن هــا گــم 

ــزه داده می  شــود. شــده، شناســنامه مکانی

#خبر_گردی

اصفهان4
درحاشیه

برخورد جدی با خودروهای دودزا  
ــا  ــال ب ــت: امس ــان گف ــور اصفه ــس راه ــس پلی رئی
افزایــش 31 درصــدی برخــورد بــا خودروهــای دودزا و 

ــم. ــه رو بوده ای ــی روب ــه فن ــد معاین فاق

ســرهنگ رضــا رضایــی بــا اشــاره بــه تشــدید اجــرای 
ــه  ــد معاین ــای دودزا و فاق ــا خودروه ــورد ب ــرح برخ ط
ــه  ــه ب ــا توج ــرح ب ــن ط ــزود: ای ــان اف ــی در اصفه فن
نزدیــک شــدن بــه فصــل ســرما و بــه منظــور کاهــش 

ــود.  ــی می ش ــوا  اجرای ــی ه آلودگ
وی افــزود: راننــدگان آن دســته از وســایل نقلیــه  ای کــه 
ســال ســاخت خــودروی آنــان از چهــار ســال گذشــته 
ــی  ــه فن ــه مراکــز معاین ــا مراجعــه ب ــد ب اســت، می بای
بــرای معاینــه خــودروی خــود و به ویــژه کنتــرل میــزان 
ــدام  ــی آن اق ــب و نقــص احتمال ــع عی آالیندگــی و رف

کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر در شــهر اصفهــان 
9 مرکــز معاینــه فنــی خودروهــای ســبک در قالــب 14 
ــن دو  ــزود: همچنی ــد، اف ــت دارن ــزه فعالی ــط مکانی خ
مرکــز معاینــه فنــی موتورســیکلت و یــک مرکــز معاینــه 
ــان در  ــز در شــهر اصفه ــای ســنگین نی ــی خودروه فن

ــت. ــرداری اس ــت بهره  ب دس

 افزایش سفر زائران اصفهانی 
با ناوگان عمومی به عراق  

ــداری  ــافر اداره کل راه ــل مس ــس اداره حمل ونق رئی
ــد 20  ــاهد رش ــال ش ــت: امس ــان گف ــتان اصفه اس
درصــدی ســفر زائــران اصفهانــی اربعیــن بــه مرزهــای 

ــم.  ــی بودی ــل عموم ــاوگان حمل ونق ــا ن ــراق ب ع
آمــاری کــه مــا در حــال حاضــر از مســافران اعزامــی 
بــه مرزهــای عــراق از اســتان اصفهــان داریــم، نشــان 
می دهــد کــه 72 هــزار و 738 نفــر بــا 2 هــزار و 337 
ــای  ــه مرزه ــی ب ــل عموم ــاوگان حمل ونق دســتگاه ن

عــراق اعــزام شــدند.
ــود  ــی می ش ــزود: پیش بین ــی اف ــی صلوات محمدعل
ــه  ــای گذشــته ب ــراد طــی روزه ــن اف 70 درصــد از ای

ــران بازگشــته باشــند.  ای
ــم کــه از  ــی اعــالم کــرده بودی ــران اصفهان ــه زائ مــا ب
مرزهــای شــلمچه و چزابــه بــه ایــران بازگردنــد؛ چــرا 
ــا  ــرای اصفهانی ه ــرز ب ــن دو م ــات در ای ــه امکان ک
بیشــتر اســت؛ امــا عمدتــا بازگشــت زائــران از مهــران 

انجــام شــده اســت.

 پوشاک های میلیونی قاچاق 
در شاهین شهر 

 ســرهنگ رجبعلــی مختــاری، فرمانــده انتظامــی 
شهرســتان شاهین شــهر و میمــه، از توقیــف یــک 
پوشــاک های  و کشــف  خــاور  کامیــون  دســتگاه 
ــارد  ــک میلی ــه ارزش ی ــاق ب ــی قاچ ــتانه خارج زمس
ــر داد و  ــی خب ــن فرمانده ــوران ای ــط مام ــال توس ری
گفــت: ایــن کامیــون کــه از اصفهــان بــه ســمت تهــران 
در حرکــت بــود، در بازرســی صورت گرفتــه حامــل 
ــاق  ــتانه قاچ ــاک زمس ــی پوش ــب توجه ــر جال مقادی

ــود. ب

یک کشته و 8 مصدوم در واژگونی 
ون حامل زائران اصفهانی در عراق

رئیــس جمعیــت هــالل احمــر دشــت آزادگان از 
ــر  ــی در عــراق خب ــران اصفهان ــی ون حامــل زائ واژگون

داد. 
یاســر ســاعدی اظهــار کــرد: حوالــی ســاعت 9 صبــح 
دیــروز یــک دســتگاه ون حامــل زائــران اصفهانــی بــا 
10 سرنشــین در نزدیــک شــهر المشــرح عــراق در 15 

کیلومتــری مــرز چزابــه واژگــون شــد. 
از  نفــر  هشــت  حادثــه  ایــن  در  داد:  ادامــه  وی 
سرنشــینان ون شــامل شــش مــرد و دو زن مصــدوم 
ــال  ــراق انتق ــان ع ــتان میس ــه بیمارس ــه ب ــدند ک ش
یافتنــد و حــال ســه تــن از مصدومــان وخیــم گــزارش 

ــت.  ــده اس ش
ســاعدی افــزود: متاســفانه در ایــن حادثــه مــردی 50 
ــام ســید مرتضــی مهجــوری جــان خــود  ــه ن ســاله ب

ــت داد. را از دس

نطنز به تجهیزات روز آتش نشانی 
نیاز دارد

شــهردار نطنــز گفت: مجموعه شــهرداری و آتش نشــانی 
نطنــز، نیازمنــد توجــه ویــژه در اعطــای تجهیــزات اطفای 
بلندمرتبــه  ســاختمان های  بــرای  به ویــژه   حریــق 

است.
علــی پیراینــده افــزود: از مســئوالن شهرســتانی، 
ــا توجــه  ــز ب ــه نطن اســتانی و کشــوری خواســتاریم ب
و  بلندمرتبــه  ســاختمان های  باغ هــا،  اینکــه  بــه 
مکان هــای تاریخــی فراوانــی دارد کــه هــر لحظــه 
ــگاه  ــد، ن ــا رخ ده ــه ای در آن ه ــت حادث ــن اس ممک
ویــژه ای داشــته باشــند و امکانــات بــه روز آتش نشــانی 

ــد. ــاص دهن ــهرداری اختص ــن ش ــه ای را ب
شــهردار نطنــز گفت: متاســفانه بیشــتر ســاختمان های 
بلندمرتبــه نیــز از امکاناتــی هماننــد سیســتم اعــالم و 
ــر  ــی ب ــه نظارت ــد و هیچ گون ــق بی بهره ان ــای حری اطف
ایــن موضــوع نشــده اســت. نبــود امکانــات و تجهیزات 
ــود  ــی، نب ــوده و قدیم ــای فرس ــانی، خودروه آتش نش
خــودرو نردبــان دار و دسترســی نداشــتن آتش نشــانی 
ــرض  ــای کم ع ــت کوچه ه ــه عل ــاط ب ــی نق ــه بعض ب
آتش نشــانی  مشــکالت  و  معضــالت  از  باریــک  و 

شــهرداری نطنــز اســت.

در گفت وگوی کیمیای وطن با کارشناسان و مسئوالن حوزه آرد و نان مطرح شد:

زمزمه های جدید درباره گرانی نان
یارانه آرد برداشته شود تا دست دالالن از بازار نان کوتاه شود
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کوتاه اخبار 

 کشاورزی سنتی جواب گوی 
یزد نیست

ــه  ــان اینک ــا بی ــزد ب ــتان ی ــتایی اس ــاون روس ــر تع مدی
فعالیت هــای  دیگــر  کشــاورزی  نویــن  صنعــت  در 
نــدارد، گفــت: کشــاورزی ســنتی  ســنتی جایگاهــی 
 دیگــر نــه جواب گویــی تولیدکننــده و نــه جواب گــوی

مصرف کننده است.
علــی جهــازی در جلســه ای بــا مســئوالن شهرســتان 
ــهامی  ــی س ــرکت تعاون ــکیل ش ــت تش ــا محوری ــز ب مهری
ــی  زراعــی، اجــرای طــرح اصــاح باغ هــا و تشــکیل تعاون
تخصصــی زعفــران کاران اظهــار داشــت: در صنعــت نویــن 
ــی  ــرده مالک ــنتی و خ ــای س ــر فعالیت ه ــاورزی دیگ کش

ــه نیســت. ــه صرف ــرون ب ــدارد و مق ــی ن جایگاه
ــده  ــرای تولیدکنن ــر ب ــنتی دیگ ــاورزی س ــزود: کش وی اف
ــکیل  ــا تش ــد ب ــت و بای ــو نیس ــده جواب گ ــرف کنن و مص
و  مشــارکت  بــا  محصولــی  تخصصــی  تعاونی هــای 
فعالیــت جمعــی روســتاییان و کشــاورزان منطقــه، هزینــه 
ــا بــاال بــردن راندمــان، کاهــش داده و بــه ایــن  تولیــد را ب
ترتیــب حاشــیه امنیت اقتصــادی کشــاورزان و روســتاییان 

ــد.  ــش یاب افزای

دوره آموزشی »سندشناسی و 
سندخوانی« در چهارمحال و بختیاری 
معــاون میــراث فرهنگــی، صنایــع دستی و گردشــگری 
چهارمحــال و بختیــاری، گفــت: دوره آموزشــی آشــنایی بــا 
سندشناســی و ســندخوانی ویــژه کارکنــان میــراث فرهنگی 

اســتان برگــزار شــد. 
ــن  ــار داشــت: ای ــرداد رئیســی در کارگاه آموزشــی اظه مه
دوره بــا هــدف آشــنایی هــر چــه بیشــتر پرســنل ایــن اداره 
کل بــا ســند و انــواع آن در میــراث فرهنگــی و همچنیــن 
ــات  ــند در تحقیق ــرد س ــداری و کارب ــوه نگه ــرایط و نح ش
ــا مباحــث میــراث فرهنگــی در  ــط ب و پژوهش هــای مرتب

راســتای ارتقــای ســطح علمــی کارکنــان برگــزار شــد.
وی افــزود: بــدون شــک پژوهــش یکــی از نیازهــای امروز 
کشــور بــرای ارائــه ره یافت هــای جدیــد در حوزه هــای 
چنیــن  برگــزاری  بنابرایــن  اســت  اجرایــی  مختلــف 
ــا اســناد جهــت اســتفاده در  کارگاه هــا و آشــنایی افــراد ب

ــت. ــروری اس ــی ض ــات پژوهش تحقیق

طرح نذر کتاب در استان کرمان 
اجرا می شود 

مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی اســتان کرمــان بــا اشــاره 
ــاب در اســتان  ــه کت ــاب در هفت ــذر کت ــرح ن ــه ط ــه اینک ب
کرمــان آغــاز می شــود، گفــت: مــردم بــا نــذر کتــب و اهــدا 
ــوی  ــن کار معن ــد در ای ــم برخــوردار می توانن ــه مناطــق ک ب

مشــارکت کننــد. 
محمدجــواد حســین زاده در آئیــن بزرگداشــت روز کتــاب، 
کتابخوانــی و کتابــدار اســتان کرمــان اظهــار داشــت: بیــش 
از 65 هــزار متــر مربــع فضــای کتابخانــه ای در قالــب 132 
ــه عمومــی در ســطح اســتان کرمــان وجــود  ــاب کتابخان ب

دارد.
ــی از  ــات مردم ــزان مراجع ــه می ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــاد کرمانی هــا ب ــدی زی ــدای امســال بیانگــر عاقه من ابت
ــون و  ــدای امســال 1 میلی ــت: از ابت ــی اســت گف کتابخوان
ــه کتابخانه هــای اســتان کرمــان مراجعــه  500 هــزار نفــر ب

ــت. ــت رفته اس ــه امان ــاب ب ــد کت ــزار جل ــد و 700 ه کردن
بــا  اســتان کرمــان  عمومــی  مدیــرکل کتابخانه هــای 
ــاب در  ــد کت ــزار جل ــون و 700 ه ــه 1 میلی ــه اینک ــاره ب اش
ــان وجــود دارد و 130  ــی اســتان کرم ــای عموم کتابخانه ه
ــتند  ــتان هس ــای اس ــال کتابخانه ه ــو فع ــر عض ــزار نف ه
افــزود: امــروز نیــاز جامعــه مــا کتابخوانــی اســت و عــدم 
انــس بــا کتــاب باعــث ناهنجاری هــای زیــادی در جامعــه 

می شــود.

کشف ۲۰۰ میلیون ریال کاالی 
قاچاق در لردگان 

ــردگان از کشــف کاالی  ــی شهرســتان ل ــده انتظام فرمان
ــوج  ــور یاس ــال در مح ــون ری ــه ارزش200 میلی ــاق ب قاچ

ــر  داد.  ــردگان خب ــه ل ب
ــتای  ــت: در راس ــار داش ــی اظه ــرو نجف ــرهنگ خس س
اجــرای طــرح تشــدید برخــورد بــا قاچاقچیــان کاال 
مأمــوران ایــن فرماندهــی بــا هماهنگــی مقــام قضایــی 
اقــدام بــه اجــرای عملیــات کنتــرل خودروهــای عبــوری 

ــد. ــل کاال کردن حام
وی افــزود: در ایــن عملیــات مأمــوران انتظامــی بخــش 
خان میــرزا در محــور یاســوج بــه لــردگان محــدوده ســه 
راهــی گوشــکی دو دســتگاه خــودرو ســواری حامــل کاال 

را متوقــف کردنــد.
ــرد: در  ــان ک ــردگان، بی ــتان ل ــی شهرس ــده انتظام فرمان
بازرســی از ایــن خودروهــا 155 تختــه پتــوی قاچــاق بــه 
ــتگیر  ــر را دس ــف و دو نف ــال کش ــون ری ارزش 200 میلی

ــد. کردن

 جاذبه های زندگی در رفسنجان
را باال ببریم

شــهردار رفســنجان بــا تأکیــد بــر لــزوم افزایــش 
جاذبه هــای زندگــی در رفســنجان گفــت: بایــد در زندگــی 
ــن  ــرای ای ــد و ب ــود آی ــه وج ــوع ب ــهر تن ــن ش ــردم ای م
منظــور برنامــه ریــزی بــرای فضــای عمومــی رفســنجان 

ــت.  ــروری اس ض
محمدرضــا عظیمــی زاده در آییــن تودیــع و معارفــه 
ســرمایه های  داشــت:  اظهــار  رفســنجان  شــهردار 
فرهنگــی اجتماعــی و سیاســی ایــن شهرســتان بســیار 
ــاش همــه کســانی باشــیم  ــدردان ت ــد ق باالســت و بای
کــه امــروز نــام ایــن شهرســتان را در تاریــخ و جغرافیــای 

ــتند. ــه داش ــده نگ ــور زن کش
ــت  ــهرداری زحم ــه در ش ــانی ک ــه کس ــزود: از هم وی اف
کشــیدند تشــکر مــی کنــم، کســانی کــه مدیــر، معــاون 
بودنــد و در شــوراها زحمــت کشــیدند و همــه مردمــی کــه 
ــه دســت  ــم دســت ب دلســوز شــهر هســتند و امیدواری

هــم، شــهری پویــا، زنــده و امــن  بســازیم.

 حدیث بابایی
H.Babaie@eskimia.ir

گروه استانها

صنعــت  دســتاوردهای  نمایشــگاه   چهلمیــن 
هســته ای روز شــنبه در دانشــگاه آزاد اســامی 
واحــد شــهرکرد گشــایش یافــت. ایــن نمایشــگاه 
ــازمان  ــی، س ــرژی اتم ــازمان ان ــکاری س ــا هم ب
بســیج علمــی و پژوهشــی اســتان و این دانشــگاه 
ــا شــده و در ایــن نمایشــگاه 400  در 20 غرفــه برپ
محصــول مرتبــط بــا دســتاوردهای انــرژی اتمــی 

ــه نمایــش درآمــده اســت. ایــران ب
ــازمان  ــس س ــاور رئی ــان، مش ــر زارع ــی اصغ عل
دانشــجویان  جمــع  در  ایــران  اتمــی  انــرژی 
ــاالر  ــهرکرد در ت ــد ش ــامی واح ــگاه آزاد اس دانش
امــام خمینــی )ره(، اظهــار کــرد: در مــواردی 
تصاویــر  و  عکــس  دســت کاری  بــه   اقــدام 
ــن  ــه فعالیت هــای ای ــد ک ــا اعــام کنن ــد ت می کنن
بخــش ســازمان انــرژی تعطیــل شــده ولــی ایــن 
بخــش تعطیــل نشــده اســت. زارعــان ادامــه داد: 
از دانشــجویان و اســتادان دانشــگاه دعــوت مــی 
ــش  ــن بخ ــور از ای ــزاری ت ــورت برگ ــه ص ــود ب ش
دیــدن کننــد و از نزدیــک بــا فعالیت هــای آن 
آشــنا شــوند. وی افــزود: دشــمن تــاش بســیاری 

ــی از  ــل را زمان ــداری و حم ــازن نگه ــا مخ ــرد ت ک
خــارج وارد می شــد، دســتکاری کنــد امــا در ایــن 
زمینــه موفــق نشــد. در ادامــه بخشــی از صحبــت 
هــای مشــاور رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی 

ــران آورده شــده اســت:    ای

 راکتور به IR۲۰  تبدیل می شود
در کنــار کارخانــه آب ســنگین، عملیــات بــاز 
بــا کمــک چینی هــا و   IR40 طراحــی راکتــور
طراحــی  انجــام  و  شــده  آغــاز  آمریکایی هــا 
مفهومــی آن اتمــام شــده و وارد طراحــی تفضیلــی 

شــده اســت و از ســال آینــده طراحــی دیزایــن آن 
ــا  ــد ت صــورت می گیــرد. در مذاکــرات ســعی کردن
آب ســنگین راکتــور IR40 را بــه آب ســبک تبدیــل 

ــد. کنن
چــرا کــه کارکــرد راکتــور اراک بــا آب ســنگین تولید 
8.5 تــن پلوتونیــوم در ســال بــود و می خواســتند 
ایــن اتفــاق نیفتــد، بــه همیــن دلیــل ضمــن حفظ 
آب ســنگین، راکتــور بــه IR20 تبدیــل می شــود و 
ســاالنه یــک و نیــم تــن پلوتونیــوم نیــز می تــوان 

تولیــد کــرد.
 ایران عالوه بر تامین داخلی 

آب سنگین، می تواند آن را صادر کند
طــرف مقابــل بســیار تــاش کــرد تــا آب ســنگین 
ــا  ــد ت ــاش کردن ــدرت ت ــور ابرق ــرد و 5 کش را بگی
ایــن دســتاورد را از ایــران بگیرنــد. مــاده اولیــه آب 
ســنگین همیــن آب معمولــی اســت کــه در یــک 
ــوری  ــر کش ــود و کمت ــازی می ش ــد غنی س فراین
دارای ایــن فنــاوری اســت، امــا ایــران عــاوه بــر 
تامیــن داخلــی می توانــد آن را صــادر کنــد. در 
عرصــه تولیــد رادیــو داروهــا نیــز ســازمان انــرژی 
اتمــی موظــف اســت نیــاز جامعــه را برطــرف کنــد 

ــد. ــام می  ده ــن کار را انج ــه ای ک

 ایران در حوزه تولید سانتریفیوژ به 
خودکفایی رسیده است

تولیــد  حــوزه  در  ایــران  اســامی  جمهــوری 
ســانتریفیوژ بــه خودکفایــی رســیده اســت و 
ــدارد و  ــن محصــول ن ــه واردات ای ــازی ب ــر نی دیگ
ــدات و  ــانتریفیوژ جام ــز س ــن 97 نی در 20 فروردی
ــر  ــران دیگ ــی شــود و ای ــم جــدا م ــات از ه مایع

ــدارد.  ــول ن ــن محص ــه واردات ای ــازی ب نی
ــوم  ــا ســرریز صنعــت هســته ای در عل دشــمن ب
ــت و  ــف اس ــران مخال ــر ای ــع دیگ ــر و صنای دیگ
ــم و  ــد عل ــا از تولی ــی ه ــده آمریکای ــی عم نگران

ــت. ــاوری اس فن
 رشد فناوری صلح آمیز هسته ای ایران

آمریــکا بــا انــواع خرابــکاری هــا در سیســتم هــای 
نــرم افــزاری و ســخت افــزاری نتوانســت مانــع از 
رشــد فنــاوری صلــح آمیــز هســته ای ایــران شــود 
ــوان کــرد ایــن رویکــرد تعطیــل نشــده  و بایــد عن

اســت. 

ــته ای  ــاوری هس ــی فن ــته در روز مل ــال گذش س
ــن ســابقه  ــه ای ــه شــد ک ــران ارائ 42 دســتاورد ای
نداشــت و در ســال 97 نیــز ایــن دســتاوردها 
بیشــتر می شــود. برجــام نــه تنهــا باعــث تعطیلــی 
ــه در  ــد، بلک ــران نش ــته ای ای ــتاوردهای هس دس
برخــی از زمینه هــا باعــث شتاب بخشــی نیــز 
شــد و ســرعت را بــرای کارشناســان بیشــتر کــرد.

ــود  ــدات خ ــه تعه ــام ب ــوب برج ــران در چارچ ای
عمــل کــرده اســت. ایــران در چارچــوب برجــام بــه 
تعهــدات خــود در ایــن زمینــه عمــل کــرده اســت، 
در ایــن زمــان 9 هــزار و 300 ماشــین ســانتریفیوژ 
در نطنــز و فــردو مشــغول بــه کار بــود کــه 20 هــزار 
ماشــین ســانتریفیوژ نیــز بــه صــورت آمــاده بــه کار 
ــن 9  ــا همی ــود و تنه وجــود داشــت کــه فعــال نب
هــزار ماشــین فعــال بــود. هــرگاه نظــام جمهــوری 
اســامی ایــران تصمیــم بگیــرد ماشــین های 
ــود،  ــره بش ــه زنجی ــل ب ــانتریفیوژ تبدی ــد س جدی

ایــن اتفــاق قابــل اجراســت.

مدیرعامــل بــرق جنــوب کرمــان، عبدالوحیــد مهدوی نیــا 
ــا  ــل گرم ــان فص ــه پای ــاره ب ــا اش ــنیم ب ــا تس ــو ب در گفت وگ
ــت شهرســتان  ــار داشــت: هف ــان، اظه ــوب اســتان کرم در جن
ــه  ــن در منطق ــرار گرفت ــل ق ــه دلی ــان ب ــتان کرم ــی اس جنوب
گرمســیری در هفــت ماهــه نخســت ســال از تخفیفــات 

مناطــق گــرم 1 و گــرم 2 برخــوردار می شــوند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اســتان کرمــان ســه منطقــه عــادی، 
گــرم 1 و گــرم 2 داریــم تصریح کــرد: نحــوه محاســبه مصــرف 
بــرق در ایــن مناطــق بــه دلیــل میــزان شــدت گرمــا متفــاوت 

اســت.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنــوب اســتان کرمان 
بــا بیــان اینکــه نــرخ بــرق مصرفــی در مناطــق عــادی بیــن 45 
ــا 320 تومــان اســت گفــت: نــرخ بــرق مصرفــی در مناطــق  ت

جنوبــی اســتان کرمــان از ابتــدای فرودیــن تــا پایــان مهــر مــاه 
ــان شــروع می شــود. از 15 توم

ــرق هــر  ــه اینکــه میانگیــن ســرانه مصــرف ب ــا اشــاره ب وی ب
ــو وات اســت  ــا در طــول ســال حــدود هــزار کیل ــه در دنی خان
خاطــر نشــان کــرد: میانگیــن میــزان مصــرف بــرق در ایــران بــه 
دلیــل عــدم اصــاح الگــوی مصــرف 2 هــزار و 900 کیلــو وات 

بــوده کــه از میانگیــن مصــرف دنیــا باالتــر اســت.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنــوب اســتان کرمان 
ــه  ــف تعرف ــاز فصــل ســرما تخفی ــا آغ ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تأکی ب
گرمســیری بــرق در جنــوب کرمــان بــه پایان رســیده، گفــت: از 
ابتــدای آبــان مــاه تعرفه هــای بــرق در مناطــق جنوبــی اســتان 
بــه حالــت عــادی برگشــته و در صــورت عــدم رعایــت مصــرف 

بــرق بــا قبــوض ســنگین روبــرو می شــوند.

هــال  جمعیــت  امیــد  و  ســامت  بزرگ تریــن کاروان 
ــوب مســتقر  احمــر اســتان کرمــان در شهرســتان رودبار جن

می شــود.
بــا  رضــا فــاح در جمــع خبرنــگاران، اظهــار  داشــت: 
بهداشــت،  معاونــت  و  داوطلبــان  معاونــت  همــکاری 
ــدف  ــا ه ــد ب ــامت و امی ــی، کاروان س ــان و توانبخش درم
بخــش  در  آســیب پذیر  و  محــروم  مــردم  بــه  کمــک 
جازموریــان از تاریــخ 23 آبــان بــه مــدت 3 روز بــا حضــور 
ــن کشــور  ــی از خیری  مســئولین کشــوری، اســتانی و جمع

برگزار می شود.
ــا برگــزاری ایــن کاروان، توســط  وی بیــان کــرد: هم زمــان ب
معاونــت بهداشــت، درمــان و توانبخشــی بــا اجــرای مانــور 
تیم هــای درمــان اضطــراری بــا حضــور 2 تیــم BHCU  بــه 

ــات پزشــکی و بهداشــتی  ــه خدم ــه ارائ ــن منطق ــی ای اهال
می شــود.

مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان کرمــان بــا اشــاره 
ــار  ــا اعتب ــد ب ــامت و امی ــن کاروان س ــه بزرگتری ــه  اینک ب
ــه  ــت: ارائ ــدازی می شــود، گف ــال راه ان ــارد ری ــغ 2 میلی مبل
خدمــات بهداشــتی و درمانــی، توزیــع اقــام حمایتــی، 
معیشــتی و آمــوزش پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی 
بخشــی از برنامه هــای ایــن کاروان در جنــوب کرمــان و 
مناطــق محــروم اســت.فاح،  تصریح کــرد: ایــن کاروان 
بــا همــکاری و تعامــل فرمانــداری و ادارات شهرســتان 
رودبارجنــوب، شــعب جمعیــت هال احمــر شهرســتان های 
ــای  ــال ارگان ه ــور فع ــاد و حض ــوج و عنبرآب ــت، کهن جیرف

ــود. ــزار می ش ــاد برگ ــردم نه م

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــی  ــهر جهان ــدار ش ــعه پای ــیر توس ــت: در مس ــزد، گف ــتان ی اس
یــزد، تدویــن طــرح جامــع شــهری بــا محــور ســازمان میــراث 
فرهنگــی مرکــزی بــه عنــوان اولویت هــا، نیازمنــد توجــه 
 اســت.فاطمه دانــش یــزدی، افــزود: شــهر یــزد پــس از فــراز و

 نشــیب های زیــاد بــا تــاش مدیــران ســازمان میــراث 
ســایر  و  مختلــف، کارشناســان  هــای  دوره  در   فرهنگــی 
ــی رســید و  ــت جهان ــه ثب ــا موضــوع ب ــط ب دســتگاه های مرتب

ــرای یــزد و ایــران در جهــان مانــدگار شــد. ایــن افتخــار ب
بــه گــزارش روز یکشــنبه روابــط عمومــی اداره کل میــراث 
ــه  ــتان ، وی ادام ــگری اس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ
داد: گذشــتگان بــرای مــا میراثــی را بــه یــادگار گذاشــتند کــه 
امــروز مــورد تحســین همــگان قــرار دارد، ایــن وظیفــه ماســت 

کــه در راســتای حفــظ، پویایــی و رونــق بخشــیدن بــه آن اقدام 
ــیم. ــذار باش ــم و تأثیر گ کنی

ــراث  ــار ســازمان می ــه نظــر مــی رســد در کن وی تأکید کــرد: ب
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری، همــه مســئوالن 
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــد ب ــتان بای ــف اس ــتگاه های مختل و دس
ــا  ــوزه ب ــن ح ــی در ای ــت جهان ــده ثب ــه پرون ــوط ب ــناد مرب  اس
ــیر  ــی در مس ــاندن، رونق بخش ــهمی در شناس ــزی س برنامه ری
ــی یــزد  ــد شــهر جهان ــوان برن ــا اســتفاده از ت ــدار ب توســعه پای
ــات  ــورد اقدام ــرد: در م ــئول تصریح ک ــند.این مس ــته باش داش
ثبــت، مطالعاتــی توســط پایــگاه پژوهشــی میــراث فرهنگــی 
 اســتان انجــام شــد و مــورد تاییــد ســازمان های مربــوط 
قــرار گرفــت کــه تکلیــف متولیــان امــر را در زمینه هــای 

مختلــف مشــخص کــرده اســت.

و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
 170 جــذب  از  بختیــاری  و  چهارمحــال  گردشــگری 
ــی در  ــش خصوص ــذاری بخ ــرمایه گ ــال س ــارد ری میلی
 حــوزه گردشــگری اســتان در دولــت یازدهــم خبــر 

داد.
ایرنــا،  بــا  گفتگــو  در  عسگری ســوادجانی  بهمــن 
راســتای  در  ســرمایه گذاری  حجــم  ایــن  افــزود: 
ــت  ــا، مرم ــردی، هتل ه ــای بوم گ ــدازی اقامتگاه ه  راه ان
خانه هــای تاریخــی، مجتمع هــای گردشــگری و ایجــاد 
زیرســاخت های گردشــگری در اســتان جــذب شــده 

اســت.
وی از رشــد 100 درصــدی اردوگاه هــای گردشــگری در 
اســتان خبــر داد و گفــت: درحالی کــه تــا قبــل از دولــت 

یازدهــم اردوگاه گردشــگری در اســتان نداشــتیم، امــا تــا 
پایــان مهرمــاه امســال تعــداد اردوگاه هــا در اســتان بــه 

12 مجموعــه رســیده اســت.
عســگری ســوادجانی از رشــد 670 درصــدی خانه هــای 
ــال 92، 21  ــا س ــت: ت ــر داد و گف ــتان خب ــافر در اس مس
ــون  ــا هم اکن ــود، ام ــال ب ــتان فع ــافر در اس ــه مس خان
تعــداد خانه هــای مســافر در اســتان بــه 141 خانــه 

ــت. ــه اس ــش یافت افزای
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــا قبــل از دولــت  اســتان خاطرنشــان کــرد: همچنیــن ت
تدبیــر و امیــد هیچ گونــه اقامتــگاه بوم گــردی در اســتان 
وجــود نداشــت، امــا از ســال 92 تاکنــون 11 اقامتــگاه در 

اســتان ایجــاد شــده اســت.

استانها

 تخفیف تعرفه گرمسیری برق جنوب کرمان
 به پایان رسید 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان خبر داد:

استقرار بزرگ ترین کاروان سالمت و امید در رودبارجنوب

مدیرکل میراث فرهنگی یزد: 

شهر جهانی یزد نیاز به طرح جامع دارد

 جذب 170 میلیارد ریال سرمایه گذاری
 در حوزه گردشگری چهارمحال و بختیاری

مدیر حفاظت و بهره برداری 
شرکت آب منطقه ای یزد مطرح کرد:

 اجرای طرح خاموشی زمستانه 
چاه های کشاورزی 

رئیــس اداره منابــع آب خاتــم از تجهیــز 100 درصــد 
چاه هــای آب کشــاورزی مروســت خاتــم بــه کنتــور 

هوشــمند خبــرداد. 
آب  منابــع  اداره  رئیــس  منصــوری،  محمدجــواد 
خاتــم،  گفــت: 100درصــد چاه هــای آب کشــاورزی 
ــور هوشــمند  ــه کنت ــن شهرســتان ب بخــش مروســت ای
ــه  ــل حجمــی آب ب ــز شــد، کنتورهــا شــارژ و تحوی مجه
کشــاورزان نیــز انجــام شــد و مدیریــت مصــرف و تنظیم 

ــت. ــرداران اس ــده بهره ب ــه عه ــی ب ــخ خاموش تاری
ــدی اجــرای طــرح خاموشــی  منصــوری برنامــه زمان بن
در دشــت هــرات و چاهــک شــهریاری را ذکرکــرد و 
افــزود: طــرح خاموشــی زمســتانه چاه هــای کشــاورزی 

 96.9.25 روزه،   25 20 و  دوره  در2  دشــت ها  ایــن  در 
در   ،96.11.25 لغایــت   96.11.5 و   96.10.20 لغایــت 

ــود. ــی ش ــرا م ــوع 45 روز اج مجم
وی یــادآور شــد: کاهــش افــت ســطح تــراز آب در 
دشــت های ایــن منطقــه ، نتیجــه مصوبــه شــورای 
تشــکیل  و  اســت  حفاظتــی  اقدامــات  و  حفاظــت 
ــجام در  ــب انس ــع آب موج ــت از مناب ــوراهای حفاظ ش
از خــرد جمعــی اســت. تصمیم گیــری و اســتفاده 

ــرکت آب  ــرداری ش ــت و بهره ب ــر حفاظ ــن مدی همچنی
ــأله آب و  ــت مس ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــزد ب ــه ای ی منطق
حفاظــت از منابــع آب اضافــه کــرد: بــا همراهــی شــورای 
حفاظــت خاتــم و اســتقبال کشــاورزان منطقــه ، اجــرای 
طــرح خاموشــی زمســتانه چاه هــای کشــاورزی در 
ســال گذشــته بــا موفقیــت انجــام شــد و امیدواریــم در 
 ســال جــاری هــم اجــرای ایــن طــرح بــه خوبــی انجــام 

شود.
محمدرضــا حکیمــی،  اظهــار کــرد: تغییــر اقلیــم و 
کاهــش نــزوالت جــوی ، بحــران کم آبــی را تشــدید کــرد 

و در 20 ســال گذشــته بــا کاهــش 15 تــا 20 درصــد بارش 
ــم. ــه رو بودی در اســتان رو ب

مدیریــت  و  حفاظتــی  اقدامــات  داد:  ادامــه  وی 
صحیح،باعــث کاهــش افــت ســطح تــراز آب زیرزرمینــی 
ــزان  ــه می ــه طــوری ک ــد ســال گذشــته شــده ، ب در چن
 افــت در دشــت چاهــک و شــهریاری کــه بیــش از

 یک متر بود به کمتر از نصف رسید.
ــزد،  ــه ای ی ــرداری آب منطق ــره ب ــت و به ــر حفاظ مدی
چاه هــای  خاموشــی  طــرح  اجــرای  کــرد:  اظهــار 
کشــاورزی موجــب فرهنگ ســازی و آمادگــی کشــاورزان 

ــت. ــده اس ــی آب ش ــل حجم ــرای تحوی ب
ــبکه  ــبز از ش ــای س ــازی آب فض ــرد: جداس وی تأکید ک
ــر  آب شــرب ، ممنوعیــت اســتفاده از آب شــیرین کن ب
روی چاه هــای کشــاورزی و اخــذ جبــران خســارت، 

ــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. ــی اســت کــه بای موضوعات
آب  منابــع  از  حفاظــت  شــورای  نهمیــن  و  بیســت 
ــدار  ــا حضــور فرجــام فاضلــی فرمان ــم ب شهرســتان خات
خاتــم و اعضــای شــورا در فرمانــداری برگــزار شــد.

#خبر_ویژه

کوتاه از استان ها
مهاجرت پاییزه پرندگان به 

تاالب های چهارمحال و بختیاری 
ــون بیــش  ــا کن ــدگان ت ــزه پرن ــدای مهاجــرت پایی از ابت
ــه تاالب هــای اســتان چهارمحــال و  ــده ب از 60 هــزار پرن

بختیــاری وارد شــده اند. 
ــت  ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــدی مدی ــهرام احم ش
چهارمحــال و بختیاری، گفت: امســال به دلیل نامســاعد 
بــودن زیســتگاه های کشــور های آســیای مرکــزی و 
ســیبری و پدیــده خشکســالی در اســتان های هم جــوار، 
ــتان از  ــای اس ــه تاالب ه ــدگان ب ــزه پرن ــرت پایی مهاج
اوایــل مهرمــاه و یــک مــاه زودتــر از روال همه ســاله آغاز 
 شــد و تاکنــون بیــش از 60 هــزار پرنــده بــه تاالب هــای 

بین المللی گندمان و چغاخور وارد شده اند.
وی پیش بینــی کــرد: بــا نخســتین بــارش ایــن تعــداد 

بــه بیــش از 100 هــزار قطعــه افزایــش یابــد.

پیش بینی برداشت 1۰۰۰ کیلو 
زعفران در کوهبنان 

برداشــت 1000  بینــی  پیــش  از  فرمانــدار کوهبنــان 
ــن  ــت ای ــر کش ــطح زی ــار س ــران از 200 هکت ــو زعف کیل

شهرســتان خبــر داد. 
مهدلــو، فرمانــدار کوهبنــان بــه همــراه ایــزدی، معــاون 
عمرانــی و برنامــه ریــزی فرمانــداری و مجیــدی، 
مســئول جهــاد کشــاورزی شهرســتان از برداشــت 
زعفــران دربــن بازدیــد کردنــد.وی در حاشــیه  ایــن 
ــد گفــت: زعفــران یکــی از کشــت های جایگزیــن  بازدی
اســت کــه در شهرســتان کوهبنــان چنــد ســالی اســت 
بــه صــورت گســترده کشــت مــی شــود که ضمــن خوب 
ــرای  ــز ب ــی نی ــود خوب ــول، س ــدن محص ــل آم ــه عم ب

کشــاورزان دارد.

حضور جودوکاران چهارمحالی 
در اردوی تیم ملی 

ســه ورزشــکار اســتان چهارمحــال و بختیــاری در اردوی 
تیــم ملــی جــودو شــرکت می کننــد. 

ــان  علیرضــا جعفــرزاده و محمــد سورشــجانی از 25 آب
در اردوی تیــم ملــی جــودو نوجوانــان حضــور می یابنــد.

ایــن دو ورزشــکار بــه همــراه 30 جــودوکار دیگر تــا 2 آذر 
تمرینــات خــود را در مجموعــه ورزشــی شــهید کبگانیان 

تهــران دنبــال می کننــد.

رتبه اول استان یزد در امانت کتاب 
ــزد  ــزد گفــت: اســتان ی ــرکل کتابخانه هــای اســتان ی مدی
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــه اول را ب ــاب رتب ــت کت در امان

اســت. 
ــرکل کتابخانه هــای اســتان  ــا، مدی ــه دوســت فاطمیه رقی
یــزد از رتبــه اول اســتان یــزد در امانــت کتــاب خبــرداد و 
دررابطــه بااهمیــت کتــاب وکتاب خوانــی در اســتان گفــت: 
هفتــه کتــاب و کتاب خوانــی رادرسراســر اســتان یــزد آغــاز 
ــاب و  ــگاه کت ــزد در جای ــتان ی ــبختانه اس ــده  و خوش ش
کتاب خوانــی شــاخص هــای برتــری را نســبت بــه دیگــر 

اســتان ها دارد.

 اجرای طرح »کانون مدرسه« 
در چهارمحال و بختیاری 

ــوان  ــودکان و نوج ــری ک ــرورش فک ــون پ ــرکل کان مدی
چهارمحــال و بختیــاری، گفــت: طــرح کانون مدرســه در 
راســتای کشــف اســتعدادهای کــودکان در چهارمحــال و 

ــرا می شــود.  ــاری اج بختی
ــون مدرســه  ــار داشــت: طــرح کان ــرزاد رحیمــی، اظه ف
طرحــی فرهنگــی در راســتای کشــف اســتعدادهای 
کــودکان در زمینه هــای فرهنگــی، هنــری، ادبــی و 
ــری و  ــد فک ــمت رش ــه س ــا ب ــت آن ه ــی و هدای مهارت
ــزار  ــش از 6 ه ــون بی ــه تاکن ــت ک ــاق اس ــت خ تربی
حمایت هــای  تحــت  اســتان  سراســر  در  کــودک 
فرهنگــی ایــن طــرح قــرار گرفته انــد.وی بــا بیــان 
ــون و مدرســه مســیری در راســتای  ــل کان ــه تعام اینک
شــکوفایی اســتعدادهای دانش آمــوزان اســت، افــزود: 
همــکاری کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان 
کــردن  عملیاتــی  راســتای  در  آموزش و پــرورش  و 

آموزه هــای تربیتــی اســت.

توجه به آموزش اعضای 
شوراهای روستایی 

بخشــدار مرکــزی بافــق، گفــت: توجــه بــه آمــوزش دوره ای 
ــنایی  ــب آش ــتاها موج ــامی روس ــوراهای اس ــای ش اعض
ــارات  ــف و اختی ــرح وظای ــن، ش ــا قوانی ــا ب ــتر آن ه بیش

اعضــا اســت.
داوود پورامینــی در نشســت آموزشــی اعضــای شــوراهای 
اســامی روســتاهای بخــش مرکــزی بافــق، اظهــار کــرد: 
اجــرای طــرح آموزشــی بــه صــورت مســتمر در زمینــه های 
مختلــف ســبب می شــود تــا اعضــای شــوراها بــه ویــژه در 
روســتاها، بهتــر بتواننــد وظایــف محولــه خــود را بــه انجــام 
رســانند. وی افــزود: بــرای آشــنایی اعضــای پنجمیــن دوره 
شــوراها بــا وظایــف و ارتقــای دانــش آن هــا تصمیــم گرفتــه 
شــد بــا برگــزاری دوره هــا و کارگاه آموزشــی، بیــان وظایف و 
تشــکیات شــوراها ، نحــوه نــگارش صحیــح صورت جلســه 
بــرای ارســال بــه کمیتــه انطبــاق مصوبــات شــوراها و ســایر 
مــوارد کاربــردی، بتوانیــم امــور روســتاها را به ویــژه شــوراها 
ــتر  ــه بیش ــت هرچ ــت: موفقی ــی گف ــهیل کنیم.پورامین  تس
شــوراهای اســامی شــهر و روســتا در انجــام وظایــف 
ــت. ــد کاس ــت خواه ــوه دول ــای انب ــم کاره ــه از حج محول

برگزاری مانور »مقابله با بحران« 
در دانشگاه شهرکرد 

فرمانــدار شــهرکرد گفــت: مانــور مقابلــه با بحــران در راســتای 
آمادگــی در برابــر بحران هــا و مخاطرات در دانشــگاه شــهرکرد 

برگــزار می شــود. 
حمیــد ملکپــور، اظهــار داشــت: سه شــنبه 30 آبان مــاه 
 مانــور آمادگــی در برابــر بحــران در دانشــگاه شــهرکرد 
حضــور  بــا  مانــور  ایــن  افــزود:  می شــود.وی  برگــزار 
آشــنایی  راســتای  در  خدمات رســان  دســتگاه های 
دانشــجویان و اســتادان و کارکنــان دانشــگاه شــهرکرد 
بــا نحــوه مقابلــه بــا آســیب های ناشــی از بحران هــا و 

می شــود. برگــزار  احتمالــی  مخاطــرات 

،،
ــرژی اتمــی  مشــاور رئیــس ســازمان ان
ایران، گفت: فرایند آب ســنگین ایران 
 در منطقــه اراک بــا 20 تــن در حــال 

انجام است  و  تعطیل نشده است.

مرکــز  مدیــر  آقایــی  محمدرضــا  ســید 
ــق  ــت یزد،گفــت: طب ــی دیاب ــی، درمان تحقیقات
بررســی های انجــام شــده طــی 10 تــا 15 ســال 
آینــده، مــوج دوم دیابــت در ایــن اســتان فــرا 
 مــی رســد و بیشــتر افــراد را در معــرض ابتــا 

قرار می دهد.
به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران، آقایــی بیماری 
دیابــت را شــایع تریــن بیمــاری غدد دانســت و 
افــزود: طبــق بررســی های انجــام شــده بیــش 
از نیمــی از دانش آمــوزان اســتان چــاق بــوده و 
اضافــه وزن دارنــد و 30 درصــد آنهــا هفتــه ای 
یک بــار فســت فــود مصــرف مــی کننــد پــس 
 دانش آمــوزان، آمــاده ابتــا بــه دیابــت در

سال های آینده هستند.
ــر  ــی دیگ ــی یک ــه کم تحرک ــان اینک ــا بی وی ب
اظهار کــرد:  اســت،  دیابــت  فاکتورهــای  از 
 بیشــتر افــراد جامعــه، تحــرک بدنــی ندارنــد و

ــتثنی  ــده مس ــن قاع ــم از ای ــوزان ه دانش آم
نیســتند.

 آقایــی تغذیــه نامناســب، ژنتیــک ، اســترس 
و غذاهــای پــر کالــری و کــم فیبــر را از جملــه 
ــرد و  ــام ب ــت ن ــه دبای ــا ب ــی ابت ــل اصل دالی
گفــت: قصــد داریــم کــه مدیریــت اســترس را 

ــم. ــوزش دهی ــوزان آم ــه دانش آم ب
ــان اینکــه متاســفانه آمــار  ــا بی وی در ادامــه ب
دیابــت بــارداری در حــال افزایــش اســت، 

افــزود: احتمــال اینکــه 30 درصــد مــادران 
بــاردار در پنــج تــا 10 ســال پــس از زایمــان بــه 
ــاد  ــوند، زی ــا ش ــوع دو مبت ــت ن ــاری دیاب بیم
اســت.وی اضافــه کــرد: بایــد دیابــت بــارداری 
ــا غربال گــری و مشــاوره،  را جــدی گرفــت و ب

ــرد. ــرل ک آن را کنت
مدیــر مرکــز تحقیقاتــی- درمانــی دیابــت یــزد 
افــزود: ارائــه مشــاوره رایــگان، تشــکیل پرونــده 
ژنتیــک بــرای مبتایــان بــه دیابــت و آمــوزش 
از جملــه اقدامــات ایــن مرکــز در راســتای 

پیشــگیری و کنتــرل دیابــت اســت.
ابتــا  معــرض  در  افــراد  از  همچنیــن  وی 
خواســت بــه مراکــز جامــع ســامت یــا مرکــز 

تحقیقاتــی و درمانــی دیابــت اســتان مراجعــه 
کننــد تــا ضمــن تشــکیل پرونــده آموزش هــای 
ــا داده  ــه آن ه ــاری ب ــن بیم ــه ای الزم در زمین

ــود. ش
ــت  ــی دیاب ــی و درمان ــز تحقیقات ــس مرک رئی
یــزد در ادامــه بــا بیــان اینکــه اســتان یــزد در 
ســال های گذشــته در زمینــه شــیوع دیابــت در 
رتبــه هــای نخســت کشــور قــرار داشــت، گفت: 
اکنــون بــا توجــه بــه اقدامــات و فعالیت هــای 
انجــام شــده در زمینــه پیشــگیری از دیابــت در 
اســتان ، یــزد در رتبــه پنجــم کشــور قــرار دارد.

آقایــی بــا اشــاره بــه هفتــه ملــی دیابــت 19 تــا 
25 آبــان، گفــت: اســتقرار اتوبــوس دیابــت در 
ــگان  ــه مشــاوره رای ــاق و ارائ ــدان امیرچخم می
ــه پیشــگیری و کنتــرل ایــن بیمــاری،  در زمین
ــژه دانش آمــوزان  ــت وی برگــزاری ســمینار دیاب

و نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه از جملــه 
ــه اســت. ــن هفت برنامه هــای ای

ــه  ــوی ســالم، خان ــش  بان ــزاری همای وی برگ
ســالم، بــا حضــور بانــوان کارمنــد ادارات ، 
همایــش زندگــی ســام بــا موضــوع دیابــت و 
ــاط  ــی و  نش ــه ورزش همگان ــارداری و برنام ب
دیابــت در پارک هــای ســطح شــهر را از دیگــر 

ــه اعــام کــرد. ــن هفت برنامــه هــای ای
ــه  ــاالی 30 ســال اســتان ب ــراد ب 22 درصــد اف
دیابــت مبتــا هســتند و در مجمــوع 100 هــزار 

ــد. نفــر در اســتان یــزد دیابــت دارن
حــدود 40 هــزار نفــر از افــراد دیابتــی در مرکــز 
تحقیقاتــی و درمانــی دیابــت اســتان دارای 
ــط 20  ــداد فق ــن تع ــه از ای ــتند ک ــده هس پرون
ــرل  ــرای کنت ــند و ب ــال می باش ــر فع ــزار نف ه
ــد. ــه می کنن ــز مراجع ــه مرک ــود ب ــاری خ بیم

مدیر مرکز دیابت یزد:
بیش از نیمی از دانش آموزان استان یزد اضافه وزن دارند 
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فرایند تولید آب  سنگین ایران 
تعطیل نشده است

ایران توان بازطراحی قلب راکتور را به بهترین شکل دارد 



رئیــس بخــش صــرع بیمارســتان آیــت هللا کاشــانی دانشــگاه 
۳۰ســاله کــه  بانویــی  اصفهــان، گفــت:  پزشــکی   علــوم 
ــرد  ــی ب ــرل رنج م ــل کنت ــرع غیرقاب ــاری ص ــا از بیم مدت ه
ــود تحــت  ــای ضدصــرع اثربخــش نب ــدام از داروه ــچ ک و هی
ایــن عمــل موفقیــت آمیــز قــرار گرفت.دکتــر جعفــر مهــوری، 
افــزود: در ایــن عمــل چهــار ســاعته بــا تشــخیص کانــون اولیــه 
صــرع کــه در دو طــرف ناحیــه گیج گاهــی قــرار داشــت بــرای 

ــد. ــذاری ش ــه الکترود گ ــر دو ناحی ــی در ه ــخیص قطع تش
جــراح مغــز و اعصــاب و فــوق تخصــص جراحــی صــرع 
عمــل  ایــن  در  گفــت:  اصفهــان،  کاشــانی   بیمارســتان 
ــا اســتفاده از دســتگاه  ــی ب ــای عمق ــز، الکتروده موفقیت آمی
ــز  ــرف مرک ــه ط ــی ب ــتگاه رهیابی عصب ــا دس ــن ی نورو نویگیش
احتمالــی کانــون صــرع هدایــت و ســپس امــواج غیرطبیعــی  

در بخــش ثبــت شــد.
ــن،  ــنگ معی ــر هوش ــر، دکت ــزی خب ــد مرک ــزارش واح ــه گ ب
ــاری  ــدد بیم ــی و متع ــای عمق ــخیص کانون ه ــه داد: تش ادام
صــرع و امــکان تشــخیص کانون هایــی کــه ضایعــه آشــکار در 
MRI ندارنــد از مهم تریــن کاربردهــای نخســتین عمــل درمــان 

صــرع بــا الکترودهــای عمقــی اســت.
نویــن  ایــن روش  از  اینکــه اســتفاده  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
گیــج گاه  دوطــرف  و  عمقــی  کانون هــای  ۸۰درصــد 
ادامــه  می دهــد،  تشــخیص  راحتــی  بــه  پزشــک  را 
الکترود گــذاری  جدیــد  روش  بــه  دســتیابی   داد:بــا 
می تــوان در صــورت حمایــت مســووالن بیــش از ۵هــزار بیمــار 
مبتــا بــه بیمــاری صــرع در کشــور کــه نیازمنــد الکتــرود گذاری 

عمقــی هســتند درمــان کــرد.

مســئول واحــد نظــارت و ارزیابــی فوریت هــای پزشــکی 
اســتان اصفهــان، گفــت: در شــیوه جدیــد نظارت نامحســوس، 
بــا اجــرای ســناریوی از قبــل تدوین شــده نســبت به اســتفاده 
ــه و مستندســازی  ــه حادث از بیمارنمــای توجیه شــده در صحن
نظــارت، اقــدام می شــود.به گــزارش کیمیای وطــن و بــه 
نقــل از روابــط عمومــی مدیریــت حــوادث و فوریت هــای 
در  اظهار کــرد:  عباس باقــری  اصفهــان،  اســتان   پزشــکی 
۶ ماهه نخســت امســال ۷۲۷ مــورد بازدید نظارتی محســوس 
ــام  ــتانی انج ــس پیش بیمارس ــوزه اورژان ــوس در ح و نامحس

شــده اســت.
وی افــزود: ۲۵۵ مــورد از ایــن بازدیدهــا، نظــارت بــر آمادگــی و 
اســتقرار واحدهــای عملیاتــی اورژانــس پیش بیمارســتانی در 
طــرح امــداد نــوروزی امســال، ۲۰۵ مــورد بازدیــد محســوس 

از پایگاه هــای فوریت هــای پزشــکی، ۱۷۸ نظــارت محســوس 
درمانــی،  مراکــز  بــه  بیمــار  تحویــل  و  انتقــال   برنحــوه 
ــات  ــی عملی ــز فرمانده ــوس از مراک ــد محس ــورد بازدی ۴۸ م
۲۳ بازدیــد  فرمــان(،  )اتاق هــای  اســتان  شهرســتان های 
نامحســوس در صحنــه حادثه و ۱۸ بازدید نامحســوس شــبانه 
ــروع  ــرای ش ــنل ب ــی پرس ــزان آمادگ ــل و می ــرعت عم از س

ــوده اســت. ــت ب ماموری
مســئول واحــد نظــارت و ارزیابــی فوریت هــای پزشــکی 
اورژانــس  پایگاه هــای  تصریح کــرد:  اصفهــان،  اســتان 
۱۱۵ در ایــن نظارت هــا از جنبــه هــای مختلــف شــامل 
و  علمــی  مهارت هــای  تجهیــزات تخصصــی،  آمبوالنــس، 
تخصصــی، پرســنل و تجهیــزات رفاهــی و اداری مــورد ارزیابــی 

نــد. ر  می گیر قرا

 نخستین عمل درمان صرع 
با الکترودهای عمقی در کشور

اجرای سناریوی بیمارنما برای نظارت  نامحسوس 
فوریت های پزشکی اصفهان

خواص بی شمار دانه های رازیانه
رازیانــه یــک گیــاه دارویــی اســت کــه طبــع گــرم و 
دارد.  هورمونــی  خــواص  ایــن گیــاه  دارد.  خشــکی 
ــام  ــی تم ــور کل ــه ط ــرم و خشــک اســت و ب ــع آن گ طب
قســمت های گیــاه خاصیــت درمانــی دارد، امــا بیشــترین 

ــت. ــذر آن اس ــتفاده، ب ــورد اس ــمت م قس
یــک عــدد رازیانــه متوســط حــدود ۷۳ کالــری، ۳ گــرم 
پروتئیــن، ۱۷ گــرم کربوهیــدرات دارد. ایــن مــاده، چربــی 
اندکــی دارد امــا کلســترول نــدارد. رازیانــه مقادیــر بســیار 
زیــادی فیبــر دارد. خــوردن بخــش ســفید رنــگ آن 
ــن  ــد. ای ــن  می کن ــی را تأمی ــر غذای ــرم فیب ــدود ۷ گ ح
ــه بــدن بــه فیبــر  مقــدار معــادل ۲۸ درصــد از نیــاز روزان

اســت.
بیشــتر افــراد نمی تواننــد فیبــر کافــی مصــرف کننــد. بــه 
همیــن خاطــر مصــرف یــک عــدد رازیانــه متوســط در روز، 

می توانــد ۷ گــرم فیبــر وارد بــدن کنــد.
ــه،  ــگ رازیان ــفید رن ــمت س ــت: قس ــن نوش ــفا آنای ش

 حــاوی ۹۶۹ میلــی گــرم پتاســیم اســت و می توانــد 
۷ درصــد از نیــاز بــدن بــه ایــن مــاده معدنــی را برطــرف 
ــه کاهــش فشــار خــون و  ــرای کمــک ب ــد. پتاســیم ب کن
نیــز حفــظ و نگهــداری تعــادل مایعــات، بســیار ضــروری 

اســت.
رازیانــه ویتامیــن C فراوانــی دارد و مصــرف قســمت 
ــن  ــرم از ویتامی ــی گ ــد ۲۸ میل ــگ آن می توان ــفید رن س
ــیدان  ــک آنتی اکس ــن C ی ــد. ویتامی ــدن کن C را وارد ب
ــر  ــری را کندت ــد پی ــد فراین ــه می توان ــت ک ــد اس قدرتمن
ــدن  ــی ب ــد و باعــث افزایــش ســامت سیســتم ایمن کن

ــردد. گ
رازیانــه، ویتامین هــای مهــم دیگــری همچــون ویتامیــن 
ــاه  ــن گی ــد. ای ــن می کن ــز تأمی ــوالت را نی K، A، B۶ و ف
ــون  ــی همچ ــواد معدن ــایر م ــی از س ــیار خوب ــع بس منب

آهــن، کلســیم، مــس، روی و ســلنیوم اســت.
 خواص درمانی رازیانه به شرح زیر است:

– جوان کننده پوست
– ضد بلغم و صفرا

– حاوی استروژن باال
– افزایش شیر و درمانگر اختاالت قاعدگی

– ضد چاقی و اضافه وزن در بانوان
– درمانگر سکسکه

– ضد سرطان
– کاهنده کلسترول بد خون

– ضد انواع سرطان
– ضد سکسکه، سوء هاضمه و اشتها آور

– دفع کننده سنگ های کلیه و مجاری ادراری
– تقویت دید، درمانگر التهاب پلک و شب کوری

– ضداسپاسم و ضد نفخ
– درمان سندرم روده تحریک پذیر

– رفع آسم و سرفه
– ضد ورم و التهاب رود

ــر روی پوســت  ــه ب ــا جوشــانده رازیان ــودر ی اســتفاده از پ
بــه درمــان چیــن و چــروک و مخلــوط آن بــا یــک نــوع 
ــادام( ســبب  ــن ب ــا روغ ــون ی ــن زیت ــل روغ ــن )مث  روغ

نابودی موهای زائد و شفافیت پوست می شود.

مختلفــی  علــل  بانــوان  در  نابــاروری 
بــا  شــایع  نابــاروری  نــوع  یــک  امــا  دارد 
 مصــرف دارو و در مــدت زمــان مشــخصی 

بهبود می یابد. 
ــار احمــدی رئیــس اداره غــدد وزارت  شــهین ی
بهداشــت در گفــت و گــو بــا  خبرنــگار  باشــگاه 
خبرنــگاران بیــان  کــرد : غــده هیپوفیــز در مغــز 
ــه نوعــی مرکــز  همــه انســان ها وجــود دارد و ب

فرماندهــی بــدن بــه شــمار مــی رود. 
ــی  ــای مختلف ــه  هورمون ه ــان اینک ــا بی وی ب
بــرای کنتــرل وضعیــت بــدن توســط غــده 
هیپوفیــز تولیــد می شــود، گفــت پــرو الکتیــن 
ــا  ــن هورمون ه ــه ای ــیر از جمل ــون ش ــا هورم ی
اســت کــه به طــور طبیعــی در اواخــر دوران 

ــرای  ــح آن ب ــان، ترش ــس از زایم ــارداری و پ ب
شــیر دهــی مــادر تــا چنــد برابــر افزایــش 

می یابــد. 
 رئیس اداره غدد وزارت بهداشــت، ادامه داد: در 
برخــی مــوارد به علــت ایجــاد نوعی کیســت های 
بســیار ریــز موســوم بــه آدنــوم در اطــراف غــده 
هیپوفیــز، ایــن غــده دچــار نوعــی اختــال 
عملکــرد در زمینــه تولیــد پروالکتیــن می شــود 
ــن  ــح پروالکتی ــزان ترش ــه آن می ــه در نتیج ک
در فــرد افزایــش می یابــد، مســئله ای کــه 
شــایع ترین اختــال هیپوفیــزی در بیشــتر 
ایــران  علی الخصــوص  جهــان   کشــور های 
به شــمار مــی رود کــه عمومــا بیــن جنــس 

مونــث شــیوع باالیــی دارد. 

بــا  همچنیــن  غــدد  متخصــص  ایــن 
آدنــوم  توده هــای  اینکــه  بــر  تأکیــد 
تولیــد  از  ناشــی  ناباروری هــای  و  هیپوفیــز 
و  درمان پذیر تریــن  پروالکتیــن  بــاالی 
هیپوفیــزی  اختــاالت  خوش خیم تریــن 
ــوم تشــکیل  ــوده هــای آدن ــزود: ت هســتند، اف
ــا دارو  ــار غــده هیپوفیــز، عمومــا ب شــده در کن
بــه راحتــی درمــان می شــوند و فقــط در مــوارد 
ــه  ــوده، کار ب ــاالی ت ــم ب ــت حج ــه عل ــادر ب ن
جراحــی می کشــد تــا بــه واســطه آن تومــور یــا 
 کیســت آدنــوم برداشــته و غــده هیپوفیــز آزاد 

شود. 
یــار احمــدی بــا اشــاره بــه نحــوه تأثیــر اختــال 
هیپوفیــزی ناشــی از تشــکیل کیســت و تــوده 
ــه داد: در  ــز، ادام ــده هیپوفی ــار غ ــوم در کن آدن
ــدون  ــن ب ــزان ترشــح پروالکتی ــان می ــن زم ای

ــد و  ــاردار باشــد، افزایــش می یاب اینکــه فــرد ب
ــورده و  ــه بهم خ ــم عادات ماهیان ــار آن نظ در کن
حتــی فــرد مــی توانــد بــدون پرخــوری دچــار 

اضافــی وزن نیــز شــود. 
ــد  ــش تولی ــا افزای ــع ب ــرد: در واق ــان ک  وی بی
هومــورن پروالکتیــن در بــدن بــه نوعــی مغــز 
تصــور می کنــد کــه فــرد بــاردار اســت در 
حالیکــه اصــا ایــن چنیــن نیســت و طبیعتــا 
در ایــن شــرایط  )حیــن بــارداری (  فــرد 
بــاردار نمی شــود و ایــن دقیقــا علــت نابــاروری 
ناشــی از ترشــح بــاالی پروالکتیــن را در زنــان و 

ــد.  ــاد می کن ــران ایج ــی دخت حت
رئیــس اداره غــدد وزارت بهداشــت، همچنیــن 
ــار ایجــاد اختــال  گفــت : در بیشــتر مــوارد کن
عملکــرد غــده هیپوفیــز و افزایــش غیــر عــادی 
ــم  ــار ک ــز دچ ــد نی ــده تیروئی ــن، غ پروالکتی

ــق  ــت دقی ــوز عل ــه هن ــود االبت ــی ش کاری م
ــی  ــوارض ناش ــوم و ع ــت های آدن ــاد کیس ایج
ایــن  از آن مشــخص نیســت در حالی کــه 
مشــکات بــا مصــرف دارو ) قــرص( در مــدت 
زمــان مشــخصی از میــان مــی رود و مشــکات 
ــل  ــور کام ــورد   به ط ــن م ــرد در ای ــاروری ف ناب

درمــان می شــود. 

#طب_سنتی

سالمت6

کدام ناباروری ها درمان می شوند؟ 

کوتاه اخبار
دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان 

و فرایبورگ آلمان همکاری خود را 
توسعه می دهند

بــا حضــور تیمــی از دانشــگاه فرایبــورگ آلمــان در دانشــگاه 
علــوم پزشــکی اصفهــان، همکاری هــای علمــی بیــن ایــن 

۲ دانشــگاه گســترش می یابــد. 
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــن ب ــزارش کیمیای وط ــه گ ب
آبــان   ۲۰ شــنبه  اصفهــان،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
طاهره چنگیــز  دکتــر  حضــور  بــا  نشســتی  مــاه، 
و  اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه   رئیــس 
ــا  ــع ب ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس ــفی، مع ــر یوس  دکت
ــورگ  ــگاه فرایب ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــاید، عض ــر ش دکت
آلمــان، دکتــر صلواتــی از فعــاالن رشــته سایکوســوماتیک 
ــی  ــت علم ــو هیئ ــار، عض ــر افش ــان و دکت ــور آلم در کش
دانشــگاه و رییــس مرکــز سایکوســوماتیک )روان تنی(، در 
دفتــر ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان، برگــزار 

شــد. 
در ایــن جلســه، مســئولین در ارتبــاط بــا چهارمیــن کنگــره 
بیــن المللــی پزشــکی روان تنــی کــه در روزهــای ۲۴ تــا ۲۶ 
آبــان مــاه ۹۶ در دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان برگــزار 

خواهــد شــد بــا یکدیگــر بــه گفــت وگــو نشســتند. 
همچنیــن به دلیــل قبول دعــوت رئیس دانشــگاه فرایبورگ 
ــان در  ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــور در دانش ــان و حض آلم
آوریــل ســال ۲۰۱۸ و بــا توجــه بــه همــکاری چندیــن ســاله 
ایــن دانشــگاه بــا دانشــگاه فرایبــورگ در خصــوص رشــته 
 سایکوســوماتیک، در ایــن نشســت در ارتبــاط بــا گســترش 
ــی و آموزشــی رشــته هایی  ــی، تحقیقات ــای علم همکاری ه
ــم  ــوژی، چش ــایکیاتری، پاتول ــوژی، نوروس ــه، آنکول از جمل

ــد.  ــه بحــث و تبادل نظــر پرداختن ــال ب پزشــکی و اطف
روان تنــی،  پزشــکی  المللــی  بیــن  چهارمیــن کنگــره 
ــکی  ــروه روانپزش ــی، گ ــات روان تن ــز تحقیق ــط مرک توس
و گــروه پزشــکی اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
آلمــان  فرایبــورگ  دانشــگاه  همــکاری  بــا  اصفهــان 
تحقیقاتــی  و  علمــی  مراکــز  از  دیگــر  تعــدادی   و 
ــان مــاه ســال  داخــل و خــارج کشــور از چهارشــنبه ۲۴ آب
جــاری بــه مــدت ســه روز در ایــن دانشــگاه برگــزار 

می شــود. 

غذاهای تند ریسک حمله قلبی را 
کاهش می دهند

ــه غذاهــای  ــرادی ک ــد: اف ــی، مــی گوین ــان چین  محقق
تنــد مصــرف نمی کننــد احتمــاال بــه طورمیانگیــن 
می کننــد.  مصــرف  روز  در  نمــک  گــرم   ۱۳.۴ 
درحالی کــه میانگیــن مصــرف روزانــه نمــک بــرای 
ــرم  ــا ۱۰.۳ گ ــد،  تنه ــای تن ــده غذاه ــراد مصرف کنن اف

ــت. اس
نتایــج نشــان داد فشــارخون سیســتولیک )عــدد بــاال( 
بــرای افــراد عاشــق غذاهــای تنــد در مقایســه بــا افــراد 
ــی، ۸  ــد و فلفل ــای تن ــه غذاه ــل ب ــن تمای دارای کم تری
mmHg پاییــن تــر بــود. فشــارخون دیاســتولیک )عــدد 
 mmHg ۵ ــد ــرای گــروه عاشــق غذاهــای تن پاییــن( ب

پاییــن تــر بــود.

تغذیه

با خواص چای  سبز آشنا شوید
چــای  ســبز نوشــیدنی معروفــی اســت کــه در سراســر 
ــبز  ــای س ــر، چ ــال های اخی ــدار دارد. در س ــان طرف جه
ــه شــهرت  ــد ب ــوان یــک نوشــیدنی ســالم و مفی ــه عن ب

ــی رســیده اســت.  فراوان
چــای ســبز از برگ هــای گیــاه کاملیــا سینســیس تهیــه 
ــد  ــی دارد. چــای ســبز را می توانی ــواع گوناگون شــده و ان
ــکل  ــودری ش ــی پ ــا حت ــرد و ی ــرم، س ــورت گ ــه ص ب
ســبز،  چــای  شــهرت  اصلــی  دلیــل  مصرف کنیــد. 

ــت. ــاالی آن اس ــیدانی ب ــی اکس ــوای آنت محت
 خواص چای سبز

چــای ســبز سرشــار از مــواد مغــذی و ترکیبــات گیاهــی 
اســت کــه می توانــد فوایــد زیــادی بــرای ســامتی 
داشــته باشــند. آنتــی اکســیدان های بالقــوه  چــای 
ــی در  ــد دفاع ــه می توانن ــتند ک ــا هس ــبز، کاتچین ه س
ــر ســرطان باشــند. مطالعــات متعــددی نشــان داده  براب
ــل  ــزان قاب ــه می ــی کــه چــای ســبز می نوشــند، ب آن های
ــرطان  ــواع س ــه ان ــا ب ــرض ابت ــر در مع ــی، کمت توجه

ــتند.  هس
ســرطان هایی کــه چــای ســبز می توانــد از شــما در 
ــتات  ــرطان پروس ــامل س ــد ش ــا محافظت کن ــر آنه براب
ــن  ــوع از  رایج تری ــه دو ن ــود ک ــینه می ش ــرطان س و س
مطالعــات  هســتند.  مــردان  و  زنــان  در  ســرطان ها 
ــد  ــبز می توان ــای س ــه چ ــان داده ک ــم نش ــری ه دیگ
ــی را  ــوع دوم و بیمــاری قلب ــت ن ــه دیاب ــا ب ریســک ابت
نیــز کاهش دهــد. نوشــیدن چــای ســبز حتــی می توانــد 
بــه کاهــش وزن تــان هــم کمــک  کنــد. کافئیــن و 
کاتچیــن موجــود در چــای ســبز، متابلویســم را افزایــش 

داده و چربــی ســوزی را بــاال می بــرد.
مصــرف چــای ســبز می توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا 
روزانــه ۷۵ تــا ۱۰۰ کالــری بیشــتر بســوزانید. شــاید مقدار 
ــدار در ــن مق ــع همی ــا در واق ــد، ام ــر برس ــی به نظ  کم

چشــمگیری  وزن  بــه کاهــش  منجــر  بلند مــدت،    
خواهد شد.

ســایر فوایــد چــای ســبز شــامل تقویــت سیســتم 
ســامت  بهبــود  مغــز،  عملکــرد  افزایــش  ایمنــی، 
و  آلزایمــر  آرتــروز،  احتمــال  کاهــش  و  دندان هــا 

می شــود. پارکینســون  
ــد  ــورد فوای ــه در م ــی ک ــا، مطالعات ــزارش برترین ه ــه گ ب
ــی در  ــد و نقیض ــواهد ض ــده، ش ــام ش ــبز انج ــای س چ
مــورد اینکــه چــه مقــدار چــای ســبز بایــد بنوشــید، ارائــه 
ــه  ــی ک ــان داد آن های ــات نش ــی مطالع ــت. برخ داده اس
ــیدند از  ــبز می نوش ــای س ــان چ ــک فنج ــط ی روزی فق
ــایر  ــه س ــد، در حالی ک ــده بودن ــد ش ــد آن بهره من فوای
مطالعــات حاکــی از ایــن بــود کــه افــراد بایــد روزانــه ۵ 
فنجــان یــا بیشــتر چــای ســبز می نوشــیدند تــا خــواص 

آن نصیب شــان شــود.
ــد ریســک بســیاری از بیماری هــا را  چــای ســبز می توان
کــم کنــد، امــا مقــدار بهینــه ی آن می توانــد بســتگی بــه 

نــوع بیمــاری داشــته باشــد.
 آنالیــز ِ ۹ مطالعــه نشــان داد، افــرادی کــه روزانــه ۱ تــا ۳ 
فنجــان چــای ســبز  نوشــیده بودنــد، کمتــر در معــرض 

حملــه ی قلبــی و ســکته ی مغــزی قــرار داشــتند.

زیبایی

مراقبت از لب ها
ــد  ــط بای ــت، فق ــواری نیس ــا کار دش ــت از لب ه مراقب
ــت در ــن اس ــه ممک ــه دردی ک ــا هرگون ــاب ی ــه الته  ب

ــر را  ــکات زی ــرده و ن ــد، توجه ک ــاس کنی ــا احس  آن ه
ــد. ــر بگیری در نظ

 چرب کردن  لب ها
هماننــد ســایر ارگان هــای بــدن، پوســت لــب نیــز دارای 
دو بخــش بیرونــی و درونــی اســت امــا برعکس ســایر 
ــی آن  ــا میان ــی ی ــش درون ــت، بخ ــمت های پوس قس
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــدارد. ب ــرق ن ــده ع ــا غ ــو ی ــچ م هی
ــه طــور مســتقیم تحــت تأثیــر شــرایط  ایــن بخــش ب
هیــچ  و  می شــود  آســیب دیدگی  دچــار  محیطــی 

ــدارد. ــود ن ــرای محافظــت از آن وج ــی ب راه
بــه گــزارش زندگــی آنایــن، لب هــا بــه دلیــل نداشــتن 
غــدد چربــی، خیلــی زود خشــک شــده و تــرک 
ــا  ــب آن ه ــد مرت ــل بای ــن دلی ــه همی ــد و ب می  خورن
می توانیــد  .مادامی کــه  چــرب کــرد  و  مرطــوب  را 
را  آن هــا  پوســت  و  نزنیــد  زبــان  را  لب هایتــان 
باعــث  ایــن کار  نکنیــد.  جــدا  ناخن های تــان  بــا 

لــب می شــود. پوســت  و ســوزش  حساســیت 
از مســواک زدن دندان هــا، می توانیــد گاهــی  بعــد 
ــلول های  ــا س ــید ت ــز بکش ــا نی ــواک را روی لب ه مس
ــلول های  ــوند و س ــدا ش ــب از آن ج ــت ل ــرده پوس م
جدیــد بهتــر رشــد کنند. البتــه بــرای کشــیدن مســواک 
روی لب هــا بهتــر اســت پرزهــای مســواک از نــوع نــرم 

ــب اســتفاده شــود. باشــد. بعــد از آن از پمــاد ل
 داروهای طبیعی برای لب ها

بیــش از یــک قــرن اســت کــه پزشــکان و دانشــمندان 
درصــدد یافتــن راه حلــی بــرای درمــان خشــکی و 
ترک خوردگــی لب هــا و زیباتــر جلــوه دادن آن هســتند. 
ــه شــده اند، حــاوی  ــون تهی ــی کــه تاکن اغلــب داروهای
وازلیــن می باشــند، ولــی تأثیــر آن هــا موقتــی و 
زودگــذر اســت و بایــد بــه طــور مســتمر مــورد اســتفاده 

ــد. قــرار گیرن
لب هــای نــرم و صورتــی رنــگ نشــان می دهنــد 
کــه شــما فــرد ســالمی هســتید و بــه ســامت خــود 
بخــش  حســاس ترین  لب هــا،  اهمیت می دهیــد. 
ــه  ــاز ب ــل نی ــن دلی ــه همی ــتند و ب ــان هس ــدن انس ب
مراقبــت ویــژه دارنــد. مراقبــت از لــب فقــط بــه 
انجــام یــک کار خــاص محــدود نمی شــود، بلکــه 
 مجموعــه  ای از نــکات مــا را بــه آنچــه کــه می خواهیــم، 

می رسانند.
محافظــت از لب هــا در برابــر آب و هــوای ســرد و 
خشــک، مصــرف میــوه و ســبزیجات فــراوان، خــوردن 
غذاهایــی کــه حــاوی ویتامین هــا هســتند و نوشــیدن 
ــا  ــی آن ه ــه ســامت و زیبای ــول روز، ب ــاد در ط آب زی
کمــک می کنــد. اگــر از پمــاد مخصــوص لــب اســتفاده 
کنیــد و لب هایتــان را همــواره مرطــوب نگــه داریــد نیــز 

ــان خواهد شــد. ــری عایدت نتیجــه بهت
ــدار بیشــتری آب بنوشــید. میوه  هــا و ســبزیجات   مق
بیشــتری بخوریــد.  بــه پشــت بخوابیــد و از بالــش نرم 
و تمیــز اســتفاده کنیــد تــا از فشــار آوردن روی صورت و 

لب هــای شــما هنــگام خــواب جلوگیــری شــود.

گروه سامتپروانه شریفی
P.Sharifi@eskimia.ir

قائم مقــام رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اصفهــان، حمیــد صانعــی در نشســت خبــری به 
مناســبت روز جهانــی دیابــت اظهــار کــرد: تربیت 
فرزنــدان بــا فرهنــگ ایرانــی اســامی بــر عهــده 
ــادر  ــراد توســط م ــه اف ــر ذائق ــادر اســت و اگ م
ــان  ــا پای ــرد ت ــکل بگی ــح ش ــکل صحی ــه ش ب
ــح باشــد  ــر صحی ــد و اگ ــوظ می مان ــر محف عم
می توانــد از خیلــی از بیماری هــا پیشــگیری 

کنــد.
صانعــی  ادامــه داد: بیشــترین و ارزان تریــن 
دارد.  آمــوزش  را  دیابــت  کنتــرل  در  نقــش 
ــداری  ــه دی ــتاری، چ ــه نوش ــز چ ــانه ها نی رس
و چــه شــنیداری در روش آمــوزش صحیــح، 
ــش  ــد نق ــت می توان ــوارض دیاب تشــخیص و ع

ــد. ــته باش ــی داش مهم
 نقش زنان در دیابت

بسیار پر رنگ است
 وی افــزود: نقــش زنــان در دیابــت بســیار

ــوارض  ــی ع ــادر دیابت ــک م ــت، ی ــگ اس  پر رن
ــوزادی  ــد  داشــت و ن ــی بیشــتری خواه حاملگ
بــه دنیــا خواهــد آورد کــه بــا چاقــی و عــوارض 

ــه رو اســت. دیگــری رو ب
قائم مقــام رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــای  ــد دیابتی ه ــرد: ۹۰ درص ــان، تصریح ک اصفه
ــد  ــتند، ۵۰ درص ــی نداش ــرک کاف ــان تح اصفه
اضافــه وزن داشــتند، ۴۵ درصــد چربی داشــتند 
ــی در  ــتند،  طرح ــار خون داش ــد فش و ۳۵ درص
ــورد بررســی  ــن شــهر را م ــت ای شــهرضا جمعی
ــوی کشــوری شــد و  ــن شــهر الگ ــرار داد و ای ق
از دی مــاه ســال ۹۵ کل مراکــز بهداشــتی دارای 
ــر  ــر واگی ــا غی ــت از بیماری ه ــناس مراقب کارش
دار شــدند، مشــاور تغذیــه و روانشناســی دارنــد 
و آموزش هــای الزم را می دهنــد، تــا االن ۱۱۰ 
هــزار بیمــار دیابتــی جدیــد کشــف شــده اســت.

غربال گــری  طــرح  داشــت:  بیــان  صانعــی 
 بــرای بررســی همــه افــراد بــاالی ۳۰ ســال 
در  می شــود  پیش بینــی  و  انجام می گیــرد 

حــدود ۳ ســال بــه طــول می انجامــد.
 آمار دیابت استان اصفهان

از متوسط کشوری بیشتر است
وی عنوان کــرد: بــا تکمیــل طــرح مراکــز بهداشــت، 
ــت بهداشــتی  کل اســتان تحــت پوشــش مراقب

قــرار می گیــرد،  تأمیــن داروهــای ضــد دیابــت 
و  تزریقــی  انســولین های  تأمیــن  خوراکــی، 
ســازمان های  کمــک  بــه  پن انســولین ها 
ــان  ــف اصفه ــتان های مختل ــر در شهرس بیمه گ
ــا  در حــال انجــام اســت و هــر بیمــار دیابتــی ب
ــوب  ــت مص ــا قیم ــود را ب ــهمیه خ ــه، س مراجع

دریافــت می کنــد.
قائم مقــام رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اصفهــان، تصریح کــرد: آمــار دیابــت اســتان 
اصفهان از متوســط کشــوری بیشــتر اســت، آمار 
شــیوع دیابــت در اصفهــان ســالیانه دو  درصــد 
ــدم  ــز ع ــل آن نی ــن دالی ــت مهم تری ــم اس و نی
اجتماعــی،  اســترس های  چاقــی،  تحــرک، 
خانوادگــی و شــغلی و رژیــم غذایــی غلــط 

ــت. اس
 دیابت بزرگ ترین بالی قرن است 

رئیــس هیئــت مدیــره مؤسســه خیریــه دیابــت 
اصفهــان، محمدعلــی عطــاری نیــز در ایــن 
ــی  ــه مناســبت روز جهان ــری کــه ب نشســت خب
ــار کــرد: دیابــت  ــود، اظه ــت برگــزار شــده ب دیاب
واقعیتــی اســت کــه اگــر بــه آن ســونامی 
ــورد آن  ــوان در م ــری نمی ت ــز دیگ ــم چی نگویی
گفــت، اســاس دیابــت آمــوزش ، کنتــرل و 

پیشــگیری اســت.

ــه آمــار وزارت بهداشــت  ــا توجــه ب وی افــزود: ب
ــران  ــده، یک ســوم جمعیــت ای ــا ۱۵ ســال آین ت
ــد  ــک تصاع ــن ی ــد، ای ــد ش ــک خواهن دیابتی
ــت،  ــی اس ــت و لگاریتم ــاده نیس ــابی س حس
افــراد پیــش دیابــت نیــز ســالم نیســتند و 
آمــاده هســتند تــا مشــکل اساســی پیــدا کننــد.
خیریــه  مؤسســه  مدیــره  هیئــت  رئیــس 
ــن  ــت بزرگ تری ــت: دیاب ــان، گف ــت اصفه دیاب
اصحــاب  رســالت  و  اســت  قــرن  بــای 

ــت،  ــورد اس ــن م ــی در ای ــاد انقاب ــانه ایج رس
ــاه  ــک ۱۲۰ دالر در م ــار دیابتی ــر بیم ــه ه هزین
ــورد  ــا در م ــا ان.جی.اوه ــام دنی ــت، در تم اس
ــران  ــا در ای ــاد هســتند ام ــت زی ــاری دیاب  بیم

کم هستند.
ایــن  فعالیت هــای  درخصــوص  عطــاری 
خیریــه  مؤسســه  تصریــح   کــرد:  خیریــه 
ــد و  ــمی ش ــت رس ــال ۷۸ ثب ــان در س اصفه
بــا حضــور برخــی کارشناســان و خیریــن آغــاز 
ــش  ــن همای ــب، نوزدهمی ــرد و امش ــه کار ک ب
ــا  ــدف م ــرد، ه ــم ک ــزار خواهی ــاالنه را برگ س
ــک  ــع آوری کم ــه و جم ــازی جامع حساس س

ــت. ــی اس ــاران دیابت ــرای بیم ب
 6 هزار و 600 بیمار دارای پرونده از 

شهر اصفهان داریم
وی ادامــه داد:  نزدیــک بــه ۶ هــزار و ۶۰۰ بیمــار 
دارای پرونــده از شــهر اصفهــان داریــم. در 
ــم  ــی داری ــن مؤسســه قســمت های مختلف ای
ــد؛ در  ــدا می کنن ــور پی ــاران در آن حض ــه بیم ک
بیمــاری دیابــت از مــوی ســر تــا بقیــه اعضــای 
بــدن بیمــار، همــه تحــت تأثیــر قــرار می گیــرد؛ 
شــایع ترین علــت کــوری در ایــران، دیابــت 

اســت.
ایــن مقــام مســئول گفــت: پیشــنهاد می کنیــم 
بــه عنــوان بحــران، ســتاد دیابــت در اســتانداری 
اصفهان تشــکیل شــود، دانشــگاه علوم پزشکی 
ــرده و آمــوزش دانشــگاه را  ســتادی درســت ک
توســعه دهنــد، خیریه هــای مرتبــط بــه صــورت 

هماهنــگ موضــوع دیابــت را پیگیــری کننــد.
خیریــه  مؤسســه  مدیــره  هیئــت  رئیــس 
ــه  ــرای خیری ــرد: ب ــان، تصریح ک ــت اصفه دیاب
دیابــت فقــط مؤسســه خیریــه دیابــت اصفهان 
وجــود دارد و نیــاز اســت تــا در مناطــق ۱۵گانــه 
وجــود  بــه  مؤسســات  ایــن  از   شــهرداری 

آید. 
پیشــنهاد دادیــم تــا بحــث دیابــت بــه مــدارس 
نیــز کشــیده شــود و بــه دانش آمــوزان آمــوزش 

داده شــود.
وی ابــراز داشــت: نظــارت بــر فســت فــود نیــز 
موضــوع مهمــی اســت کــه بایــد پیگیری شــود. 
نظــارت بــر غرفه هــای مــدارس نیــز درخواســت 
ــم  دیگــری کــه از رســتوران ها درخواســت کردی
تــا ارائــه برنــج را بــه نیــم پــرس کاهــش دهنــد 

و پــول همــان نیــم پــرس را بگیرنــد.

عطــاری تأکیــد کــرد: در همــه مســاجد اصفهــان و 
در نمازهــای جمعــه آموزش هــا در مــورد بیمــاری 

دیابــت انجــام شــده اســت.
 12 درصد بیمار دیابتی باالی 30 سال 

در استان اصفهان
ــت  ــه دیاب ــه خیری ــره مؤسس ــت مدی ــو هیئ عض
ــت  ــان در جمعی ــت: در اســتان اصفه ــان گف اصفه
ــد  ــاالی ۳۰ ســال حــدود ۱۲ درصــد دیابــت دارن ب
و افــرادی کــه دیابــت ندارنــد و در معــرض دیابــت 

قــرار دارنــد نیــز بــه همیــن تعــداد هســتند.
علــی کچویــی نیــز در ادامــه نشســت خبــری روز 
جهانــی دیابــت اظهــار کــرد: دیابــت شــایع، مزمن، 
ــگیری و  ــی قابل پیش ــه ول ــر عارض ــده، پ پیش رون
ــت  ــا فعالی ــوان ب ــه می ت ــرا ک ــت، چ ــرل اس کنت
آن بــروز  از  درصــد   ۶۰ تــا  روزانــه   ورزشــی 

جلوگیری کرد.
تیمــی  یــک کار  دیابــت  درمــان  افــزود:  وی 
 اســت، تیــم وقتــی بــرای مریــض وقــت بگــذارد، 
ــرل  ــا کنت ــه راب ــت گرفت ــه دیاب ــردی ک ــوان ف می ت
ــا  ــم از مبت ــرد و ه ــوارض دور ک ــروز ع ــد از ب قن

ــود. ــری می ش ــتعد جلوگی ــرد مس ــدن ف ش
ــت  ــه دیاب ــه خیری ــره مؤسس ــت مدی ــو هیئ عض
ــه  ــراد ب ــًا اف ــه عموم ــن ک ــان ای ــا بی ــان ب اصفه
دیابــت تیــپ ۲ مبتــا می شــوند، تصریح کــرد: 
انسولین ســاز دارنــد.  افــراد ســلول های  ایــن 
اکثــرًا چــاق هســتند و زمینــه ارثــی دارنــد، ممکــن 
اســت کبــد چــرب داشــته باشــند، چربــی و 
ــن بیمــاری یــک  فشــار خــون داشــته باشــند، ای

بیمــاری ســاده نیســت کــه بــا قــرص پایــان یابــد 
و ســال ها گریبان گیــر مریــض بــوده و خــود را 
تحــت عنــوان دیابــت نشــان می دهــد، معمــواًل ۷ 
ــخیص داده  ــود و تش ــپری می ش ــال س ــا ۱۰ س ت

نمی شــود.
وی خاطرنشــان کــرد: بایــد افــراد غربال  گــری 
ــاران  ــیاری از بیم ــه بس ــل ک ــن دلی ــه ای ــوند ب ش
بــا عارضــه جــدی مراجعــه می کننــد، کمتــر 
ــند. ــت نباش ــر دیاب ــه درگی ــت ک ــواده ای اس خان

کچویــی بیــان داشــت: در ۳۰ ســال گذشــته 
دیابــت دنیــا آمــار ۳۰ میلیونــی داشــته اســت امــا 
ــده  ــون ش ــه ۴۰۰ میلی ــک ب ــال ۲۰۱۳  نزدی در س
و پیش بینــی می شــود در ســال ۲۰۵۰  اســت 
ــغ یکــی دیابــت داشــته باشــد. از هــر ۳ فــرد بال

ــراد  ــد اف ــا ۸ درص ــران ۷ ت ــی در ای ــار تخمین آم
ــان  ــت هســتند، در اســتان اصفه ــغ دچــار دیاب بال
ــد  ــدود ۱۲ درص ــال ح ــاالی ۳۰ س ــت ب در جمعی
ــد و در  ــد و افــرادی کــه دیابــت ندارن دیابــت دارن
ــدازه  ــن ان ــه همی ــز ب ــت هســتند نی معــرض دیاب
ــال  ــاالی ۳۰ س ــت ب ــع در جمعی ــتند؛ در واق هس
یک ســوم افــراد یــا دیابــت دارنــد یــا در معــرض 

ــر هســتند.  خط
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
اصفهــان، بیــان کــرد: تخمیــن زده شــده بیــش از 
۳۰۰ هــزار بیمــار دیابتــی در شــهر اصفهــان داریــم، 
افزایــش آمــار دالیــل مختلفــی مثــل فســت 
ــوا،  ــی ه ــی، آلودگ ــترس ها، کم تحرک ــا، اس فوده

اعتیــاد و... دارد.

،،
 آمــار دیابــت اســتان اصفهــان از متوســط 
کشــوری بیشــتر اســت، آمار شــیوع دیابت 
در اصفهان سالیانه دو  درصد و نیم است. 
مهم تریــن دالیــل آن نیــز عــدم تحــرک، 
چاقی، استرس های اجتماعی، خانوادگی و 

شــغلی و رژیــم غذایــی  غلــط  اســت.
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خانواده

اصول اساسى در تربیت فرزند 
اصل بيست و هفتم: سختى و صبر   

صدیقه ایروانی
S.Iravani@eskimia.ir

ســعى مى كنند  اشــتباه  بــه  والديــن  كودكــى  دوران  در 
ــى  ــى زمان ــود و حت ــه نش ــختى ها مواج ــا س ــان ب فرزندش
كارهــاى  از  بعضــى  اســت  مايــل  خــود  كــودك  كــه 
شــخصى اش را كــه شــايد ســخت به نظــر آيــد، انجــام 
ــى  ــن فرزندان ــد چني ــت مى كنن ــن از آن ممانع ــد، والدي ده
بــه تعبيــر عاميانــه دســت و پــا چلفتــى بــار می آينــد 
جســارت  و  جــرأت  بزرگ ســالى  و  جوانــى  دوران  در   و 
از  را  ســخت  و  بــزرگ  كارهــاى   انجــام دادن 
ــدران و  ــه پ ــى اســت ك ــاى بزرگ ــن جف دســت مى دهند. و اي
ــى در  ــودك حت ــان مى نمايند.ك ــق فرزندان ش ــادران در ح م
ســن دو ســالگى ممكــن اســت خــود بخواهــد بــا قاشــق غذا 
بخورد،شيشــه شــيراش را بــه دســت بگيــرد و...اگــر ممانعــت 
ــه او  ــن كار را ب ــر والدي ــده امااگ ــام ش ــدى انج ــد، كار ب ش
ســپردند تــا او تجربــه كنــد و جــرأت و جســارت بيابــد، ايــن 
كار درســت و خوبــى اســت البتــه در اينجــا كمــك و راهنمايــى 

مفيــد اســت امــا جلوگيــرى از انجــام كار مضراســت.
بــه فرمايشــى از امــام موســى بــن جعفــر)ع( توجــه 
لَِيُكــوَن  الُغــاِم فــِى ِصَغــرِِه  فرماييد:»ُيْســَتَحبُّ َغراَمــُة 
ــى  ــل در كودك ــه طف ــت ك ــر آن اس ــى كبيرِه.«بهت ــا ف حليم
كــه  حيــات  اجتناب ناپذيــر  مشــكات  و  ســختى  بــا 
 غرامــت زندگــى اســت، روبــرو شــود تــا در جوانــى و 
بزرگ ســالى،بردبار و صبــور باشــد. رویارويــى كــودك بــا 
ــخت  ــاى س ــام كاره ــد و انج ــده مى كن ــختى او را آب دي س
توســط والديــن و دور كــردن كــودك از ســختى ها او را لــوس 

ــار مــى آورد. ب
ــزرگ كــن  كــز رحمــت اســت  ــه مشــقت ب ــد خــرد را ب فرزن
ــر  ــم ده ــه ز چش ــت ور ن ــيده اس ــت رس ــه راح ــه ب ــر ك ه
ــور  ــو را ن  بيفتــد چــه طفــل اشــك  آن بــى هنــر پســر كــه ت
ــو را  ــد آن پســر  ك ــم پاي ــاز و نق ــده اســت پيوســته در ني دي
پــدر بــه نــاز و نعــم پروريــده اســت آســان كشــد بــه ســاحل 
مقصــود رخــت بخــت  آن ناخــدا كــه ســختى دريــا كشــيده 

اســت. 
و على )ع( فرمود:

َرجــاُت الرَّفيَعــُة َو الّراَحــُة  ــديِد ُتــدِرُك الدَّ َعــِب الشَّ »ِبالتَّ
ــاى  ــخت و زحمته ــاى س ــل رنج ه ــا تحم ــُة«)۲۳(» ب الّداِئَم
ــايش  ــى و آس ــد زندگ ــاى بلن ــه پايه ه ــى ب ــنگين ، آدم س

دائمــى نائــل مى شــود.«
ــايش  ــى و آس ــاالى زندگ ــات ب ــا و درج ــه پايه ه ــيدن ب رس
بــراى  مــادرى  و  پــدر  هــر  آرزوى  منتهــاى  هميشــگى، 
فرزندانــش اســت و بــراى رســيدن بــه ايــن آرزو بايــد 
ــا  ــى ب ــى و جوان ــد را از دوران كودكــى و در دوران نوجوان فرزن
ــد و  ــختي ها را تجربه كن ــود س ــا خ ــد ت ــنا كن ــختي ها آش س
برايــش راه حــل پيدا كنــد و هميشــه متكــى بــه پــدر و مــادر 

ــردد. ــعادتمند گ ــا س ــد ت نباش

گروه خانواده

قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح کرد:

آمار دیابت اصفهان از متوسط کشوری بیشتر است
 عدم تحرک کافی مهم ترین دلیل دیابت



7 محیط زیست 
شناسایی و ثبت گونه جغد تاالبی 

برای نخستین بار در فالورجان
مرتضــی جمشــیدیان، فرمانــده یــگان حفاظــت 
ــه  ــان اینک ــا بی ــان، ب ــتان اصفه ــت اس ــط زیس محی
ــواده جغدســانان  ــده از خان ــه پرن ــک گون به تازگــی ی
ــده  ــت ش ــایی و ثب ــان شناس ــتان فالورج در شهرس
اســت، اظهــار داشــت: ایــن جغــد کــه تاالبــی 
ــهروندان  ــی از ش ــط یک ــام دارد، توس ــاه ن گوش کوت
فالورجانــی کشــف و ایــن موضــوع بــه اداره محیــط 

ــت. ــده اس ــالع داده ش ــتان اط ــت شهرس زیس
وی بــا بیــان اینکــه ایــن پرنــده در زمــان شناســایی 
تــوان پــرواز نداشــته، ابــراز داشــت: پــس از بررســی 
پرنــده توســط کارشناســان مشــخص شــد ایــن نــوع 
جغــد تاکنــون در لیســت پرنــدگان فالورجــان ثبــت 
ــده  ــر مشاهده ش ــاب کمت ــای کمی ــده و از گونه ه نش

اســت.
ــتان  ــت اس ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان
ــی  ــی جغــد تاالب ــه طــور کل ــرد: ب ــد ک ــان تاکی اصفه
در شــمال ایــران پراکندگــی بهتــری دارد و در جنــوب 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــت؛ ام ــده اس ــاهده ش ــر مش کمت
تغییــر زیســتگاهای حیــات وحــش و تخریــب 
ــن  ــی ای ــی از پراکندگ ــالع دقیق ــت اط ــط زیس محی

ــت. ــترس نیس ــده در دس پرن
وی بــا بیــان اینکــه بــال ایــن پرنــده آســیب دیــده 
و ایــن جغــد مراحــل درمــان و تیمــار را پشــت ســر 
می گــذارد، تاکیــد کــرد: ایــن پرنــده پــس از درمــان 
در زیســتگاه های طبیعــی شهرســتان رهاســازی 

می شــود. 

 مطالعه محور ویژه 
گردشگری شهر کرمان

ــگری و  ــروه گردش ــی کارگ ــئول هماهنگ ــر و مس دبی
تســهیالت ســفر شــهرداری کرمــان از مطالعــه محــور 

ویــژه گردشــگری شــهر کرمــان خبــر داد.
ــه  ــنهاد دبیرخان ــه پیش ــاره ب ــا اش ــت ب ــوذر نیکبخ اب
کارگــروه گردشــگری و تســهیالت ســفر شــهرداری در 
زمینــه مطالعــه محــور ویــژه گردشــگری شــهر کرمان 
اظهــار کــرد: مطالعــه محــور ویــژه گردشــگری شــهر 
کرمــان مــورد تأییــد کمیســیون گردشــگری و اصناف 
شــورای اســالمی شــهر و اداره کل میــراث فرهنگــی 

اســتان واقــع شــده و در دســتورکار قــرار گرفــت.
ــی از ریاســت و اعضــای شــورای  ــن قدردان وی ضم
ــای  ــت و اعض ــژه ریاس ــان به وی ــهر کرم ــالمی ش اس
دلیــل  بــه  شــورا  ایــن  کمیســیون گردشــگری 
حســن تدبیــر، دوراندیشــی و اعمــال ســلیقه ای 
ــاف،  ــگری و اصن ــیون گردش ــاد کمیس ــا در ایج زیب
ــی  ــی و هماهنگ ــا همدل ــرد: ب ــدواری ک ــار امی اظه
مدیــر کل و کارشناســان میــراث فرهنگــی اســتان و 
تمامــی دســتگاه های مرتبــط بــا حــوزه گردشــگری، 
زیرســاخت های ایــن صنعــت فراهــم شــود و خطــه 
مقصــد  پیــش  از  بیــش  کریمــان  میهمان نــواز 

ــود.  ــی ش ــی و خارج ــگران داخل گردش

گردشگری

روستاگردی، زمینه ساز رونق 
گردشگری بام ایران

اســتان های  از  یکــی  بختیــاری،  و  چهارمحــال 
ــطه  ــه واس ــه ب ــت ک ــرس اس ــی زاگ ــوب غرب جن
شــرایط توپوگرافــی خــاص دارای شــرایط آب و 
ــی  ــر و دیدن ــق بک ــرد و مناط ــی منحصربه ف هوای

اســت. بی شــمار 
ــرف  ــه ب ــب توج ــای جال ــزارش مهر،بارش ه ــه گ ب
و  آبشــارها  فعال شــدن  زمینه ســاز  بــاران  و 
رودخانه هــای بی شــمار در ایــن اســتان شــده 
ــن اســتان  ــوط در ای اســت. وجــود جنگل هــای بل
کــه  اســت  گردشــگری  جاذبه هــای  دیگــر  از 
ــتان های  ــان اس ــتان در می ــن اس ــده ای ــبب ش س

جنگل نشــین نیــز قــرار بگیــرد.
ــه دارای  ــتا دارد ک ــدود ۹۰۰ روس ــتان ح ــن اس ای
جمعیت هــای کــم و زیــاد هســتند و هــر کــدام از 
ایــن روســتاها، جذابیت هــای گردشــگری خــاص 
ــال  ــتاهای چهارمح ــی روس ــد. بعض ــود را دارن خ
و بختیــاری در میــان جنگل هــای بلــوط قــرار 
ــا و نحــوه زندگــی  ــاری خانه ه ــه معم ــد ک گرفته ان
مــردم وابســته بــه جنــگل اســت. بعضــی دیگــر از 
روســتاها در ارتفاعــات اســتان و در نقــاط برفگیــر 
قــرار دارنــد کــه زندگــی آن هــا وابســته بــه مراتــع 

اســت.
بعضــی دیگــر از روســتاهای چهارمحــال و بختیــاری 
ایــن  زندگــی  و  هســتند  رودخانه هــا  کنــار  در 
روســتائیان وابســته بــه آب رودخانــه اســت. نحــوه 
فعالیــت روســتائیان بــا توجــه بــه محــل زندگــی و 
اشــتغال آن هــا بــه برنجــکاری، دامــداری، باغــداری 

ــت. ــاوت اس و... متف
ــت  ــوه فعالی ــتاها و نح ــی روس ــای طبیع زیبایی ه
روســتائیان از مهم تریــن جذابیت هــای گردشــگری 
در مناطــق روســتایی اســت کــه می توانــد زمینه ســاز 
و  چهارمحــال  در  گردشــگری  بخــش  توســعه 

ــاری باشــد. بختی
 در بســیاری از روســتاهای چهارمحــال و بختیــاری 
ــای  ــا و جذابیت ه ــاری زیب ــت معم ــدا از ظرفی ج
ــای تاریخــی وجــود  ــف، قلعه ه گردشــگری مختل
دارد کــه بــر جذابیت هــای گردشــگری افــزوده 
اســت؛ بــه عنــوان مثــال در روســتاهای دزک، 
ــود  ــی وج ــای تاریخ ــورک و ... قلعه ه ــوره، س ه

دارد.
اســتان  در  گردشــگری  بخــش  کارشــناس 
ــت:  ــر گف ــگار مه ــه خبرن ــاری ب ــال و بختی چهارمح
ــتاهایی  ــاری، روس ــال و بختی ــه چهارمح ــر منطق ه
می توانــد  دارد کــه  متفــاوت  جذابیت هــای  بــا 
ــتایی  ــگری روس ــش گردش ــعه بخ ــاز توس زمینه س

ــود.  ش

گروه گردشگری سمیه سهرابی
S.Sohrabi@eskimia.ir

تــا چنــد دهــه قبــل کــه آثــار ناشــی از 
ــت  ــان در طبیع ــی انس ــای تخریب فعالیت ه
ــه  ــوال ب ــان معم ــه بیاب ــود، کلم ــهود نب مش
ــر اســاس  ــه ب ــه می شــد ک ــی گفت زمین های
زمین شناســی  و  اقلیمــی  ســاختارهای 
و پوشــش  منابــع آب  از  آن،  بــر  حاکــم 

گیاهــی محــدودی برخــوردار بــود. 
رشــد روزافــزون جمعیــت و رونــد صعــودی 
توســعه ناپایــدار کــه بــا تخریــب منابــع 
جهــان  نقــاط  از  بســیاری  در  طبیعــی 
ــوان  ــت عن ــدی تح ــود، واژه جدی ــراه ب هم
منابــع  فرهنــگ  وارد  را  »بیابان زایــی« 
ــمندی  ــار دانش ــتین ب ــرد. نخس ــی ک طبیع
فرانســوی در ســال 1۹27 ایــن واژه را در 
منابــع  و  اکوسیســتم  تخریــب  مفهــوم 
ــان  ــس از آن محقق ــرد. پ ــه ک ــی ارائ گیاه
بســیاری در ایــن زمینــه مطالعــه و بررســی 
نقــش  ایــن مطالعــات  پــی  کردنــد. در 
رونــد  در  انســانی  فعالیت هــای  مخــرب 
ــش  ــش از پی ــده، بی ــن پدی ــد ای ــه رش رو ب

مشــخص شــد.
قحطی هــای  و  خشکســالی ها  پــی  در 
پی درپــی اواخــر دهــه 6۰ و اوایــل دهــه 
و فراگیــر  آفریقایــی  1۹7۰ در کشــورهای 
جهــان،  در  بیابان زایــی  مشــکل  شــدن 
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل، برنامــه 
ــت  ــر آن داش ــازمان را ب ــت س ــط زیس محی
تــا در ســال 1۹74 اولیــن قطعنامــه رســمی 
ــئله  ــه مس ــا ب ــه ملت ه ــب توج ــرای جل را ب
ــد  ــب کن ــا آن تصوی ــه ب ــی و مقابل بیابان زای
و پیگیــری کار را بــه برنامــه محیــط زیســت 
ســازمان ملــل )UNEP( محــول نمایــد. بــه 
دنبــال آن UNEP در ســال 1۹77، اولیــن 

ــی  ــا بیابان زای ــه ب ــی مقابل ــس جهان کنفران
)UNCCD( را در نایروبــی پایتخــت کنیــا 
برگــزار کــرد. در ســال 1۹۹۰ ایــن برنامــه، واژه 
بیابان زایــی را بــه صــورت زیــر تعریــف کــرد:

تخریــب  از  اســت  عبــارت  »بیابان زایــی 
ــک  ــک، نیمه خش ــق خش ــا در مناط زمین ه
ــل  ــه عوام ــوب درنتیج ــک نیمه مرط و خش
مختلــف اقلیمــی و فعالیت هــای انســانی.« 
ــا  ــان« عموم ــی، واژه »بیاب ــگ ایران در فرهن
علــف  و  بــی آب  و  مناطــق خشــک  بــه 
اطــالق می شــود. ایــن واژه از ریشــه پهلــوی 
ــای  ــای ج ــه معن ــان« )Viyapan( ب »ویاپ
ــگ  ــت. )فرهن ــده اس ــاس ش ــی آب اقتب ب

ــن( معی
ــد از  ــر 2/4 درص ــغ ب ــران، بال ــورمان، ای کش

ــود  ــان را در خ ــای جه ــوع کل بیابان ه مجم
از جملــه  اســتان  در 17  داده کــه  جــای 
ــن  ــتند. ای ــده هس ــان، پراکن ــتان اصفه اس
ــا وســعتی بالــغ بــر 1۰/7 میلیــون  اســتان ب
هکتــار یکــی از اســتان های مرکــزی و دارای 

اقلیــم خشــک و نیمه خشــک اســت. 
ــت  ــن وضعی ــاره آخری ــن درب ــای وط کیمی
بیابان هــای اســتان بــا حســینعلی نریمانــی، 
رئیــس اداره بیابــان اداره کل منابــع طبیعــی 

ــت. ــو نشس ــه گفت وگ ب
 در استان به ازای هر نفر چند 

هکتار بیابان وجود دارد؟
ــرانه  ــه س ــی از جنب ــق بیابان ــعت مناط وس

جمعیــت:
در جهان: ۰/2 هکتار به ازای هر نفر

در ایران: ۰/5 هکتار به ازای هر نفر
ــه ازای  ــار ب ــان: ۰/66 هکت ــتان اصفه در اس

ــر اســت. ــر نف ه
 این پهنه مشتمل بر چند کانون 

بحرانی فرسایش بادی است؟
از ایــن پهنــه 3/2 میلیــون هکتار معــادل 3۰ 
درصــد ســطح اســتان را زمین هــای بیابانــی 
و شــنزار تشــکیل داده کــه بــه طــور عمــده در 
ــده  ــای شــمالی و شــرقی آن پراکن بخش ه
هســتند. ایــن زمین هــا مشــتمل بــر 16 
ــتند  ــادی هس ــایش ب ــی فرس ــون بحران کان
کــه 1۰۹2 هــزار هکتــار از ســطح اســتان را بــه 

خــود اختصــاص داده انــد.
 از خصوصیات این مناطق برایمان 

بگویید؟
و  حــرارت  درجــه  و  بــاران  انــدک  نــزول 
ــات اقلیمــی  ــه خصوصی ــاد از جمل ــر زی تبخی
خشــک  مناطــق  دیگــر  و  مناطــق  ایــن 
محســوب  کشـــورمان  نیمـه خشـــک   و 

می شود. 
وزش بادهــای شــدید و وقــوع طوفان هــای 
دیگــر  از  کــه  غبــار  و  گــرد  ســهمگین 
ــر علــت  خصوصیــات ایــن مناطــق، مزیــد ب
ــا  ــن زمین ه ــده ای از ای ــش عم ــده، بخ ش
مشــکالت  و  داده  قــرار  تأثیــر  تحــت  را 
ــه ایجــاد  ــرای ســاکنان منطق ــده ای را ب عدی

ــت. ــرده اس ک

 درباره ایجاد کمربند سبز در 
استان توضیح دهید.

اداره کل منابــع طبیعــی اســتان اصفهــان در 
ســال 134۹ بــا توجــه مســائل و مشــکالتی 
و  بیابان زایــی  پدیــده  دلیــل  بــه  کــه 
ــا  ــزاده آق ــه امام ــادی در منطق ــایش ب فرس
علــی عبــاس نطنــز ایجــاد شــده بــود، 
ــارزه  ــت مب ــود را در جه ــات خ ــن اقدام اولی
بــا ایــن موانــع آغــاز و بدیــن منظــور اولیــن 
اســتان  در  را  دست کاشــت  جنگل هــای 
اصفهــان و بــا اســتفاده از گونــه تــاغ ایجــاد 
کــرد. ایــن تالش هــا کــه تاکنــون ادامــه 
ــد ســبزی  ــه ایجــاد کمربن داشــته، منجــر ب
ــتان  ــار از شهرس ــزار هکت ــعت 3۰۰ ه ــا وس ب
ــت. ــده اس ــم ش ــتان ق ــرز اس ــا م ــن ت نایی
 مهم ترین آثاری که این فعالیت ها 

در مناطق بیابانی استان بر جای 
گذاشته، چیست؟

ایجــاد 3۰۰ هــزار هکتــار جنــگل دســت 
ــن  ــزان 7 ت ــه می ــن ب ــیب کرب ــت، ترس کاش
ــه ازای هــر هکتــار جنــگل دســت  در ســال ب
بــادی،  از فرســایش  کاشــت، جلوگیــری 
کاهــش طوفان هــای گــرد و غبــار، حفاظــت از 
تأسیســات صنعتی و اقتصادی و اســتراتژیک 
و کاهــش خســارات واردشــده بــه آن هــا، رونق 
کشــاورزی، تلطیــف هــوا و کاهــش آلودگــی 

آن. 

کیمیای وطن آخرین وضعیت بیابان های استان را بررسی کرد:

کمربند سبز از نایین تا قم

آگهی مفاد آرا
ــاده 13  ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام آیی
ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی و اراض ثبت
ــر  ــالک قمص ــناد و ام ــت اس ــمی اداره ثب رس

تکلیــف  تعییــن  هیــات  صــادره  آراء  برابــر 
ــد  ــی اراضــی و ســاختمانهای فاق وضعیــت ثبت
ــناد و  ــت اس ــتقر در اداره ثب ــمی مس ــند رس س
امــالک قمصــر تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
لــذا   . اســت  گردیــده  محــرز  متقاضیــان 
مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا 
بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو 
ــی میشــود در  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت و ب نوب
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش صورتیک
ــراض داشــته باشــند  ــان اعت ــت متقاضی مالکی
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
ــه اداره ثبــت  مــدت 2 مــاه اعتــراض خــود را ب
اســناد و امــالک قمصــر تســلیم و پــس از اخــذ 
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــدت یکم ــرف م ــید ظ رس
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 

ــد . ــم نماین ــی تقدی قضائ
ــر  ــی اکب ــای عل ــات : آق ــماره 71 هی 1-رای ش
ــماره  ــه بش ــد عبدال ــادی فرزن ــگری نصرآب عس
 126۰7۰۰631 ملــی  کــد  و   165 شناســنامه 
ــه و  ــدانگ یکبابخان ــان – شش ــادره از کاش ص
ــه  ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 7۹۹.۹5 مت باغچــه ب
ــی –  ــی از 2 اصل ــی از 27 فرع ــماره 64 فرع ش

ــمی  ــند رس ــب س ــه موج ــداری ب خری
روح  آقــای   : هیــات   1۰5 شــماره  2-رای 
الــه تصویــری فرزنــد غالمحســین بشــماره 
شناســنامه 64745 و کــد ملــی ۰۰32۹66865 
ــه  ــه ب ــدانگ یکبابخان ــران – شش ــادره از ته ص
ــه شــماره 65  ــع ب ــر مرب مســاحت 147.۰7 مت
فرعــی از 3۰ فرعــی از 2 اصلــی – خریــداری بــه 

ــمی  ــند رس ــب س موج
3-رای شــماره 3۹۰ هیــات : خانــم مریــم 
بشــماره  محمــد  فرزنــد  چــی  کارخانــه 
شناســنامه 727 و کــد ملــی 1261827۹37 
ــه  ــه ب صــادره از کاشــان – ششــدانگ یکبابخان
مســاحت 2۰۰8.57 متــر مربــع بــه شــماره 27۰ 
فرعــی از 167 فرعــی از 16 اصلــی – خریــداری 

ــمی  ــند رس ــب س ــه موج ب
4-رای شــماره 371 و 37۰ هیــات : آقــای 
حســین خالصــی کاشــانی فرزنــد علی بشــماره 
شناســنامه 61 و کــد ملــی 12617۰2451 صــادره 
ــد  ــاس قاســم زاده فرزن ــای عب از کاشــان و اق
غالمرضــا بــه شــماره شناســنامه 41554 و 
کاشــان  از  126۰4۰5621 صــادره  ملــی  کــد 
بــه  یکبابخانــه  – ششــدانگ  بالمناصفــه   –
مســاحت 263.35  متــر مربــع به شــماره 271 
فرعــی از 17۰ فرعــی از 16 اصلــی – خریــداری از 

ــا قمصــری ــه توان ــب ال حبی
: آقــای میثــم  5-رای شــماره  42۰هیــات 
ــد  بشــماره شناســنامه  ــد محم ــدار  فرزن علم
5125۹ و کــد ملــی 126۰5۰26۰۰ صــادره از 

ــه مســاحت  ــه ب کاشــان – ششــدانگ یکبابخان
ــه شــماره  فرعــی 272  ــع ب ــر مرب 435.25 مت
از 16۹ فرعــی از 16 اصلــی – خریــداری از وارث 

ــا قمصــری  ــم توان محمــد ابراهی
ــن  ــای حس ــات : آق ــماره  373 هی 6-رای ش
ــر بشــماره شناســنامه  ــد علــی اکب ارکیــان فرزن
4۰۰۹  و کــد ملــی 126۰837157  صــادره از 
ــه مســاحت  ــه ب کاشــان – ششــدانگ یکبابخان
353.74 متــر مربــع بــه شــماره  273 فرعــی 
ــع  ــداری م ــی – خری ــی از 16 اصل از 248 فرع

ــد نظــری  ــه محم الواســطه از امرال
ــه  ــم فاطم ــات : خان ــماره  372 هی 7-رای ش
ــماره  ــن بش ــد حس ــنگی فرزن ــر س ــاری س ان
  12621۹6213 ملــی  و کــد   614 شناســنامه 
ــه  ــه ب صــادره از کاشــان – ششــدانگ یکبابخان
مســاحت 316.6۰ متــر مربــع بــه شــماره 274 
فرعــی از 248 فرعــی از 16 اصلــی – خریــداری 

ــری  ــد نظ ــه محم ــطه از امرال ــع الواس م
8-رای شــماره 351 هیــات : خانــم لیال ســادات 
شــرافتی قمصــری فرزنــد ســید محمد بشــماره 
 126267۰373 ملــی  و کــد   55 شناســنامه 
ــه  ــه ب صــادره از کاشــان – ششــدانگ یکبابخان
مســاحت 648.45 متــر مربــع بــه شــماره 66۹ 
فرعــی از162فرعــی از 25 اصلــی – خریــداری از 

عبــاس ســالمتی قمصــری
۹-رای شــماره ۹38 و ۹3۹ هیــات : آقــای 
ــد ابراهیــم بشــماره  ــار فرزن محســن رفیعــی تب
شناســنامه 3۹۰۹ و کــد ملــی 126۰83615۰ 
صــادره از کاشــان و خانــم مریــم خوشــدل 
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــاس ب ــد عب ــرد فرزن مف
2354 و کــد ملــی 1261۹7۰624 صــادره از 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــه – شش ــان- بالمناصف کاش
ــه شــماره  ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 22۰.42 مت ب
 – اصلــی  از 25  فرعــی  از 162  فرعــی   15۹۰
خریــداری مــع الواســطه از وراث علیمحمــد 

ــری ــوی قمص بوجل
1۰-رای شــماره ۹4۰ هیــات : آقــای مهــدی 
رفیعــی تبــار فرزنــد ابراهیــم بشــماره شناســنامه 
از  صــادره   126۰837165 ملــی  و کــد   4۰1۰
ــه مســاحت  ــه ب کاشــان – ششــدانگ یکبابخان
ــی  ــماره 15۹1 فرع ــه ش ــع ب ــر مرب 225.68 مت
از  از 25 اصلــی – خریــداری  از 162 فرعــی 

ــری ــوی قمص ــد بوجل علیمحم
11-رای شــماره 365 هیــات : آقــای ســعید 
ســتوده علــم بــاز فرزنــد محمــد جــواد بشــماره 
شناســنامه 464 و کــد ملــی 1262337534 
ــه  ــه ب صــادره از کاشــان – ششــدانگ یکبابخان
مســاحت 2۹6.14 متــر مربــع بــه شــماره 15۹2 
ــداری  ــی – خری فرعــی از171 فرعــی از 25 اصل

بــه موجــب ســند رســمی 
12-رای شــماره 385 هیــات : آقــای جعفــر 
رضائــی فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 2644 
ــی 1261۰4754۰ صــادره از کاشــان –  ــد مل و ک
ــر  ــه مســاحت 512 مت ــه ب ششــدانگ یکبابخان
ــی  ــی از 2۰3 فرع ــه شــماره 15۹3 فرع ــع ب مرب

ــی  ــن مزروع ــداری از آرتی ــی – خری از 25 اصل
ــد  ــای محم ــات : آق ــماره 35۹ هی 13-رای ش
بشــماره  عبــاس  فرزنــد  زنجانبــر  نماینــده 
ــادره  ــی 125۰22۹571 ص ــد مل ــنامه  و ک شناس
از کاشــان – ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
ــی  ــماره 15۹4 فرع ــه ش ــع ب ــر مرب 18۰.65 مت
ــع  ــداری م ــی – خری ــی از 25 اصل از 21۹ فرع

ــزی ــد عزی ــطه از محم الواس
14-رای شــماره 352 هیــات : خانــم کلثــوم 
آوازی قمصــری فرزنــد علــی رضــا بشــماره 
ــی 126۰8328۹۹  ــد مل شناســنامه 3584  و ک
ــه  ــه ب صــادره از کاشــان – ششــدانگ یکبابخان
مســاحت 518.54 متــر مربــع به شــماره 15۹5 
فرعــی از 66۹ فرعــی از 25 اصلــی – خریــداری 

ــاس ســالمتی قمصــری از عب
ــده  ــم حمی ــات : خان ــماره 35۰ هی 15-رای ش
ســالمتی قمصــری فرزنــد عبــاس بشــماره 
ــی 126۰834786  ــد مل ــنامه 3772 و ک شناس
ــه  ــه ب صــادره از کاشــان – ششــدانگ یکبابخان
مســاحت 518.۹۹ متــر مربــع بــه شــماره 15۹6 
فرعــی از 66۹ فرعــی از 25 اصلــی – خریــداری 

ــاس ســالمتی قمصــری از عب
ــات : آقــای غالمرضــا  16-رای شــماره 528 هی
بشــماره  حســین  فرزنــد  صبــا  باقــرزاده 
شناســنامه 113۰3 و کــد ملــی ۰6۰۰117766 
ــه  ــه ب ــدانگ یکبابخان ــاوه – شش ــادره از س ص
مســاحت 341.24 متــر مربــع بــه شــماره 16۰2 
فرعــی از 356 فرعــی از 25 اصلــی – خریــداری 
مــع الواســطه از خانــم کبــری ســاده قمصــری 
 : هیــات   254 شــماره  اصالحــی   17-رای 
فرزنــد  قمصــری   آقــای حســین کیوانــی 
ــی  ــد مل ــنامه 67 و ک ــماره شناس ــاله بش ماش
126264344۹ صــادره از کاشــان – ششــدانگ 
قســمتی از یکبابخانــه بــه مســاحت 67.22 متر 
ــی –  ــی از 36 اصل ــماره 551 فرع ــه ش ــع ب مرب
خریــداری از ماشــاله کیوانــی قمصــری و وراث 
ــم خــاور چوپانــی کــه در آگهی هــای قبلــی  خان
شــماره فرعــی اشــتباها 215۹ فرعــی قیــد شــده 

ــوده اســت . ب
18-رای شــماره 65 هیــات : خانــم فریــده 
فرهــی فرزنــد منصــور بشــماره شناســنامه 55۹ 
و کــد ملــی 186۰۹33۰41 صــادره از بهبهــان 
– ششــدانگ یکبابخانــه بــاغ بــه مســاحت 
ــه شــماره 21۹3 فرعــی  ــع ب 857.54 متــر مرب
ــمی )  ــک رس ــی – مال ــی از 36 اصل از 3۹فرع

ســهم االرث(
1۹-رای شــماره 68 هیــات : آقــای ســید حامــد 
ــماره  ــن بش ــید محس ــد س ــری زاده فرزن ناص
ــی 125۰123372 صــادره  شناســنامه  و کــد مل
از کاشــان – ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
ــی  ــماره 21۹4 فرع ــه ش ــع ب ــر مرب ۹22.61مت
ــه  ــداری ب ــی – خری ــی از 36 اصل از 264 فرع

موجــب ســند رســمی 
2۰-رای شــماره 83 هیــات : آقــای حســین 
محمــد  ســید  فرزنــد  قمصــری  موســوی 

باقــر بشــماره شناســنامه 212۹ و کــد ملــی 
۰۰3۹622274 صــادره از تهــران – ششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت 7۹۰.56 متــر مربــع بــه 
شــماره 21۹5 فرعــی از 318 فرعــی از 36 اصلــی 
– خریــداری ازخانــم خدیجــه جعفــری قاجــار
آقــای   : 21-رای شــماره 122 و 123 هیــات 
حســین  فرزنــد  صبــا   باقــرزاده  غالمرضــا 
ملــی  کــد  و   113۰3 شناســنامه  بشــماره 
ــره  ــم منی ــاوه و خان ــادره از س ۰6۰۰117766 ص
خــان دائــی قمصــری فرزنــد عبدالــه به شــماره 
شناســنامه 667 و کــد ملــی 45۹122۰354 
صــادره از شــاهرود - بالمناصفــه – ششــدانگ 
ــع  ــر مرب ــه مســاحت 568.64 مت ــه ب یکبابخان
ــه شــماره 21۹6 فرعــی از 1288 فرعــی از 36  ب
ــدی  ــی آخون ــا حاج ــداری از رض ــی – خری اصل

ــوی  ــی موس ــید تق ــی و س فین
22-رای شــماره 368 و 36۹ هیــات : آقــای 
ــه شــماره  ــی ب ــد بمانعل احمدرضــا قاضــی فرزن
شناســنامه 7 و کــد ملــی 126264۹1۹6 صــادره 
از کاشــان و خانــم اعظــم الماســی  فرزنــد 
اکبــر بشــماره شناســنامه 2۹14 و کــد ملــی 
ــه  ــان – بالمناصف ــادره از کاش 126۰754146 ص
-  ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 317.5۰ 
ــی از 633  ــماره 21۹7 فرع ــه ش ــع ب ــر مرب مت
ــب  ــه موج ــداری ب ــی – خری ــی از 36 اصل فرع

ســند رســمی 
23-رای شــماره 4۰2 و 4۰3 هیــات : آقــای 
ــی  ــد عل ــری فرزن ــازی قمص ــه نم ــت ال رحم
ملــی  کــد  و   13 شناســنامه  شــماره  بــه 
1262563534 صــادره از کاشــان و خانم فاطمه 
مومنــی رمضانــی فرزنــد حســین بشــماره 
ملــی 1262584558  و کــد  شناســنامه 64 
ــدانگ  ــه - شش ــان – بالمناصف ــادره از کاش ص
ــع  ــر مرب ــاحت 738.51 مت ــه مس ــه ب یکبابخان
ــی از 36  ــی از 685 فرع ــماره 21۹8 فرع ــه ش ب
ــازی قمصــری  ــی نم ــداری از عل ــی – خری اصل
ــم  ــات : خان ــماره 1۰36 و 1۰35 هی 24-رای ش
ــماره  ــه ش ــدی ب ــد مه ــاهمیری فرزن ــورا ش ح
ــادره  ــی 125۰818788 ص ــد مل ــنامه و ک شناس
ــد  ــاهمیری  فرزن ــورا ش ــم طه ــان و خان از کاش
ملــی  و کــد   ۰ بشــماره شناســنامه  مهــدی 
125124۰8۰1 صــادره از کاشــان – بالمناصفــه 
-  ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 515.۹8 
متــر مربــع بــه شــماره 21۹۹ فرعــی از 685 
علــی  از  – خریــداری  اصلــی  از 36  فرعــی 

ــری  ــازی قمص نم
آقــای   : هیــات   362 شــماره  25-رای 
فرزنــد  قمصــری  بصیــری  امیرحســین 
علــی بشــماره شناســنامه 433 و کــد ملــی 
ــدانگ  ــان – شش ــادره از کاش 126353۹۰51 ص
یکبابخانــه بــه اســتثنای بهــای ثمــن اعیانــی آن 
ــه شــماره  ــع ب ــه  مســاحت 8۹.63  متــر مرب ب
22۰۰ فرعــی از ۹77 فرعــی از 36 اصلــی – 
خریــداری از خانــم ناهیــد یــزدی احــدی از ورثه 

ــری   ــزدی قمص ــه ی ــت ال نعم

26-رای شــماره 366 و 367 هیــات : آقــای 
ســید امیــر حســین نوابــی فرزنــد حســام 
ملــی  و کــد   568 شناســنامه  شــماره  بــه 
خانــم  و  کاشــان  از  صــادره   126171۹123
ــماره  ــواد بش ــد ج ــی  فرزن ــره درب اصفهان زه
ــی 126۰42۰371   ــد مل ــنامه 43۰31  و ک شناس
ــدانگ  ــه - شش ــان – بالمناصف ــادره از کاش ص
یکبابخانــه بــه مســاحت 412.26 متــر مربــع بــه 
شــماره 22۰1 فرعــی از 1۰4۹ فرعــی از 36 اصلــی 

– مالــک رســمی ســهم االرث
27-رای شــماره 361 هیــات : آقــای محمدرضــا 
آزادی مقــدم آرانــی فرزنــد حســن بشــماره 
  61۹۹746163 ملــی  و کــد   12۹ شناســنامه 
ــه  ــه ب صــادره از کاشــان – ششــدانگ یکبابخان
مســاحت 332.31متــر مربــع بــه شــماره 22۰2 
فرعــی از1186 فرعــی از 36 اصلــی – خریــداری 

ــه موجــب ســند رســمی  ب
ــای  ــات : آق ــماره 386 و 387 هی 28-رای ش
ــماره  ــه ش ــین ب ــد حس ــفق فرزن ــدی مش مه
شناســنامه 2165 و کــد ملــی 1261874382 
صــادره از کاشــان و خانــم مرضیــه مشــفق  
فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه 467 و 
کاشــان  از  ملــی 12۹1۹2284۰ صــادره  کــد 
بــه  یکبابخانــه  -ششــدانگ  بالمناصفــه   –
ــماره 22۰3  ــه ش ــع ب ــر مرب ــاحت 2۹5 مت مس
فرعــی از 1186 فرعــی از 36 اصلــی – خریــداری 

ــمی  ــند رس ــب س ــه موج ب
2۹-رای شــماره 131 هیــات : خانــم ســیده 
ــماره  ــی بش ــد آقاعل ــور فرزن ــری پ ــم ناص اعظ
شناســنامه 3786 و کــد ملــی 126۰834۹21 
یکبــاب  ششــدانگ   – کاشــان  از  صــادره 
ــع  ــر مرب ــاحت 3۹3.11 مت ــه مس ــاختمان ب س
ــه شــماره 22۰4 فرعــی از 182۹ فرعــی از 36  ب
ــه موجــب ســند رســمی  ــداری ب اصلــی – خری
3۰-رای شــماره 364 هیــات : خانــم زهــرا 
نمــازی فــرد فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 
۹۹ و کــد ملــی 1262551315 صــادره از کاشــان 
– ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 182 متــر 
ــه شــماره 22۰6 فرعــی از 888 فرعــی  ــع ب مرب
ــند  ــب س ــه موج ــداری ب ــی – خری از 36 اصل

رســمی 
31-رای اصالحــی شــماره 377 هیــات : آقــای 
امیرعبــاس توتــی قمصــری  فرزنــد احمــد 
بشــماره شناســنامه ۰ و کــد ملــی 125۰13۰8۰8 
ــه  ــه ب صــادره از کاشــان – ششــدانگ یکبابخان
مســاحت 1۹2.52 متــر مربــع بــه شــماره 2826 
فرعــی از 1۰5 فرعــی از 4۹ اصلــی – خریــداری 
ــری  ــی قمص ــه توت ــیف ال ــطه از س ــع الواس م
ــک  ــاحت مل ــی مس ــی و رای قبل ــه در آگه – ک
اشــتباها 162.55 متــر مربــع قیــد شــده بــوده 

اســت . 
 : هیــات   3۹5 و   3۹4 شــماره  32-رای 
آقــای غالمرضــا ســخن گــو حســن آبــادی 
فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه 26 و 
کــد ملــی 12628411۰۰ صــادره از کاشــان و 

ــمعیل  ــد اس ــوکاری  فرزن ــه تنباک ــم فاطم خان
ملــی  کــد  و   1388 شناســنامه  بشــماره 
ــب  ــه ترتی 1261۰4۰465  صــادره از کاشــان – ب
ــه 4 و 2 دانــگ مشــاع - ششــدانگ  نســبت ب
قســمتی از یکبابخانــه بــه مســاحت 8.74 
ــی از 273  ــماره 2827 فرع ــه ش ــع ب ــر مرب مت
ــالک  ــه پ ــت الحــاق ب ــی جه ــی از 4۹ اصل فرع
نــاز خانــم  از  خریــداری   – فرعــی   2778 

 نیکخواه
33-رای شــماره 5۹ هیــات : آقــای ســید علــی 
ــماره  ــف بش ــید یوس ــد س ــینی فرزن ــر حس اکب
 126314۰۹3۹ ملــی  کــد  و   21 شناســنامه 
ــه  ــه ب صــادره از کاشــان – ششــدانگ یکبابخان
مســاحت 1764.1۹ متــر مربــع بــه شــماره 
2828  فرعــی از 113۹ و 114۰ و 1141 فرعــی 
 از 4۹ اصلــی – خریــداری از خانــم زهــره فقیــه 

موسوی 
ــل  ــای فض ــات : آق ــماره 374 هی 34-رای ش
ــماره  ــد بش ــد محم ــفیده فرزن ــازاده س ــه رض ال
 12622۰3۰66 ملــی  و کــد   518 شناســنامه 
یکبابخانــه  کاشــان – ششــدانگ  از  صــادره 
ــه شــماره  ــع ب ــر مرب ــه مســاحت 182.5۰  مت ب
ــی –  ــی از 4۹ اصل ــی از 1334 فرع 282۹ فرع

ــمی  ــند رس ــب س ــه موج ــداری ب خری
35-رای شــماره 36۰ هیــات : خانــم بتــول 
شــاه فضلــی قمصــری  فرزنــد رمضــان بشــماره 
 1262571278 ملــی  و کــد    61 شناســنامه 
ــه  ــه ب صــادره از کاشــان – ششــدانگ یکبابخان
مســاحت 283.۹6 متــر مربــع بــه شــماره 
283۰ فرعــی از 1576 فرعــی از 4۹ اصلــی – 

ــری  ــتکار قمص ــن درس ــداری از نازنی خری
ــات : آقــای ســعید  36-رای شــماره 155 هی
ــماره  ــه بش ــت ال ــد رحم ــی فرزن ــواه فین خیرخ
و کــد ملــی 1263562442  شناســنامه 41۰ 
ــه  ــه ب صــادره از کاشــان – ششــدانگ یکبابخان
مســاحت 2۰4.86 متــر مربــع بــه شــماره 2831 
فرعــی از 1642 فرعــی از 4۹ اصلــی – خریــداری 

ــه موجــب ســند رســمی  ب
ــعید  ــای س ــات : آق ــماره 154 هی 37-رای ش
ــماره  ــه بش ــت ال ــد رحم ــی فرزن ــواه فین خیرخ
و کــد ملــی 1263562442  شناســنامه 41۰ 
ــه  ــه ب صــادره از کاشــان – ششــدانگ یکبابخان
مســاحت 2۰2.16 متــر مربــع بــه شــماره 2832 
فرعــی از 1642 فرعــی از 4۹ اصلــی – خریــداری 

ــه موجــب ســند رســمی  ب
38-رای شــماره 153 هیــات : خانــم زهــرا 
شــاه فضلــی قمصــری فرزنــد ماشــااله بشــماره 
 1262551188 ملــی  کــد  و   86 شناســنامه 
ــه  ــه ب صــادره از کاشــان – ششــدانگ یکبابخان
مســاحت 4۰۹.۰4 متــر مربــع به شــماره 2833 
فرعــی از 1642 فرعــی از 4۹ اصلــی – خریــداری 

ــه موجــب ســند رســمی  ب
ــر  ــای منوچه ــات : آق ــماره 115 هی 3۹-رای ش
بشــماره  فرزنــد حســین  قهــرودی  اربابــی 
 126253۰148 ملــی  کــد  و   26 شناســنامه 

صــادره از کاشــان – ششــدانگ یکبابخانــه به 
مســاحت 8۹۹.15 متــر مربــع بــه شــماره 2834 

فرعــی از 2271 فرعــی از 4۹ اصلــی – مالــک 
ــر ــوک واالگه ــادر المل ــداری از ن ــمی و خری رس

آقــای   : هیــات   7۰ و   6۹ شــماره  4۰-رای 
ــماره  ــم بش ــد عبدالرحی ــی فرزن ــین توفیق حس
شناســنامه 36۹8  و کــد ملــی 126۰553361 
صــادره از کاشــان و خانــم مرضیــه کفیــل فرزنــد 
ــی  ــد مل ــه شــماره شناســنامه ۹7 و ک ــود ب محم
ــه  ــان - بالمناصف ــادره از کاش 1262314356 ص
ــاحت 2۹3.3۰   ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان – شش
ــی از 252۰  ــماره 2835 فرع ــه ش ــع ب ــر مرب مت
ــب  ــه موج ــداری ب ــی – خری ــی از 4۹ اصل فرع

ــمی  ــند رس س
41-رای شــماره 363 هیــات : آقــای علــی 
ــنامه  ــماره شناس ــین بش ــد حس ــی فرزن طلوع
از  1۰43 و کــد ملــی 1262۰388۰4 صــادره 
کاشــان – ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
ــی  ــماره 2836 فرع ــه ش ــع ب ــر مرب 46۰.۰5مت
ــه  ــداری ب ــی – خری ــی از 4۹ اصل از 277۰ فرع

ــمی  ــند رس ــب س موج
خانــم   : هیــات   255 شــماره  42-رای 
بشــماره  علــی  فرزنــد  اف  اشرف هاشــم 
شناســنامه 18۰2 و کــد ملــی 1261786671 
ــه  ــه ب صــادره از کاشــان – ششــدانگ یکبابخان
مســاحت ۹7.66 متــر مربــع بــه شــماره 2837 
فرعــی از 777 فرعــی از 4۹ اصلــی – خریــداری 

ــمی  ــند رس ــب س ــه موج ب
43-رای شــماره 475 هیــات : خانــم نســرین 
پــور اکبــری قمصــری فرزنــد ماشــااله بشــماره 
شناســنامه 47875 و کد ملــی 126۰46886۰2 
ــه  ــه ب صــادره از کاشــان – ششــدانگ یکبابخان
مســاحت 2۰۰.84 متــر مربــع بــه شــماره 
2838  فرعــی از 2۹8 و 265 فرعــی از 4۹ 
اصلــی – مالــک رســمی و خریــداری مــع 

ــی  ــی عبدالح ــای عل ــطه از آق الواس
44-رای شــماره 5۰8 و 5۰۹  هیــات : آقــای 
ــان  ــد احس ــری فرزن ــی قمص ــی جامع مصطف
ملــی  کــد  و    6115۰ شناســنامه  بشــماره 
۰۰7۹54۹551 صــادره از کاشــان و آقــای علــی 
جامعــی قمصــری فرزنــد لطــف الــه بــه شــماره 
 1262673216 ملــی  و کــد   52 شناســنامه 
ــدانگ  ــه – شش ــان – بالمناصف ــادره از کاش ص
یکبابخانــه بــه مســاحت 363 متــر مربــع 
از  از 16۰۰ فرعــی  بــه شــماره 284۰ فرعــی 
 4۹ اصلــی – خریــداری بــه موجــب ســند

 رسمی 
رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالک قمصــر – رضا 

یلی طو
تاریخ انتشارنوبت اول : ۹6/۰8/22
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹6/۰۹/۰8

بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص و ع

مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
1587/م/الف 

محیط زیست و گردشگریامروز دوشنبه 22 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 575 روزنامه

مناطق تحت تأثیر فرسایش بادی 
)هکتار(

مساحت کانون های بحران 
)هکتار(

 شهرستان های بیابانی
 استان اصفهان

844250 398774 نایین

202644 191335 خور و بیابانک

241355 110688 اردستان

67483 38083 نطنز

229294 105999 آران و بیدگل

8313 8313 کاشان

248534 191618 اصفهان

47766 47766 برخوار

1889642 1092574 جمع

ــی  ــراث فرهنگ ــی می ــروه باستان شناس ــئول گ مس
اصفهــان گفــت: کاوش و مطالعــات نخســتین 
در  فالورجــان  کشف شــده  تــازه  گورســتان  در 
گــرو تأمیــن اعتبــار اســت و هنــوز مطالعــات 
ــه  ــورت نگرفت ــه ص ــن منطق ــی در ای باستان شناس

ــت.  اس

ــوز  ــت گورســتان هن ــزود: وضعی ــان اف ــدار علی علم
ــار نیســت؛  ــی نرســیده اســت؛ چــون اعتب ــه جای ب
ــه  ــات اولی ــک ســری مطالع ــه ی ــن گورســتان ب ای
نیــاز دارد و همچنیــن بایــد تعییــن حریــم شــود. در 
ــا 5۰  ــه 4۰ ت ــک ب ــه نخســت دســت کم نزدی مرحل

ــار نیــاز دارد. میلیــون تومــان اعتب

ــی  ــراث فرهنگ ــی می ــروه باستان شناس ــئول گ مس
ــم  ــوزه ه ــایت م ــاد س ــرای ایج ــت: ب ــان گف اصفه
نیــاز دارد.  بــه طراحــی  حفاری هــای گســترده، 
موضــوع پیچیــده ای اســت و بایــد بــه مرحلــه اجــرا 
برســد. در بخــش مطالعــات و طراحــی ســایت موزه 
ــاز دارد. ــار نی ــون تومــان اعتب ــا 6۰ میلی حــدود 5۰ ت

ــن منطقــه  ــه ای ــه آسیب رســیدن ب وی در پاســخ ب
ــرای آن  ــی ب ــورد خاص ــرد: م ــح ک ــی تصری تاریخ
پیــش نمی آیــد؛ زیــرا نــوع معمــاری آثــار بــه 
ــرود  ــراغش ن ــان س ــر انس ــه اگ ــت ک ــه ای اس گون
مشــکلی برایش پیــش نمی آیــد. بیشــترین تخریب ها 
ســال های گذشــته توســط  قاچاقچیــان صــورت گرفته؛ 
ــت را  ــای امنی ــدار بحث ه ــک مق ــم ی ــر بتوانی اگ
تامیــن کنیــم، مــورد خاصــی در بخــش حفاظتــی 

پیــش نمی آیــد.

ــا  ــداری ی ــورد بخش ــن م ــرد: در ای ــان ک ــان بی علی
فرمانــداری شهرســتان قــول داده انــد؛ امــا بســتگی 
ــر مناســب  ــت دارد؛ اگ ــاری دول ــت اعتب ــه وضعی ب
باشــد، محقــق می شــود، در غیــر ایــن صــورت 
ماننــد قبــل اســت. ایــن قبرســتان ارزش تاریخــی 
ــه نوعــی  ــادی دارد و در شهرســتان فالورجــان ب زی
ــرد اســت؛  ــی خاصــی اســت؛ منحصربه ف ــر خیل اث
ــتان ها  ــایر شهرس ــار را در س ــکل اعتب ــا مش ــا م ام

ــم. داری

باستان شناسی گورستان تاریخی فالورجان در گرو تأمین اعتبار

اصفهان ایران جهان وسعت

مناطق 
بیابانی

درصددرصددرصد

10/220

مساحتمساحتمساحت

 32580000
هکتار

1/4 میلیارد 
هکتار

30  3200000
هکتار



اطالعرسانی8
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 

ملک دولت آباد برخوار
تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ــون  ــاده 3 قان ــوع م ــی موض ــمی آگه ــند رس س
ــون تعییــن تکلیــف  و مــاده 13 آئیــن نامــه قان
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
ــات موضــوع  ــل هی ــر آرای شــماره هــای ذی براب
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــاد  ــت آب ــک دول ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
برخــوار بخــش 16 ثبــت اصفهــان بااســتناد 
اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد 
عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکانــه 
ــده  ــل محــرز گردی ــان ذی ــارض متقاضی و بالمع
اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ســند رســمی و بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
ــته  ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــناد مالکی اس
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند  م باش
ــه  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب آگهــی ب
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،  ظرف 
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م
ــت صــادر خواهــد شــد.  ــررات اســناد مالکی مق
صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر 

ــت. ــه دادگاه نیس ب
 139660302018000255 شــماره  رای  برابــر 
کالســه پرونــده 1391114402018001834 آقــای 
مرتضــی تــراب پــور اصفهانــی فرزنــد جــواد 
ــان   ــادره از اصفه ــنامه 51820 ص ــماره شناس بش
نســبت بــه شــش دانــگ  یــک بــاب انبــار  بــه 
مســاحت  1003.91 متــر مربــع احداثــی بــر 
ــع در  ــی واق ــالک 115  اصل ــمتی از پ روی قس
خــورزوق بخــش 16 ثبــت اصفهــان در ازای 

ــه ــاعی اولی ــت مش مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/08/22
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/09/07

ــماره:  ــوار   ش ــالک برخ ــناد و ام ــت اس اداره ثب
837 /37/05/الــف/م بــه تاریــخ 96/08/13

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ــون  ــاده 3 قان ــوع م ــی موض ــمی آگه ــند رس س
ــون تعییــن تکلیــف  و مــاده 13 آئیــن نامــه قان
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
ــات موضــوع  ــل هی ــر آرای شــماره هــای ذی براب
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــاد  ــت آب ــک دول ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
برخــوار بخــش 16 ثبــت اصفهــان بااســتناد 
اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد 
عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکانــه 
ــده  ــل محــرز گردی ــان ذی ــارض متقاضی و بالمع
اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ســند رســمی و بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
ــته  ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــناد مالکی اس
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند  م باش
ــه  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب آگهــی ب
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،  ظرف 
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م
ــت صــادر خواهــد شــد.  ــررات اســناد مالکی مق
صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر 

ــت. ــه دادگاه نیس ب
 139660302018000638 شــماره  رای  1-برابــر 
کالســه پرونــده 13961144020180000025 آقــای 
ــی   ــد عل ــزی فرزن ــفیان ج ــی یوس ــد عل محم
از اصفهــان   بشــماره شناســنامه 53 صــادره 
ــه  ــاب کارگاه ب ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــبت ب نس
ــر  ــی ب ــع احداث ــر مرب ــاحت  886.88 مت مس
  316 از  فرعــی   47 پــالک  از  قســمتی  روی 
ــاد   ــت آب ــی دول ــه صنعت ــع در منطق ــی واق اصل
بخــش 16 ثبــت اصفهــان در ازای مالکیــت 

ــه ــاعی اولی مش
2- برابــر رای شــماره 139660302018000637 
کالســه پرونــده 13961144020180000026 آقــای 
ــی   ــد عل ــزی فرزن ــفیان ج ــی یوس ــد عل محم
از اصفهــان   بشــماره شناســنامه 53 صــادره 
ــه  ــاب کارگاه ب ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــبت ب نس
مســاحت  889.31 متــر مربــع احداثــی بــر روی 
ــی  ــی از 316  اصل ــالک 47 فرع ــمتی از پ قس
ــاد  بخــش  واقــع در منطقــه صنعتــی دولــت آب
16 ثبــت اصفهــان در ازای مالکیــت مشــاعی 

ــه اولی
3- برابــر رای شــماره 139660302018000627 
کالســه پرونــده 1396114402018000023 خانــم 
ســاره یوســفیان جــزی فرزنــد محمدعلــی  
بشــماره شناســنامه 1272031977 صــادره از 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــبت ب ــان  نس اصفه
مربــع  متــر   695.85 مســاحت   بــه  کارگاه 

احداثــی بــر روی قســمتی از پــالک 47 فرعــی 
از 316  اصلــی واقــع در منطقــه صنعتــی دولــت 
آبــاد  بخــش 16 ثبــت اصفهــان در ازای مالکیــت 

ــه ــاعی اولی مش
4- برابــر رای شــماره 139660302018000628 
ــم  ــده 1396114402018000022 خان کالســه پرون
ــدی   ــد مه ــادی فرزن ــد آب ــی محم ــری افضل مه
ــان   ــادره از اصفه ــنامه 11231 ص ــماره شناس بش
ــه  ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــبت ب نس
ــر روی  ــع احداثــی ب مســاحت  17.50 متــر مرب
ــی  ــی از 316  اصل ــالک 47 فرع ــمتی از پ قس
ــاد  بخــش  واقــع در منطقــه صنعتــی دولــت آب
16 ثبــت اصفهــان در ازای مالکیــت مشــاعی 

ــه اولی
5- برابــر رای شــماره 139660302018000626 
ــم  ــده 1396114402018000024 خان کالســه پرون
ــه   ــیف ال ــد س ــی فرزن ــی کلمان ــه دهقان فاطم
ــان   ــادره از اصفه ــنامه 1386 ص ــماره شناس بش
ــه  ــاب کارگاه ب ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــبت ب نس
ــر  ــی ب ــع احداث ــر مرب ــاحت  784.37 مت مس
  316 از  فرعــی   47 پــالک  از  قســمتی  روی 
ــاد   ــت آب ــی دول ــه صنعت ــع در منطق ــی واق اصل
بخــش 16 ثبــت اصفهــان در ازای مالکیــت 

ــه ــاعی اولی مش
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/08/07

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/08/22
ــماره:  ــوار   ش ــالک برخ ــناد و ام ــت اس اداره ثب
784 /37/05/الــف/م بــه تاریــخ 96/08/03

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 960497 خواهــان 
علیرضــا شــفیعیه و اکبــر شــفیعیه دادخواســتی 
ــه طرفیــت رضــا  ــه خســارت    ب ــی برمطالب مبن
خالقــی  تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای 
روز ......  مــورخ 96/9/25 ســاعت 5 عصــر 
تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول 
تقاضــای  حســب  خوانــده  بــودن  المــکان 
ــن  ــون آئی ــاده 73 قان ــه م ــتندا ب ــان مس خواه
ــا  ــد منتشــر ت ــب در جرای ــی، مرات دادرســی مدن
خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه 
واقــع در اصفهــان خ شــیخ صــدوق شــمالی 
ــرم  ــع ح ــهدای مداف ــع ش ــارراه وکال  مجتم 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 اتخــاذ خواهــد 

شــد.
  29 شــعبه  دفتــر  الــف  26232م  شــماره: 

اصفهــان اختــالف  حــل  شــورای 

موضوع : آگهی فقدان سند
نظــر بــه اینکــه رســول رضــا زادگان فرزنــد 
مهــدی وکیــل فــروغ فرقانــی الیادرانــی بــا 
تســلیم دو بــرگ استشــهاد شــهود شــماره 
 297 خانــه  دفتــر   96/8/7 مورخــه   7729
اصفهــان ، مدعــی مفقــود شــدن ســند مالکیــت 
یــک دانــگ مشــاع از شــش دانــگ پــالک 
ثبتــی شــماره 12/1507 واقــع در بخــش 14 
ثبــت 65252  ذیــل  در  اصفهــان کــه  ثبــت 
صفحــه 258 دفتــر جلــد 483 امــالک کــه بــه 
ــه  ــماره 17295 مورخ ــال ش ــند انتق ــب س موج
ــال  ــام وی انتق ــان بن ــر 0 ا اصفه 45/2/10 دفت
یافتــه و ســابقه ثبــت و ســند مالکیــت بشــماره 
666815 دارد و اظهــار داشــته کــه ســند مالکیت 
نامبــرده در اثــر جابجایــی مفقــود گردیــده و 
تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نســبت 
ــذا  ــه مالکیــت مــوکل خــود را نمــوده اســت ل ب
مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل 
مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک 
نوبــت آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی مدعــی 
ــا  ــوم ی ــک مرق ــه مل ــبت ب ــه نس ــام معامل انج
ــد از  ــود میباش ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س وج
تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده 
ــل  ــه اص ــن ارائ ــًا ضم ــود را کتب ــراض خ روز اعت
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره 
تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب صــورت 
مجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه کننــده 
ســند مســترد گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف 
ــورت  ــا در ص ــید ی ــی نرس ــرر اعتراض ــدت مق م
اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه 
ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــوداقدام ب ــه نش ارائ

ــد . ــد ش ــررات خواه ــق مق ــی طب المثن
م الــف 26335 علیرضــا حیــدری رئیــس ثبــت 

اســناد و امــالک منطقــه غــرب اصفهــان 

 آگهی فقدان سند 
نظــر بــه اینکــه رســول رضــا زادگان فرزنــد 
ــدی از  ــا زادگان اح ــدی رض ــل مه ــدی وکی مه
ورثــه فاطمــه دائــی اکبــری بــا تســلیم دو بــرگ 
استشــهاد شــهود شــماره 7728 مورخه 96/8/7 
دفترخانــه 297 اصفهــان ، مدعــی مفقــود شــدن 
ــش  ــاع از ش ــگ مش ــار دان ــت چه ــند مالکی س
دانــگ پــالک ثبتــی شــماره 12/1507 واقــع در 
ــت  ــل ثب ــه در ذی ــان ک ــت اصفه ــش 14 ثب بخ
دفتــر   436 و   433 صفحــات   18286/840
ــند  ــب س ــه موج ــه ب ــالک ک ــی ام ــد 6 فرع جل
انتقــال شــماره 17295 مورخــه 0 45/2/1 دفتــر 
• ا اصفهــان بنــام فاطمــه دایــی اکبــری انتقــال 
یافتــه و ســابقه ثبــت دارد و اظهــار داشــته 
کــه ســند مالکیــت متوفــی )فاطمــه دایــی 
اکبــری( در اثــر جابجایــی مفقــود گردیــده 
المثنــی  مالکیــت  تقاضــای صــدور ســند  و 
ــزان  ــه می ــود ب ــوکل خ ــت م ــه مالکی ــبت ب نس
2 دانــگ مشــاع از ششــدانگ را نمــوده اســت. 
ــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی  لــذا مراتــب ب
ــت در  ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 120 آیی ــل م ذی
ــی مــی شــود چنانچــه کســی  ــت آگه ــک نوب ی
مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم 

یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد از 
تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده 
ــل  ــه اص ــن ارائ ــا ضم ــود را کتب ــراض خ روز اعت
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره 
تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب صــورت 
مجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه کننــده 
ســند مســترد گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف 
ــورت  ــا در ص ــید ی ــی نرس ــرر اعتراض ــدت مق م
اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه 
ــت  ــه صــدور ســند مالکی ــدام ب ــه نشــود اق ارائ

ــد . ــد ش ــررات خواه ــق مق ــی طب المثن
م الــف 26334 علیرضــا حیــدری رئیــس ثبــت 

اســناد و امــالک منطقــه غــرب اصفهــان 

آگهی مزایده(( 
اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه 5 اصفهــان 
در نظــر دارد جلســه مزایــده ای در خصــوص 
لــه   5  /961881 کالســه  اجرایــی  پرونــده 
داریــوش کریمــی و علیــه رضــوان یزدخواســتی 
ــاعت  ــخ 96/9/6 س ــه در تاری ــر مطالب ــی ب مبن
10 صبــح در محــل اجــرای احــکام دادگســتری 
جهــت   15 اتــاق  زیرزمیــن  طبقــه  اصفهــان 
حبــه   72 از  مشــاع  حبــه   27/83 فــروش 
ــدرج  ــخصات من ــا مش ــی ب ــگ ملک ــش دان ش
در نظریــه کارشناســی کــه ذیــال درج شــده 
ــون  ــه و اکن ــوم علی ــای محک ــی آق ــت ملک اس
ــی باشــد توســط  ــک م ــه مال در تصــرف مالکان
کارشــناس رســمی دادگســتری بــه شــرح ذیــل 
ــه وی مصــون از تعــرض  ــی شــده و نظری ارزیاب
ــن  ــد. طالبی ــزار نمای ــده برگ ــع گردی ــن واق طرفی
ــه  ــل از جلس ــرف 5 روز قب ــد ظ ــد میتوانن خری
ــک  ــه و از مل ــوق مراجع ــانی ف ــه نش ــده ب مزای
بازدیــد و بــا همــراه داشــتن 10 ٪ بهــا بــه صــورت 
ــی در  ــک مل ــن شــده بان ــا چــک تضمی ــد ی نق
وجــه اجــرای احــکام حقوقــی در جلســه مزایــده 
شــرکت نماینــد پیشــنهاد دهنــده باالتریــن 
قیمــت برنــده مزایــده خواهــد بــود تســلیم 
ــام  ــت تم ــس از پرداخ ــده پ ــورد مزای ــک م مل
ــه هــای  بهــای آن صــورت خواهــد گرفــت هزین
ــی باشــد. ــه م ــوم علی ــده محک ــر عه ــی ب اجرای

و  ملــک  مزایــده  مــورد  ملــک  اوصــاف 
مشــخصات آن: عبــارت اســت از یکدســتگاه 
ــه  ــده - کوچ ــان برازن ــع در خیاب ــان واق آپارتم
ــس  ــاختمان پردی ــدار )34( - س ــهید جهان ش
طبقــه دوم کــه بــر اســاس مبایعــه نامــه مــورخ 
92/11/12 مســاحت آن 180 متــر مربــع بــر روی 
پــالک ثبتــی 90b فرعــی از 14874 اصلــی 
ــده  ــد گردی ــان قی ــت اصفه ــش ثب ــع در بخ واق
ــج  ــه در شــش ســقف )پن ــن مجموع اســت ای
واحــد  دارای شــش  و  پیلــوت(  طبقــه روی 
ــه  ــقف تیرچ ــی و س ــکلت بتن ــا اس ــکونی ب مس
ــقف و  ــر روی س ــری ب ــچ ب ــدود گ ــوک و ان بل
ــه مــی باشــد در ایــن واحــد آپارتمــان درب  بدن
و پنجــره هــای خارجــی از نــوع آلومینیــوم 
بــا شیشــه دوجــداره، دارای چارچــوب هــای 
فلــزی، کاشــی در بدنــه آشــپزخانه و ســرویس 
ــا و  ــف آنه ــرامیک در ک ــتس و س ــای بهداش ه
ــی باشــد  ــای خــواب م ــاق ه ــف ســالن و ات ک
در واحــد مذکــور گرمایــش از کــف انجــام، درب 
ورودی از نــوع HPL بــا یــراق آالت و بــدون 
رنــگ کتــری، دریچــه هــای کانــال کولــر نصــب، 
بــرق کشــی ســاختمان بانضمــام کلیــد و پریــز 
ــا انجــام شــده در تــراس کــف  و ســرپیچ تقریب
ــت در مشــاعات  ــده اس ــه ســرامیک گردی و بدن
در دســتگاه پلــه ســرامیک در بنــد نــه و ســنگ 
ــام  ــا انج ــتگاه ه ــف ایس ــنگ ک ــا و س ــه ه پل
شــده اســت، جعبــه هــای F نصــب، نمــای 
ــوع آجــر انجــام، درب پارکینــگ  ســاختمان از ن
و ورودی دســتگاه پلــه تهیــه و نصــب » گردیــده 
ــی راه  ــب ول ــور نص ــای آسانس ــت. درب ه اس
انــدازی نگردیــده اســت، قســمتی از جنــب درب 
پارکینــگ و اطــراف و مقابــل درب آسانســور 
ــمت  ــذا در قس ــت، ل ــده اس ــی مان ــام باق ناتم
هایــی عملیــات ســاختمانی ناتمــام یــا بــر 
اســاس مبایعــه نامــه انجــام نشــده اســت. کــه 
شــش دانــگ آن 3/240/000/000 ریــال ارزیابــی 
ــه  ــاع از آن ک ــه مش ــت و 27/83 حب ــده اس ش
مــورد مزایــده مــی باشــد 1/252/350/000 ریــال 

ــت. ــده اس ــی ش ارزیاب
ــکام  ــرای اح ــر و دادورز اج ــف 26285مدی م ال

ــان – حســن منصــوری ــی اصفه حقوق

اخطار اجرایی
 شماره پرونده 95/705

ــم  ــام: عبدالقاس ــه: ن ــوم علی ــخصات محک مش
ایــوز   نشــانی محــل اقامــت: مجهــول المــکان 
ــه: نامجــواد شــفیع زاده    مشــخصات محکــوم ل
نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان – شــاهپور 
شــهرک  شــرقی  الدولــه  مشــیر  خ  جدیــد 
نمایشــگاه فازیــک  نمایشــگاه کامیــون دوســتان
محکــوم بــه: بــه موجــب رای شــماره 900674-

95099 تاریــخ 95/4/28 حــوزه 45  شــورای 
حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:

پرداخــت 200/000/000ریــال بابــت اصل خواســته 
و 5835000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و 
120/000ریــال بابــت هزینــه نشــر آگهــی و حــق 
ــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی وخســارت  الوکال
تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید چــک موصــوف 
ــت  ــم و پرداخ ــرای حک ــت اج )95/4/20(لغای
نشــر آگهــی .قــرار تامیــن دارد / اعســار نــدارد /

ــه  ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان م
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم 
علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد 
آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــه خــود را  از آن میســر باشــد و در صورتــی ک

ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ــادر ب ق
ــی  ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ
ــر  ــد و اگ ــه قســمت اجــرا تســلیم کن خــود را ب

ــد ــالم نمای ــا اع ــدارد، صریح ــی ن مال
26252 م الــف شــعبه 45 مجتمــع شــماره یک  

شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهان
شــورای حــل اختــالف شــعبه 45 مجتمــع 
ــان  ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــک ش ــماره ی ش

اخطار اجرایی
 شماره پرونده 960286

مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: ســعید اکبــری 
نیســانی    نشــانی محــل اقامــت: اداره تامیــن 
اجتماعــی خ عبــاس آبــاد  مشــخصات محکــوم 
لــه: ناممهــدی تو شــقان   نشــانی محــل اقامت: 

اصفهــان – چهــار ملــک ســاختمان  اللــه 
ــماره 901126- ــب رای ش ــه موج ــوم به:ب محک
96099 تاریــخ 96/6/14 حــوزه 45  شــورای 
حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:
ــل  ــت اص ــال باب ــغ 30/000/000ری ــت مبل پرداخ
و  چهــل  )صــدو  145500تومــان  و  خواســته 
ــه دادرســی  ــت هزین ــان (باب ــج وپانصــد توم پن
ــارت  ــی و خس ــر آگه ــت نش ــال باب و120/000 ری
تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید چــک موصــوف 

ــرای. ــر اج ــم عش ــت نی )94/9/30( وپرداخ
قرارتامیــن دارد اعســار نــدارد .مــاده 34 قانــون 
اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکوم 
علیــه ابــالغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت 
ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا 
بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه 
بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم 
ــد و  ــر باش ــه از آن میس ــوم ب ــتیفاء محک و اس
ــه اجــرای مفــاد  در صورتــی کــه خــود را قــادر ب
اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت 
اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا 

اعــالم نمایــد
26273 م الــف شــعبه 45 مجتمــع شــماره 
یــک شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان

شــورای حــل اختــالف شــعبه 45 مجتمــع یــک  
اســتان اصفهــان 

اخطار اجرایی
 شماره پرونده 950782

مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: مصطفــی 
ــول  ــت: مجه ــل اقام ــانی مح ــیان    نش فیناس
المــکان مشــخصات محکــوم لــه: نامامیــن 
عمــو مهــدی فرزنــد :حســن  شــغل آزاد  نشــانی 
محــل اقامــت: اصفهــان – خ آل محمــد کوچــه 
پرســتارکوچه نیلوفــر یــک پ 304 محکــوم بــه: 
بــه موجــب رای شــماره 950997-4101458 
حــل  شــورای    11 حــوزه   95/8/29 تاریــخ 
اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:
ــه  ــت وج ــال باب ــغ 26/000/000ری ــت مبل پرداخ
چــک بــه شــماره 069760بــه عهــده بانــک 
ملــی و 1/490/000ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
ــر  ــه نش ــت هزین ــال باب ــت0 120/00ری و پرداخ
آگهــی و خســارت تاخیــر در تادیــه از تاریــخ 
سررســید چــک موصــوف 91/12/18تاتاریــخ 
اجــرای حکــم در حــق محکــوم لــه صــادر ونیــم 
ــرای  ــون اج ــاده 34 قان ــرا . م ــق االج ــر ح عش
احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه 
ابــالغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف 
مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد 
ــه بدهــد  ــرای پرداخــت محکــوم ب ــا ترتیبــی ب ی
ــم و  ــرای حک ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ی
ــه از آن میســر باشــد و در  ــوم ب اســتیفاء محک
ــاد  ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــی ک صورت
اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت 
اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا 

ــد ــالم نمای اع
ــماره 2  ــع ش ــعبه 11 مجتم ــف ش 26287 م ال

ــان ــتان اصفه ــالف شهرس ــل اخت ــورای ح ش
 11 شــعبه  اصفهــان  اختــالف  حــل  شــورای 

اصفهــان  دو  شــماره  مجتمــع 

اخطار اجرایی
 شماره پرونده 950770

حســین  نــام:  علیــه:  محکــوم  مشــخصات 
ــغل :  ــن    ش ــد :محس ــوری  فرزن ــدری ال حی
ــکان  ــول الم ــت: مجه ــل اقام ــانی مح آزاد نش
نامامیــن   عمــو  مشــخصات محکــوم لــه: 
ــانی  ــغل :آزاد  نش ــن ش ــد :حس ــدی  فرزن مه
محــل اقامــت: اصفهــان – خ آل محمــد –کوچــه 

ــالک 304 ــر 1 پ ــه نیلوف ــتار  کوچ پرس
ــه موجــب رای شــماره 4101416- ــوم به:ب محک
950997 تاریــخ 95/8/23 حــوزه 11  شــورای 
حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:
ــه  ــت وج ــال باب ــغ 12/500/000 ری ــت مبل پرداخ
ــک  ــده بان ــه عه ــماره 325975ب ــه ش ــک ب چ
هزینــه  بابــت  1/147/500ریــال  و  صــادرات 
ــخ  ــه از تاری ــر در تادی دادرســی و خســارت تاخی
ــخ  ــوف 93/08/10 تاتاری ــک موص ــید چ سررس
اجــرای حکــم درحــق محکــوم لــه صــادر و نیــم 
ــرای  ــون اج ــاده 34 قان ــرا. م ــق االج ــر  ح عش
احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه 
ابــالغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف 
مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد 
یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یا 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکم و اســتیفاء 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه 
خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، 
بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی 
ــر  ــد و اگ ــه قســمت اجــرا تســلیم کن خــود را ب

ــدارد، صریحــا اعــالم نمایــد ــی ن مال
ــماره دو  ــع ش ــعبه 11 مجتم ــف ش 26288 م ال

ــان ــالف شهرســتان اصفه شــورای حــل اخت

آگهی وقت رسیدگی 
خواهــان خانــم رســیمه امیــری فرزنــد :عیــوض 
علــی دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده محمــد 
ــت  ــو حضان ــه خواســته لغ حســین شــریعتی ب
شهرســتان  خانــواده   هــای  دادگاه  تقدیــم 
اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 
اول  خانــواده اصفهــان واقــع در اصفهــان واقــع 
خ میــر مجتمــع شــهید قدوســی طبقــه چهــاره 
ارجــاع و بــه کالســه  961215 ثبــت گردیــده کــه 
ــاعت  ــخ 96/9/25 س ــه تاری ــیدگی ب ــت رس وق
ــت  ــه عل ــذا ب ــت ل ــده اس ــن  ش ــح تعیی 9صب
ــت  ــده و درخواس ــودن خوان ــکان ب ــول الم مجه
ــن  ــون آیی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ــان و ب خواه
دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در 
امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت 
در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی 
شــود تــا خوانــده پــس از نشــر آگهــی و اطــالع 
ــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم  از مفــاد آن ب
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 . ــت رســیدگی حاضــر گ جه
ــعبه اول دادگاه  ــر ش ــر دفت ــف 26296 مدی م ال
خانــواده  اصفهــان  -جعفــر مســلمی  امیرانــی 

گردش کار 
ــر ارجــاع  ــب ب ــده کالســه : 416/95 متعاق پرون
امــر داوری از ســوی ریاســت محتــرم دادگاه 
شــعبه نهم دادگســتری اصفهــان و قبــول داوری 
اززمــان اولیــن جلســه داوری و مشــخص شــدن 
موضــوع داوری ، هیئــت داوران پــس از مطالعــه 
پرونــده ســعی بــر دعــوت طرفیــن جهــت 
ــا توجــه  ــه ب ــد ک ــزاری جلســه داوری نمودن برگ
بــه عــدم حضــور خوانــده و دعــوت قانونــی 
از طرفیــن ، تنهــا وکیــل خواهــان در موعــد 
ــوده  ــدا نم ــور پی ــی حض ــوت قانون ــرر در دع مق
ــد و از ســوی  ــه نمودن ــود را ارائ و مســتندات خ
ــا لحــاظ دعــوت قانونــی و تماســهای  خوانــده ب
ــه  ــده ارائ ــتنداتی در پرون ــه مس ــرر هیچگون مک
ــناد  ــی اس ــا بررس ــت داوران ب ــذا هیئ ــد ل نگردی
و مــدارک ارائــه شــده از ســوی وکیــل خواهــان 
ختــم رســیدگی را اعــالم و بــا اســتعانت از 
بــه  نســبت  آتــی  بشــرح  متعــال  خداونــد 
صــدور رای مــی نمایــد . رأی داوران باتوجــه بــه 
ــده 95/416 موضــوع  ــه پرون ــوط ب ــرگ مرب یادب
ــت  ــا وکال ــی ب ــا نظیف ــای حمیدرض ــوای آق دع
بطرفیــت  دچیــان  مگــر  در  رازمیــک  آقــای 
شــرکت رهســاز عمــران ســپاهان بــه نمایندگــی 
آقــای حســین مــوم کــش در خصــوص خریــد 
ــاورز  ــوار کش ــع در بل ــان واق ــد آپارتم ــک واح ی
ــاه طبقــه ســوم  ــک رف ــوار شــفق مجتمــع بان بل
واحــد 5 تاریــخ آنــرا در مــورخ 84/12/20 اعــالم 
ــرار داد  ــب ق ــتی حس ــی بایس ــه م ــدارد، ک می
ــل مــی  ــرار داد تحوی ــخ ق 36 مــاه پــس از تاری
ــده  ــزام خوان ــته ال ــه خواس ــت و ب ــده اس گردی
ــارت  ــت خس ــرح : 1- پرداخ ــدات بش ــه تعه ب
تأخیــر در تحویــل آپارتمانهــا و الــزام خوانــده بــه 
تحویــل واحــد هــا. 2- هزینــه تکمیــل آپارتمانهــا 
ــا .  ــه قرارداده ــی ضمیم ــخصات فن ــق مش طب
تفــاوت قیمــت مصالــح مصرفــی، دســتگاه پلــه 
)ســرامیک بجــای ســنگ گرانیــت( بــا آنچــه کــه 
اجــرا شــده اســت . 3- فراهــم نمــودن مقدمات 
بابــت کارهــای  انتقــال واحدهــا. همچنیــن 
ــده  ــرار داد کــه توســط خوان اضافــی خــارج از ق
ــال از  ــون ری ــد میلی ــغ یکص ــه مبل ــام گرفت انج
ــد  ــورد تأیی ــه م ــده ک ــالم ش ــده اع ــوی خوان س
ــاهده  ــل مش ــد از مح ــه در بازدی ــد. ک ــی دان م
تجهیــزات  و  اجــرای کابینــت  میگــردد کــه 
مربوطــه، کمــد، شــیرآالت، ســینک، روشــویی، 
فرنگــی و همچنیــن پنــل آیفــون در محــل نصب 
نگردیــده اســت. کــه هیئــت داوران بــا بررســی و 
معاینــه از محــل و مطالعــه قــرار داد فیمابیــن و 
مســتندات ارائــه شــده و در نظــر گرفتــن کلیــه 
مســائل ممکــن التأثیــر در قضیــه و بــا توجــه بــه 
ــدا  ــده در جلســات داوری حضــور پی آنکــه خوان
ــتندات  ــاری مس ــی اعتب ــر ب ــی ب ــه و دلیل نیافت
ــته  ــه خواس ــبت ب ــد نس ــه ننمودن ــان ارائ خواه
تحویــل  بــه  مکلــف  را  خوانــده  اول  ردیــف 
ــال  ــغ 397.000.000ری ــت مبل ــان و پرداخ آپارتم
بابــت خســارت تأخیــر در تحویــل آپارتمــان 
ــده را  ــته خوان ــف دوم خواس ــه ردی ــبت ب و نس
ــه پرداخــت 94.000.000 ریــال و نســبت  ملــزم ب
ــم  ــر فراه ــی ب ــته مبن ــوم خواس ــف س ــه ردی ب
ــه  ــت ب ــا عنای ــال ســند ب نمــودن مقدمــات انتق
اینکــه ) حســب اظهاروکیــل خواهــان ( مالکیــت 
ــار  ــان موضــوع خواســته در اختی رســمی آپارتم
خوانــده نمــی باشــد و مالــک رســمی ، طرفیتــی 
مطروحــه  دعــوای  حاضرنــدارد،  دعــوای  در 
در شــرایط حاضــر قابلیــت اســتماع نــدارد و 
ــن  ــد. و همچنی ــراررد دعــوی صــادر مــی نمای ق
تصمیــم بــه الــزام خواهــان نســبت بــه پرداخــت 
ــط  ــده توس ــار ش ــال ) اظه ــغ 100.000.000 ری مبل
وکیــل خواهــان( بابــت اضافــه کاری انجــام 
ــد رای داوری  ــی نمای ــده م ــط خوان ــده توس ش
بــر اســاس قوانیــن آئیــن دادرســی مدنــی 
ــه دادگاه ــراض ب ــل اعت ــت روز قاب ــرف بیس  ظ

 است 
ــت  ــرام – هیئ ــم احت ــا تقدی ــف 26322 ب .م ال
داوران – حســن امیــری مدیــر دفترشــعبه نهــم 

ــان  ــی اصفه دادگاه عمومــی حقوق

گردش کار 
ــاع  ــر ارج ــب ب ــه : 417/95 متعاق ــده کالس پرون
امــر داوری از ســوی ریاســت محتــرم دادگاه 
شــعبه نهــم دادگســتری اصفهــان و قبــول داوری 

از زمــان اولین جلســه داوری و مشــخص شــدن 
موضــوع داوری ، هیئــت داوران پــس از مطالعــه 
پرونــده ســعی بــر دعــوت طرفیــن جهــت 
ــا توجــه  ــه ب ــد ک برگــزاری جلســه داوری نمودن
ــی  ــوت قانون ــده و دع ــور خوان ــدم حض ــه ع ب
از طرفیــن ، تنهــا وکیــل خواهــان در موعــد 
ــوده  ــدا نم ــور پی ــی حض ــوت قانون ــرر در دع مق
ــد و از ســوی  ــه نمودن و مســتندات خــود را ارائ
خوانــده بــا لحــاظ دعــوت قانونــی و تماســهای 
ــه  ــده ارائ ــتنداتی در پرون ــه مس ــرر هیچگون مک
ــا بررســی اســناد  ــت داوران ب ــذا هیئ ــد ل نگردی
و مــدارک ارائــه شــده از ســوی وکیــل خواهــان 
ختــم رســیدگی را اعــالم و بشــرح آتــی نســبت 
ــه صــدور رأی مــی نمایــد.رأی داوران باتوجــه  ب
پرونــده 95/417  بــه  یادبــرگ مربــوط  بــه 
موضــوع دعــوای آقــای گریگــور در مگردیچیــان 
بــا وکالــت آقــای رازمیــک در مگــر دچیــان 
بطرفیــت شــرکت رهســاز عمــران ســپاهان 
ــش در  ــوم ک ــین م ــای حس ــی آق ــه نمایندگ ب
ــع  ــان واق ــد آپارتم ــک واح ــد ی ــوص خری خص
ــک  ــع بان ــفق مجتم ــوار ش ــاورز بل ــوار کش در بل
رفــاه طبقــه ســوم واحــد چهــارم در مــورخ 
84/12/25 کــه مــی بایســتی حســب قــرار داد 
36 مــاه پــس از تاریــخ قــرار داد تحویــل مــی 
ــده  ــزام خوان ــته ال ــه خواس ــت و ب ــده اس گردی
ــارت  ــت خس ــرح : 1- پرداخ ــدات بش ــه تعه ب
ــده  ــزام خوان ــا و ال ــل آپارتمانه ــر در تحوی تأخی
بــه تحویــل واحــد هــا 2- هزینــه تکمیــل 
آپارتمانهــا طبــق مشــخصات فنــی ضمیمــه 
ــی  ــح مصرف ــت مصال ــاوت قیم ــا . تف قرارداده
بجــای ســنگ  پلــه )ســرامیک  ، دســتگاه 
ــت .  ــده اس ــرا ش ــه اج ــه ک ــا آنچ ــت( ب گرانی
3- فراهــم نمــودن مقدمــات انتقــال واحدهــا. 
همچنیــن بابــت کارهــای اضافــی خــارج از 
قــرار داد کــه توســط خوانــده انجــام گرفتــه 
ــده  ــال از ســوی خوان ــون ری ــغ یکصــد میلی مبل
اعــالم شــده کــه مــورد تأییــد مــی دانــد. کــه در 
بازدیــد از محــل مشــاهده میگــردد کــه اجــرای 
کابینــت و تجهیــزات مربوطــه، کمــد، شــیرآالت، 
ــل  ــن پن ــی و همچنی ــویی، فرنگ ــینک، روش س
ــه  ــت. ک ــده اس ــب نگردی ــل نص ــون در مح آیف
ــه از محــل و  ــا بررســی و معاین هیئــت داوران ب
ــه  ــن و مســتندات ارائ ــرار داد فیمابی مطالعــه ق
ــن  ــوارد ممک ــه م ــن کلی ــر گرفت ــده و در نظ ش
التأثیــر در قضیــه و بــا توجــه بــه آنکــه خوانــده 
و  نیافتــه  پیــدا  داوری حضــور  جلســات  در 
ــان  ــتندات خواه ــاری مس ــی اعتب ــر ب ــی ب دلیل
ارائــه ننمودنــد نســبت بــه خواســته ردیــف 
اول خوانــده را مکلــف بــه تحویــل آپارتمــان 
بابــت  و پرداخــت مبلــغ 337.000.000ریــال 
خســارت تأخیــر در تحویــل آپارتمــان و نســبت 
ــه  ــزم ب ــده را مل ــته خوان ــف دوم خواس ــه ردی ب
پرداخــت 85.000.000ریــال و نســبت بــه ردیــف 
ســوم خواســته مبنــی بــر فراهــم نمــودن 
ــه  ــه اینک ــت ب ــا عنای ــند ب ــال س ــات انتق مقدم
) حســب اظهــار وکیــل خواهــان ( مالکیــت 
ــار  رســمی آپارتمــان موضــوع خواســته در اختی
خوانــده نمــی باشــد و مالــک رســمی ، طرفیتــی 
ــدارد، دعــوای مطروحــه در  در دعــوای حاضــر ن
شــرایط حاضــر قابلیــت اســتماع نــدارد و قــرار 
ــد. و  ــی نمای ــادر م ــه را ص ــوای مطروح رد دع
ــزام خواهــان نســبت  ــه ال ــم ب همچنیــن تصمی
ــار  ــال ) اظه ــغ 100.000.000 ری ــت مبل ــه پرداخ ب
ــه  ــت اضاف ــان( باب ــل خواه ــط وکی ــده توس ش
کاری انجــام شــده توســط خوانــده مــی نمایــد.

رأی داوری بــر اســاس قوانیــن آئیــن دادرســی 
ــه  ــراض ب ــل اعت ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ مدن

ــت. دادگاه اس
ــم دادگاه  ــعبه نه ــر دفترش ــف 26325 مدی م ال

ــان  ــی اصفه عمومــی حقوق

 گردش کار 
ــاع  ــر ارج ــب ب ــه : 26319 متعاق ــده کالس پرون
امــر داوری از ســوی ریاســت محتــرم دادگاه 
شــعبه نهــم دادگســتری اصفهان و قبــول داوری 
از زمــان اولیــن جلســه داوری و مشــخص 
شــدن موضــوع داوری ، هیئــت داوران پــس 
ــن  ــر دعــوت طرفی ــده ســعی ب ــه پرون از مطالع
جهــت برگــزاری جلســه داوری نمودنــد کــه 
ــوت  ــده و دع ــور خوان ــدم حض ــه ع ــه ب ــا توج ب
ــد  ــان در موع ــا خواه ــن ، تنه ــی از طرفی قانون
ــوده  ــدا نم ــور پی ــی حض ــوت قانون ــرر در دع مق
ــد و از ســوی  ــه نمودن و مســتندات خــود را ارائ
خوانــده بــا لحــاظ دعــوت قانونــی و تماســهای 
ــه  ــده ارائ ــتنداتی در پرون ــه مس ــرر هیچگون مک
ــا بررســی اســناد  ــت داوران ب ــذا هیئ ــد ل نگردی
ــم  ــه شــده ازســوی خواهــان خت ــدارک ارائ و م
ــه  ــبت ب ــی نس ــرح ات ــالم و بش ــیدگی را اع رس
ــه  ــد.رأی داوران باتوجــه ب صــدور رای مــی نمای
یادبــرگ مربــوط بــه پرونــده 95/418 موضــوع 
دعــوای آقــای رازمیــک در مگردیچیــان بطرفیت 
شــرکت رهســاز عمــران ســپاهان بــه نمایندگــی 
آقــای حســین مــوم کــش در خصــوص خریــد 
ــاورز  ــوار کش ــع در بل ــان واق ــد آپارتم ــک واح ی
ــوار شــفق مجتمــع بانــک رفــاه طبقــه ســوم  بل
از بلــوک A واحــد ســوم در مــورخ 84/11/2 
 36 داد  قــرار  حســب  بایســتی  مــی  کــه 
مــاه پــس از تاریــخ قــرار داد تحویــل مــی 
ــده  ــزام خوان ــته ال ــه خواس ــت و ب ــده اس گردی
ــارت  ــت خس ــرح : 1- پرداخ ــدات بش ــه تعه ب
تأخیــر در تحویــل آپارتمانهــا و الــزام خوانــده بــه 
تحویــل واحــد هــا. 2- هزینــه تکمیــل آپارتمانها 
ــا.  ــه قرارداده ــی ضمیم ــخصات فن ــق مش طب
ــتگاه  ــی ، دس ــح مصرف ــت مصال ــاوت قیم تف
ــا  ــت( ب ــنگ گرانی ــای س ــرامیک بج ــه )س پل
آنچــه کــه اجــرا شــده اســت . 3- فراهــم 
ــن  ــا. همچنی ــال واحده ــات انتق ــودن مقدم نم
ــه  ــرار داد ک ــی خــارج از ق ــای اضاف ــت کاره باب

ــد  ــغ یکص ــه مبل ــام گرفت ــده انج ــط خوان توس
ــالم شــده  ــده اع ــال از ســوی خوان ــون ری میلی
ــد از  ــه در بازدی ــد. ک ــی دان ــد م ــورد تأیی ــه م ک
محــل مشــاهده میگــردد کــه اجــرای کابینــت و 
تجهیــزات مربوطــه، کمــد، شــیرآالت، ســینک، 
روشــویی، فرنگــی و همچنیــن پنــل آیفــون در 
محــل نصــب نگردیده اســت. کــه هیئــت داوران 
بــا بررســی و معاینــه از محــل و مطالعــه قــرار 
داد فیمابیــن و مســتندات ارائــه شــده و در نظــر 
گرفتــن کلیــه مســائل ممکــن التأثیــر در قضیــه 
و بــا توجــه به آنکــه خوانــده در جلســات داوری 
حضــور پیــدا نیافتــه و دلیلــی بــر بــی اعتبــاری 
مســتندات خواهــان ارائــه ننمودنــد نســبت 
بــه خواســته ردیــف اول خوانــده را مکلــف بــه 
تحویــل آپارتمــان و پرداخــت مبلــغ 000,000, 
ــل  ــر در تحوی ــارت تأخی ــت خس ــال باب 384ری
ــته  ــف دوم خواس ــه ردی ــبت ب ــان و نس آپارتم
خوانــده را ملــزم بــه پرداخــت 85.000.000ریــال 
ــی  ــته مبن ــوم خواس ــف س ــه ردی ــبت ب و نس
ــا  ــر فراهــم نمــودن مقدمــات انتقــال ســند ب ب
ــه اینکــه ) حســب اظهــار خواهــان (  عنایــت ب
مالکیــت رســمی آپارتمــان موضوع خواســته در 
ــک رســمی  ــده نمــی باشــد و مال ــار خوان اختی
ــوای  ــدارد، دع ــر ن ــوای حاض ــی در دع ، طرفیت
مطروحــه در شــرایط حاضــر قابلیــت اســتماع 
نــدارد و قــرار رد دعــوای مطروحــه را صــادر مــی 
نمایــد . و همچنیــن تصمیــم بــه الــزام خواهــان 
نســبت بــه پرداخــت مبلــغ 100.000.000 ریــال ) 
ــه  ــت اضاف ــان( باب ــط خواه ــده توس ــار ش اظه
کاری انجــام شــده توســط خوانــده مــی نمانــد. 
رأی داوری بــر اســاس قوانیــن آئیــن دادرســی 
ــه  ــراض ب ــل اعت ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ مدن

ــت. دادگاه اس
هیئــت   – احتــرام  تقدیــم  الف26319بــا  م 
داوران – حســن امیــری مدیــر دفترشــعبه نهــم 

ــان  ــی اصفه ــی حقوق دادگاه عموم

دادنامه 
شماره دادنامه : 9609976836101267

شــماره   1396/6/28  : تنظیــم  تاریــخ 
ــی  ــماره بایگان ــده9609986836100250 ش پرون
آقــای فرشــته  : 960282 خواهــان:  شــعبه 
غالمــی فرزنــد خــان محمــد بــا وکالــت آقــای 
ــه نشــانی  ــد رضــا ب ــه محســنی فرزن ــزت ال ع
اصفهــان - خیابــان بزرگمهــر - خیابــان 22 
ــالک  ــوس - پ ــتگاه اتوب ــت ایس ــن - پش بهم
ــی  ــای مصطف ــده: آق 24 - ســمت چــپ خوان
ــانی  ــه نش ــی ب ــی منج ــد غالم ــدی فرزن احم
اصفهــان - خیابــان زینبیــه - خیابــان آیــت الــه 
غفــاری - کــوی غفــاری - بــن بســت مهــران 
هــا:1.  8197855451خواســته  - کدپســتی 
اعســار از پرداخــت هزینــه دادرســی2. مطالبــه 
ــکار  ــارت دادرسیگردش ــه خس ــه3. مطالب مهری
: دادگاه ختــم رســیدگی را اعــالم و بشــرح 
زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد.
رای دادگاه خواســته خانــم فرشــته غالمــی 
ــزت  ــای ع ــت آق ــا وکال ــد ب ــد خــان محم فرزن
هللا محســنی بــه طرفیــت آقــای مصطفــی 
احمــدی فرزنــد غالمــی منجــی مطالبــه مهریــه 
خویــش بانضمــام خســارات دادرســی مــی 
ــه  ــادی ازدواج ب ــند ع ــاد س ــب مف ــد حس باش
ــه رونوشــت ان  شــماره 0587 -1394/11/19 ک
پیوســت پرونــده اســت وجــود پیونــد زناشــویی 
دائــم بیــن خواهــان و خوانــده محــرز اســت و 
ــکاح  ــد ن ــا اجــرای عق ــه ب ــه اینک ــات ب ــا التف ب
ــر  ــد ه ــی توان ــی شــود و م ــر م ــک مه زن مال
نــوع تصرفــی در آن بنمایــد و حســب اظهــارات 
خواهــان بابــت مهریــه هیچگونــه دریافتــی 
ــور  ــالغ حض ــف اب ــا وص ــده ب ــته و خوان نداش
ــا  ــه ارســال ننمــوده و ب ــه و الیحــه دفاعی نیافت
ــوی  ــر قاضــی مشــاور دادگاه دع ــه نظ توجــه ب
خواهــان را وارد و ثابــت دانســته و مســتندا 
ــتان و  ــی 9 افغانس ــون مدن ــاده 110 قان ــه م ب
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــاده 198-515-519 قان م
مدنــی خوانــده را بــه پرداخــت یــک جلــد کالم 
هللا مجیــد و مهرالســنه حضــرت زهــرا و آیینــه 
شــمعدان بــه ارزش دویســت هــزار تومــان 
ــار آزادی  ــام به ــکه تم ــه س ــد و ده قطع و یکص
ــک  ــغ ی ــت اصــل خواســته و پرداخــت مبل باب
ــت  ــزار و دویس ــج ه ــد و پن ــون و هفتص میلی
ریــال بابــت بخشــی از هزینــه هــای دادرســی 
و ده میلیــون ریــال بابــت حــق الوکالــه وکیــل 
ــت  ــه معافی ــه ب ــا توج ــد. ب ــی نمای ــوم م محک
موقــت خواهــان از پرداخــت بخشــی از هزینــه 
ــزء از  ــن ج ــه محــض وصــول اولی دادرســی ب
ــه پرداخــت مــی باشــد. رأی  ــف ب ــه مکل مهری
دادگاه غیابــی و ظــرف بیســت روز از تاریخ ابالغ 
ــی باشــد./ ــن شــعبه م ــی در ای ــل واخواه قاب
م الــف 26294 رئیــس شــعبه 1 دادگاه خانواده 

اصفهان-عباســعلی عــرب پور

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 960681 خواهــان 
ــی  ــتی مبن ــان دادخواس ــی کریمی ــال حاج کم
برمطالبــه   بــه طرفیــت فاطمــه صادقــی تقــی 
آبــادی تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای 
صبــح   8 مــورخ 96/9/27ســاعت    -- روز 
تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول 
بــودن خوانــده مراتــب در جرایــد  المــکان 
ــیدگی  ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت منتش
بــه ایــن شــعبه واقــع در خیابــان ســجاد- اول 
ــی  ــه نیل ــه روی مدرس ــاب – روب ــان  ارب خیاب
پــور – جنــب ســاختمان صبــا – پــالک 57 کــد 
ــالف  پســتی 8165756441 شــورای حــل اخت
نســخه  و  مراجعــه  شــعبه 45   – اصفهــان 
ــد.  ــذ نمای ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان
در صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی 
ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی 

ــد. ــد ش ــاذ خواه اتخ
ــعبه  ــر ش ــر دفت ــف  مدی ــماره: 26284م ال ش
ــع  ــان مجتم ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح 45 ش

ــک  شــماره ی

امروز دوشنبه 22 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 575 روزنامه



9 توپ و تور
 منتخب اصفهان - گلستان 

قهرمان فوتسال پست بانک ایران شد
فوالدشهرمحمدرضا شریفی

M.R.Sharifi@eskimia.ir

چهاردهمیــن دوره مســابقات فوتســال پســت بانک 
ایــران بــا قهرمانــی تیــم منتخــب اصفهــان - 

ــان رســید.  ــه پای گلســتان ب
ایــن دوره مســابقات بــا شــرکت 8 تیــم منتخــب 
در ۲ گــروه ۴ تیمــی در مجتمــع تفریحــی آهــوان 
رقابــت  بــه  تیم هــا  و  شــد  برگــزار  چابکســر 

ــد.  پرداختن
از گــروه یــک، تیــم منتخــب اصفهــان - گلســتان 
ــا  ــدران ب ــان - مازن ــب گی ــاز و منتخ ــا ۹ امتی ب
ــارس-  ــب ف ــم منتخ ــروه ۲، تی ــاز و از گ ۴ امتی
ــاز  ــا ۶ امتی ــران ب ــم ته ــاز و تی ــا ۷ امتی بوشــهر ب
ــد کــه تیــم  ــه نیمه نهایــی راه پیــدا کردن ــه مرحل ب
ــم  ــر تی ــه ب ــا غلب ــان - گلســتان ب منتخــب اصفه
تهــران بــا نتیجــه ۳ بــر ۲ و تیــم منتخــب فــارس 
ــدران  ــان - مازن ــم گی ــر تی ــه ب ــا غلب - بوشــهر ب
بــا نتیجــه ۳ بــر 0 بــه فینــال ایــن مســابقات راه 

ــد.  پیــدا کردن
در فینــال ایــن مســابقات کــه بــا حضــور مقامــات 
ارشــد بانــک و تعــداد زیــادی از مــردم برگــزار شــد، 
تیــم اصفهــان - گلســتان بــا غلبــه بــر تیــم فــارس 
- بوشــهر قهرمــان ایــن دوره از مســابقات شــد. 

تیــم فــارس – بوشــهر مقــام دوم و تیــم منتخــب 
ــان از  ــرد. در پای ــب ک ــوم را کس ــام س ــران مق ته
آقــای گل ایــن دوره از مســابقات، احمــد گشــولی، 
تیــم منتخــب اصفهــان -  از  و  ۱۱ گل زده  بــا 

ــر شــد. گلســتان تقدی

کانوپولوی مردان ایران 
بر بام آسیا ایستاد

تیــم کانوپولــوی مــردان ایــران در مســابقات 
ــت.  ــت یاف ــا دس ــدال ط ــه م ــیا ب ــی آس قهرمان
ــیا  ــی آس ــوی قهرمان ــابقه کانوپول ــن مس در آخری
کــه در مالــزی در حــال برگــزاری اســت، در فینــال 
ــدان  ــه می ــن ب ــل ژاپ ــران مقاب ــردان ای ــم م تی
ــر  ــا تســاوی ۳ ب ــدار ب ــن دی ــه اول ای ــت. نیم رف
ــان  ــان ملی پوش ــا در پای ــید؛ ام ــان رس ــه پای ۳ ب
کشــورمان موفــق شــدند بــا نتیجــه ۶ بــر ۵ 
ــه دســت  ــروزی برســند و مــدال طــا را ب ــه پی ب

ــد. آورن
ــوان بزرگســال،  پیــش از ایــن تیم هــای ملــی بان
ــم  ــدند. تی ــره ای ش ــوان نق ــران ج ــوان و پس ج
ــه  ــران در مرحل ــال ای ــوان بزرگس ــوی بان کانوپول
مقابــل  آســیا  قهرمانــی  مســابقات  فینــال 

گرفــت.  قــرار  چین تایپــه 
ــک  ــا نتیجــه ی ــای ب ــدار پایاپ ــن دی ــه اول ای نیم
بــر صفــر بــه ســود تایپــه بــه پایــان رســید؛ امــا 
ــود  ــه س ــر ۱ ب ــه ۵ ب ــا نتیج ــازی ب ــوع ب درمجم

ــید. ــان رس ــه پای ــه ب چین تایپ

کوتاه اخبار 
کرانچار تا نیم فصل فرصت دارد

ســرمربی تیــم فوتبــال ســپاهان بــه دیــدار مدیــران ایــن 
باشــگاه مــی رود تــا از عملکــرد خــودش دفــاع کنــد.

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، زالتکــو کرانچــار صبــح 
دوشــنبه بــه دیــدار محســن طاهــری، مدیرعامل باشــگاه 
ســپاهان و برخــی از اعضــای هیئت مدیــره ایــن باشــگاه 

ــه دهــد.  ــا گزارشــی را از عملکــرد خــود ارائ مــی رود ت
ــن دوره  ــته در هفدهمی ــه نتوانس ــپاهان ک ــرمربی س س
ــم  ــن تی ــا ای ــی را ب ــج خوب ــر نتای ــگ برت ــای لی رقابت ه
ــپاهان  ــواداران س ــوی ه ــدت از س ــه ش ــد، ب ــب کن کس
تحــت فشــار اســت؛ امــا مدیــران ایــن باشــگاه همچنــان 

ــد.  ــا کرانچــار را دارن قصــد ادامــه همــکاری ب
بــا ایــن حــال گفتــه می شــود طاهــری می خواهــد 
بــرای مانــدن کرانچــار روی نیمکــت ســپاهان اصفهــان، 
ــروات  ــرمربی ک ــه س ــی ک ــد؛ در صورت ــن کن ــان تعیی زم
ــان  ــا پای ــره را ت ــارات هیئت مدی ــد انتظ ــپاهان نتوان س
نیم فصــل بــرآورده کنــد، برکنــار می شــود و ایــن باشــگاه 

ــت. ــد رف ســراغ جانشــین وی خواه

 بازگشت انصاری به 
پست مدافع میانی

محمــد انصــاری پــس از دو بــازی بــار دیگــر بــه پســت 
مدافــع میانــی بازخواهــد گشــت. 

ــر سرخپوشــان را در  ــازی اخی محمــد انصــاری کــه دو ب
پســت تخصصــی خــود پشــت ســر گذاشــته بــود، مجبور 
ــه پســت  ــر ب ــار دیگ ــم ب ــن تی ــی ای اســت در جــدال آت
ــجاع  ــی ش ــت انضباط ــردد. محرومی ــی بازگ ــاع میان دف
خلیــل زاده باعــث شــده تــا محمــد انصــاری گزینــه 
ــد و  ــی باش ــاع میان ــده در دف ــر پدی ــو براب ــی برانک اصل
ــه اش داشــته  ــورد عاق ــا پســت م ــگام ب وداعــی زودهن

باشــد.

اولین هدف نقل و انتقاالتی 
استقالل مشخص شد

بــا اعــام معــاون ورزشــی باشــگاه اســتقال آبی هــا در 
نقــل و انتقــاالت زمســتانی بــه طــور قطــع یــک مهاجــم 

هــدف جــذب خواهنــد کــرد.
 بــا گذشــت ۱۱ هفتــه از آغــاز لیــگ برتــر اســتقال 
ــا ۶ گل زده و همیــن موضــوع باعــث شــده  ــون تنه تاکن
شــفر تصمیــم بگیــرد در نقــل و انتقــاالت زمســتانی یــک 

ــد.  مهاجــم جــذب کن
ــو ورزش  ــه رادی ــر ب ــن خب ــد ای ــا تأیی ــی ب ــدار توفیق پن
گفــت: بــرای نیم فصــل طبــق درخواســت مکتــوب 
ــت.  ــم داش ــی خواهی ــم، ورودی و خروج ــرمربی تی س
محســن کریمــی و بهنــام بــرزای قطعــا بــه لیســت مــا 
ــک  ــال جــذب ی ــه دنب ــرار اســت ب ــه می شــوند. ق اضاف

مهاجــم شــش دانگ خارجــی باشــیم.

گروه ورزشدامون رشیدزاده
D.Rashidzade@eskimia.ir

پــس از حرف هــا و حدیث هــای فــراوان 
ایــران و ونزوئــا امــروز در دیــداری دوســتانه 
ــد  ــم خواهن ــاف ه ــه مص ــی، ب ــا حیثیت ام

ــت.  رف
پــس از آنکــه بــه نظــر می رســید ایــران 
ــه دلیــل ناهماهنگــی در انتخــاب ورزشــگاه  ب
ــود را  ــتانه خ ــدار دوس ــن دی ــد دومی نمی توان
برگــزار کنــد، امــا بــا رایزنی هــای صورت گرفتــه 
درنهایــت قــرار بــر ایــن شــد کــه تیــم 
نخســت آســیا در ورزشــگاه بــدون تماشــاگر 
ــم  ــاف تی ــه مص ــته ب ــای بس ــت دره و پش
آخــر جــدول انتخابــی جــام جهانــی از قــاره 

ــرود.  ــن ب ــکای التی آمری
بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه اینکــه 
ــام  ــی ج ــه نهای ــی مرحل ــه زودی قرعه کش ب
جهانــی انجــام خواهــد شــد، ایــران ترجیــح 
داده تــا فعــا نقــاط ضعــف و قــوت خــود را 
ــی نشــان  ــای احتمال ــه رقب ــن ب ــش از ای بی

ــد. نده
تیــم مــا در ایــن دیــدار احتمــاال بــا تغییــرات 
زیــاد بــه میــدان خواهــد رفــت و کــی روش 
ــش  ــان تیم ــیاری از بازیکن ــه بس ــاال ب احتم
ــی نداشــته اند، اجــازه  ــه فرصــت خودنمای ک
خواهــد داد کــه پوشــیدن پیراهــن تیــم 

ملــی را تجربــه کننــد. ایــران و ونزوئــا قبــا 
ــرار  ــم ق ــل ه ــال 80 در مقاب ــار در س ــک ب ی
ــه  ــا ب ــری م ــا برت ــدار ب ــه آن دی ــد ک گرفتن

ــان رســید. پای
ــا  ــه نظــر می رســد ونزوئ ــا وجــود اینکــه ب ب
ــا  ــد، ام ــا نباش ــرای م ــدی ب ــف قدرتمن حری
بایــد گفــت تیــم فعلــی ونزوئــا بــا آنچــه مــا 
قبــا از ایــن تیــم دیــده بودیــم، تفاوت هــای 

بســیاری دارد.

 ونزوئال
 ۱۶ از  خــود  فعلــی  ترکیــب  در  ونزوئــا 
بازیکــن لژیونــر ســود می بــرد و از ایــن 
ــای  ــا رقب ــم را ب ــن تی ــوان ای ــت نمی ت جه

قبلــی ایــران مقایســه کــرد. 

ــی  ــه جــام جهان ــا ب ــا وجــود اینکــه ونزوئ ب
صعــود نکــرده، امــا صعودنکــردن در قــاره ای 
کــه حتــی آرژانتیــن بــزرگ بــا لیونــل مســی 
ــا  ــال ب ــدار فوتب ــتارگان نام ــکری از س و لش
ــی  ــام جهان ــی ج ــال در آن راه ــت و اقب بخ
ــد. ــف باش ــک ضع ــد ی ــوند، نمی توان می ش

ونزوئــا در شــش بــازی رســمی پایانــی 
جــام  مقدماتــی  برگشــت  دور  در  خــود 
جنوبــی شکســتی  آمریــکای  در  جهانــی 
در کارنامــه اش ثبــت نشــده تــا از ایــن 
ــر  ــود ب ــی از خ ــب توجه ــورد جال ــث رک حی
ــس از ۵ تســاوی  ــم پ ــن تی ــذارد. ای جــا بگ
متوالــی مقابــل مدعیانــی همچــون کلمبیــا، 
پایانــی  روز  در   ... و  آرژانتیــن  اروگوئــه، 
مقدماتــی در دیــداری کامــا تشــریفاتی 
ــی  ــم مل ــا یــک گل از ســد تی موفــق شــد ب
ــه  ــب هم ــن ترتی ــه ای ــا ب ــذرد ت ــه بگ پاراگوئ

نگاه هــا را بــه خــود جلــب کنــد. 
ــا  ــوان ونزوئ ــم ج ــول تی ــل قب ــرد قاب عملک
بســیاری  شــد  باعــث  بازی هــا  ایــن  در 
آمریــکای  از تحلیلگــران مطــرح فوتبــال 
ــام  ــی ن ــوان غول ــه عن ــا ب ــی از ونزوئ جنوب
ببرنــد کــه به تازگــی از خــواب زمســتانی 
ــاف  ــه در مص ــی ک ــت؛ تیم ــده اس ــدار ش بی
بــا گران تریــن مهاجمــان حــال حاضــر دنیــا 

فوق العــاده عمــل کــرد. 

خوزه ســالومون رانــدون، یکی از سرشــناس ترین 
ــت  ــم وس ــه در تی ــت ک ــان ونزوئاس بازیکن
برموویــچ تــوپ می زنــد. او در ۶۵ بــازی 
ملــی خــود ۱۹ گل بــه ثمــر رســانده کــه 
بســیاری از ایــن گل هــا مقابــل تیم هــای 

ــت. ــوده اس ــی ب ــکای جنوب ــزرگ آمری ب
ونزوئــا در ترکیــب خــود از بازیکنــان جــوان 
بســیاری ســود می بــرد؛ مســن ترین بازیکــن 
و  دارد  تنهــا ۲8 ســال ســن  تیــم  ایــن 
بســیاری از بازیکنــان اصلــی ایــن تیــم زیــر 
۲۵ ســال هســتند. این گونــه می تــوان گفــت 
کــه تیــم ایــران در بــازی امــروز مقابــل یکــی 
از تیم هــای جــوان دنیــا بــازی خواهــد کــرد 
ــی  ــون خوب ــدار آزم ــن دی ــر ای ــن نظ و از ای
ــان  ــمانی بازیکن ــی جس ــدن آمادگ ــرای دی ب

ــود.  مــا خواهــد ب
ونزوئــا برخــاف دیگــر تیم هــای آمریــکای 

ــش  ــه نمای ــه ای را ب ــال درگیران ــن فوتب التی
می گــذارد و بازیکنــان ایــن تیــم بــه شــدت 
فیزیکــی فوتبــال بــازی می کننــد. بــا وجــود 
ایــن نمی تــوان از فوتبــال ســرعتی و تکنیکــی 
ــال آمریــکای جنوبــی  آن هــا کــه در ذات فوتب

اســت، غافــل شــد.
 ایران

ــا از  ــل پانام ــی مقاب ــدار قبل کــی روش در دی
ــه طــور کامــل  چنــد بازیکــن جدیــد خــود ب
ــدی  ــک ج ــورد مح ــا را م ــرد و آن ه ــره ب به

ــرار داد.  ق
در ایــن دیــدار هــم خیلــی دور از ذهــن 
ترکیبــی  از  بــود کــه کــی روش  نخواهــد 
ــد  ــی مانن ــد؛ بازیکنان ــفاده کن ــاوت اس متف
امیــر عابــدزاده و اکبــر ایمانــی و مهــدی 
ترابــی، احتمــاال از ســوپرایزهای ایــران در 

ــود. ــد ب ــدار خواهن ــن دی ای

نگاهی به دیدار دوستانه ایران – ونزوئال

ونزوئال، طعمه بعدی یوزها

ــوان  ــال بان ــر فوتب ــگ برت ــارم لی ــه چه ــدار هفت حســاس ترین دی
ــگاه  ــد. ورزش ــراه ش ــپاهان هم ــت س ــتین شکس ــت نخس ــا ثب ب
فجــر بــم از ســاعت ۱0 صبــح روز یکشــنبه میزبــان حســاس ترین 
دیــدار هفتــه چهــارم لیــگ برتــر فوتبــال بانــوان بــود؛ جایــی کــه 
تیم هــای بــدون شکســت شــهرداری بــم و ســپاهان اصفهــان بــه 

مصــاف هــم رفتنــد.
ــال  ــب »فین ــاد لق ــیت زی ــل حساس ــه دلی ــه ب ــدار ک ــن دی  ای
زودرس لیــگ برتــر« را گرفتــه بــود، بــا شکســت ۴ بــر 0 ســپاهان 
همــراه شــد تــا شــاگردان ســمیه شــهبازی پــس از ســه پیــروزی 
متوالــی طعــم تلــخ شکســت را بچشــند. زهــرا قنبــری )۲ گل(، 
ســمانه چهکنــدی و فاطمــه گرایلــی گلزنــان شــهرداری بــم در این 
مســابقه بودنــد. مریــم یکتایــی، نرگــس کوهســتانی، کوهســتان 
ــی،  ــه گرایل ــدیان، فاطم ــمیه اس ــری، س ــهناز جعف ــروی، ش خس
پرویــن فرهــادی، ســمانه چهکنــدی، ســارا قمــی، زهــرا قنبــری و 

بهنــاز طاهرخانــی، ترکیــب اولیــه شــهرداری بــم در ایــن دیــدار بود 
و ســپاهان هــم بــا ترکیــب زمــرد ســلیمانی، فــروغ مــوری، الهــام 
فرهمنــد، شــقایق روزبهــان، مریــم رهیــده،  هاجــر دباغــی، فاطمــه 
حســینی، میتــرا نظــری، افســانه اقبــال، شــیوا فاضلــی و مهســا 

پورمحمدیــان بــه میــدان رفــت. 
ــپاهان را  ــت س ــان شکس ــده اصفه ــر نماین ــن دیگ ــا ذوب آه ام
جبــران و اســتقال خوزســتان را بــا چهــار گل بدرقــه کــرد. صفــورا 
ــری  جعفــری، فاطمــه نصــر، شــیدا تخشــا و زهــرا ســربالی برت
ذوب آهــن در ایــن مســابقه را رقــم زدنــد. برنامــه هفتــه چهــارم 
ــن  ــت: ذوب آه ــرح اس ــن ش ــه ای ــوان ب ــال بان ــر فوتب ــگ برت لی
اصفهــان ۴ - اســتقال خوزســتان 0؛ شــهرداری بــم 0 - ســپاهان 
اصفهــان ۴؛ خیبــر خرم آبــاد 0 - شــهرداری ســیرجان ۱۲؛ راه یــاب 
ملــل ســنندج ۲ - پاالیــش گاز ایــام ۴؛ پــارس جنوبــی بوشــهر 
۳ - نماینــده فــارس 0؛ آذرخــش تهــران ۵ - همیــاری ارومیــه ۱.

ــا  ــن روزه ــازی ای ــن و تراکتورس ــگاه ذوب آه ــئوالن دو باش مس
ــکایت و  ــه ش ــه ب ــد ک ــه می کنن ــددی را تجرب ــای متع چالش ه

ــم شــده اســت.  ــه یکدیگــر خت ــه علی مصاحب
ــال  ــه س ــی ک ــر قلعه نوی ــور امی ــه«، حض ــزارش »ورزش س ــه گ ب
گذشــته در تراکتورســازی بــود، در ذوب آهــن و همچنیــن حضــور 
ــه ســال گذشــته در  ــی حســینی ک ــی گل محمــدی و مجتب یحی
ــودی  ــه خ ــازی ب ــد در تراکتورس ــری می کردن ــن مربیگ ذوب آه
خــود می توانــد حساســیت های میــان ایــن دو باشــگاه را 
ــدی  ــا چالش هــای جدی ــه پیــش ام ــد هفت ــد. از چن بیشــتر کن

ــن دو باشــگاه ریشــه دار پیــش آمــده اســت.  ــان ای می
درســت از روزی کــه بحــث حضــور چنــد بازیکــن ذوب آهــن بــه 
عنــوان یارســرباز در تراکتورســازی مطــرح شــد، روابــط مســئوالن 
آذری،  ســعید  تنــد  مصاحبه هــای  شــد.  تیــره  باشــگاه  دو 
مدیرعامــل ذوب آهــن، علیــه تراکتورســازی و ســربازگیری وقــت 

ــرد.  ــعله ور ک ــات را ش ــش اختاف ــگاه، آت ــن باش ــت ای و بی وق
صحبت هــای آذری، واکنــش سرپرســت تراکتورســازی را بــه 
ــه  ــاره ب ــا اش ــاره ب ــودی در این ب ــم محم ــت. کاظ ــراه داش هم
شــکایت ذوب آهــن از تراکتــور بــه دلیل طلــب ۵0 میلیــون تومانی 
ــهمیه  ــب س ــال تصاح ــد دنب ــا تهدی ــه و ب ــک نام ــا ی ــت: »ب گف

ــد.«  ــازی بودن ــیایی تراکتورس آس
ــه  ــده ک ــه ش ــاره آذری مواج ــش دوب ــا واکن ــا ب ــن صحبت ه ای
محمــودی در حــد او نیســت و بهتــر اســت مدیرعامــل باشــگاه 
تراکتورســازی صحبــت کنــد! این طــور کــه از شــواهد پیداســت، 
و  تراکتورســازی  باشــگاه  دو  میــان  رســانه ای  جنجال هــای 
ذوب آهــن ادامــه خواهــد داشــت و بــا نزدیــک شــدن بــه 
بازیکــن ذوب آهــن  یــک  احتمــاال حداقــل  نیم فصــل کــه 
ــاز هــم شــاهد مســائل  ــدد، ب ــه تراکتورســازی بپیون ــوان( ب )پهل
جدیــد و درگیری هــای لفظــی مدیــران دو باشــگاه خواهیــم بــود.

ورزش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــید  ــان س ــده ۹۶08۴۴خواه ــوص پرون در خص
مصطفــی ســید حســینی بــا وکالــت مجیــد 
دادخواســتی  داســتانیان   و ســعید  قضــاوی 
مبنــی بــر: مطالبــه  بــه طرفیــت ســعید قــادری 
ــیدگی  ــت رس ــوده و وق ــم نم ــگانی  تقدی خوراس
بــرای مــورخ ۹۶/۹/۲8 ســاعت ۱۱ تعییــن گردیده 
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب ــت . باعنای اس
خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابر مــاده ۷۳ 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی ، مراتــب در جرایــد 
ــه  ــل از وقــت رســیدگی ب ــده قب ــا خوان منتشــر ت
ایــن شــعبه واقــع در اصفهان-مجتمــع شــهدای 
ــان  ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ــرم ش ــع ح مداف
ــم  ــی دادخواســت و ضمائ ــه و نســخه ثان مراجع
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 

مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد.
شــماره: ۲۶۲۴۷م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 
۷ مجتمــع شــماره دو شــورای حــل اختــاف 

اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه ۹۶08۱۳ خواه ــده کاس ــوص پرون در خص
ــه   ــی برمطالب ــتی مبن ــور زاده دادخواس ــی غف عل
ــوده و  ــم نم ــلطانی  تقدی ــروز س ــت به ــه طرفی ب
وقــت رســیدگی بــرای مــورخ ۹۶/۹/۲۹ ســاعت۱۱ 
ــول  ــه  مجه ــت ب ــده اســت . باعنای ــن گردی تعیی
المــکان بــودن خوانــده مراتــب در جرایــد منتشــر 
ــن  ــه ای ــیدگی ب ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ت
شــعبه واقــع در کنــار گــذر اتوبــان خــرازی مابیــن 
آتشــگاه و میــرزا طاهــر ســاختمان مطهــری 
اختــاف  مجتمــع شــماره ۳  شــورای حــل 
ــی  ــخه ثان ــه و نس ــعبه ۵۲ مراجع ــان – ش اصفه
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت 
ــی   ــاغ قانون ــیدگی اب ــت رس ــور در وق ــدم حض ع
تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 

شــد.
ــر شــعبه ۵۲  ــر دفت ــف مدی شــماره: ۲۶۲۴۴م ال

ــان ــاف اصفه شــورای حــل اخت

آگهی وقت رسیدگی 
شــماره اباغنامــه : ۹۶۱0۱0۶80۵۱0۱۵۳۲ شــماره 
پرونــده : ۹۶0۹۹8۶80۵۱00۹۷۵ شــماره بایگانــی 

شــعبه : ۹۶0۹۷۵ تاریــخ تنظیــم : ۹۶/08/۱۶
خواهــان بهمــن حســینی کینکــی دادخواســتی 
کریمــی  غامرضــا  خوانــده  طرفیــت  بــه 
ــرح  ــه مط ــته مطالب ــه خواس ــود ب فرزند:محم
کــه بــه ایــن شــعبه اارجــاع و بــه کاســه  
۹۶0۹۹8۶80۵۱00۹۷۵شــعبه ۵۱شــورای حــل 
ــت  ــماره ۳( ثب ــع ش ــان )مجتم ــاف اصفه اخت
تاریــخ  بــه  رســیدگی  وقــت  گردیــده کــه 
ــت  ــده اس ــن  ش ــاعت ۱0:00 تعیی ۹۶/0۹/۲۹ س
لــذا بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
و درخواســت خواهــان و بــه تجویــز مــاده ۷۳ 
قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومی 

و انقــاب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب 
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار 
ــر  ــس از نش ــده پ ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م آگه
ــه دادگاه مراجعــه  ــاد آن ب آگهــی و اطــاع از مف
و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه دوم 
ــت  ــت و در وق ــم را دریاف ــت و ضمائ دادخواس

ــردد . ــر گ ــیدگی حاض ــت رس ــوق جه ــرر ف مق
ــورای  ــعبه ش ــر ش ــئول دفت ــف ۲۶۲۹۹ مس م ال
حــل اختــاف شــعبه ۵۱ شــورای حــل اختــاف 
اصفهــان ) مجتمــع شــماره ۳(راضیــه داســتانی 

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه ۹۶۱۱00 خواه ــده کاس ــوص پرون در خص
مبنــی  دادخواســتی  نجاریــان  بنــی  اصغــر 
ــوی  ــوش مول ــت ۱- داری ــه طرفی ــه   ب برمطالب
دهکــردی  جهانیــان  شــیرین   -۲ چوبینــی  
تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز 
ــن  ــح تعیی ــاعت :8  صب ــورخ ۹۶/۹/۲۹س -  م
گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول المــکان 
ــا  ــر ت ــد منتش ــب در جرای ــده مرات ــودن خوان ب
خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن 
ــان   ــان ســجاد- اول خیاب ــع در خیاب شــعبه واق
اربــاب – روبــه روی مدرســه نیلــی پــور – جنــب 
ســاختمان صبــا – پــاک ۵۷ کــد پســتی 
8۱۶۵۷۵۶۴۴۱ شــورای حــل اختــاف اصفهــان 
– شــعبه ۶ مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت 
و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضور 
در وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی
ــعبه ۶  ــر ش ــر دفت ــف  مدی ــماره: ۲۶۲8۹م ال ش

ــان  ــاف اصفه شــورای حــل اخت

 آگهی وقت رسیدگی 
 ۹۶۱0۱0۶80۵۱0۱۵۳۴  : اباغنامــه  شــماره 
ــده : ۹۶0۹۹8۶80۵۱00۹۷۴ شــماره  شــماره پرون
تاریــخ تنظیــم :  بایگانــی شــعبه : ۹۶0۹۷۴ 
۹۶/08/۱۶خواهــان بهمــن حســینی  کینکــی 
ــت هللا  ــده رحم ــت خوان ــه طرفی ــتی ب دادخواس
انــدر خورفرزنــد مصطفــی  بــه خواســته مطالبــه 
مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه  ارجــاع و بــه 
کاســه  ۹۶0۹۹8۶80۵۱00۹۷۴شــعبه ۵۱شــورای 
ــان )مجتمــع شــماره ۳ (  ــاف  اصفه حــل اخت
ــخ  ــه تاری ــیدگی ب ــت رس ــه وق ــده ک ــت گردی ثب
ــن  شــده اســت  ۹۶/0۹/۲۹ ســاعت ۱0:۳0 تعیی
ــده  ــودن خوان ــه علــت مجهــول المــکان ب ــذا ب ل
ــاده ۷۳  ــز م ــه تجوی ــان و ب ــت خواه و درخواس
ــی و  ــای عموم ــی دادگاه ه ــن دادرس ــون آیی قان
انقــاب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب 
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار 
ــر  ــس از نش ــده پ ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م آگه
ــه دادگاه مراجعــه  ــاد آن ب آگهــی و اطــاع از مف
ــخه  ــود نس ــل خ ــانی کام ــام نش ــن اع و ضم
دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در 
 وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر

 گردد .

ــورای  ــعبه ش ــر ش ــئول دفت ــف ۲۶۲۹۷ مس م ال
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــعبه ۵۱ش ــاف ش ــل اخت ح
ــه داســتانی  ــع شــماره ۳( راضی ــان )مجتم اصفه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه ۹۶08۷۳ خواه ــده کاس ــوص پرون در خص
مبنــی  دادخواســتی  مدینــه   علــی  محمــد 
برمطالبــه  بــه طرفیــت ســید ســعید بدیعــی 
طاهــا  تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز 
-مــورخ ۹۶/0۹/۳0ســاعت ۱0:۳0  تعییــن گردیــده 
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب ــت . باعنای اس
ــده  ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای ــده مرات خوان
ــع  ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس ــل از وق قب
ــگاه و  ــن آتش ــرازی مابی ــان خ ــذر اتوب ــار گ در کن
میــرزا طاهــر ســاختمان مطهــری مجتمــع شــماره 
۳  شــورای حــل اختــاف اصفهــان – شــعبه ۵۲ 
ــم  ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان ــه و نس مراجع
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 

ــد شــد. ــاذ خواه مقتضــی اتخ
ــعبه ۵۲  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: ۲۶۲۵۳م ال ش

ــان ــاف اصفه شــورای حــل اخت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه ۹۶۱0۴۹ خواهــان 
علیرضــا گل محمــد دادخواســتی مبنــی برمطالبــه 
وجــه چــک   بــه طرفیــت ولــی هللا گشــولی 
روز  بــرای  و وقــت رســیدگی  نمــوده  تقدیــم 
ــده  ــن گردی ــاعت ۱0:00تعیی ــورخ ۹۶/۱0/۲س -  م
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب ــت . باعنای اس
ــده  ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای ــده مرات خوان
ــع  ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس ــل از وق قب
در خیابــان ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه 
روی مدرســه نیلــی پــور – جنــب ســاختمان صبــا 
– پــاک ۵۷ کــد پســتی 8۱۶۵۷۵۶۴۴۱ شــورای 
ــه  ــعبه ۳۲ مراجع ــان – ش ــاف اصفه ــل اخت ح
ــذ  ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان و نس
نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقت رســیدگی 
ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی 

ــد شــد. اتخــاذ خواه
ــعبه ۳۲  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: ۲۶۳0۲م ال ش

ــان ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه ۹۶0۳8۵ خواه ــده کاس ــوص پرون در خص
شــهناز رضایــی حســین آبــادی دادخواســتی 
ــد  ــمی پرای ــال سندرس ــه انتق ــزا م ب ــی برال مبن
ــش  ــا جهانبخ ــت علیرض ــه طرفی ۲۵۲/۲۱و ۱۴  ب
–فریبــا مــرادی مهماندوســتی تقدیــم نمــوده 
و وقــت رســیدگی بــرای روز شــنبه   مــورخ 
۹۶/۱0/۲ســاعت ۳:۳0تعییــن گردیــده اســت . 
ــده  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب باعنای
ــل از  ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای مرات
وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در چهــاراه 
ــم  ــا رحی ــاج آق ــا ن ح ــدای خیاب ــاالر ابت سپهس

اربــاب مجتمــع شــماره یــک  شــورای حــل 
اختــاف اصفهــان – شــعبه ۲۴ مراجعــه و نســخه 
ــد. در  ــذ نمای ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان
ــاغ  ــیدگی اب ــت رس ــور در وق ــدم حض ــورت ع ص
قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 

ــد. ــد ش خواه
ــعبه ۲۴  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: ۲۶۲۴۳م ال ش

ــان ــاف اصفه شــورای حــل اخت

رای قاضی شورا 
در خصــوص عرشــی فرزنــد احمــد بطرفیــت آقای 
ــه ۴۱/000/000  ــته مطالب ــه خواس ــی ب ــم رضائ میث
ــراه  ــان هم ــه مبلم ــارت وارده ب ــت خس ــال باب ری
ــی و  ــه دادرس ــم از هزین ــی اع ــای قانون هزینه ه
ــدور  ــت ص ــخ ۹۶/0۱/۱0 لغای ــه از تاری ــر تادی تاخی
ناحیــه  از  تقدیمــی  نهائــی  حکــم  اجــرای  و 
ــده  ــات پرون ــه محتوی ــا توجــه ب خواهــان شــورا ب
ــه شــماره ۱۱0/۱0۱۵۵  ــارات خواهــان و نظری و اظه
مــورخ ۹۶/0۳/۱۷ اتحادیــه صنــف درودگــران 
مبــل ســازان و تولیدکننــدگان مصنوعــات چوبــی 
کــه میــزان خســارت وارده را برابــر تامیــن دلیــل 
پرونــده ۱۳۹/۹۶ ش چهــارم ۴۱/000/000 ریــال 
تعییــن نمــوده لــذا مســتندا بــه مــاده ۱۹8 و ۵۱۹ 
و ۵۲۲ آئیــن دادرســی مدنــی رای بــر محکومیــت 
خوانــده بــه پرداخــت اصــل خواســته و نیــز ســایر 
خســارات مذکــور در حــق خواهــان صــادر و اعــام 
ــرف ۲0  ــوب ظ ــی محس ــادره غیاب ــدارد رای ص می
ــی باشــد . ــل واخواهــی م ــاغ قاب ــس از اب روز پ

قاضــی شــعبه ۴ حقوقــی شــورای حــل اختــاف 
کاشــان ، عبدالــه ثابــت نژادم/الــف۱۵۹۳ 

رای دادگاه 
بــوم  حســین  محمــد  دعــوی  خصــوص  در 
هنــدی فرزنــد احســان بــا وکالــت امیــر حســین 
حیــدرزاده دماونــدی بــه طرفیــت آقــای مصطفــی 
جهانگــرد فرزنــد محمدعلــی بــه خواســته مطالبــه 
ــب  ــه موج ــال ب ــزان ۳00/000/000 ری ــه می ــه ب وج
یــک فقــره چــک بــه شــماره ۹۵/0۵/۳0-۲0۲۳۵0 
ــارات  ــام خس ــه انضم ــاورزی ب ــک کش ــده بان عه
دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه نظــر بــه اینکــه 
وجــود اصــل ســند تجــاری فــوق االشــعار در یــد 
ــر بقــاء دیــن و اشــتغال ذمــه  خواهــان داللــت ب
خوانــده تــا میــزان مــورد خواســته داشــته و نظــر 
بــه اینکــه خوانــده دعــوی علیرغــم ابــاغ قانونــی 
ــور  ــی حض ــه دادرس ــش در جلس ــه خوی اخطاری
نیافتــه و الیحــه دفاعیــه ای ارســال نکــرده و 
دلیلــی بــر پرداخــت دیــن یــا ابــراء ذمــه خــود بــه 
نحــوی از انحــاء قانونــی ارائــه ننمــوده فلــذادادگاه 
بنــا بــه مراتــب فــوق دعــوی مطروحــه را تــا مبلــغ 
فــوق وارد و ثابــت تشــخیص داده و مســتندا بــه 
مــاده ۱۲۵۷ قانــون مدنــی و مــواد ۲۴۹ ،۳۱0 ، ۳۱۱ 
ــواد ۱۹۴ ، ۱۹8  ــارت و م ــون تج ، ۳۱۲ و ۳۱۴ قان
ــده  ــاده واح ــون آ.د.م و م ، ۵0۲ ، ۵۱۵ ، ۵۱۹ قان
قانــون استســفاریه تبصــره الحاقــی مــاده ۲ قانون 
ــوب  ــک مص ــدور چ ــاون ص ــوادی از ق ــاح م اص

مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام خوانــده را بــه 
ــل  ــت اص ــال باب ــغ ۳00/000/000 ری ــت مبل پرداخ
خواســته و پرداخــت مبلــغ 8/۷۹0/000 ریــال بابت 
و  دادرســی  )هزینه هــای  دادرســی  خســارات 
ورودی دادخواســت و اوراق دادخواســت و تصدیق 
منضضمــات بــه دادخواســت( و حــق الوکالــه 
وکیــل طبــق تعرفــه ( و پرداخــت خســارت تاخیــر 
ــوی از  ــتند دع ــاری مس ــند تج ــه س ــه وج تادی
تاریــخ سررســید تــا زمــان وصــول بــر مبنــای نرخ 
ــن االجــرا  ــه حی ــزی ک ــک مرک ــی بان ــورم اعام ت
محاســبه و تعییــن مــی شــود در حــق خواهــان 
محکــوم مــی نمایــد . رای صــادره غیابــی و بــدوا 
ظــرف بیســت روز از تاریــخ ابــاغ قابــل واخهواهی 
ــن شــعبه دادگاه  ــه درهمی ــوم علی ــه محک از ناحی
ــای  ــخ انقض ــت روز از تاری ــرف بیس ــپس ظ و س
مهلــت واخواهــی قابــل تجدیدنظــر در دادگاههــای 
محتــرم تجدیدنظــر اســتان اصفهــان مــی باشــد . 
ــی  ــی حقوق ــم دادگاه عموم ــعبه هفت دادرس ش

ــی ــدی صادق ــان – مه کاش

دادنامه
شماره دادنامه : ۹۳0۹۹۷0۳۵۱۳00۶88

شماره پرونده : ۹۲0۹۹80۳۵۱۳0۱0۶8
ــم  ــخ تنظی ــی شــعبه : ۹۲۱۲۹۱ تاری شــماره بایگان
: ۱۳۹۳/۴/۳۱ خواهــان: بانــک مهــر اقتصــاد 
تحــت مدیریــت غامحســن تقــی نتــاج ملکشــاه 
ــمه  ــی یانچش ــا عظیم ــم پریس ــت خان ــا وکال ب
ــی  ــان رازی فرع ــه نشــانی شــاهین شــهر خیاب ب
یــک غربــی پــاک ۲0 همکــف خوانــدگان:۱. 
زینــب  خانــم   .۲ عباســیپور  محمــد  آقــای 
ــی  ــتاجران همگ ــا مس ــای علیرض ــری ۳. آق ناص
ــه  ــکان خواســته: مطالب ــول الم ــه نشــانی مجه ب
طلــب گردشــکار دادگاه بــا بررســی محتویــات 
ــده ختــم رســیدگی را اعــام و بشــرح ذیــل  پرون
ــد.رأی دادگاه  ــی نمای ــدور رأی م ــه ص ــادرت ب مب
در خصــوص دعــوی بانــک مهــر اقتصــاد بــا 
ــه طرفیــت  ــت پریســا عظیمــی یانچشــمه ب وکال
ــور و علیرضــا  زینــب ناصــری و محمــد عبــاس پ
ــصت و  ــغ ش ــه مبل ــته مطالب ــتاجران بخواس مس
ــزار و ســیصد  ــون و پانصــد و ســیزده ه ــه میلی ن
ــای  ــال قســمتی از وجــه چکه ــک ری و ســی و ی
۲۲۷۶۹۱ مــورخ ۵/۲8/ ۹۲ بانــک ملــت و شــماره 
8۴8۵0 مــورخ ۹۱/۱/۲۹ بانــک ملــت بــه انضمــام 
هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل و خســارت 
ــده  ــات پرون ــه |محتوی ــه ب ــا توج ــه ب ــر تادی تاخی
ــدم  ــی ع ــان و گواه ــزاری خواه ــتندات اب و مس
پرداخــت صــادره از ســوی بانــک محــال علیــه و 
اینکــه مســتندات ابــرازی اشــتغال ذمــه خواندگان 
را ایجــاب مــی نمایــد و خوانــدگان علیرغــم ابــاغ 
ــی در دادگاه  ــق نشــر آگه ــت رســیدگی از طری وق
ــان  ــوی خواه ــذا دادگاه دع ــد ل ــده ان ــر نش حاض
اســتناد  بــه  دادگاه  علیهــذا  تشــخیص  وارد  را 
ــی  ــن دادرس ــون آئی ــواد ۱۹8 و ۵۱۹ و ۵۲۲ قان م
مدنــی و مــواد ۳۱0 الــی ۳۱۵ قانــون تجــارت 
ــه  ــا ب ــدگان متضامن ــت خوان ــه محکومی ــم ب حک

ــون و پانصــد  ــه میلی ــغ شــصت و ن پرداخــت مبل
ــال  ــک ری ــی و ی ــیصد و س ــزار و س ــیزده ه و س
ــون و  ــک میلی ــغ ی ــته و مبل ــی خواس ــت اصل باب
ــال  ــت ری ــزار و دویس ــتاد و دو ه ــیصد و هش س
ــه  ــه دادرســی و پرداخــت حــق الوکال بابــت هزین
وکیــل و پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از زمــان 
ــق  ــه آن در ح ــان تادی ــا زم ــا و ت ــید چکه سررس
ــد رای صــادره  خواهــان صــادر و اعــام مــی نمای
ــل  ــاغ قاب ــس از اب ــی و ظــرف بیســت روزپ غیاب
ــرف  ــس از آن ظ ــن دادگاه و پ ــی در همی واخواه
بیســت روز قابــل تجدیدنظرخواهــی در دادگاه 

ــد .  ــی باش ــان م ــتان اصفه ــر اس تجدیدنظ
گاہ  داد   ۱۳ شــعبه  رئیــس   ۲۶۳۲۳ الــف  م 

اصفهان-طاوســی حقوقــی  عمومــی 

دادنامه
  ۹۶0۹۹۷0۳۵۱۴0۱۳۱۱  : دادنامــه  شــماره 
تاریــخ تنظیــم : ۱۳۹۶/8/۹ شــماره پرونــده : 
۹۵0۹۹80۳۵۱۴00۷۳۷  شــماره بایگانــی شــعبه : 
۹۶08۲8پرونــده کاســه ۱۴00۷۳۷ ۹۵0۹۹80۳۵ 
ــتان  ــی شهرس ــی حقوق ــعبه ۱۴ دادگاه عموم ش
 ۱۴0  ۱۳۱۱ شــماره  نهایــی  تصمیــم  اصفهــان 
۹۹۷0۳۵ ۹۶0 خواهــان: آقــای مجتبــی ســهرابی 
بــارده ئــی فرزنــد ولــی بــه نشــانی اســتان 
ــه  ــهرو میم ــاهین ش ــتان ش ــان - شهرس اصفه
- شــهر شــاهین شــهر - خیابــان گــرگاب- 
فــاز ۱۴  اســنواس  کوچــه عتــرت - منــازل 
ــدگان: ۱.  ــه ۲ خوان ــاک ۱۳ - طبق ــی - پ جنوب
ــی  ــن رئیس ــای محس ــی ۲. آق ــت درویش عصم
ــکان  ــول الم ــانی مجه ــه نش ــی ب ــری همگ طاه
خواســته ها: ۱. مطالبــه خســارت دادرســی ۲. 
مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه ۳. مطالبــه وجــه 
بابــت ...دادگاه بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده 
ــتعانت از ذات  ــام و بااس ــیدگی را اع ــم رس خت
ــه صــدور  ــادرت ب ــه شــرح ذیــل مب باریتعالــی ب
ــوی  ــوص  دع ــد.رای دادگاه : در خص رای مینمای
مجتبــی ســهرابی بطرفیــت ۱- محســن رئیســی 
۲- عصمــت درویشــی  بخواســته مطالبــه مبلــغ 
۳۷8۲8۴۷۵8 ریــال وجــه دو فقــره فیــش 
ــه  ــر تأدی ــه انضمــام خســارت دادرســی و تأخی ب
نظــر بــه ابقــاء اصــول مســتندات نــزد خواهــان 
ــه  ــن و اشــتغال ذم ــر اســتقرار دی ــت ب ــه دالل ک
ــاع از  ــا اط ــدگان ب ــه خوان ــدگان دارد اینک خوان
دعــوی مطروحــه هیچگونــه ایــراد و دفاعــی 
بعمــل نیــاورده و دلیلــی بــر پرداخــت دیــن 
و برائــت ذمــه خویــش ارائــه ننمــوده اســت 
ــت  ــر صح ــول ب ــان محم ــوی خواه ــتند دع مس
تلقــی ، دادگاه خواهــان را در دعــوی مطرح شــده 
ــواد ۱۹8،۵۱۹،  ــه م ــتندا ب ــخیص مس ــق تش مح
دادگاههــای  دادرســی  آییــن  قانــون   ،  ۵۲۲
ــدگان را  ــی خوان ــور مدن ــاب در ام عمومــی و انق
ــغ ۳۷8/۲8۴/۷۵8  ــه پرداخــت مبل ــًا ب متضامن
ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ ۱0۶۵000 
ــق  ــن ح ــی وهمچنی ــه دادرس ــت هزین ــال باب ری
ــا  ــت خس ــه وپرداخ ــق تعرف ــل طب ــه وکی الوکال

شــاخص  براســاس  تادیــه  تاخیــر  رت 
بانکــی از تاریــخ دادخواســت تــا زمــان وصــول 
ــا  ــد. ضمن ــی نمای ــوم م ــان محک ــق خواه در ح
خواهــان مــی بایســت زمــان اجــرای حکــم 
هزینــه دادرســی را پرداخــت نمایــد رای صــادره 
غیابــی  و ظــرف بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل 

ــد .  ــی باش ــعبه م ــن ش ــی در ای واخواه
م الــف ۲۶۳0۹رئیــس شــعبه ۱۴ دادگاه حقوقــی 

اصفهــان- روح الــه اقبالــی بروجنی

دادنامه 
 ۹۶0۹۹۷0۳۵۱۴00۹۱۶  : دادنامــه  شــماره 
تاریــخ تنظیــم : ۹۶/۶/۷  شــماره پرونــده : 
ــی شــعبه :  ۹۶0۹۹80۳۵۱۴00۲۴0 شــماره بایگان
ــده کاســه ۲۴0 ۱۴00 ۹۶0۹۹80۳۵  ۹۶0۲۷۷پرون
ــتان  ــی شهرس ــی حقوق ــعبه ۱۴ دادگاه عموم ش
 ۱۴00۹۱۶ شــماره  نهایــی  تصمیــم  اصفهــان 
۹۹۷0۳۵ ۹۶0 خواهــان: آقــای ســیدعلی پورفــر 
ــان -  ــانی اصفه ــه نش ــول ب ــید رس ــد س فرزن
ــراج -  ــور مع ــهید پ ــه ش ــاال - کوچ ــاغ ب چهارب
پــاک 8 کدپســتی8۱۷۳۶۷۴۹۷۳ بــا ش م 
ــراه 0۹۱۳۳00۳080 ــن هم ــا تلف ۱۲8۵۱۷۷۱۱8 ب

خوانــده: آقــای منصــور الماســی زفــره بــه 
نشــانی مجهــول المــکان خواســته ها: ۱. مطالبــه 
ــت ...  ــه باب ــه وج ــی ۲. مطالب ــارت دادرس خس
ــارت  ــه خس ــک ۴. مطالب ــه چ ــه وج ۳. مطالب
ــات  ــه محتوی ــه ب ــا توج ــه دادگاه ب ــر تادی تاخی
ــم رســیدگی را اعــام و بااســتعانت  ــده خت پرون
ــه  ــادرت ب ــه شــرح ذیــل مب ــی ب از ذات باریتعال
صــدور رای مینمایــد.رای دادگاه  در خصــوص 
ــور  ــت منص ــر بطرفی ــی پورف ــید عل ــوی س دع
الماســی بخواســته مطالبــه مبلــغ ۲۱۵/۶۲0/000 
ریــال وجــه ۶ فقــره حوالــه بــه انضمــام خســارت 
دادرســی و تأخیــر تأدیــه نظــر بــه ابقــاء اصــول 
مســتندات نــزد خواهــان کــه داللــت بــر اســتقرار 
دیــن و اشــتغال ذمــه خوانــده دارد اینکــه خوانده 
بــا اطــاع از دعــوی مطروحــه هیچگونــه ایــراد و 
ــت  ــر پرداخ ــی ب ــاورده و دلیل ــل نی ــی بعم دفاع
دیــن و برائــت ذمــه خویــش ارائــه ننمــوده 
ــر  ــول ب ــان محم ــوی خواه ــتند دع ــت مس اس
صحــت تلقــی ، دادگاه خواهــان را در دعــوی 
ــه  ــتندا ب ــخیص مس ــق تش ــده مح ــرح ش مط
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــواد ۱۹8،۵۱۹، ۵۲۲ ، قان م
ــی  ــور مدن ــاب در ام ــی و انق ــای عموم دادگاهه
خوانــده را بــه پرداخــت مبلــغ ۲۱۵/۶۲0/000 
ــغ 8/08۱/۵00  ــت اصــل خواســته ومبل ــال باب ری
ــن  ــم چنی ــی و ه ــه دادرس ــت هزین ــال  باب ری
ــت  ــه و پرداخ ــق تعرف ــل طب ــه وکی ــق الوکال ح
خســارت تاخیــر تادیــه براســاس شــاخص 
بانکــی از تاریــخ واخواســت تــا زمــان وصــول در 
حــق خواهــان محکــوم مــی نمایــد رای صــادره 
غیابــی و ظــرف بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل 

ــد. ــی باش ــعبه م ــن ش ــی در ای واخواه
دادگاه   ۱۴ شــعبه  رئیــس   ۲۶۳۱۳ الــف  م 

حقوقــی اصفهــان روح الــه اقبالــی بروجنی 

،،
بــا وجــود اینکــه بــه نظــر می رســد 
ونزوئــا حریــف قدرتمنــدی بــرای مــا 
نباشــد، امــا بایــد گفــت تیــم فعلــی 
ونزوئــا بــا آنچــه مــا قبــا از ایــن تیــم 
دیــده بودیــم، تفاوت هــای بســیاری 

دارد
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نــگار  دوبلــه  )بــا  اســتوارت  کریســتن  بازیگــران: 
ــچ، لیــن  ــان(، پیمــان معــادی، جــان کــرول لین جواهری
گریســون، کــوری مایــکل اســمیت، جــوزف جولیــن 

ســوریا
 خالصه  داستان 

ــکا  ــش آمری ــه در ارت ــت ک ــی اس ــر جوان ــول«، دخت »ک
یــک  در  تــا  می شــود  مأمــور  او  می کنــد.  خدمــت 
ــه در  ــد ک ــت کن ــی مواظب بازداشــتگاِه مخــوف، از زندانیان
ــه  ــت ک ــپتامبر، سال هاس ــم س ــه  یازده ــا حادث ــه ب رابط
ــام  ــی« ن ــی هســتند. یکــی از زندانی هــا »عل آنجــا زندان
ــان و  ــت زندانب ــم از حال ــی، کم ک ــول و عل ــه  ک دارد. رابط

زندانــی خــارج می شــود... .
ــنایی  ــدو آش ــس« از ب ــعه ایک ــه »اردوگاه اش ــیری ک مس
ــای  ــه دیالوگ ه ــر پای ــد، ب ــیم می کن ــی ترس ــول و عل ک
متقابــل ایــن دو بنــا شــده و می تــوان گفــت کــه بخــش 
ــا  ــدان ب ــروی زن ــز در راه ــم نی ــان فیل ــادی از مدت زم زی
ــه  ــول ســپری می شــود ک ــی و ک ــان عل ــای می دیالوگ ه
خوشــبختانه ســتودنی اســت و در آن شــعارزدگی بــه 

چشــم نمی خــورد. 
صحبت هــای مشــترک ایــن دو ریشــه ای انســانی دارد و 
از درد مشــترکی پدیــد می آیــد کــه هــر دوی ایــن افــراد 
بــه آن دچــار هســتند، یعنــی تنهایــی. علــی سال هاســت 
کــه در گوانتانامــو زندانــی شــده و تنهایــی بــه حــدی بــه 
او فشــار آورده کــه در مواجهــه بــا کــول کــه دختــری جــوان 
اســت بــا سرســختی در پــی یافتــن موضوعــی مشــترک 
ــد -  ــدی« خطابــش می کن ــا او - کــه »بلون ــت ب و صحب

اســت. 
کــول هــم اگرچــه در ظاهــر سرســخت و خشــن بــه نظــر 
می رســد، امــا بــدش نمی آیــد بــا ایــن زندانــی کــه 
اتفاقــا باســواد اســت و از او بیشــتر می دانــد، آشــنا شــود. 
پیتــر ســتلر، کارگــردان فیلــم کــه »اردوگاه اشــعه ایکــس« 
اولیــن تجربــه بلنــد ســینمایی او محســوب می شــود، بــه 
خوبــی موفــق شــده تــا تنهایــی دو انســان را در شــرایطی 
کامــا متضــاد بــه خوبــی نمایــان و ارتبــاط میــان کــول و 
ــان اســت،  ــه در می ــی ک ــام پارادوکس های ــا تم ــی را ب عل

بــرای تماشــاگر قابــل هضــم کنــد.

حرف و نقل

 قصه گویــان مرحلــه منطقــه ای »بیســتمین جشــنواره 
ــرورش فکــری کــودکان  ــون پ ــی قصه گویــی« کان بین الملل
و نوجوانــان از ۳۰ آبــان تــا ۳۰ آذر بــا یکدیگــر رقابــت 

می کننــد.
ــار  ــم عم ــی فیل ــه هشــتمین جشــنواره مردم  دبیرخان
ــاه ۹۶  ــا ۳۰ آبان م ــنواره را ت ــن جش ــام در ای ــت ثبت ن مهل

تمدیــد کــرد.
 خبــر حضــور »آینــور دوغــان«، خواننــده کُردزبــان 
ــا  ــی کامبوزی ــه کارگردان ــون« ب ــم »کامی ــه ای، در فیل ترکی
پرتــوی، واکنــش محمدرضــا فرجــی، مدیــر کل دفتــر 
ســینمای حرفــه ای ســازمان ســینمایی، را نیــز برانگیخــت. 
او اعــام کــرد کــه حضــور ایــن خواننــده در ایــن فیلــم بــه 

ــت. ــی نیس ــوان قطع ــچ عن هی
 کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان در هفتــه  
کتــاب، دو هــزار نمایشــگاه کتــاب در مدارس سراســر کشــور 

ــد. ــزار می کن برگ
 »شــیر تلــخ«، بهتریــن فیلــم داســتانی ســومین دوره 
جشــنواره حســنات پنجشــنبه ۲۵ آبان مــاه بــا حضــور 

ــود. ــی می ش ــد و بررس ــم نق ــردان فیل کارگ
ــی  ــه نویســندگی و کارگردان ــش »کافی شــاپ« ب  نمای
حســینعلی بینوایــی از ۲۲ آبان مــاه در تماشــاخانه مــاه 

ــی رود. ــه م ــری روی صحن ــوزه هن ح
 گــروه »دنگ شــو« در جدیدتریــن اجراهــای صحنــه ای 
ــود  ــان خ ــا مخاطب ــدت ب ــاالر وح ــت در ت ــرار اس ــود ق خ
ــاه  ــنبه 8 آذرم ــو« روز چهارش ــروه »دنگ ش ــد. گ ــدار کن دی
ــه اجــرا  ــرای مخاطبــان ب ــاالر وحــدت ب ســاعت ۲1:۳۰ در ت

می پــردازد.
 ســعید پیردوســت، بازیگــر پیشکســوت، گفــت: بایــد 
ــت  ــتر فرص ــالخورده بیش ــوت و س ــران پیشکس ــه بازیگ ب

ــود. ــازی داده ش ب
ــی  ــون، در پ ــر ســینما و تلویزی ــن ســیدی، بازیگ  هوم
حواشــی بــه وجــود آمــده دربــاره زندگــی خصوصــی اش در 

اینســتاگرام خــود، همســر و فرزنــدش را معرفــی کــرد.
ــی  ــش »تنهای ــردان نمای ــان، کارگ ــرکاوه آهنین ج  امی
ــت  ــم روای ــاش می کن ــر ت ــن اث ــت: در ای ــو«، گف پرهیاه
متفاوتــی را نســبت بــه داســتان »تنهایــی پرهیاهــو« بیــان 
ــر باشــد و  ــن داســتان امروزی ت ــه ای ــم و اصــرار دارم ک کن

ــد. ــه خــودش را بزن حــرف زمان
 غامرضــا فرجــی، ســخنگوی شــورای صنفــی نمایــش، 
بــا اشــاره بــه اینکــه نظارتــی بــر سیســتم پخــش ســینماها 
و بررســی کیفیــت آن هــا وجــود نــدارد، ابــراز امیــدواری کــرد 
که وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی و مؤسســه سینماشــهر 

بــه عنــوان متولیــان ایــن امــر بــه آن رســیدگی کننــد.
 غامرضــا صنعتگــر، خواننــده موســیقی پاپ کشــورمان 
ــن  ــت، ضم ــتری اس ــتان بس ــا در بیمارس ــن روزه ــه ای ک
قدردانــی از مخاطبــان و طرفدارانــش کــه پیگیــر وضعیــت 
جســمی او هســتند، توضیــح داد: بیــش از چهــارده ســال 
ــم  ــا افتخــار اعــام می کن ــر بیمــاری ام و ب اســت کــه درگی
کــه در ایــن مــدت بــر اســاس داشــته های خــود و تــاش 
شــبانه  روزی خانــواده عزیــزم بــرای انجــام مراحــل درمانــی 
ــختی های  ــم س ــدت ه ــن م ــه در ای ــردم و اگرچ ــدام ک اق
ــود را  ــش خ ــه کوش ــا هم ــدم، ام ــل ش ــیاری را متحم بس
انجــام دادم تــا بــا عــزت و شــرف بــه زندگــی ام ادامــه دهم.

کوتاه اخبار 
 »کابوس سرخ« 

در تاالر هنر اصفهان
نمایــش »کابــوس ســرخ« بــه نویســندگی ملیحــه مــرادی 
جعفــری بــا طراحــی و کارگردانــی احمدرضــا رافعــی 
بروجنــی تــا ۲8 آبان مــاه در تــاالر هنــر روی صحنــه 

ــی رود. م
ــه  ــرخ« ب ــوس س ــت: »کاب ــش گف ــن نمای ــردان ای  کارگ

واقعــه  عاشــورا و اتفاقــات پــس از آن می پــردازد. 
ایــن  در  تصریــح کــرد:  بروجنــی  رافعــی  احمدرضــا 
نمایــش بنــده بــه همــراه بازیگرانــی چــون امیــر مــرادی، 
ــاهین  ــقایی، امیرش ــرک قش ــا زی ــور، رؤی ــوی ن ــورا موس ن
مــرادی، رضــا نجــارزاده و امیرافســر شــیبانی ایفــای نقــش 

می کنیــم. 
ــاه  ــا ۲8 آبان م ــن نمایــش ت ــدن ای ــرای دی ــدان ب عاقه من
فرصــت دارنــد بــا تهیــه  بلیــت از ســایت پارتــاک تیکــت، 
ــان  ــر اصفه ــاالر هن ــه ت ــاعت 1۹:۰۰ ب ــب رأس س ــر ش ه

ــد. مراجعــه کنن

 »عاشق کیست« با صدای 
شهرام ناظری منتشر می شود

آلبــوم موســیقی »عاشــق کیســت« شــامل 1۳ قطعــه بــا 
صــدای شــهرام ناظــری منتشــر می شــود. 

ــت«  ــق کیس ــیقی »عاش ــوم موس ــی از آلب ــم رونمای مراس
بــه مناســبت هــزاره بوســعید بــا خوانندگــی شــهرام 
ناظــری، دوشــنبه ۲۲ آبــان در فرهنگســرای نیــاوران برگــزار 

می شــود. 
آلبــوم »عاشــق کیســت« بــه آهنگســازی و رهبــری 
ارکســتر امیــر پورخلجــی، بــا همــکاری ارکســتر ســمفونیک 
متروپلیتــن پــراگ در کشــور جمهــوری چــک و بــه 

تهیه کنندگــی اردوان جعفریــان تهیــه شــده اســت. 
ــی،  ــم رونمای ــا مراس ــان ب ــیقی همزم ــوم موس ــن آلب ای
ــود.  ــر می ش ــور منتش ــر کش ــان در سراس ــنبه ۲۲ آب دوش
امیــر پورخلجــی در آهنگســازی آثــارش همــواره بــه 
ــی  ــگ بوم ــاطیری و فرهن ــی، اس ــی، تاریخ ــل اقلیم عوام
می اندیشــد. از دیگــر آثــار وی می تــوان بــه »ســوئیت 
ــوئیت  ــظ«، »س ــرای حاف ــر«، »اپ ــمفونی آرش کمانگی س
ــرای ویــوال و  ــرای ارکســتر زهــی« و »کنســرتو ب پارســی ب

ــرد. ــاره ک ــتر« اش ارکس

رونمایی از پوستر »صفر تا سکو«
ــتانه  ــکو« در آس ــا س ــر ت ــتند »صف ــم مس ــتر فیل از پوس
اکــران گســترده ایــن فیلــم در ســینماها رونمایــی شــد. 
طــرح نخســتین پوســتر مســتند بلنــد »صفــر تــا ســکو« 
ــی  ــابقه ایران ــتر باس ــراح پوس ــن، ط ــد روح االمی را محم
ــرده  ــی ک ــمندی آن را طراح ــین هوش ــه و محمدحس ارائ
ــه  ــوری ب ــران منص ــی خواه ــتند زندگ ــم، مس ــت. فیل اس
ابوالقاســمی  طهــورا  و  مهتــاب کرامتــی  تهیه کنندگــی 
در  آبان مــاه  اواخــر  از  مصیبــی  ســحر  کارگردانــی  و 

ســینماهای سراســر کشــور اکــران می شــود.
ــه  ــن مســتند داســتان زندگــی شــهربانو، ســهیا و اله  ای
منصوریــان، ســه خواهــر قهرمــان ووشــوی جهــان را روایت 

می کنــد.
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ســینما چــه در قــاب نقــره ای و چــه در البــه الی 
ورق هــای کتــاب جذاب اســت. 

ســینما از هــر دریچــه ای جــذاب اســت و 
دارد. را  مخاطبــان خــاص خــود 

ــتثنی  ــده مس ــن قاع ــز از ای ــاب نی ــای کت دنی
نیســت و هــر بــار کتابــی دربــاره ســینما چــاپ 
ــه  ــورد توج ــوع آن م ــارغ از موض ــود ف ــی ش م
مخاطبــان پرشــمار ســینما قــرار می گیــرد.

دربــاره ســینما کتاب هــای فراوانــی چــاپ شــده 
ــاره  ــدن درب ــا خوان ــه ســینما ب ــدان ب و عاقه من
ــدان  ــی دوچن ــان لذت ــورد عاقه ش ــای م فیلم ه
ــاب و  ــه کت ــه هفت ــه بهان ــد. ب ــه می کنن را تجرب
کتابخوانــی در گــزارش امــروز نگاهــی خواهیــم 

ــینمایی. ــای س ــه کتاب ه ــت ب داش
 با ما همراه باشید.

 فوتبال و سینما
نشــر قطــره امســال کتــاب »فوتبــال و ســینما« 
را بــه قلــم حمیــد مؤذنــی دربــاره بررســی رابطــه 
فوتبــال و ســینما و تأثیــر آن بــر جامعه، منتشــر 
کــرده اســت. ایــن کتــاب در دو فصــل تدویــن 
شــده: »مطالعــات فرهنگــی در بــاب فوتبــال« و 

»مطالعــات فرهنگــی در بــاب ســینما«.
ــن  ــت: »ای ــده اس ــد آم ــت جل ــح پش در توضی
کتــاب از منظــر مطالعــات فرهنگی بــه دو پدیده  
ــال«  ــردازد. »فوتب ــال« و »ســینما« می پ »فوتب
و »ســینما«: بــه مثابــه  دو عنصــر معناســاز 
در جهــان معاصــر، هــر کــدام اســطوره های 

ــوژه   ــا س ــتی ب ــی و همزیس ــه همراه ــود را ب خ
انســانی فراخوانده انــد؛ گویــی کــه »اســفندیار« 
و  را  خــود  چشــمان  شــرقی(  )رویین تــن 
پاشــنه های  غربــی(  )رویین  تــن  »آشــیل« 
ــا  ــد. ب ــه کرده ان ــر معاوض ــا یکدیگ ــش را ب خوی
ایــن تعویــض، اســطوره های ســنتی شــرق 
و غــرب، از نقــاط ضعــف و محدودیت  هــای 
ــود را  ــی خ ــده اند و رویین  تن ــا ش ــش ره خوی
ــار  ــه کمــال رســانده اند؛ ســپس آن را در اختی ب
ــد بیــن  ــا پیون ــا ب انســان مدرنــی گذاشــته اند ت
ــش را  ــان خوی ــاز، جه ــر معناس ــن دو عنص ای
ــدان و  ــان، فق ــد و نقص ــیر کنن ــف و تفس تعری
ــدرن  ــان م ــنت را در جه ــان س ــدی جه ناکارآم

ــانند.« ــل برس ــه تکام ب
 مهرجویی کارنامه ۴۰ ساله

کتــاب »مهرجویــی کارنامــه  چهــل ســاله« 
نوشــته  مانــی حقیقــی اســت. 

ــا داریــوش  ایــن کتــاب شــامل گفت وگوهایــی ب
مهرجویــی اســت و از فصل هــای »گاو، آقــای  
ــو، پســتچی، دایــره  مینــا«، »مدرســه ای کــه  هال
ــور  ــرزمین آرت ــه س ــفر ب ــوت، س ــم، الم می رفتی
ــون«،  ــیرک«، »هام ــین ها، ش ــو«، »اجاره نش رمب
ــی«،  ــت گاب ــا«، »درخ ــری، لی ــارا، پ ــو، س »بان
و  بمانــی«  میکــس،  »دختردایــی گمشــده، 
»مهمــان مامــان، ســنتوری« تشــکیل شــده 

ــت.  اس
در پشــت جلــد کتــاب آمــده اســت: »االن دیگر 

دوســت دارم این طــوری کار کنــم. 
بازیگــر  روی  را  انــرژی ام  می خواهــد  دلــم 

و داســتان صــرف کنــم، نــه روی ســاخت و 
پرداخــت دقیــق نماهــا. تصویرهــا را هم دوســت 
دارم شــبیه بــه نــگاه یــک ناظــر عــادی حاضر در 
آن صحنــه بگیــرم و کارهــای عجیــب و غریــب 
ــی  ــال زمان ــر ح ــه ه ــم... ؛ ب ــن نکن ــا دوربی ب
بخــش  ایــن  داری  دوســت  می رســد کــه 
تصویــری را کنــار بزنــی و بــه ذات قضیــه 

ــت.  ــی  اس ــل نقاش ــت مث ــی. درس برس
ــوالک  ــون پ ــرا جکس ــه چ ــم ک ــاال می فهم ح
دیگــر  و گفــت کــه  شــد  بلنــد  روز  یــک 
نمی خواهــم آن کارهــای قبلــی را بکنــم و بعــد 
ــاق و رفــت از  ــوم نقاشــی را گذاشــت کــف ات ب
ــگ را  ــای رن ــتلق قطره ه ــتلق ش ــاال و ش آن ب
اوووه! چیزهــای  بعــد  و  بــوم  روی  ریخــت 
عجیــب و خارق العــاده ای از کار درآمــد کــه هــم 
ــت  ــی درس ــم خیل ــت و ه ــی داش ــی معن خیل
بــود. ســینما بدبختانــه نمی توانــد بــه ایــن 
ــت  ــی برســد؛ چــون اســیر روای ــه از رهای مرحل
و تصویــر و دو ســاعت زمــان اســت؛ ولــی مــن 
آن حــس رهایــی را درک می کنــم و االن دیگــر 
دوســت دارم در ســینما کارهایــی بکنــم کــه 

ــد.« ــم بیای ــودم خوش خ
 این کتاب را نشر مرکز منتشر کرده است.

 سینما و شهر
کتــاب »ســینما و شــهر؛ فیلــم و جوامــع شــهری 
در بســتر جهانــی« نوشــته مــارک شــیل و تونــی 
ــرا  ــه میت ــا ترجم ــه ب ــت ک ــس اس ــز موری فیت
ــر  ــوی نش ــی از س ــود ارباب ــب و محم علوی طل

ــاب شــده اســت.  ــازار کت ــه ب ــه روان روزن
ــور  ــه ط ــهر ب ــا ش ــینما ی ــه س ــاب ب ــن کت در ای
آنچــه  بلکــه  نمی شــود؛  پرداختــه  جداگانــه 
ــن دو  ــان ای ــد می ــا پیون ــه ی ــت دارد رابط اهمی
نقشــی اســت کــه در گســتره وســیع بســترهای 
ــی  ــژه کمک ــد و به وی ــی دارن تاریخــی و جغرافیای
بــه مــا در درک فرآیندهــای فرهنگــی  کــه 
فرآینــد  همچــون  گســترده ای  اجتماعــی  و 

می کنــد.  امــروزی  جهانی ســازی 
مباحــث  و  عایــق  خدمــت  در  ایــن کتــاب 
دانشــگاهی و خواننــدگان حرفــه ای اســت و 
ــی  ــرات اجتماع ــه تغیی ــی را در زمین پژوهش های
مخاطبــان  کــه  می دهــد  ارائــه  شــهری  و 
فعــاالن،  پژوهشــگران،  و  میان رشــته ای 
دانشــجویان و عاقه منــدان شــهری را مــورد 

می دهــد. قــرار  خطــاب 

 ژانرهای سینمایی از شمایل شناسی 
تا ایدئولوژی

چهره هــای  از  یکــی  گرانــت،  کیــت  بــری 
در حــوزه  ژانــر  نقــد  زمینــه  در  صاحب نظــر 
نظریــه فیلــم اســت. او دکتــری خــود را از 
ــرده و  ــت ک ــورک دریاف ــی نیوی ــگاه ایالت دانش
اینــک اســتاد رشــته فیلــم و فرهنــگ تــوده در 
دانشــگاه بــراک واقــع در انتاریــوی کاناداســت. 
پروفســور گرانــت در رشــته مطالعات ســینمایی، 
ســینمای مســتند و تاریــخ فیلــم تدریــس 
می کنــد؛ همچنیــن پژوهش هــای متعــددی 
ــی  ــت و علمی تخیل ــینمای وحش ــه س در زمین
انجــام داده اســت و تألیفــات متعــددی نیــز در 

ایــن حوزه هــا دارد. 
کتــاب حاضــر تألیفــی جالــب توجــه در زمینــه 
ژانرمحــور(  )ســینمایی  ژانــری  فیلم هــای 
ــر  ــس از ذک ــنده پ ــی رود. نویس ــمار م ــه ش ب
مقدمــه ای جامــع و مفیــد دربــاره مفهــوم ژانــر و 
نظریــه ژانــر، مباحــث مدنظــر خــود را در چهــار 
ــر را  ــاط ژان ــد و ارتب ــه می ده ــی ارائ ــل اصل فص
ــی  ــه بازنمای ــف و مقول ــه مؤل ــا جامعــه، نظری ب

ــد.  ــان می کن ــینمایی بی س
بــا  اشــاره  از بخش هــای مــورد  یــک  هــر 
و  مطــرح  فیلم هــای  از  مــوردی  مثال هــای 
ــی،  ــترن، علمی تخیل ــای وس ــف در ژانره مختل
وحشــت و حادثــه ای همــراه می شــوند تــا 
خواننــده بــه درکــی روشــن و ملمــوس از 

یابــد. مباحــث طرح شــده دســت 

 سینما چیست؟
نســبتا  کتاب هــای  بلــک ِول  انتشــارات 
گوناگــون  حوزه هــای  دربــاره  کم حجمــی 
بــه قلــم صاحب نظــران آن حــوزه خــاص 

ــوی  ــه نح ــا ب ــن کتاب ه ــد. ای ــر می کن منتش
مانیفســتی اســت کــه نویســنده دربــاره حــوزه 
ــا  ــر و ب ــی حاض ــرایط تاریخ ــود در ش کاری خ
توجــه بــه مباحــث و دیدگاه هــای موجــود 

 . یســد می نو
ــی  ــته دادل ــت؟« نوش ــینما چیس ــاب »س کت
ــا  ــه ب ــت ک ــن کتاب هاس ــره همی ــدرو در زم ان
ترجمــه مجیــد اخگــر از ســوی انتشــارات 

ــت.  ــده اس ــازار ش ــه ب ــدگل روان بی
اجتماعــی  قــدرت  درواقــع  کتــاب  ایــن 
ــار  ــای آث ــی ویژگی ه ــق بررس ــینما را از طری س
 شــاخص و بازبینــی نهادهای ســینمایی نشــان 

می دهد. 
در ایــن راســتا نگارنــده نظریــه ســینمایی بــازن 
را در پرتــو عقایــد والتــر بنیامیــن و بــارت درباره 
داللــت و بازتولیــد مکانیکــی مــورد بررســی 

ــد.  ــرار می ده ــاره ق دوب
مســائل  چالش برانگیزتریــن  از  یکــی 
اســت  نقــدی  ایــن کتــاب  در  مطرح شــده 
ــه  ــدرو از رشــته مطالعــات ســینمایی ارائ کــه آن
ــه طــور ضمنــی بیــان می کنــد کــه  می دهــد و ب
ــه  ــرفت خردمندان ــع پیش ــاخه های آن مان زیرش

شــده اند. ســینما 
 اسطوره و سینما

ــتوارت  ــته اس ــینما« نوش ــطوره و س ــاب »اس کت
ــوی  ــادی از س ــد گذرآب ــه محم ــا ترجم ــا ب ویتی

ــد.  ــاب ش ــازار کت ــه ب ــس روان ــارات هرم انتش
در ایــن اثــر ۵۰ فیلم معروف دنیا ساختارشناســی 
شــده اســت. وی ده ژانــر ســینمایی مجــزا را 

انتخــاب کــرده اســت. 
از هــر ژانــر پنــج فیلــم را بــه عنــوان نمونــه آورده 
کــه دارای عناصــری قدرتمندنــد؛ یعنــی عناصــری 
ــی و  ــر خــاص هماهنگ ــا چارچــوب آن ژان ــه ب ک
ــاره  ــی درب ــا بحث ــر فصــل ب ــد. ه ســازگاری دارن
ــژه  ــر وی ــطوره ای آن ژان ــاختاری و اس ــی س ویژگ

آغــاز می شــود. 
مؤلــف تاکیــد دارد ایــن قواعــد را نبایــد قطعــی 
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــرد؛ ب ــی ک ــر تلق و تغییرناپذی
 قــرار نیســت ایــن قواعــد حکــم فرمــول را پیــدا 
کننــد. آن هــا ابزاری انــد کــه می تــوان بــه عنــوان 
تماشــاگر از آن هــا بــرای درک بهتــر یــک ســفر 
ــتان نویس  ــوان داس ــه عن ــژه و ب ــینمایی وی س
بــرای ارزیابــی یــک ژانــر در حیــن نوشــتن 

فیلمنامــه اســتفاده کــرد.

،،
چهــل  کارنامــه   »مهرجویــی  کتــاب 
ســاله« نوشــته  مانــی حقیقــی اســت. 
ــا  ایــن کتــاب شــامل گفت وگوهایــی ب

داریــوش مهرجویــی اســت

نگاهی به کتاب های سینمایی

سینمای کاغذی

بخشی از وصیت نامه شهید 
ابوالقاسم بوذری

بسم هللا الرحمن الرحیم
»حکــم جهــاد بــرای شــما مقــرر شــد و حــال 
ــت؛  ــروه اس ــوار و مک ــما ناگ ــرای ش ــه ب آنک
ــزی را شــما  ــه چی لیکــن چــه بســیار شــود ک
ــر و  ــت خی ــه حقیق ــی ب ــمارید، ول ــوار ش ناگ
ــه  ــود ک ــیار ش ــه بس ــوده و چ ــاح در آن ب ص
چیــزی را دوســت داریــد و درواقــع شــر 
و فســاد شــما در آن اســت و خداونــد بــه 
ــد.«  ــما نمی دانی ــت و ش ــر داناس ــح ام مصال

ــه 216( ــره، آی ــوره بق )س
»بــه نــام خداونــدی کــه مخلصــان درگاهــش 
بــه امیــد رحمانیــت او آســوده خاطرنــد و 

هوالقاهــر فــوق عبــاده و هوالحکیــم الخبیــر.« 
ــه 18( ــام، آی )ســوره انع

ــارک و  ــروردگار تب ــتایش پ ــپاس و س ــا س ب
تعالــی و وجــود مقــدس رهبــر عزیــز انقــاب و 
شــهدای مظلــوم کربــای وطــن اســامی مان. 
از جــوی روان ز خون هــا، ســام بــر کــف 
افتــاده در خاک هــای غــرب و جنــوب، ای 
مظلوم هــای تاریــخ اســام. لحظــه شــوق 
دیــدار جلــوه حــق نــور هــدی آن حــق تعالــی 
ــما ای  ــه ش ــت؛ ب ــده اس ــک ش ــا نزدی ــه م ب
خونیــن بدنتــان! در جــوار رحمــت حــق و 
فضــل خــدا خواهیــم پیوســت. رهبــر ای 
روح متقــی، فرزنــد عزیــز زهــرای اطهــر )س(! 
ــون  ــا و خ ــه درد و ب ــا آن هم ــو ب ــقان ت عاش
ــقانه  ــتافتند و عاش ــاری ات ش ــه ی ــش ب و آت

بــه رحمــت الهــی پیوســتند و صحنــه انقــاب 
ــراز  ــه ف ــه خــون آغشــته و ب حســینی مان را ب
آســمان های پــاک و عــرش خــدا پــرواز 

ــد.  کردن
ــا  ــت و دنی ــی اس ــد و تعال ــه رش ــا صحن اینج
بدانــد اســتقامتمان فقــط بــرای حفــظ اســام، 
ــه  ــا ب ــت و م ــام اس ــاری ام ــدا و ی ــای خ رض
ــج و  ــه رن ــرد ک ــم ک ــت خواهی ــان ثاب جهانی
ــر منفــی نخواهــد  ــر مــا هیــچ تأثی مشــقات ب
ــر  ــتیم؛ ه ــه هس ــد شیش ــا مانن ــت. م گذاش
ــوالد  ــون پ ــود و چ ــر می ش ــند تیزت ــه بکش چ

می گــردد. آبدیده تــر 
ــتوارتر و  ــوه اس ــا از ک ــد م ــان! بدانی  ای خاکی
ــر  ــش داغ ت ــان تر و از آت ــا خروش از اقیانوس ه
هســتیم. مــا پاســداران از ایــن رســالتیم کــه 

بــه حــق لبــاس ســبز و مقــدس بــر تــن کردیم 
و بــا خونمــان بیــرق ســرخش می کنیــم و بــر 
ــه  ــوان الال ــا عن ــا ب ــای ابرقدرت ه ــراز کاخ ه ف
االهللا محمــد رســول هللا برافراشــته می کنیــم.
ــه  ــار ک ــن افتخ ــا ای ــول هللا ب ــت رس ــا ام م
ــده ای  ــا عقی ــم و ب رهبــری چنیــن بحــق داری
از اســام و نشــانی از پاســداری انقــاب و 
ــت  ــت در حکوم ــهداء، لیاق ــه ش ــن هم ــا ای ب
ــودن را  ــام ب ــدی علیه الس ــب مه ــی نای جهان
پیــدا کرده ایــم. ای مســتضعفین و محرومیــن 
جهــان! ســربلند باشــید کــه نظــام والیــت امــر 
ــما  ــر ش ــر س ــرن ب ــارده ق ــس از چه ــام پ اس
بــه خواســت  می رویــم  و  افکنــده  ســایه 

ــیم. ــتمرارش بخش ــال اس ــد متع خداون
ــه  ــه وابســته ب ــم و ن ــه زمینی ــه بســته ب ــا ن م

ــادمان و  ــا را ش ــق م ــای ح ــا رض ــان و تنه زم
ــه  ــه و مدین ــه مک ــم ب ــازد. قس ــند می س خرس
و قســم بــه کربــا و نینــوا و قســم بــه جنــگ 
حــق علیــه باطــل و قســم بــه مســلم بن عقیل 
و قســم بــه حبیــب و زهیــر و قســم بــه قاســم 
و اکبــر و قســم بــه علی اصغــر آن شــش 
ــین)ع(  ــه حس ــم ب ــدن و قس ــه خونین ب ماه
و  قتلــگاه  بــه  قســم  و  یارانــش  دیگــر  و 
ــیری  ــه اس ــم ب ــین)ع( و قس ــربریده حس س
ــم  ــیری و قس ــدان و کاروان اس ــان و فرزن زن
ــس  ــب)س( مجل ــه ســخنرانی حضــرت زین ب
ــود  ــون خ ــره خ ــن قط ــا آخری ــاد، ت ــن زی اب
ســر پیمــان خــود خواهیــم ایســتاد و امــام را 
تنهــا نخواهیــم گذاشــت و راه اســتقامت را بــه 

ــم داد. ــان خواهی ــان نش جهانی

تلویزیون

 اطالع رسانی ناقص تلویزیون 
درباره پروژه های بالتکلیف

ــزی  ــال تبری ــاخته کم ــادری« س ــرزمین م ــریال »س ــش س ــف پخ ــوز تکلی هن
ــاره  ــانی درب ــه اطاع رس ــزم ب ــود را مل ــم خ ــون ه ــت و تلویزی ــخص نیس مش

ــد.  ــه نمی دان ــن مجموع ــدن ای ــا نش ــدن ی ــش ش پخ
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، ســریال »ســرزمین مــادری« بــه کارگردانــی کمــال 
تبریــزی کــه قــرار بــود از شــبکه ســه ســیما پخــش شــود، همچنــان در آرشــیو 
صداوسیماســت و مشــخص نیســت کــه چــه زمانــی روی آنتــن خواهــد رفــت؛ 
ایــن در حالــی اســت کــه یــک بــار قبــل از 1۴ مهــر آنونس هــای تبلیغاتــی ایــن 
مجموعــه روی آنتــن شــبکه ســه رفــت و یــک بــار هــم حــدود دو هفتــه بعــد؛ 
ــه تماشــای ســریال  ــد، نتوانســتند ب ــار مردمــی کــه تبلیغــات را دیدن امــا هــر ب

بنشــینند. 
ــد  ــادری« رخ داد، مســئوالن چن ــرای »ســرزمین م ــه ب پــس از حاشــیه هایی ک
بــار تصمیــم بــه پخــش ســریال گرفتنــد؛ امــا هــر بــار روی آنتــن نرفــت و هنــوز 
هــم هیــچ اطاع رســانی بــرای پخــش شــدن یــا پخــش نشــدن ایــن مجموعــه 
صــورت نگرفتــه اســت. حــال ســؤال ایــن اســت کــه چــرا مســئوالن تلویزیــون 
ــد و  ــتی نمی کنن ــانی درس ــردم اطاع رس ــه م ــروژه ب ــن پ ــت ای ــاره سرنوش درب
حتــی بــا پخــش و قطــع پخــش تیزرهــا مخاطــب را دچــار ســردرگمی می کننــد؟

انتظــار نمــی رود مدیــران ســازمان مــردم را از جزئیــات جلســات و رایزنی هــای 
خــود باخبــر کننــد؛ امــا مســئوالن تلویزیــون می تواننــد دســت کم بــه مخاطبــی 
کــه چندیــن بــار او را بــرای تماشــای ایــن اثــر منتظــر گذاشــته اند، اطــاع دهنــد 

کــه ایــن ســریال فعــا پخــش نخواهــد شــد. 
ــام قبلــی »ســرزمین کهــن«  ــا ن گفتنــی اســت ســریال »ســرزمین مــادری« ب
ــن  ــردازد. در ای ــور می پ ــر کش ــخ معاص ــه تاری ــده و ب ــکیل ش ــاز تش ــه ف از س
ســریال بازیگرانــی از جملــه شــهاب حســینی و نیکــی کریمــی بــه ایفــای نقــش 

پرداخته انــد.

تئاتر

 اجرای نمایش »خورشید کاروان« 
در فرهنگسرای کوثر

»جــواد  کارگردانــی  بــه  کاروان«  »خورشــید  نمایــش  کیمیای وطن
ایزددوســت« از 18 تــا ۲8 آبان مــاه ســاعت 1۹:۳۰ در فرهنگســرای کوثــر اجــرا 

می شود. 
ــان  ــی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفه ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
نمایــش »خورشــید کاروان« نوشــته »مهــدی متوســلی« بــه کارگردانــی 

ــی رود.  ــه م ــه روی صحن ــت« ب ــواد ایزددوس »ج
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــر س ــی تئات ــر تخصص ــوی دفت ــش از س ــن نمای ای
شــهرداری اصفهــان همــراه بــا اجــرای گــروه آوازی مــوال از 18 تــا ۲8 آبان مــاه 
هــر روز ســاعت 1۹:۳۰ در فرهنگســرای کوثــر واقــع در خیابــان جــی، خیابــان 

ــد.  ــه اجــرا درمی آی مســجدعلی ب
ــهادت  ــس از ش ــه پ ــود ک ــروع می ش ــی ش ــش از جای ــن نمای ــتان ای داس
بــه  و  مبــارک  ســرهای  بریده شــدن  و  حســین)ع(  امــام  حضــرت 
اســارت گرفتن خانــواده و فرزنــدان، کاروان امــام از کربــا بــه کوفــه و از کوفــه 
ــر  ــه ای کــه دی ــه یــک خراب ــن راه ب ــرده می شــوند و در بی ــه ســمت شــام ب ب
ــراق  ــکان اط ــب را در آن م ــند و آن ش ــت، می رس ــیحی اس ــب مس ــک راه ی

می کننــد. 
ــا  ــرا ب ــن کاروان اس ــده  و همچنی ــرهای بری ــدن س ــس از دی ــب پ ــرد راه م
تعجــب پیگیــر موضــوع می شــود و ســه مــرد از ســپاهیان ابــن زیــاد ماجــرا 
را بــرای مــرد راهــب تعریــف می کننــد و راهــب زمانــی کــه متوجــه می شــود 
ایــن ســرهای بریــده و اســرای دربنــد کــودکان و یــاران امــام هســتند، منقلــب 

ــر می شــود و... . ــا ســپاهیان درگی شــده و ب
بیــژن گنجعلــی، ابوالفضــل شــریفی،  هاشــم شــمس فاورجانــی، مهــدی مؤید 
و علــی عابــدی در ایــن نمایــش بــه ایفــای نقــش می پردازنــد. عاقه منــدان 

بــرای تهیــه و رزرو بلیــت می تواننــد بــا شــماره ۳۵۶۶۰881 تمــاس بگیرنــد.

انیمیشن

»دزد رؤیاها« عجیب و غریب نیست
ــه گفتــه روانبخــش صادقــی، کارگــردان انیمیشــن ســینمایی »دزد رؤیاهــا«  ب

ــت.  ــور اس ــدارد و مخاطب مح ــی ن ــب و غریب ــای عجی ــر ویژگی ه ــن اث ای
ــاره  ــا«، درب ــینمایی »دزد رؤیاه ــن س ــردان انیمیش ــی، کارگ ــش صادق روانبخ
ــه  ــروع ب ــش ش ــاه پی ــدود ۵ م ــا از ح ــت: م ــر گف ــن اث ــت ای ــن وضعی آخری
ســاخت تیــزر ایــن فیلــم کردیــم کــه فکــر می کنــم بــه زودی آمــاده می شــود 
ــم.  ــاز می کنی ــاه دیگــر آغ ــد را ۲ م ــزر راضــی باشــیم کار تولی ــن تی و اگــر از ای
البتــه مــا کارهــا را آهســته پیــش می بریــم؛ چــون از ابتــدا در پــی ایــن بودیــم 
کــه از تجــارب دوســتانی کــه در ایــن زمینــه کار کــرده بودنــد، اســتفاده کنیــم 
تــا متوجــه شــویم کــه ایرادهــای مــا کجاســت و آن هــا را رفــع کنیــم؛ البتــه در 
ــا  ــا توجــه بــه اینکــه مــا ب عیــن حــال محســنات را نیــز رصــد کردیــم؛ زیــرا ب
ایتالیایی هــا بــه طــور مشــترک در حــال تولیــد »دزد رؤیاهــا« هســتیم، بایــد 
ــش  ــه نمای ــم ب ــران ه ــم در خــارج از ای ــه بتوانی ــه ای بســازیم ک ــه گون آن را ب
دربیاوریــم. وی افــزود: در حــال حاضــر بخــش عمــده ای از پیش تولیــد ایــن 
ــه باشــد؛  ــر انجــام شــده و مــا می دانیــم کــه کانســپت های مــا بایــد چگون اث
ــتوری  ــی اس ــل نهای ــم در مراح ــن فیل ــر ای ــال حاض ــب در ح ــن ترتی ــه همی ب
بوردینــگ اســت و همزمــان بازنویســی فیلمنامــه نیــز دوبــاره انجــام می شــود. 
ایــن را هــم بایــد بگویــم کــه اســاس تولیــد ایــن فیلــم بــر شــیوه ســه بعــدی 
اســت، ولــی در خــال فیلــم رؤیاهایــی وجــود دارد کــه بــه صــورت دو بعــدی 
ــه بخش هــای  ــن هســتیم ک ــی ای ــا در پ ــی م ــه طــور کل ســاخته می شــود. ب
ــع  ــد: درواق ــادآور ش ــد.وی ی ــور باش ــا« مخاطب مح ــدی »دزد رؤیاه ــه بع س
مــا بــه دنبــال ایــن نیســتیم کــه کارهــای آرتیســیتی عجیــب و غریــب انجــام 
دهیــم؛ از همیــن رو ایــن اثــر مخاطب محــور اســت و بچه هــای ایرانــی 
مخاطبــان اصلــی آن هســتند؛ در عیــن حــال در ُبعــد جهانــی ســاخته می شــود؛ 
بــه همیــن دلیــل بــرای اکــران ایــن اثــر در اروپــا، چیــن و در صــورت امــکان در 

ــم. ــاش می کنی ــد و ... ت هن
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11 و حوادث اجتماعی  یادداشت

آشفتهبازارمهدکودکها
گروه اجتماعیدامون رشیدزاده

D.Rashidzade@eskimia.ir

مهدکودک هــا، در ابتــدا بــا هــدف نگهــداری از کــودکان 
فعالیــت خــود را آغــاز کردنــد امــا بــه مــرور زمــان 
ــتور  ــه دس ــی ب ــی متنوع ــای آموزش ــا و برنامه ه فعالیت ه
هــم  موضــوع  همیــن  و  اضافه شــد  مراکــز  ایــن   کار 
ــرای رشــد اجتماعــی  باعــث شــد بســیاری از خانواده هــا ب

ــد.  ــودک کنن ــه مهدهــای ک ــا را روان فرزاندان شــان آن ه
از ســوی دیگــر، شــرایط اقتصــادی باعــث شــد بســیاری از 
زن و شــوهرها بــرای زندگــی بهتــر مجبــور باشــند بیــرون از 
خانــه کار کننــد و بــه ناچــار راهــی جــز ســپردن فرزندشــان 
بــه مهدکــودک نداشــته باشند.کارشناســان و روان شناســان 
حــوزه کــودک معتقدنــد: کــودکان و خردســاالنی کــه پــس از 
خانــواده، بخشــی از زمــان خــود را در مهدکودک هــا و مراکــز 
ــی  ــن مجموعه های ــف چنی ــای مختل ــا فعالیت ه ــابه ب  مش
چنیــن  کودکانــی کــه  از  آســان تر  می کننــد،  ســپری 
تجربــه ای را ندارنــد بــا محیــط اطــراف خــود ارتبــاط 
می گیرنــد. امــا مهــد کــودک همان قــدر کــه ســازنده اســت 
ــرایط  ــن ش ــد. ای ــم باش ــرب ه ــد مخ ــرایطی می توان در ش
هــم چیــزی جــز مهدکودک هــای غیــر اســتاندارد نیســت.

ــیب پذیرند و  ــدت آس ــه ش ــال ب ــش س ــر ش ــودکان زی ک
آســیب های وارد شــده در ایــن ســن می توانــد بســیار 
مخــرب باشــد و تــا ابــد بــر روح و روان فــرد تأثیــر بگــذارد.

نبــود مدیریــت یــک پارچه نظــارت بــر عملکــرد مهدکودک ها 
ــی از  ــه راحت ــاز ب ــر مج ــای غی ــده مهدکودک ه ــث ش باع
هــر گوشــه ای ســر برآورنــد. مســئوالن ســازمان بهزیســتی 
کشــور مدعــی هســتند، قوانیــن موجــود بــه ایــن ســازمان 
ــاز  ــودک غیرمج ــای ک ــات مهده ــت در تخلف ــازه دخال اج
را نمی دهــد و ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس 
مصوبــات پیشــین مجلــس شــورای اســامی، متولــی 
اصلــی رســیدگی بــه امــور مهدهــای کــودک و صــدور مجــوز 
ــت. در  ــور اس ــتی کش ــازمان بهزیس ــا س ــا ب ــت آن ه فعالی
حــال حاضــر مســئولیت رســیدگی بــه تخلفــات مهدهــای 
ــاف اســت  ــاق اصن ــه و ات ــوه قضایی ــا ق ــف ب ــودک متخل ک
ایــن در حالــی اســت کــه ایــن دو نهــاد افــراد متخصصــی 
در زمینــه آســیب های روحــی و روانــی بــه کــودکان ندارنــد 
و در نهایــت تنهــا در مــورد آســیب های فیزیکــی می تواننــد 
برابــر قانــون بــا متخلفــان برخــورد کننــد. همچنیــن ایــن دو 
ــت  ــنجش صاحی ــرای س ــص ب ــان متخص ــاد، کارشناس نه
مهدکــودک و کارکنــان آن را نیــز، ندارنــد و واضح اســت کــه 
ــد  ــراد می توانن ــن اف ــا ای ــه آی ــد ک ــن کنن ــد تعیی نمی توانن
مربــی شایســته ای بــرای کــودکان باشــند و یــا خیــر. در کنار 
ــت هــم خــود موضــوع  ــن موضــوع صــدور مجــوز فعالی ای
دیگــری اســت در حــال حاضــر بخشــی از مجــوز فعالیــت 
مهدهــای کــودک را ســازمان بهزیســتی کشــور، بخشــی را 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و بخــش دیگــری را وزارت 
ــه  ــچ گون ــن هی ــد. بنابرای ــرورش صــادر می کن ــوزش و پ آم
نظــارت یکپارچــه ای بــر فعالیــت و خدمــات مــورد ارائــه در 
ــدارد. اینکــه چــرا چنیــن  مهدهــای کــودک کشــور وجــود ن
نهــاد مهمــی ماننــد مهــد کــودک بایــد تــا این انــدازه آشــفته 
ــئوالن  ــم مس ــا امیدواری ــم ام ــوز نمی دانی ــا هن ــد را م باش

ــازار داشــته باشــند. ــه حــال ایــن آشــفته ب فکــری ب
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رئیــس مرکــز اجرائیــات پلیــس راهــور ناجــا، گفــت: در ۶ 
مــاه امســال، بیــش از ۳ هــزار و ۵۰۰ جلــد گواهینامــه، در 
سراســر کشــور بــه دلیــل داشــتن نمــره منفــی بــاال ضبــط 

شــده اســت. 
ــد کرمی اســد،  ــر، ســرهنگ احم ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــد، در  ــدود ۱۷۰۰ جل ــه ح ــداد گواهینام ــن تع ــزود: از ای اف
معابــر درون شــهری توســط پلیــس راهــور ضبــط شــده و 
۱۸۰۰ جلــد در معابــر بــرون شــهری توقیــف و ضبــط شــده 

اســت. 
ــر  ــه عبارتــی گواهینامــه ضبــط شــده در معاب وی گفــت: ب
بــرون  شــهری بیشــتر از معابــر درون شــهری، بــوده اســت. 
رئیــس مرکــز اجرائیــات پلیــس راهــور ناجــا توضیــح داد: 
ــر  ــم در معاب ــدی کنی ــم اســتان ها را اولویت بن اگــر بخواهی
درون  شــهری بیشــترین گواهینامــه در شــهر تهــران ضبــط 

شــده کــه مشــمول نمــره منفــی بــوده اســت. 
ســرهنگ کرمی اســد، افــزود: اســتان دوم کرمــان، اســتان 
ســوم اصفهــان و اســتان چهــارم از نظــر فراوانــی گواهینامه 
ضبــط شــده، مازنــدران بــوده اســت. وی ادامــه داد: 
ــی  ــترین فراوان ــهری، بیش ــرون ش ــر ب ــن در معاب همچنی
ــق  ــتان تعل ــتان خوزس ــه اس ــده ب ــط ش ــه ضب گواهینام

ــت.  ــه اس گرفت
رئیــس مرکــز اجرائیــات پلیــس راهــور ناجــا، گفــت: 
همچنیــن رتبــه دوم گواهینامه هــای ضبــط شــده در معابــر 
بــرون  شــهری بــه اســتان اصفهــان، رتبــه ســوم بــه اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری، و رتبــه چهــارم بــه اســتان مرکــزی 

تعلــق دارد.

رئیسکمیتهامداد:
امکانحمایتازفقرایبدون

شناسنامهرانداریم
شــمار خانواده هــا و افــراد بــدون شناســنامه کــه در 
حاشــیه شــهرها و مناطــق محــروم به ویــژه سیســتان 
نیســتند،  کــم  می گذارننــد  روزگار  بلوچســتان،  و 
خانواده هایــی کــه بــه رغــم فقــر،  تحــت پوشــش کمیتــه 
ــه امــداد در  ــاح،  رئیــس کمیت ــز فت امــداد نیســتند. پروی
پاســخ بــه اینکــه آیــا امــکان حمایــت و ارائــه خدمــت بــه 
ــداد  ــه ام ــنامه در کمیت ــدون شناس ــر ب ــای فقی خانواده ه
ــم  ــی نمی توانی ــه لحــاظ قانون ــرد: ب ــار ک ــود دارد؟ اظه وج

ــم.  ــش ببری ــت پوش ــراد را تح ــن اف ای
وی افــزود: مــا طبــق قانــون عمــل می کنیــم و قانــون بــه 
مــا اجــازه نمی دهــد بــه افــرادی کــه شناســنامه و مــدارک 

هویتــی ندارنــد، خدمــت ارائــه کنیــم. 
رئیــس کمیتــه امــداد در خاتمــه، خاطرنشــان کــرد: بارهــا 
اعــام کرده ایــم اگــر ایــن کار قانونــی شــود حتمــًا ایــن کار 

را خواهیــم کــرد ولــی فعــًا قابــل انجــام نیســت.

کوتاه اخبار 
انتقامعجیبزنجوان

ازمنشیشوهرش
زن جوانــی کــه بــه شــوهرش مظنــون شــده بــود و 
ــرکت  ــرش در ش ــی دفت ــا منش ــرد او ب ــور می ک تص
رابطــه پنهانــی دارد، تصمیــم بــه انتقام جویــی از 
ــد و  ــوا کن ــر را رس ــا دخت ــت ت ــوان گرف ــی ج منش
آبــروی شــوهرش را هــم ببــرد. زن بدبیــن بــه 
ــاد عکســی از منشــی شــوهرش به دســت  ــر افت فک
بیــاورد و بــا نوشــتن مطالبــی اتهام آمیــز دربــاره ایــن 
دختــر، آن را در شــبکه های اینترنتــی منتشــر کنــد. 
زن انتقام جــو بــرای اجــرای ایــن توطئــه توانســت بــه 
بایگانــی شــرکت همســرش نفــوذ کند و دور از چشــم 
کارکنــان، عکســی از دختــر منشــی به دســت بیــاورد. 
او پــس از ســرقت عکــس مــورد نظــر، نقشــه اش را 
اجــرا کــرد. ازســوی دیگرمنشــی جــوان کــه بــا دیــدن 
ــز در  ــب توهین آمی ــا مطال ــراه ب ــود هم ــس خ عک
ــود  ــده ب ــوکه ش ــازی ش ــبکه های مج ــت و ش اینترن
بافاصلــه بــه پلیــس فتــا در اردبیــل شــکایت کــرد و 
خواســتار شناســایی و دســتگیری عامــل انتشــار این 

تصاویــر و اخبــار کــذب شــد. 
ــه  مأمــوران نیــز پــس از انجــام تحقیقاتــی موفــق ب
ــت  ــس از بازداش ــدند و پ ــوان ش ــایی زن ج شناس
ــی  ــم در بازجوی ــد. مته ــی از وی پرداختن ــه بازجوی ب
ــودم  ــرده ب ــی ب ــت: پ ــراف گشــود و گف ــه اعت ــب ب ل
ــده و  ــه ش ــن بی توج ــه م ــبت ب ــوهرم نس ــه ش ک
ــه رابطــه  ــرس و جــو، ب ــن خاطــر ضمــن پ ــه همی ب
ــا  ــدم ت ــون ش ــرکت مظن ــی ش ــا منش ــرم ب همس
اینکــه بــه فکــر افتــادم از ایــن دختــر انتقــام بگیــرم. 
ــرای رفــع برخــی  ــاره ب درحــال حاضرتحقیــق دراین ب

ابهام هــا ادامــه دارد.

خودکشیعاشقانهدرقبرستان
زن جــوان یــک مــاه بعــد از مــرگ شــوهرش بــر ســر 
مــزار او در بهشــت زهــرای تهــران بــا خــوردن قــرص 
ــاعت ۵2 و ۱۷  ــان داد. س ــی اش پای ــه زندگ ــج ب برن
دقیقــه جمعــه یکــی از مســئوالن بیمارســتان لقمــان 
بــا کانتــری ۱۱2 ابوســعید تهــران تمــاس گرفــت و از 
مــرگ مشــکوک زنــی ۳۸ ســاله خبــر داد. مأمــوران 
بــا حضــور در آنجــا و تحقیقــات اولیــه متوجــه شــدند 
او بــر اثــر مســمومیت بــا قــرص برنــج فــوت کــرده 

اســت. 
ــل  ــیک قت ــرس کش ــه بازپ ــرگ او ب ــزارش م ــا گ ب
ــاز  ــات پلیــس آغ ــران، تحقیق ــی ته دادســرای جنای
ــه  ــد ک ــت یافتن ــی دس ــه اطاعات ــه ب ــا این ک ــد ت ش
ــرا  ــت زه ــردم در بهش ــن زن را م ــی داد ای ــان م نش
ــق  ــه و از طری ــردی، بی هــوش یافت ــزار م ــر ســر م ب
اورژانــس بــه بیمارســتان منتقــل کرده انــد. بــا 
تحقیــق از ایــن خانــواده معلــوم شــد شــوهر او یــک 
مــاه پیــش فــوت کــرده و زن در ایــن مــدت بارهــا 
ــا توجــه بــه  بــر ســر مــزار شــوهرش رفتــه اســت. ب
مــرگ مشــکوک ایــن زن، تحقیقــات پلیســی بــرای 

ــه دارد. ــدام ادام ــن اق ــزه او از ای ــایی از انگی رازگش

ســتادکل نیروهــای مســلح بــا اجــرای مــاده ۵۴ قانــون بیمــه 
ــام داشــت  ــه ای اع ــرد و در اطاعی ــث، موافقت ک شــخص ثال
کــه مطابــق مصوبــه مجلــس دریافــت گواهینامــه نیــاز بــه ارائــه 

مدرکــی مبنــی بــر معافیــت یــا پایــان خدمــت نــدارد. 
ــانی  ــاه کس ــدای آذرم ــگاران، از ابت ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
کــه بــرای دریافــت گواهینامــه رانندگــی بــه مراکــز آموزشــی و 
پلیــس +۱۰ مراجعــه می کننــد، نیــازی بــه ارائــه مدرکــی مبنــی 
ــن  ــت نخواهند داشــت. اجــرای ای ــان خدمــت و معافی ــر پای ب
قانــون راه دریافــت گواهینامــه را تســهیل می کنــد و مشــموالن 
غایــب نیــز می تواننــد جهــت دریافــت گواهینامــه اقــدام کننــد. 
بدیــن ترتیــب مانعــی بــر ســر راه دریافــت گواهینامــه رانندگــی 
وجــود نخواهــد داشــت و افــراد می تواننــد بــا گذرانــدن 
دوره هــای آموزشــی و قبولــی در امتحــان مربوطــه، گواهینامــه 
ــرای  ــرایط ب ــان ش ــن می ــا در ای ــد. ام ــت کنن ــود را دریاف خ

مشــموالن غایــب هنــوز هــم آســان نشــده اســت، چراکــه در 
صــورت مراجعــه بــرای دریافــت گواهینامــه، اطاعــات آن هــا به 
ــروی  ــت می شــود و نی ــب در ســامانه ثب ــوان مشــمول غای عن
ــراد را  ــن اف ــی ای ــل زندگ ــد مح ــی می توان ــه راحت ــی ب انتظام

شناســایی کنــد. 
در ایــن ارتبــاط ســردار موســی کمالــی، رئیــس اداره ســرمایه 
انســانی ســرباز ســتاد کل نیروهــای مســلح گفــت: بــا 
مذاکــره ای کــه بــا مجلــس صورت گرفــت و در تعامــل بــا 
ــون بیمــه شــخص  ــاده ۵۴ قان ــه اجــرای م ــم ب ــا، تصمی آن ه
ثالــث گرفتــه شــد، امــا ایــن موضــوع نافــی اجــرای مــاده ۵۸ 

ــت.  ــی نیس ــه عموم ــت وظیف ــون خدم ــرر قان مک
وی افــزود: نیــروی انتظامــی ضمــن اجــرای مــاده ۵۴ قانــون 
بیمــه شــخص ثالــث می توانــد نســبت بــه شناســایی و 

ــد. ــدام کن ــب اق ــموالن غای ــتگیری مش دس

ــان  ــا بی ــزی آموزشــی ب ــس ســازمان پژوهــش و برنامه ری رئی
اینکــه اعتبــار کتاب هــای درســی پنج ســاله اســت، گفــت: هــر 
ــی  ــب درس ــدی در کت ــری ج ــد بازنگ ــار بای ــال یک ب ــج س پن
ــه اول  ــب درســی پای داشــته باشــیم. از ســال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کت
تــا ســوم ابتدایــی متناســب بــا نیازهــا و درخواســت های جدیــد 

ــرد.  ــرار می گی ــری ق ــت بازنگ تح
ــان  ــرام محمدی ــن به ــی الدی ــلمین مح ــام و المس حجت االس
بااشــاره بــه ورود فناوری هــای نویــن چــون نانــو، زیســت 
درســی،  برنامــه  بــه  ارتباطــی  فناوری هــای  و  فناوری هــا 
ــب درســی  ــش در کت ــم و بی ــن مباحــث ک ــه ای ــرد: ب ــار ک  اظه
ــع  ــد، در مقط ــاماندهی جدی ــا س ــا ب ــود ام ــده ب ــه ش پرداخت
دبیرســتان و ابتدایــی در کتــب درســی گنجانــده می شــود. 
ــه ای اســت،  ــی و زمین ــگاه تلفیق ــا ن ــگاه م ــه ن ــزود: البت وی اف
ــات  ــن موضوع ــرای ای ــتقلی ب ــاب مس ــه کت ــا ک ــن معن ــه ای  ب

ــم در  ــه ســعی می کنی ــوان نمون ــه عن ــا ب ــم ام ــن نمی کنی تدوی
جریــان بازنگــری کتــب درســی، فنــاوری ارتباطــات را بــه صورت 
ضمنــی و غیرمســتقیم از اول ابتدایــی در بخشــی از فعالیت هــا 

لحــاظ کنیــم.  
وی بــا بیــان اینکــه توجــه بــه مهــارت، خاقیــت و فرصت هــای 
ــورد  ــد م ــه ج ــی ب ــه درس مل ــری در برنام ــی و یادگی یادده
ــی از  ــران بخش ــان و مدی ــد معلم ــت: بای ــت، گف ــه ماس توج
برنامــه درســی را راهبــری کننــد و بخشــی را بــه دانش آمــوزان 

بســپارند. 
ــی  ــه تمام ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم ــه داد: وزی ــان ادام محمدی
دســتگاه ها نامــه ای ارســال کــرده تــا اگــر نظــرات و پیشــنهاداتی 
ــه  ــاه ب ــا ۱۵  آذرم ــد ت ــی دارن ــب درس ــکاس در کت ــت انع جه
ــه  ــد ب ــوای جدی ــه اضافه شــدن محت ــانند. البت ــا برس دســت م
ــت شــود. ــد رعای ــه بای کتــب درســی دارای شــروطی اســت ک

بازنگریکتبدرسیمقطعابتداییازسال1400شناساییمشموالنغایبآسانشد

رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور گفــت: در 
بحــث معتــادان متجاهــر بــا جدیــت بــه دنبــال 
توانمندســازی معتــادان هســتیم و در ســال های 
اخیــر وضعیــت اشــتغال معتــادان بهبــود یافتــه 

اســت. 
بــا  گفتگــو  در  محســنی بند پی  انوشــیروان  
ــتی  ــای بهزیس ــاره فعالیت ه ــر درب ــگار مه خبرن
در زمینــه جمــع آوری و ســاماندهی معتــادان 
متجاهــر، گفــت: در ۷ مــاه گذشــته کــه مدیریــت 
و ســاماندهی معتــادان متجاهــر کــه بــه راحتــی 
مــواد در اختیارشــان قــرار دارد و اعتیــادی عمیــق 
ــده ســازمان بهزیســتی، گذاشــته  ــر عه ــد، ب دارن
شــده اســت و متولــی اصلــی بحــث اعتیــاد کــه 
ســتاددمبارزه بــا موادمخــدر اســت از اقدامــات و 
ــراز  ــتی اب ــای بهزیس ــودن فعالیت ه ــش ب اثربخ

رضایــت کــرده اســت. 
قــوه قضاییــه و معاونــت اجتماعــی و پیشــگیری 
از وقــوع جــرم قــوه قضاییــه هــم در ایــن مســیر 
ــا در  ــزود: م ــد. وی اف ــای کار بهزیســتی بوده ان پ
ــدار را  ــان م ــوی دادگاه درم ــث الگ ــتان بح ۶ اس
راه انــدازی کردیــم یعنــی معتــاد متجاهــر دیگــر 

مجــرم نیســت. 
ــاه،  ــفند  م ــتی در اس ــه داد: بهزیس ــی، ادام بند پ
تقریبــًا در ۱۱ اســتانی کــه معتادیــن متجاهــر زیاد 
ــتانداران  ــور و اس ــکاری وزارت کش ــا هم ــد ب بودن
ــه  ــرد ک ــع آوری ک ــاد را جم ــزار معت ــًا ۱۱ ه تقریب

ایــن آمــار فقــط در تهــران ۴ هــزار نفــر بــود کــه 
ــع آوری و ســاماندهی شــدند. همگــی جم

ظرفیتکمپهاینگهداری
ازمعتادان

از  نگهــداری  دربــاره ظرفیــت کمپ هــای  وی 
ــا  ــش ظرفیت ه ــت: در بحــث افزای ــادان، گف معت
در  اســت.  شــده  انجــام  خوبــی  اقدامــات 
ظرفیــت  کــه  مــا  اخــوان  مرکــز  کمپ هــا 
نگهــداری ۵۰۰ معتــاد را داشــت در حــال حاضــر 
در حــال بازســازی اســت.خود ســازمان برنامــه و 
ــرده  ــل ک بودجــه هزینه هــای بازســازی آن را تقب
اســت و پیــش بینــی مــا ایــن اســت کــه ظرفیت 
ان بعــد از بازســازی بــه ۱۰۰۰ نفــر افزایــش پیــدا 
ــر برســد.   ــه دو هــزار نف ــت آن ب ــد و ظرفی می کن

رئیــس ســازمان بهزیســتی، افــزود: هفتــه پیــش 
در تهــران یــک مرکــز نگهــداری و بهبــودی مــادر و 
ــم. جــدا از آن در  ــدازی کردی ــاد، راه ان ــودک اعتی ک
ــداری از  ــرای نگه ــی ب ــز تخصص ــک مرک ــران ی ته
ــدازی شــده اســت. وی  ــز راه ان ــاد نی کــودکان معت
گفــت: بهزیســتی تکمیل کننــده حلقــه جمــع آوری 
ــون  ــادان متجاهــر اســت و ایــن ســازمان اکن معت
چــه در بحــث کــودکان کار و چــه در بحــث اعتیــاد 
ریشــه ای کار انجــام می دهــد، اگــر تنهــا مثــل 
ــاد را  ــم داشــتیم فــرد معت کمپ هایــی کــه در قدی
یــک مــاه نگهــداری کنیــم و بعــد او را رهــا کنیــم 
طبــق آمــار فقــط ۵ درصــد از معتــادان واقعــًا پــاک 
می شــوند و ۹۵ درصــد دیگــر بــاز بــه چرخــه 

بر می گردنــد. اعتیــاد 
اشتغالمعتادان

بند پــی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر 
ــاالی ۶  ــه ب ــادان را ب ــداری از معت ــتی نگه بهزیس
ــا کارگاه  ــزود: در کمپ ه ــت، اف ــا داده اس ــاه ارتق م
آموزشــی فنــی و حرفــه ای راه انــدازی شــده و 
اشــتغال زایی و  خیریــه  مؤسســات  همــه   بــه 

بــا  رابطــه  در  اعــام کرده ایــم کــه می توانیــم 
بهبود یافتــه،  معتــادان  بــرای  اشــتغال زایی 

بدهیــم.  انجــام  را  الزم  حمایت هــای 
وی بــا اشــاره بــه طــرح پرداخــت وام ۱۵ میلیــون 
 تومانــی بــا کارمــزد ۴ درصــدی بــه معتــادان 
بهبود یافتــه و توانمنــد شــده، افــزود: خوشــبختانه 

نیت هــای  کــه  افــرادی  مــا  جامعــه   در 
خیرخواهانه دارند، کم نیستند. 

رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور همچنیــن 
دربــاره مســکن معتــادان، گفــت: در بحــث مســکن 
بــه شــرطی کــه پــاک بــودن معتــادان تــرک کــرده، 
 تــداوم داشــته باشــد، آن هــا را مــورد حمایــت

قــرار می دهیــم. بندپــی افــزود: معتقــدم کــه 
صــرف جمــع آوری، مشــکلی را حــل نمی کنــد. 
ــا  ــان ب ــه درم ــه پیشــگیری و حلق ــن حلق ــد ای بای
کیفیــت بــاال و حلقــه توانمندســازی معتــادان 
و اجتماع پذیــر کــردن آن هــا، فعــال بشــود تــا 
ــه  ــر ب ــه دیگ ــود ک ــری ش ــا جلوگی ــزش آن ه از لغ
ســمت اعتیــاد بــر نگردنــد. یــک معتــاد متجاهــر 
بایــد توانمنــد بشــود تــا دیگــر بــه ســمت اعتیــاد 
نــرود، ســم زدایی یــک هفتــه طــول می کشــد امــا 
بــه محــض بیــرون آمــدن فــرد معتــاد از کمــپ بــا 
ــاد می شــود.  ــار اعتی ــار دیگــر گرفت ــارف ب ــک تع ی
ــیب های  ــار آس ــن آم ــاره آخری ــن در ب وی همچنی
مهم تریــن  گفــت:  کشــور،  در  اجتماعــی 

ــاق،  ــاد، ط ــور اعتی ــی در کش ــیب های اجتماع آس
ــی  ــد اخاق ــودکان کار و مفاس ــینی و ک حاشیه نش
اســت کــه این هــا جــزو پنــج اولویــت کاری 
ــا  ــه ب ــی در رابط ــده اند. منته ــام ش ــتی اع بهزیس
طــاق چنــد کار از چنــد محــور در ســطح کشــور در 

ــت. ــام اس ــال انج ح
ــی از  ــه داد: یک ــتی، ادام ــازمان بهزیس ــس س رئی
کارهــای مشــارکتی بهزیســتی در امــر کاهــش 
میــزان طــاق راه انــدازی ســامانه ثبــت الکترونیکی 

طــاق اســت. 
در ایــن روش دیگــر فــرد بــه دادگاه مراجعــه 
بــا  بهزیســتی  ســازمان  را  ایــن کار  نمی کنــد 
همــکاری معاونــت پیشــگیری از وقــوع جــرم 
ــًا  ــه در مشــهد شــروع کرده ایم و تقریب ــوه قضایی ق
ــهد، ۸  ــرای آن در مش ــال از اج ــک س ــدت ی در م
درصــد کاهــش میــزان طــاق را مشــاهده کردیــم. 
یــزد  اســتان  در  تصریح کــرد:  همچنیــن  وی 
ــم و  ــار کردی ــش از ازدواج را اجب ــای پی آموزش ه

اثربخــش بــودن کار مشــاهده شــد.

رئیسسازمانبهزیستیکشور:

معتادمتجاهردیگرمجرمنیست

،،
 در بحث مســکن به شــرطی که پاک 
تــداوم  تــرک کــرده،  بــودن معتــادان 
 داشــته باشــد، آن هــا را مــورد حمایــت

قرار می دهیم

 قاتــل ۴۰ ســاله ای کــه در پــی ارتبــاط بــا یــک زن 
خیانت پیشــه، همســر او را بــه قتــل رســانده و جســدش 
را درون چــاه فاضــاب انداختــه بــود، در حالــی پــرده از 
جنایــت هولنــاک خــود برداشــت کــه ۱۳ ســاعت، بــرای 

افشــای راز ایــن قتــل، تــاش شــد.
ــا در  ــت از آنج ــن جنای ــرای ای ــا، ماج ــزارش رکن ــه گ ب
ــه ســیزدهم  ــرار گرفــت ک دســتور کار پلیــس آگاهــی ق
ــرگان  ــری مه ــه کانت ــه ب ــا مراجع ــی ب ــرد جوان ــر، م مه
مشــهد از گــم شــدن بــرادر ۳۳ ســاله اش خبــر داد 
ــده  ــر عه ــد را ب ــی پرای ــه رانندگ ــی ک ــت: او در حال و گف
داشــت دیگــر بــه منــزل بازنگشــته اســت بــا توجــه بــه 
 اهمیــت موضــوع پرونــده بــه پلیــس آگاهــی خراســان
ــد  ــرهنگ کارآگاه »حمی ــتور س ــه دس ــد و ب ــاع ش ارج
ــار  ــره »فقدانی هــا« گفــت: حــدود چه رزمخــواه« در دای
روز اســت کــه بــرادرم از یکــی از شــهرهای مــرزی 
خراســان رضــوی بــه مشــهد بازگشــته اســت امــا 
ــدارد! در پــی اعــام ایــن  همســرش نیــز خبــری از او ن
گــزارش و بــه دســتور ســرهنگ رضــوی »رئیــس دایــره 
فقدانی هــا« تحقیقــات غیــر محســوس در این بــاره 
آغــاز و مشــخص شــد کــه حــدود ســاعت یــک بامــداد 
ــده،  ــرد گمش ــر م ــن همس ــا تلف ــی ب ــاس ناشناس تم
ــه  ــرد ک ــان ک ــا زن ۳۰ ســاله بی ــرار شــده اســت. ام برق
ــتباه  ــه اش ــی ب ــااًل کس ــد و احتم ــماره را نمی شناس ش
ــی  ــرنخ مهم ــوع س ــن موض ــت. ای ــه اس ــاس گرفت تم
شــد و احتمــال یــک جنایــت خانوادگــی قــوت گرفــت. 
ــا افشــای تمــاس مــرد ناشــناس آن هــم در ســاعات  ب
ــر یافــت و  ــده تغیی ــد رســیدگی پرون ــه بامــداد، رون اولی
بدیــن ترتیــب ســرهنگ کارآگاه محمدرضــا غامی ثانــی، 
ــا  »رئیــس اداره جنایــی پلیــس آگاهــی« دســتور داد ت
ایــن پرونــده در دایــره ویــژه قتــل عمــد بررســی شــود. 
این گونــه بــود کــه پرونــده بــه طــور دقیــق مطالعــه شــد 
و مراتــب احتمــال وقــوع جنایــت بــه اســتحضار قاضــی 
ــید.  ــد( رس ــل عم ــژه قت ــی وی ــی )قاض ــم میرزای کاظ
ــس  ــلطانیان )رئی ــدی س ــرهنگ مه ــد، س ــی بع دقایق
دایــره قتــل پلیــس آگاهــی( کــه تحقیقــات خــود را زیــر 
نظــر مســتقیم رئیــس آگاهــی و اســتفاده از تجربیــات 
ــه  ــود، ب ــرده ب ــاز ک ــی، آغ ــام قضای ــای مق و راهنمایی ه
ســرنخ هایی از یــک ســیم کارت مخفــی دســت یافــت، 
ایــن ســیم کارت مخفــی شــماره ای بــود کــه همســر مــرد 
گــم شــده بارهــا بــا شــماره ناشناســی کــه مدعــی بــود 
ــو  ــی گفت وگ ــه و دقایق ــاس گرفت ــد تم آن را نمی شناس

ــود. کــرده ب
بــا بــه دســت آمــدن ایــن اطاعــات بافاصلــه کارآگاهان 
بــا صــدور دســتوری از ســوی قاضــی میرزایــی، زن 
ــس آگاهــی  ــه پلی ــک خــط ناشــناس را ب جــوان و مال
ــوز مدعــی  ــه زن جــوان هن ــی ک ــد. در حال احضــار کردن
بــود بــا شــماره ناشــناس ارتباطــی نــدارد مالــک شــماره 
ــر  ــاق دیگ ــود در ات ــاله ب ــردی ۴۰ س ــه م ــناس ک ناش
بازجویــی، لــب بــه اعتــراف گشــود و پــرده از رابطــه غیــر 
ــی  ــا زن ۳۰ ســاله برداشــت. او در حال ــی خــود ب اخاق
ــدن اســناد  ــا دی ــود ب ــاده ب ــرزه افت ــه ل کــه دســتانش ب

ــا زن جــوان  ــل ب ــی قب و مــدارک موجــود گفــت: از مدت
ــت و  ــاف داش ــرش اخت ــا همس ــتم. او ب ــاط داش ارتب
مشــکاتش را بــا مــن در میــان می گذاشــت بــه طــوری 
کــه کینــه عمیقــی از همســر آن زن بــه دل گرفتــم! بــه 
همیــن دلیــل نقشــه قتــل او را بــا همدســتی همســرش 
ــردارم!  ــان ب ــی مناســب او را از می ــا در فرصت کشــیدم ت
ولــی  طــرح کردیــم  متفاوتــی  نقشــه های  چندبــار 
هیچکــدام از آن هــا اجرایــی نشــد تــا اینکــه روزی 
ــی  ــردم آن روز وقت ــرح ک ــری را ط ــه دیگ ــه ماهران نقش
زن جــوان بــه مــن خبــر داد کــه امشــب )شــب حادثــه( 
ــداری  ــرار اســت همســرش از شهرســتان بازگــردد مق ق
ــب  ــی مناس ــا در فرصت ــه او دادم ت ــواب آور ب ــرص خ ق
بــه شــوهرش بخورانــد و ســپس بــا مــن تمــاس بگیــرد.
ــن  ــا م ــی ب ــداد وقت ــک بام آن شــب حــدود ســاعت ی
تمــاس گرفــت، بافاصلــه بــه خانــه آن هــا رفتــم کــه در 

ــد. ــی می کردن ــا زندگ ــزل م ــایگی من همس
ــرد  ــاز ک ــاط را ب ــام دارد در حی ــه »س« ن ــوان ک زن ج
امــا احســاس کــردم شــوهرش هنــوز بــه خــواب 
عمیــق نرفتــه و هوشــیار اســت. ترســیدم بــا مــن 
بــه همیــن دلیــل پاهــا و دســت ها  درگیــر شــود 
ــر او را  ــتم و پیک ــال بس ــاب و ش ــا طن ــش را ب و دهان
ــه ای  ــه خان ــم و ب ــودش انداخت ــد خ ــی پرای روی صندل
ــردم.  ــداری می ک ــده نگه ــدادی پرن ــه در آن تع ــردم ک ب
ــرش  ــرا همس ــه چ ــرم ک ــراف بگی ــتم از او اعت می خواس
ــه  ــل خان ــه داخ ــاره او را ب ــی دوب ــد. ول ــت می کن را اذی
ــده  ــزل را خری ــردم. آن من ــت ب ــوار حکم ــی در بل ویای
بــودم تــا بعــد از انجــام یــک ســری تعمیــرات داخلــی 
بفروشــم. کســی آن جــا نبــود بــه همیــن دلیــل آمپــول 
ــان  ــر ج ــدم دیگ ــی دی ــردم و وقت ــق ک ــه او تزری ــوا ب ه
ــی  ــتم و در حال ــه گذاش ــدش را درون کیس ــدارد جس ن
ــز داخــل آن  ــوازم شــخصی و پــاک خــودرو را نی کــه ل
قــرار داده بــودم در چــاه فاضــاب حیــاط خانــه ویایــی 
ــوم  ــتگیر ش ــه دس ــل از آن ک ــه روز قب ــا س ــم ام انداخت
احســاس خطــر کــردم. چــون فهمیــدم کــه پلیــس مــرا 
ــه  ــری را ب ــل کارگ ــن دلی ــه همی ــرده اســت ب احضــار ک
ــام و  ــت ب ــاک پش ــا خ ــاه را ب ــل چ ــردم و داخ ــه ب خان
ــه  ــا فــردی ب دیگــر نخاله هــای ســاختمانی پــر کــردم ت
جســد دسترســی نداشــته باشــد. ســپس خــودرو پرایــد 
را بــه خانــه یکــی از آشــنایان بــردم و گفتــم ایــن خــودرو 
ــش  ــون پاک های ــم چ ــا آن را بفروش ــد ت ــت باش امان
ــده،  ــان پرون ــات متهم ــی اعتراف ــم شــده اســت. در پ گ
ــس  ــان پلی ــد کارآگاه ــح روز بع ــاعت ۹ صب ــدود س ح
ــار  ــلطانیان در کن ــرهنگ س ــتی س ــه سرپرس ــی ب آگاه
قاضــی ویــژه قتــل عمــد مشــهد، عــازم بلــوار حکمــت در 
منطقــه شــهرک مهــرگان شــدند تــا »ع« محــل انداختن 
جســد را نشــان بدهــد. باالخــره کیســه حــاوی جســد بــا 
ــارج شــد و ــاه خ ــه آتش نشــانان از چ ــی وقف ــاش ب  ت
دکتــر غروبــی بــا انجــام معاینــات مقدماتــی علــت مرگ 

را خفگــی اعــام کــرد.
بــا توجــه بــه اظهــارت ضــد و نقیــض متهمــان تحقیقــات 

در ایــن زمینــه همچنــان ادامــه دارد.

قاتلبیرحمپردهازرازجنایتبرداشت پدری پسر قاتلش را تحویل پلیس داد

جــوان ۳۹ ســاله ای کــه بــه خاطــر ســرقت مقــداری از 
شــیره ها و نگیــن انگشــترهایش، زن معتــادی را پــای 
بســاط اســتعمال مــواد مخــدر بــه قتــل رســانده بــود بــا 

صــدور رأی دادگاه بــه قصــاص نفــس محکــوم شــد.
بــه گــزارش مشــرق، ماجــرای آدم کشــی کریــم از آن جــا 
لــو  رفــت کــه ســاعت ۳۰: 2۰ شــب بیســت و چهــارم تیر 
ــری شــهید  ــه کانت ــه ب ــا مراجع ــردی ب ســال ۱۳۹۴، م

باهنــر مشــهد پــرده از راز یــک قتــل برداشــت.
ــه  ــادم ک ــر معت ــت: پس ــی گف ــوران انتظام ــه مام او ب
کریــم نــام دارد شــب گذشــته زن ناشناســی را بــه 
ــا  ــود ت ــزاع ب ــال ن ــا او در ح ــح ب ــزل آورده و از صب من
ــل متوجــه شــدیم پســرم آن زن  ــه دقایقــی قب ــن ک ای
ناشــناس را بــه قتــل رســانده اســت و هــم اکنــون قصــد 

ــرد.  ــزل بب ــرون از من ــه بی ــد او را ب دارد جس
در پــی اعــام ایــن خبــر بافاصلــه نیروهــای انتظامــی، 
عــازم محــل مذکــور در خیابــان حــر شــدند و جــوان ۳۹ 
ــد زن را  ــه جس ــد ک ــتگیر کردن ــی دس ــاله را در حال س
داخــل چندیــن کیســه و کارتــن میــوه قــرار داده بــود. بــا 
انتقــال متهــم بــه مقــر انتظامــی، تحقیقــات از »کریــم« 

آغــاز شــد. 
وی در همــان مراحــل اولیــه بازجویــی گفــت: ســاعات 
ــال  ــه دنب ــناس ب ــه آن زن ناش ــود ک ــداد ب ــه بام اولی

ــت. ــدر می گش ــواد مخ ــتعمال م ــرای اس ــی ب مکان
ــا در آن جــا مــوادش  ــم آوردم ت ــه منزل مــن هــم او را ب
را مصــرف کنــد ولــی وقتــی مــن هــم ســرگرم مصــرف 
مــواد شــدم در یــک لحظــه فهمیــدم کــه او مقــداری از 
ــن  ــواد م ــه م ــده اســت چــرا ک ــرا دزدی ــواد مخــدر م م
ــن  ــه همی ــود. ب ــم شــده ب ــی ک ــل توجه ــدار قاب ــه مق ب
دلیــل از او خواســتم تــا مــوادی را کــه ســرقت کــرده بــه 
مــن بازگردانــد امــا او ایــن موضــوع را انــکار می کــرد تــا 
ایــن کــه بــرای پــس گرفتــن مــواد مخــدر بــا او درگیــر 

شــدم.
پســر نوجوانــی کــه آن شــب شــاهد عینــی ایــن حادثــه 
تلــخ بــود نیــز بــه دســتور مقــام قضایــی بازداشــت شــد 

و مــورد بازجویــی قــرار گرفــت.
ایــن نوجــوان در اظهــارات خــود بــه پلیــس، گفــت: آن 
شــب وقتــی کریــم بــا آن زن کــه »کبــری« نــام داشــت 
درگیــر شــد بــا چــوب و میلــه آهنــی بــه ســر و بــدن او 
ضربــات متعــددی زد و بعــد هــم گلویــش را فشــار داد 

تــا ایــن کــه دیگــر آن زن بی حرکــت شــد!
در پــی اعترافــات صریــح متهــم دربــاره چگونگــی وقــوع 
جنایــت و همچنیــن بازســازی صحنــه قتــل، ایــن 
ــا صــدور کیفرخواســت در دادســرای  ــی ب ــده جنای پرون
عمومــی و انقــاب مشــهد بــه شــعبه پنجــم دادگاه 
ــط  ــد و توس ــوی ارسال ش ــان رض ــک خراس ــری ی کیف
ــرار  ــورد رســیدگی ق ــن شــعبه م ــه ای ــا تجرب قضــات ب

ــت.  گرف
ــت  ــه ریاس ــه ب ــات دادگاه ک ــل در جلس ــه قت ــم ب مته
قاضــی مجتبــی علیــزاده )قاضــی وقــت شــعبه پنجــم 
ــد  ــزار  ش ــده ای برگ ــی بن ــک( و قاض ــری ی دادگاه کیف
ضمــن اقــرار دوبــاره بــه قتــل زن جــوان گفــت: آن شــب 
ــدادی  ــم آن زن تع ــواد بودی ــی در حــال مصــرف م وقت
ــود ســرقت  ــه مــن ب ــق ب نگیــن انگشــتری را کــه متعل
و در لباس هایــش مخفــی کــرده بــود. بــه همیــن 
ــادی  ــواد زی ــه م ــی ک ــدم و در حال ــی ش ــل عصبان دلی
ــش را  ــپس گلوی ــودم، او را زدم و س ــرده ب ــرف ک مص
فشــار دادم تــا آن هــا را بازگردانــد ولــی او چنــد ســاعت 

بعــد فوت کــرد. 
متهــم ایــن پرونــده جنایــی در حالــی کــه از وقــوع ایــن 
حادثــه پشــیمان بــود، ادامــه داد: مــن قصــد کشــتن او 
را نداشــتم و تنهــا می خواســتم اموالــم را پــس بگیــرم. 
اظهــارات ایــن متهــم در حالــی صــورت می گرفــت کــه 
پزشــکی قانونــی نیــز جراحت هــا و صدمــات متعــددی 
ــت  ــا در نهای ــود ام ــرده ب ــه تأیید ک ــر مقتول را روی پیک
علــت اصلــی مــرگ آن زن ناشــناس را خفه گــی و 
عــوارض ناشــی از آن ذکر کــرد. در آخریــن جلســه 
ــه  ــده جنایــی، اگرچــه متهــم ب ــه ایــن پرون رســیدگی ب
ــوی زن  ــردن گل ــن فش ــات و همچنی ــردن ضرب وارد ک
جــوان، اقــرار کــرده بــود امــا بــاز هــم تــاش کــرد تــا بــه 

ــد.  ــکار کن ــوی او را ان نوعــی فشــردن گل
ــری  ــم دادگاه کیف ــعبه پنج ــات ش ــال قض ــن ح در عی
یــک خراســان رضــوی، پــس از شــنیدن آخریــن 
ــده،  ــات پرون ــه محتوی ــه ب ــا توج ــم و ب ــات مته دفاعی
ــن  ــی و همچنی ــات دادرس ــح وی در جلس ــرار صری اق
ــام وی را  ــال جســد، اته ــگام انتق ــوران هن ــزارش مام گ
محــرز دانســتند و او را بــه قصــاص نفــس و پرداخــت 
دیــه ســنگین بــه دلیــل وارد آوردن ضربــات غیرکشــنده 

ــد. ــوم کردن محک

کنش    وا

مدیرکلسالمتوتندرستی
  وزارتآموزشوپرورش

با توجه به مشکات بهداشتی و روانی ذبح دام و طیور 
در مدرسه که در محیط آموزشی و برای دانش آموزان 

پیش می آید، بارها گفته ایم که این موضوع مطلقًا 
ممنوع بوده و بار دیگر نیز یادآوری و تأکید می کنیم. 

دبیران مدارس موظف به رعایت این موضوع هستند و 
در صورت هر گونه تخطی باید پاسخگو باشند.

حسینولیخانی-کارشناسومحقق
گونههایغیربومیآبزی

معرفی گونه غیربومی »تیاپیای نیل« ریسک باالیی 
دارد و بدون توجه به ارزیابی ریسک زیست محیطی 
و اکولوژیک قابل قبول، قطعًا کشور را با تجربه تلخ 

دیگری در توسعه مخرب و ناپایدار مواجه خواهد 
کرد. توسعه پرورش ماهی تیاپیای نیل با تغییر 

مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست دوباره 
پررنگ شده است و خبرهای ضد و نقیضی از این 

سازمان درباره صدور مجوز پرورش این ماهی به 
گوش می رسد، در برخورد با توسعه پرورش این 

ماهی در کشور باید ابتدا تمامی ذینفعان و گروه های 
مرتبط شامل مجموعه شیات، سازمان ها و نهادهای 
نظارتی مانند محیط زیست، وزارت نیرو، دام پزشکی 

و پدافند غیرعامل، جامعه علمی و دانشگاهی، 
پرورش دهندگان ماهی و در نهایت مصرف کنندگان در 

نظر گرفته شود.

معاونپیشگیریازآسیبهایاجتماعی
سازمانبهزیستیکشور

نوجوانی، مرحله گذار مهمی است. در حال حاضر 
فضای مجازی، کیفیت تعامات اجتماعی را به 

شدت نازل کرده است. این فضا باعث شده رشد 
اجتماعی نوجوانان با اختال رو به رو شود. به همین 
دلیل نیازمند بستری هستیم که نوجوانان بتواند به 

خودباوری و رشد اجتماعی برسند. برای مثال، کمتر 
خود محور باشند، کار تیمی انجام دهند و احساس 
نکنند موجودات رها شده ای در جامعه هستند بلکه 

باید ترغیب شوند از ابتکارات و خاقیت هایشان برای 
افزایش سامت اجتماعی استفاده کنند.

رئیسدبیرخانهشورایملی
سالمندانکشور

فضای زندگی در برخی آسایشگاه های سالمندان به 
گونه ای است که امید به زندگی سالمند را کاهش 
می دهد، به طوری که فضای زندگی افراد بیمار و 

نزدیک به مرگ با فضای زندگی افرادی که فرصت  
زندگی بیشتری در اختیار دارند، یکسان است. کمک 

 به سیاست گذاری در حوزه سالمندی یکی از 
 مهم ترین وظایف شورای ملی سالمندان در کشور
 به شمار می آید، به طوری که دستگاه های مرتبط 
به امور سالمندی در کشور از طریق فعالیت های 

این شورا یک پارچه شده و در هماهنگی با یکدیگر 
مشغول به فعالیت شوند.
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امامحسین)ع(میفرمایند:
»اگرسهچیزنبود،آدمىسرشرادربرابرهیچ
چیزفرودمنىآورد؛تنگدستى،بیمارىومرگ«

   سبک زندگی
لزوم مدیریت مصرف

در حدیثــى آمــده اســت: اســحاق بــن عمــار از امــام 
ــد  ــن باش ــان داراى ده پیراه ــر انس ــید: »اگ ــم)ع( پرس کاظ

اســراف اســت؟« 
ــن خــود موجــب حفــظ  ــه و ای ــد: ن ــام در پاســخ فرمودن ام
ــاس  ــه لب ــت ک ــراف آن اس ــى اس ــت؛ ول ــاى اوس لباس ه
آبرومنــد )مهمانــى( خــود را در جاهــاى کثیــف )مثــا هنــگام 

ــى.« کار( بپوش
داشــتن  روایــت،  ایــن  در  شــد  ماحظــه  چنــان کــه 
لباس هــای متعــدد، خــود نوعــى رعایــت اعتــدال و اقتصــاد 
اســت؛ زیــرا پوشــیدن یــک لبــاس بــه طــور مــداوم باعــث 
کهنگــى و فرســودگى مى شــود و لباس هــاى متعــدد داراى 
ــظ  ــراى حف ــه ب ــى ک ــد لباس های دوام بیشــترى اســت. بای
ــتى  ــه درس ــت، ب ــراد اس ــى اف ــخصیت اجتماع ــرو و ش آب
نگهــدارى شــود و در هــر جــا نپوشــد تــا دوام بیشــترى پیــدا 

کنــد.
بدیــن ترتیــب از ایــن روایــت برداشــت مى شــود کــه اســراف 
ــت و  ــه درس ــود؛ بلک ــدود نمى ش ــى مح ــه کم ــه جنب ــا ب تنه

بهینــه مصــرف نکــردن نیــز از مصادیــق اســراف اســت. 
ــی  ــن کام نوران ــوان در ای ــر می ت ــن اوصــاف بهت ــا ای حــال ب
ــد: »هیــچ دارویــى  امــام کاظــم)ع( تأمــل کــرد کــه فرمودن
نیســت مگــر اینکــه دردى را تحریــک مى کنــد و هیــچ چیــز 
ــه  ــبت ب ــز نس ــت؛ ج ــاک نیس ــودمندتر از امس ــدن س در ب

ــاز دارد. ــه آن نی ــه ب ــزى ک چی
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دریچه

 برداشت پرتقال یک کیلو و ۳۵۰ گرمی در »تالش«!

 برداشت زعفران در طرق رود نطنز  - عکس: ایمنا

اهدای اثر استاد فرشچیان به موزه آستان قدس رضوی
عکس: باشگاه خبرنگاران 

  زن آمریکایی با مردی که چهره شوهر مرده اش به صورت این 
مرد پیوند زده شده بود، از نزدیک مالقات کرد.

هنری الئونای، پیرمرد ۹۰ساله پاریسی، از سال ۱۹۶۴ تاکنون 
به کار تعمیر عروسک اشتغال دارد. 

صدها نفر از مردم فیلیپین در »مانیل«، پایتخت این کشور، در 
تظاهراتی اعتراض خود را به سفر دونالد ترامپ، رئیس جمهور 

آمریکا، به کشورشان اعالم کردند. 

جدول سودوکو - شماره 112
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کاریکاتور -  نمره صفِر دیکته سعودی ها!

فارس

   سالم باشیم
 معجزه سبزیجات قرمزرنگ 

در مقابله با سرطان )2(
ــوده کــه در کاهــش  فلفــل قرمــز تنــد حــاوی کپسایســین ب
درد مؤثــر اســت؛ همچنیــن ایــن نــوع فلفــل ترکیبــات 
ــد  ضدســرطانی دارد و مصــرف یــک اونــس فلفــل قرمــز تن
ــوده و  ــن C ب ــه ویتامی ــدن ب ــاز ب ــوم نی ــده دوس تامین کنن
افــزون بــر ایــن منبــع خوبــی از منیزیــم، مــس و ویتامیــن

ــت. A اس
تربچــه غنــی از ویتامیــن C، فــوالت و پتاســیم اســت؛ 
همچنیــن فیبــر موجــود در آن، بــرای مــدت طوالنــی موجــب 
ــد. مصــرف تربچــه  می شــود کــه فــرد احســاس ســیری کن
منجــر بــه افزایــش باکتری هــای مفیــد روده بــرای ســامت 

ــود. ــوارش می ش ــتگاه گ دس
ــا  ــارزه ب ــوده و در مب ــل ب ــولفید آلی ــاوی س ــز ح ــاز قرم پی
اســت. مفیــد  بســیار  قلبــی  بیماری هــای  و  ســرطان 

ســبزی های خانــواده پیــاز سرشــار از مــواد شــیمیایی گیاهــی 
بــه منظــور تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن، کاهــش کلســترول 
و حمایــت از کبــد هســتند؛ همچنیــن مصــرف پیــاز بــه بهبــود 

ــد. ــک می کن ــا کم ــت  باکتری ه ــا حمای ــرد روده ب عملک
ــع  ــیدان و منب ــار از آنتی اکس ــبزیجات سرش ــره س ــدر در زم چغن
بــزرگ پتاســیم، فیبــر، فــوالت، ویتامیــن C و نیتــرات  قــرار دارد. 
تحقیقــات نشــان داده که ســبزیجات با ریشــه خاکــی در کاهش 

فشــار خــون و افزایــش اســتقامت نقــش مؤثــری دارنــد.

   ترفندهای خانه داری
نگهداری میوه و سبزیجات )3(

 نگهداری زردآلو
ــد  ــی مانن ــاه میوه های ــدت کوت ــرای م ــد ب ــر می خواهی اگ
زردآلــو، گابــی و آلــو را نگهــداری کنیــد، بهتــر اســت آن هــا 
را در کیســه پاســتیکی و در یخچــال بگذاریــد؛ امــا بــرای 
مــدت طوالنی تــر بهتــر اســت کــه آن هــا را در میــان کاغــذ 
یــا روزنامــه و در محیطــی خشــک، تاریــک و خنــک قــرار 

دهیــد.
 آخرین انتخاب، سبزیجات منجمد

ــتند؛  ــود هس ــاب موج ــن انتخ ــد آخری ــبزیجات منجم س
ــس  ــاعت پ ــد س ــا چن ــبزیجات ت ــن س ــه ای ــی ک از آنجای
ــاب  ــد، انتخ ــد می مانن ــال منجم ــرون آوردن از یخچ از بی
ــایر  ــی و س ــه، نخودفرنگ ــفناج، مارچوب ــالم تری از اس س
ســبزیجات هســتند کــه ممکــن اســت عمــر زیــادی 

ــند. ــته باش نداش
 نگهداری تربچه سفید

ــار در  ــل به ــه در فص ــز ک ــای قرم ــفید از گونه ه ــه س تربچ
تهیــه ســاالد اســتفاده می شــوند، تنــدی بیشــتری دارنــد؛ 
بنابرایــن اگــر بــه  دنبــال ســبزیجات تــازه و ســالم هســتید، 
روی تربچه هــای قرمــز خیلــی حســاب بــاز نکنیــد. بــرای 
ایــن کار، کافــی اســت قســمت ســبز را جــدا کنیــد و آن هــا 
را در یــک کیســه پاســتیکی و بــه  همــراه یــک دســتمال 

کاغــذی بــرای جــذب رطوبــت در یخچــال بگذاریــد.

 واقعیت های علمی 
درباره ماهی تیالپیا )2(

 مزایای مصرف تیالپیا
مغذى  ترکیبات  از  غنى بودن  دلیل  بــه  تیاپیا  ماهى  مصرف 
و  معدنى  مواد  غیراشباع،  چرب  اسیدهاى  ویتامین ها،  مانند 
ارگان هاى مختلفى مانند  و  سایر مواد مغذى توسط سازمان 
آمریکا  باردارى  انجمن  و  آمریکا  داروى  و  غذا  سازمان هاى 

ــت. ــده اس ــه ش به ویژه در زنان باردار توصی
 مهم ترین شاخصه تیالپیا

در ایــن زمینه نســرین مشــائی، اســتادیار پژوهشــی مؤسســه 
علــوم شــیاتی کشــور و رئیــس مرکــز تحقیقــات ملــی آبزیان 
آب هــای شــور، می گویــد: مهم ترین شاخصه های پرورشی 
ماهیان تیاپیا رشد سریع، مقاومت زیاد در برابر طیف وسیعی 
از شرایط زیست محیطی، نیاز غذایى کم، مقاومت زیاد در برابر 
دیگر  به  نسبت  انگلی  و  باکتریایی  ویروسی،  بیماری های 
ماهیان پرورشى معمولی، تراکــمپذیرى و بازار مصرف بسیار 

خوب در بیشــتر کشورهاى جهان و نیز ایران است.
ــه عنوان بزرگ ترین تولیدکننده تیاپیا در  ــه او آسیا ب ــه گفت ب
جهان تولید جهانى را بــه خود اختصاص داده است.چیــن 
بزرگ ترین تولیدکننده تیاپیاســت کــه ۵۰ درصد از کل تولید 
در این کشور حاصل مى  شــود. در دهه هاى اخیر پرورش تیاپیا 
در کشورهاى همسایه ایران از جمله عربستان، امارات متحده 
در حال  و  آغاز شده  نیز  عراق  و  روسیه  عربى، کویت، عمان، 

ــت. توسعه اس

   سالمت خانواده

بــاغ تجربــه ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان 
ــد  ــزار می کن ــالم را برگ ــذای س ــنواره غ ــنبه جش ــای دوش  روزه
و هــر هفتــه یــک نــوع غــذا بــرای شــرکت در مســابقه انتخــاب 
ــرکت  ــابقه ش ــن آن، در مس ــا پخت ــدان ب ــا عاقه من ــود ت می ش
کننــد و تعــداد زیــادی هــم بــه  عنــوان تماشــاچی حضــور 

می یابنــد.
دوشــنبه گذشــته، غــذای منتخــب بــاغ تجربــه آش رشــته بــود 
کــه بــا اســتقبال خوبــی روبــه رو شــد. البتــه تعــدادی هــم بودنــد 

کــه آش دیگــری بــه  جــز آش رشــته پختــه بودنــد.
ســحرناز عســکرپور، یکــی از اعضــای فعــال بــاغ تجربــه، دربــاره 
ــاغ تجربــه گفــت: برنامــه روزهــای  جشــنواره غــذای ســالم در ب
ــه بــه مســابقه اختصــاص داده  شــده و هــر  ــاغ تجرب دوشــنبه ب

ــرای مســابقه انتخــاب می شــود.  ــذا ب ــوع غ ــک ن ــه ی هفت
وی افــزود: حلــوا، شــیربرنج، حلیم شــیر، شــله زرد و... از جملــه 
ــود.  ــده ب ــاب ش ــل انتخ ــای قب ــه در هفته ه ــود ک ــی ب غذاهای
برنامــه این بــار بــه پخــت آش رشــته اختصــاص دارد و بــا توجــه 
ــر  ــرات برت ــه نف ــذا ب ــت در پخــت غ ــن و خاقی ــم، تزئی ــه طع ب

جایــزه داده می شــود. 
ــرکت کنندگان  ــداد ش ــاره تع ــه درب ــاغ تجرب ــال ب ــو فع ــن عض ای
گفــت: شــرکت کنندگان در برنامــه مــا تعــداد مشــخصی ندارنــد؛ 
ــی بعضــی  ــر شــرکت کننده حضــور داشــتند و حت گاه ۵۰-4۰ نف

مواقــع زیــر 1۰ نفــر هــم شــرکت کردنــد.
نــدا ایمانــی ۵۵ ســاله کــه بــه نظــر می رســید اطاعــات زیــادی 
ــاره  ــا اش ــه ب ــن برنام ــا دارد، در ای ــی و ارزش آن ه ــواد غذای از م
بــه معنــی غــذای ســالم تصریــح کــرد: تغذیــه ســالم بــه معنــی 
رعایــت دو اصــل تعــادل و تنــوع در برنامــه غذایــی روزانــه اســت؛ 
ــاز  ــورد نی ــواد م ــی از م ــر کاف ــی مصــرف مقادی ــه معن ــادل ب تع
بــرای حفــظ ســامت بــدن و تنــوع یعنــی مصــرف انــواع مختلف 
مــواد غذایــی کــه در 6 گــروه اصلــی غذایــی معرفــی می شــوند.

ــارک  ــه پ ــاده روی ب ــرای پی ــه ب ــاله ک ــدی 4۰ س ــه محم محبوب

آمــده بــود، گفــت: مــن اولیــن بــار اســت کــه بــرای پیــاده روی بــه 
اینجــا آمــدم و بــه  صــورت اتفاقــی متوجــه شــدم اینجــا مســابقه 

بهتریــن آش اســت. 
ــرح  ــابقه ط ــن مس ــرای ای ــک اج ــدون ش ــت: ب ــه گف او در ادام
جالبــی اســت و ســعی می کنــم در مســابقه هفتــه بعــد شــرکت 

کنــم.
مرضیــه جعفرلــو 6۰ ســاله نیــز یکــی دیگــر از شــهروندان 
ــود.  ــاده روی ب ــا ســرعت در حــال پی ــه ب ــود ک ارشــد شــهرمان ب
ــرد،  ــاده روی می ک ــان پی ــر اصفه ــاغ غدی ــه در ب ــور ک او همان ط
گفــت: مــن هفتــه ای چنــد روز بــرای پیــاده روی بــه بــاغ غدیــر 
ــژه  ــه به وی ــاغ تجرب ــای ب ــم در برنامه ه ــعی می کن ــم و س می آی

ــم. ــرکت کن ــد، ش ــور دارن ــا در آن حض ــه دکتره ــی ک روزهای
 گپی با شرکت کنندگان مسابقه

ــه ظــرف آش  ــود ک ــردی ب ــن ف ــی ۵۵ ســاله اولی خدیجــه محب
رشــته اش را روی میــز مســابقه گذاشــت. وی گفــت: اولیــن بــار 
اســت کــه در مســابقه پخــت غــذا شــرکت می کنــم و امیــدوارم 

موفــق شــوم. 
ــردم و  ــس ک ــش را خی ــل حبوبات ــزود: روز قب ــه اف وی در ادام
ــی  ــا وقت ــم ت ــدم و آش پخت ــد ش ــی زود بلن ــح خیل ــروز صب ام

ــد. ــی آورم، داغ باش ــا م اینج
خانــم همدانیــان 6۰ ســاله باتجربــه فراوان  شــرکت در مســابقات 
مختلــف پخــت غــذا گفــت: در مســابقات زیــادی شــرکت کــردم 
و هــر بــار هــم برنــده شــدم. امــروز هــم بــا پخــت آش مایــری 
در مســابقه شــرکت کــردم. البتــه نمی دانســتم بایــد آش رشــته 

بپــزم؛ فکــر کــرده بــودم هــر نــوع آشــی را می توانیــم بپزیــم. 
خانــم همدانیــان در ادامــه گفــت: گوشــت گوســاله ریش شــده، 
ــا  ــی، لوبی ــود، لوبیاچیت ــدم، نخ ــور گن ــدی، بلغ ــان حبه قن بادمج
قرمــز، کشــک، پیــاز داغ و نعنــاع داغ، مــواد  الزم آش مایــری 

هســتند.
ــا پخــت آش جــو شــرکت کننده  ــادری ۵8 ســاله هــم ب ــر ن منی

دیگــر مســابقه بــود کــه او هــم فکــر کــرده بــود هــر نــوع آشــی 
ــزد. ــد بپ را می توان

 خانــم نــادری هــم از 7 ســال پیــش عضــو بــاغ تجربــه اســت 
ــذا دارد و  ــت غ ــابقات پخ ــرکت در مس ــادی در ش ــه زی و تجرب

ــده شــده اســت.  ــار هــم برن ــن ب چندی
وی مــواد مــورد اســتفاده در آش جــو را جــو، نخــود، لوبیــا، 
عــدس، مــاش، ســبزی های معطــر، کشــک، پیــاز داغ و نعنــاع 

ــرد. ــوان ک داغ عن
خانــم بیژنــی هــم بــا آش ترخینــه در مســابقه شــرکت کــرد. او 
هــم ماننــد دوســتانش تجربــه شــرکت در چندیــن جشــنواره غذا 
ــاب  ــان و 3 مــدل جوجه کب ــا پخــت بری ــار ب ــد ب را داشــته و چن
برنــده شــده اســت. ایــن بانــوی اصفهانــی دربــاره مــواد 
ــه  ــه )از پخــت بلغــور در دوغ ب تشــکیل دهنده آش گفــت: ترخین
ــه کــرده و در گرمــای تیرمــاه  دســت می آیــد کــه در دســت گلول
خشــک می کننــد(، شــوید، گشــنیز، تــره، جعفــری، نخــود، 
لوبیــا، عــدس و دوغ تــرش از مــوادی اســت کــه در آش ترخینــه 

ــه کار مــی رود. ب
ــح  ــه از ۵ صب ــته ای ک ــا آش رش ــاله ب ــلطانی 48 س ــم س مری
ــرد.  ــرکت ک ــابقه ش ــود، در مس ــرده ب ــت آن ک ــه پخ ــروع ب ش

در  را  شــرکت  بــار  چندیــن  تجربــه  هــم  ســلطانی  خانــم 
ــون  ــی چ ــت غذاهای ــا پخ ــذا دارد و ب ــف غ ــنواره های مختل جش
حلیــم گنــدم، کیــک انــار، آش انــار و شــیرینی رتبــه اول را کســب 

ــت. ــرده اس ک
خانــم رضاُقلیــان هــم شــرکت کننده بعــدی بــا آش رشــته بــود؛ 
او هــم در چندیــن جشــنواره پخــت غــذا شــرکت کــرده و برنــده 

شــده بــود.
ــابقه  ــدم در مس ــا آش گن ــه ب ــود ک ــفیعی ب ــم ش ــر خان ــر آخ نف

ــرد.  ــرکت ک ش
وی گفــت: در آش گنــدم از گنــدم بلغــوری، ترخینــه، نخــود، لوبیــا 

و عــدس اســتفاده کــرده اســت.
برنامــه بــا تســت آش هــا توســط مربــی آشــپزی و شــیرینی پزی 
ــتفاده از  ــا اس ــازی ب ــه تفنگ س ــم ریحان ــرد. خان ــدا ک ــه پی ادام
ــر از  ــه نف ــه س ــت ب ــن و خاقی ــزه، تزئی ــم و م ــار طع ــه معی س

شــرکت کنندگان امتیــاز داد.
 نتیجه مسابقه پخت بهترین آش

ــده  ــرای انتخــاب برن طبــق معیارهــا و نمــره ای کــه کارشــناس ب
ــان از نظــر طعــم، مریــم ســلطانی از  ــم رضاُقلی ــرد، خان ــه کار ب ب
نظــر تزئیــن و خدیجــه محبــی از نظــر خاقیــت در پخــت آش به 

ــد. ــه دســت آوردن ــا ســوم را ب ترتیــب رتبه هــای اول ت
ــالم  ــای س ــی غذاه ــاعه و معرف ــدف اش ــا ه ــنواره ب ــن جش ای
و مناســب بــرای شــهروندان ارشــد برگــزار شــد. انتخــاب 
زیبایــی  و  مــزه  و  طعــم  پخــت  روش  غذایــی،  گروه هــای 
ظاهــری از ماک هــای ارزیابــی بــوده و بــر همیــن اســاس 
بهتریــن غذاهــا توســط کارشــناس تغذیــه انتخــاب و بــه برنــدگان 

ــد. ــدا ش ــزی اه جوای

 مسابقه پخت بهترین آش در جشنواره غذای سالم و 
تالش ستودنی بانوان اصفهانی


