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|صفحه 2

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از جلسه این کمیسیون با رئیس سازمان امور استخدامی و اداری دولت خبر داد

 براساس گفته »وحدتی« قرار است در 6 وزارتخانه تغییراتی ایجاد  شود که طی آن وزارت راه و شهرسازی به »راه و ترابری« 
و »مسکن و شهرسازی« تبدیل شده و امور شهرداری ها از وزارت کشور جدا و به زیرمجموعه وزارت مسکن و شهرسازی منتقل شود

کره  افشای جزئیات مذا
والیتی با سعد حریری

که  گفتند  حریری  آقای  گفت:  والیتی  علی اکبر 
امور  با بنده داشتند، گفته اند در  در مالقاتی که 
اصال  که  حالی   در  نکنید؛  دخالت  لبنان  داخلی 

چنین حرفی نزد...

 همه ایران به فکر
مردم کرمانشاه هستند

روحانی در بازدید از مناطق زلزله زده غرب کشور گفت: 
می خواهم به نمایندگی از همه مردم ایران، به مردم 
کرمانشاه تسلیت بگویم. همه ایران در کنار کرمانشاه 

حضور دارد و هیچ ایرانی نیست که به فکر...

اعالم شرایط پرداخت بدهی 
سپرده گذاران مؤسسات مالی 
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وزیر صنعت، معدن و تجارت:
 فوالد مبارکه، نماد واقعی 

ایجاد ارزش افزوده و تکمیل 
زنجیره  تولید است
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 رئیس بیمارستان صدوقی)ره( اصفهان 
در گفت وگو با کیمیای وطن مطرح کرد: 
استقرار بزرگ ترین بیمارستان 

صحرایی کشور در کرمانشاه
|صفحه 11

 مدیر کل اوقاف استان اصفهان خبر داد:
 راه اندازی نخستین 

پارک رایانه ای کشور در اصفهان
|صفحه 4

ایتالیا در خانه، ایران در جام جهانی
آنچه ایتالیا باید از ایران بیاموزد

|صفحه 9

|صفحه 12

|صفحه 10

 مسئول موزه هنرستان هنرهای زیبا
در گفت وگو با کیمیای وطن عنوان کرد: 
موزه هنرستان هنرهای زیبای 

اصفهان در انتظار کمک مسئوالن

کیپ عملیاتی  اعزام 14 ا
 آبفای استان اصفهان 

به منطقه زلزله زده غرب کشور

سرمقاله

مبانی فکری و ارزشی فرهنگ غرب و 
اسالم، وجه تمایز نوع مدیریت معنوی

»گندم از گندم بروید، جو ز جو «
چگونگی تعریف امروزی معنویت در شرق و غرب 
عمال پیش زمینه ورود به بحث مقایسه ای معنویت 
در اسالم و تفکرات غرب در این خصوص است. 

معنویت شرق یا معنویت آسیایی البته برای تمام 
مخدر  است؛  مخدر  نوع  یک  شرق،  کشورهای 

اجتماعی و تریاک توده هاست. 
معنویت شرق و آسیایی، توجیه گر ستم و عامل 
عقب ماندگی ملل شرق است. از آن طرف، آنچه 
را به نام معنویت مدرن در غرب می نامند، از قرن 
نوزدهم به این طرف و در صد و پنجاه سال اخیر 

مطرح شده  است...

علی رشیدپور
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(
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تغییر ساختار دولت قوت گرفت

صفحه 9

 اصالح سبوس گیری آرد 
در نانوایی های سنتی

در مراسم بزرگداشت روز ملی نان مطرح شد:

ک گهی مزایده امال آ
بانک صادرات اصفهان

رجوع به صفحه 6 و 7

مارجوری کوهن
استاد حقوق دانشکده توماس جفرسون

ــان بیشــتری  ــه مظنون ــا قصــد نداشــت ک ــاراک اوبام ــت ب دول
ــا  ــی آن ه ــکل غیرقانون ــه ش ــا ب ــتد؛ ام ــو بفرس ــه گوانتانام را ب
ــرار داد  ــه ق ــورد حمل ــا م ــر روش ه ــاد و دیگ ــیله پهب ــه وس را ب
ایــن حادثــه کشــته شــدند.  در  بســیاری  غیرنظامیــان  و 
ــتار  ــمار کش ــورِد ش ــاِل زدن رک ــز در ح ــپ نی ــت ترام ــاال دول ح

ــت. ــان اس غیرنظامی
ــکا،  ــوری 2016 آمری ــات ریاســت جمه ــن انتخاب در طــول کمپی
ــت ها  ــاه تروریس ــای بی گن ــتار خانواده ه ــپ از کش ــد ترام دونال
حمایــت کــرد. وی در این بــاره گفتــه بــود: »وقتــی ایــن 
ــان را  ــد خانواده هایش ــد، بای ــه دام می اندازی ــت ها را ب تروریس

ــید.«  هــم بکُش
ــر اینکــه کشــتار غیراخالقــی بی گناهــان  ایــن مســئله عــالوه ب
ــاس  ــر اس ــان ب ــوق غیرنظامی ــض حق ــود، نق ــوب می ش محس
ــو هــم بــه شــمار می آیــد. دولــت جــرج دبلیــو  کنوانســیون ژن
بــوش بــه شــکل غیرقانونــی مظنونــان بــه تروریســت را 

ــرد. ــکنجه ک ــت و ش بازداش
ــان بیشــتری  ــه مظنون ــا قصــد نداشــت ک ــاراک اوبام ــت ب دول
ــا  ــی آن ه ــکل غیرقانون ــه ش ــا ب ــتد؛ ام ــو بفرس ــه گوانتانام را ب
ــرار داد  ــه ق ــورد حمل ــا م ــر روش ه ــاد و دیگ ــیله پهب ــه وس را ب
ایــن حادثــه کشــته شــدند.  در  بســیاری  غیرنظامیــان  و 
ــتار  ــمار کش ــورِد ش ــاِل زدن رک ــز در ح ــپ نی ــت ترام ــاال دول ح

ــت. ــان اس غیرنظامی
در ســال 2013، دولــت اوبامــا مجموعــه ای از ملزومــات و 
مقــررات مربــوط بــه خــارج از منطقــه فعــال درگیــری را دربــاره 
کشــتارهای هدفمنــد تحــت عنــوان راهنمــای سیاســِی ریاســت 

جمهــوری اعــالم کــرد.
نیویــورک تایمــز در 21 ســپتامبر 2017 گــزارش داد کــه مشــاوران 
امنیــت ملــی ترامــپ قصــد دارنــد پیشــنهادهایی را بــه جــای 
ــا  ــن پیشــنهادها ب ــد. ای ــا اعــالم کنن ــررات اعالم شــده اوبام مق

ــوان اصــول، رویه هــا و اســتانداردها نامیــده شــد.  عن
تایمــز گــزارش داد دو مقــام دولتــی  اکتبــر 2017،  در 29 
ــا  ــاره کشــتن ی ــد کــه ترامــپ ایــن قواعــد جدیــد را درب گفته ان
ــرات  ــدون تغیی ــتی ب ــای ضدتروریس ــتگیری در عملیات ه دس

ــت. ــه اس ــی پذیرفت ــی و خاص اساس
ــام  ــه تم ــرد ک ــع ک ــدف وض ــن ه ــا ای ــون را ب ــن قان ــا ای اوبام
افــراد مســلح در مناطــق مظنــون و فعــال کشــته شــوند؛ ایــن 
در حالــی اســت کــه در بعضــی حمــالت کــه کشــتار جمعیــت 
ــا  ــه دقیق ــت ک ــخص نیس ــد، مش ــاق می افت ــادی در آن اتف زی
چــه افــرادی از قبیــل نظامــی یــا غیرنظامــی کشــته می شــوند. 
ــه شــیوه اوبامــا همیــن روش را ادامــه  ترامــپ نیــز احتمــاال ب

ــد داد. خواه
بــر اســاس پیشــنهادهای مشــاوران ترامــپ، برخــی تهدیــدات، 
تهدیــدات همیشــگی و دنبالــه دار بــرای افــراد آمریکایــی 
هســتند. هیــچ نشــانه ای وجــود نــدارد کــه نشــان دهــد قواعــد 

ــر داده باشــد. ــات را تغیی ــن الزام ــپ ای ــد ترام جدی
ــدن  ــته ش ــاره کش ــری درب ــیت کمت ــاال حساس ــا احتم  اوبام
اوبامــا  قواعــد  اســت.  داشــته  غیرآمریکایــی  شــهروندان 
همچنیــن ایــن اطمینــان را حاکــم کــرده کــه یــک تروریســت 
ــک  ــوع ی ــل از وق ــتی قب ــداف تروریس ــا اه ــده ی ــخص ش مش

ــود دارد.  ــه وج حمل
قــرار  هــدف  مــورد  را  محــدود  افــراد  جمعــی،  حمــالت 
تروریســت های  بــه  ترامــپ،  جدیــد  قواعــد  نمی دهنــد. 
شــاخص محــدود نمی شــود؛ بلکــه می توانــد شــامل ســربازان 
عــادی بــدون هیــچ نقــش رهبــری هــم باشــد. در دولــت باراک 
ــن ســطحِ  ــه در باالتری ــری و حمل ــه هدف گی ــم ب ــا تصمی اوبام
حکومــت انجــام می شــد و رئیس جمهــور حــرف نهایــی را 
دربــاره اینکــه چــه کســی بایــد مــورد حملــه قــرار بگیرد، مــی زد.

ــر اســاس قواعــد جدیــد ترامــپ، ایــن تصمیمــات نیــاز  امــا ب
بــه تأییــد مقامــات ارشــد دولتــی نــدارد و می توانــد بــه وســیله 
ــزارش  ــاِس گ ــر اس ــود. ب ــد ش ــه تأیی ــان زمین ــان هم فرمانده

تایمــز، مشــاوران ترامــپ معتقدنــد کــه ملزمــات قانــون اوبامــا 
کــه قطعیــت را بــرای یــک حملــه در نظــر گرفتــه، ممکــن اســت 
بــه کشــته شــدن یــا زخمــی شــدن نینجامــد و دولــت نیــز بــا 
ایــن موضــوع موافــق بــود؛ ولــی بــا وجــود ایــن قانــون، دولــت 
ــری را  ــق درگی ــارج از مناط ــان خ ــیاری از غیرنظامی ــا بس اوبام

کشــت.
بــه گــزارش »میــکا زنکــو«، از اندیشــکده شــورای روابــط 
خارجــی، حتــی پیــش از اینکــه قوانیــن ترامــپ تصویــب شــود، 
کشــتار بــه وســیله حمــالت پهبادهــا و دیگــر حمــالت در خــارج 
ــه ازای 5.4  ــته ب ــک کش ــر ی ــری، از ه ــال درگی ــق فع از مناط
روز در دولــت اوبامــا بــه یــک کشــته بــه ازای 1.25 روز در دوره 

ترامــپ افزایــش یافــت.
ترامــپ مجوزهــا بــه ســازمان ســیا و پنتاگــون را بــرای اســتفاده 
از پهبــاد افزایــش داد. وی همچنیــن قواعــد مربــوط بــه کشــتار 
هدفمنــد را در مناطــق وســیعی از یمــن و ســومالی بــه وســیله 
تعییــن ایــن مناطــق بــه عنــوان مناطــق فعــال درگیری تســهیل 

. کرد
بــر اســاس گــزارش ســازمان ایــروار -کــه یــک ســازمان 
غیردولتــی اســت کــه کشــتار غیرنظامیــان را از طریــق حمــالت 
ــت ترامــپ  ــارس دول ــاه م ــا در م ــد - تنه ــی رصــد می کن هوای

ــت.  ــوریه کش ــراق و س ــی را در ع ــزار غیرنظام ه
می تــوان ایــن انتظــار را داشــت کــه شــمار مــرگ غیرنظامیــان 
ــه او از  ــرور« ک ــه ت ــگ علی ــوان »جن ــا عن ــپ ب ــت ترام در دول
ــد.  ــد و افزایــش یاب ــدا کن ــرده، ادامــه پی ــه ارث ب پیشــینیان ب

ــوادث  ــس از ح ــرور را پ ــه ت ــگ علی ــوش جن ــه ب ــی ک از زمان
تروریســم  بــه  نســبت  آمریــکا  کــرد،  آغــاز  ســپتامبر   11
آســیب پذیرتر شــده و کشــتار غیرنظامیــان خشــم را نســبت بــه 

ایــاالت متحــده افزایــش داده اســت. 
مترجم: مریم فتاحی، فارس

http://www.informati onclearinghouse :منبع
info/48137.htm.

ترامپ در حال رکوردزدن کشتار غیرنظامیان
شماره جدید ماهنامه سراسری افق فردا منتشر شد...



کوتاه از سیاست
اعزام نمایندگان رهبر معظم 
انقالب برای بازدید از مناطق 

زلزله زده کرمانشاه
هیئــت اعزامــی بــه نمایندگــی از رهبــر معظــم انقالب 
ــه زده  اســالمی صبــح روز سه شــنبه وارد مناطــق زلزل

ــاه شد.  کرمانش
)نماینــده  معــزی  المســلمین  و  حجت االســالم 
ولــی فقیــه در هــالل احمــر( و حجت االســالم  و 
ــس  ــده مجل ــی )نماین ــدی عراق ــلمین محم  المس
ــی  ــت اعزام ــری در کرمانشــاه( در هیئ ــرگان رهب خب
ــا  ــد ت ــور دارن ــالب حض ــم انق ــر معظ ــب رهب از جان
ــات و  ــات نج ــی عملی ــان چگونگ ــک در جری از نزدی
ــد.  ــرار گیرن ــده ق ــارات واردش ــزان خس ــداد و می ام
ــان   ــه ای  در پای ــت هللا خامن ــرت آی ــدگان  حض نماین
مأموریــت  خــود گزارشــی  را از مناطــق  مــورد بازدیــد 
و مســائل  و مشــکالتی که  مــردم  بــا آن هــا در میــان  
ــالب  ــم انق ــر معظ ــتحضار رهب ــه  اس ــته اند، ب گذاش

ــد رســاند. اســالمی خواهن

 اسکان ضعیف 
زلزله زدگان کرمانشاه

احمــد صفــری، نماینــده مــردم کرمانشــاه در مجلس 
ــادر،  ــع چ ــت توزی ــت: وضعی ــالمی، گف ــورای اس ش
پتــو و مــواد غذایــی بیــن زلزلــه زدگان مناســب 
نیســت و ســازمان مدیریــت بحــران در این بــاره 
قــوی ظاهــر نشــده اســت. وی افــزود: همیــن 
کمــک قطره چکانــی هــم کــه انجــام می شــود، 
ــدک  ــات ان ــن امکان ــت و همی ــر آن نیس ــی ب نظارت
 نیــز بــه صــورت مناســب در بیــن زلزلــه زدگان توزیــع

نمی شود. 
در مجلــس شــورای  مــردم کرمانشــاه  نماینــده 
ــش  ــار داشــت: کار بســیج، ســپاه، ارت اســالمی اظه
ــه زدگان  ــه زلزل ــانی ب ــت در کمک رس و وزارت بهداش
ــک  ــه کم ــوان ب ــام ت ــا تم ــود و ب ــوب ب ــیار خ بس

زلزلــه زدگان شــتافتند.

کشف 1128 کانتینر کاالی 
قاچاق در بندرعباس

بــه دنبــال اقدامــات اطالعاتــی و عملیاتــی ســربازان 
اطالعــات  اداره کل  در  زمان)عــج(  امــام  گمنــام 
اســتان هرمــزگان و بــا هماهنگــی دســتگاه قضایــی، 
ــایی و  ــاق کاال شناس ــازمان یافته قاچ ــد س ــک بان ی
منهــدم شــد کــه ۲۳ نفــر از اعضــای آن دســتگیر و 

ــل داده شــدند.  ــی تحوی ــه مراجــع قضای ب
در تحقیقــات و بررســی های بــه عمــل آمــده تعــداد 
۱۱۲۸ کانتینــر شــامل لــوازم اداری، خانگــی، ورزشــی، 
ســاختمانی و هتلــداری طــی ســال های ۹۴ تــا 
اوایــل ۹۶ توســط ایــن عــده اثبــات شــده اســت. در 
ایــن تحقیقــات مشــخص شــد متهمــان بــا اســتفاده 
از اســناد مجعــول و اظهــار خــالف واقــع و همچنیــن 
تبانــی بــا برخــی از کارکنــان دســتگاه های مختلــف، 
ــزان کاال از  ــن می ــی ای ــروج غیرقانون ــه خ ــدام ب اق

ــد. ــرک کرده ان گم

گزارش تحقیق و تفحص از 
 »صندوق ذخیره فرهنگیان« 

نهایی شد
ــیون  ــه کمیس ــو هیئت رئیس ــلیمی، عض ــا س علیرض
آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای اســالمی، بــا 
اشــاره بــه جلســه کمیســیون متبــوع خــود گفــت: در 
ایــن جلســه طــرح ادغــام ســنجش های مختلــف در 

کشــور بررســی شــد. 
ــوی  ــرح از س ــن ط ــب ای ــا تصوی ــه داد: ب وی ادام
اعضــای کمیســیون مقــرر شــد تمامــی ســنجش ها 
در کشــور بــه صــورت متمرکــز از ســوی یــک مرکــز 

انجــام شــود.
عضــو هیئت رئیســه کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
ــن  ــدی ای ــتورکار بع ــه دس ــان اینک ــا بی ــس ب مجل
کمیســیون بررســی گــزارش تحقیــق و تفحــص 
ــرد:  ــه ک ــود، اضاف ــان ب ــره فرهنگی ــدوق ذخی از صن
ــی  ــدی نهای ــروز جمع بن ــه دی ــزارش در جلس ــن گ ای
ــار  ــن و ویرایــش در اختی ــرار شــد پــس از تدوی و ق
هیئت رئیســه مجلــس بــرای قرائــت در صحــن 

ــرد. ــرار گی ــان ق ــی پارلم علن

پاسخ ظریف به اعالم آمادگی 
کشورها برای کمک رسانی

ــف از  ــراز تأس ــن اب ــران ضم ــه ای ــور خارج ــر ام وزی
خســارات و تلفــات بــه بــار آمــده درپــی زلزلــه غــرب 
کشــور، از ابــراز همــدردی و آمادگــی کشــورهای 

ــرد.  ــکر ک ــانی تش ــرای امدادرس ــف ب مختل
نوشــت:  خــود  توئیتــر  در  ظریــف  محمدجــواد 
ــگان  ــه و جان باخت ــارات زلزل ــار خس ــر غمب »تصاوی
ــا  ــت. م ــده اس ــر ش ــراق( منتش ــاه )و ع در کرمانش
ــرای  ــی ب ــی جهان ــالم آمادگ ــدردی و اع ــراز هم از اب

متشــکریم.«  کمک رســانی 
ــع  ــا مناب ــم ب ــال می توانی ــت: »فع ــن نوش وی همچنی
خودمــان مدیریــت کنیــم. از تمام پیشــنهادهای کمک 

بســیار متشــکریم و بــه شــما اطــالع خواهیــم داد.«

 افشای نامه ای محرمانه؛ 
عربستان رسما دشمن ایران شد

روزنامــه االخبــار بــه ســند محرمانــه ای دســت یافته که 
 در آن وزیر خارجه عربســتان نامه ای شــامل پیشنهادها 
و مســائل مربــوط بــه طــرح آغــاز روابــط بــا اســرائیل را 

بــرای محمــد بن ســلمان فرســتاده اســت. 
روزنامــه االخبــار لبنــان بــه نقــل از منابــع آگاه 
ایــن ســند محرمانــه را کــه از ســوی وزارت خارجــه 

ــرد.  ــر ک ــده، منتش ــادر ش ــتان ص عربس
عــادل الجبیــر، وزیــر خارجــه عربســتان، ایــن ســند 
ــتان،  ــد عربس ــلمان، ولیعه ــن س ــد ب ــرای محم را ب
فرســتاده کــه شــامل خالصــه مســائل و پیشــنهادها 
دربــاره طــرح ایجــاد روابــط میــان عربســتان و 
اســرائیل بــا اســتناد بــه توافــق شــراکت اســتراتژیک 

ــا آمریکاســت. ب

سرمقاله
مبانی فکری و ارزشی فرهنگ غرب و 

اسالم، وجه تمایز نوع مدیریت معنوی
»گندم از گندم بروید، جو ز جو«

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

از آنجــا کــه معنویــت مســیحی دینــی مدت هاســت 
کــه ریشــه اش در غــرب زده شــده، یــک معنویــت 
ــرای  ــد؛ ب ــت کرده ان ــای آن درس ــه ج ــتی ب سکوالریس
اینکــه کارهــا را بــرای بشــر صنعتــی انجــام دهــد، 
ــی  ــوازم حقوق ــی و ل ــه ریشــه های عقالن ــدون اینکــه ب ب
ــرف  ــک ط ــت از ی ــه معنوی ــی رابط ــد؛ یعن ــه کنن آن توج
بــا عقالنیــت و از طــرف دیگــر بــا عدالــت قطــع و 
یــک معنویــت دروغیــن ســاختگی درســت شــده 
ــام  ــه ن ــت ب ــک صنع ــه ی ــت ب ــع معنوی ــت. درواق اس
صنعــت معنویــت تبدیــل شــده اســت و وظیفــه آن نیــز 
آرامــش دادن و تخدیــر اعصــاب کســانی اســت کــه دیگــر 
ــرای  ــد و معنایــی ب ــرای زندگــی کــردن ندارن توجیهــی ب
ــی  ــی و مفهوم ــان معن ــد و زندگی ش ــی نمی فهمن زندگ

ــدارد.  ن
طبعــا وقتــی مبنــای همــه امــور، عقــل تجربــی اســت، 
نمی تــوان نتیجــه ای معنــوی و غیرمــادی بــرای آن 
ــد،  ــفارش می دهن ــت را س ــروزه معنوی ــود. ام ــور ب متص

ــد.  ــفارش می دهن ــزا س ــه پیت ــور ک همان ط
ــدرن  ــت م ــوان معنوی ــا عن ــه ب ــرب ک ــج غ ــب رای مکت
می شــود  تعبیــر  آن  از  سکوالریســتی  معنویــت  یــا 
ــک طــرف  ــه از ی ــدی اســت ک ــی تک ُبع ــی معناگرای نوع
ریشــه های معرفتــی آن و از طــرف دیگــر ریشــه های 
کرده انــد؛  قطــع  را  آن  هستی شناســانه  و  وجــودی 
ــه  ــر ب ــری بش ــدید فط ــاز ش ــران نی ــرای جب ــپس ب س
ــن  ــای دروغی ــاختن معنویت ه ــه س ــروع ب ــت، ش معنوی
ــر  ــد ه ــت را همانن ــی معنوی ــد؛ یعن ــاختگی کرده ان و س

پدیــده مــادی دیگــری اختــراع کرده انــد. 
درواقــع معنویت گرایــی در غــرب برخــالف معنویــت 
ــت  ــده اس ــت مونتاژش ــک معنوی ــی، ی ــدی و انبیای توحی
کــه بایــد بــه صاحبــان و طرفــداران خــود، آرامــش دهــد؛ 
بــدون اینکــه از آن هــا عمــل بخواهــد، بــدون اینکــه 
ــدون  ــون و اخــالق و ارزش گــذاری داشــته باشــد و ب قان

ــد.  ــزی را بطلب ــده چی ــه از آن عقی اینک
ــدأ را  ــوم نیســت وقتــی روح و فطــرت و معــاد و مب معل
ــد  ــزی می خواهن ــه چی ــا چ ــه و ب ــد، چگون ــکار می کنن ان

بــه بشــریت آرامــش دهنــد.
در نقطــه مقابــل، معنویــت اســالمی یــک معنویــت 
ســمبلیک و فانتــزی نیســت. معنویتــی اســت کــه مراتب 
پایین تریــن  و  عادی  تریــن  در  و  دارد  پاییــن  و  بــاال 
ــت،  ــن معنوی رده هــای زندگــی مــردم حضــور دارد. در ای
عــارف حرفــه ای وجــود نــدارد. عرفــان یــک شــغل 
نیســت؛ بلکــه همــه چیــز بــه هــم مربــوط و یــک شــبکه 
ــه  ــی، جــدا از بقی ــم و موعظــه و قانون ــچ حک اســت. هی
ــک  ــت ی ــن معنوی ــت. ای ــی نیس ــارف دین ــکام و مع اح
ــی  ــن زندگ ــه در مت ــت؛ بلک ــر نیس ــزان از بش ــه آوی وزن
قــرار دارد؛ بنابرایــن قابــل سکوالریزه شــدن نیــز نیســت. 

)۱۳۸۹ )موســوی، 
 درواقــع در فرهنــگ اســالمی این طــور نیســت کــه 
ــی  ــت و بخش ــادی اس ــان م ــی از زندگی ت ــد بخش بگوین
دیگــر معنــوی؛ بلکــه همــه ابعــاد زندگــی اعــم از ازدواج، 
کار، درس و تفریــح ـ اگــر بــا معنــای اصلــی زندگــی کــه 
ــوی  ــد معن ــره بخــورد ـ همگــی می توان ــد، گ ــا آورده ان انبی

باشــد.
در معنویــت اســالمی انســان، موجودی دوســاحتی اســت 
ــای  ــم دارای نیازه ــادی و ه ــای م ــم دارای نیازه ــه ه ک
معنــوی اســت. بــر ایــن اســاس، معنویــت پاســخی بــه 
نیازهــای معنــوی انســان اســت؛ چیــزی کــه در فرهنــگ 
ــادی آن  ــد م ــط ُبع ــرب، فق ــی غ ــل تجرب ــر عق ــی ب مبتن
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. )بابائــی طالتپــه، ۱۳۹0( 
در ادامــه بــه صــورت مقایســه ای، مبانــی فکــری و 

ــه شــده اســت.  ارزشــی فرهنــگ غــرب و اســالم ارائ
ــادی و  ــی انســان موجــودی م ــگ غرب ــای فرهن ــر مبن ب

ــی اســت.  دنیای
بــر مبنــای فرهنــگ اســالمی انســان موجــودی  اخــروی 

اســت.
در فرهنــگ غربــی ســعادت و بدبختــی فقــط مربــوط بــه 

دنیاست. 
در فرهنــگ اســالمی انســان مراحــل مختلفــی در زندگــی 
دارد و خوشــبختی در هــر مرحلــه بــه کیفیــت زندگــی در 

ــل برمی گــردد. ــه قب مرحل
در فرهنــگ غربــی مدیریــت بــر مبنــای هــدف و نتیجــه 

 مــادی اســت.
در فرهنــگ اســالمی مدیریــت بــر مبنــای هــدف و 

نتیجــه مــادی و معنــوی اســت.
)بــرای  برنامه ریــزی کوتاه مــدت  غربــی  فرهنــگ  در 

دنیا( وجود دارد. 
ــا در  ــدت )دنی ــزی بلندم ــالمی برنامه ری ــگ اس در فرهن

ــود دارد. راســتای آخــرت(  وج
طبیعــی  نیازهــای  بــه  توجــه  غربــی  فرهنــگ  در 

است. 
در فرهنــگ اســالمی توجــه بــه تمایــالت معنــوی و 

نیازهــای طبیعــی اســت.
در فرهنــگ غربــی پایبنــدی بــه ارزش هــای نســبی 

اخالقــی اســت.
ــق  ــای مطل ــه ارزش ه ــدی ب ــالمی پایبن ــگ اس در فرهن

ــت. ــی اس اخالق
بــر اســاس ایــن مبانــی نــوع نــگاه و دیــدگاه بــه 
ــز  ــم متمای ــالم از ه ــرب و اس ــوی در غ ــت معن مدیری
و  ترویــج  دنبــال  بــه  اگــر  بنابرایــن  می گــردد؛ 
جامعــه  ســطح  در  معنــوی  مدیریــت  پیاده ســازی 
در  چشم بســته  نبایــد  هســتیم،  ســازمان هایمان  و 
ــا کمــال  ــار آییــم؛ البتــه ب دام حلقــه باطــل غــرب گرفت
ــار غــرب  ــدون تامــل در آث ــه لطــف ترجمــه ب تأســف  ب
ــت  ــیفته مدیری ــه ش ــار، بلک ــا گرفت ــدودی نه تنه ــا ح ت
ــگاه  ــا یــک ن ــذا بایــد ب معنــوی غــرب هــم شــده ایم؛ ل
ــم و  ــرار دهی ــر ق ــد نظ ــودی را م ــی خ ــی مبان اصالح
ــی را  ــن مبان ــا ای ــازگار ب ــوی س ــت معن ــبک مدیری س
ــت  ــیوه مدیری ــن ش ــم. ای ــازی کنی ــی و پیاده س طراح
معنــوی دارای اصــول مختــص بــه خــود اســت کــه در 

ــد. ــد ش ــه خواه ــه آن پرداخت ــدی ب ــته بع نوش

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

حجت االســالم حســن روحانــی، رئیــس 
جریــان  در  ایــران،  اســالمی   جمهــوری 
ســفر بــه اســتان کرمانشــاه بــا حضــور 
از مناطــق  در شهرســتان ســرپل ذهــاب 
ــا  ــد و ب ــتان بازدی ــن شهرس ــه زده در ای زلزل
مــردم ایــن منطقــه دیــدار و گفت وگــو کــرد. 
ــه  ــور ب ــد و ســخنان رئیس جمه شــرح بازدی

شــرح ذیــل اســت:
رئیس جمهــور بــا آســیب دیدگان و مــردم 
ذهــاب  ســرپل  شهرســتان  در  زلزلــه زده 
ــا  ــنیدن صحبت ه ــن ش ــرد و ضم ــدار ک دی
ــاره  ــا را درب ــرات آن ه ــان، نظ و درددل هایش
نحــوه امدادرســانی ها، کمبودهــا و مشــکالت 
موجــود جویــا شــد و دســتورات الزم را بــرای 
ــردم  ــع مشــکالت م ــران کاســتی ها و رف جب

ــه داد.  ــئوالن مربوط ــه مس ب
ــور در  ــور رئیس جمه ــه از حض ــم ک ــردم ه م
ــد  ــه زده کرمانشــاه خرســند بودن مناطــق زلزل
و ایــن حضــور را مایــه تســکین دردهایشــان 
خواســته های  و  مشــکالت  می دانســتند، 
خــود را بــا دکتــر روحانــی در میان گذاشــتند.

حســن روحانــی در جمــع مــردم ســرپل 
اســتان  مــردم  از  قدردانــی  بــا  ذهــاب 
کرمانشــاه و سراســر ایــران کــه در ایــن 
حادثــه همچــون همیشــه در کنــار هــم 
بــوده و بــه یــاری یکدیگــر پرداختنــد، اظهــار 
تالش هــای  از  همچنیــن  بایــد  داشــت: 
ــلح  ــای مس ــان و نیروه ــای امدادرس نیروه
ــه زلزلــه زدگان  بــرای کمــک و امدادرســانی ب
قدردانــی کــرد. دولــت همــه امکانــات خــود 
ــردم  ــکالت م ــریع مش ــش س ــرای کاه را ب

ــت.  ــرده اس ــیج ک بس

روحانــی بــا اشــاره بــه نیــاز مــردم به چــادر و 
امکانــات زندگــی موقــت در مناطــق زلزلــه زده 
گفــت: ســتاد بحــران در کرمانشــاه تشــکیل 
و بودجــه الزم بــرای بازســازی و جبــران 
ــاص  ــردم اختص ــه م ــده ب ــارات واردش خس

داده خواهــد شــد. 
رئیس جمهــور تصریــح کــرد: بنیــاد مســکن 
انقــالب اســالمی تمــام تــوان خــود را بــرای 
بازســازی منــازل مــردم بــه کار خواهــد 
ــز  ــئول نی ــتگاه های مس ــه دس ــت و هم بس

ــرد. ــد ک ــاد کمــک خواهن ــن بنی ــه ای ب
روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه حــوادث 
طبیعــی ماننــد زلزلــه، ســیل و طوفــان، 
آزمایــش الهــی بــرای بنــدگان در مســیر 
یــاری و کمــک بــه هم نوعــان اســت، افــزود: 
ــش  ــن آزمای ــد در ای ــالش می کن ــت ت دول
موفــق باشــد؛ کمــا اینکــه از ســاعت های 
اولیــه وقــوع ایــن حادثــه تــالش مــا بــر حــل 
ــتگاه ها و  ــه دس ــوده و هم ــردم ب ــکل م مش
ــده اند. ــیج ش ــتا بس ــن راس ــئوالن در ای مس

رئیس جمهــور بــا تأکیــد بــر اینکــه بــه 
ــران  ــانی و جب ــد امدادرس ــتمر رون ــور مس ط
ــری  ــه را پیگی ــن منطق ــردم ای ــارات م خس

خواهــد کــرد، ادامــه داد: بیمارســتان های 
معیــن  اســتان های  و  تهــران، کرمانشــاه 
ــه  ــوری ب ــی ف ــات درمان ــه خدم ــرای ارائ ب
ــتند.  ــیج هس ــه بس ــن حادث ــان ای مصدوم

روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن حادثــه 
بعضــی ســاختمان هایی کــه بــه صــورت 
ــر  ــده و از عم ــاخته ش ــی س ــی و دولت تعاون
می گــذرد،  زمــان کمــی  آن هــا  احــداث 
ــد اشــکاالت و  ــت: بای ــب شــده اند، گف تخری
کاســتی های موجــود در ســاخت ایــن بناهــا 
بررســی شــود و دولــت مطمئنــا این مســائل 

را دنبــال کــرده و مقصــران را شناســایی و بــه 
مــردم معرفــی خواهــد کــرد. 

ــردم  ــت م ــرد: دول ــد ک ــور تأکی رئیس جمه
ــادم  ــوان خ ــه عن ــا ب ــذارد و م ــا نمی گ را تنه

ــود.  ــم ب ــان خواهی ــردم در کنارت م
ــه روســتایی و  ــزار خان ــت: ۱۱ ه ــی گف روحان
ــه  ــن زلزل ــهری در ای ــه ش ــدود ۴۵00 خان ح
تخریــب شــده و نیــاز بــه ســاخت ۳0 هــزار 

ــم. ــد داری مســکن جدی
در  ایــران  اســالمی  جمهــوری  رئیــس 
ــع  ــاه در جم ــتان کرمانش ــه اس ــدو ورود ب ب
خبرنــگاران اظهــار کــرد: می خواهــم بــه 
ــه مــردم  ــران، ب نمایندگــی از همــه مــردم ای
ــران در  ــه ای ــم. هم کرمانشــاه تســلیت بگوی
ــار کرمانشــاه حضــور دارد و هیــچ ایرانــی  کن
نیســت کــه بــه فکر مــردم کرمانشــاه نباشــد. 
وی تاکیــد کــرد: مســئولیت اســکان بــا بنیــاد 
ــی و  ــات دولت ــه مقام ــت. هم ــکن اس مس
ــکن  ــاد مس ــه بنی ــد ب ــران بای ــی و خی نظام
کمــک کننــد و کار جداگانــه ای انجــام ندهند. 
ــازند و  ــود بس ــان را خ ــد خانه ش ــردم بای م
ــار  ــوض در اختی ــت وام بالع ــن راه دول در ای

ــت. ــد گذاش ــه زدگان خواه زلزل

روحانی در بازدید از مناطق زلزله زده غرب کشور:

 همه ایران به فکر
مردم کرمانشاه هستند

ادامه از صفحه اول

عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس از بررســی اصــالح و 
تغییــر ســاختار دولــت خبــر داد. 

ــس  ــی مجل ــیون اجتماع ــو کمیس ــی، عض ــد وحدت محم
شــورای اســالمی، بــا اشــاره بــه جلســه کمیســیون 
ــالح  ــوع اص ــه، موض ــت: در جلس ــار داش ــش، اظه متبوع
ــاری،  ــید انص ــور جمش ــا حض ــت ب ــاختار دول ــر س و تغیی
رئیــس ســازمان امــور اســتخدامی و اداری دولــت، بررســی 

شــد. 
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن جلســه آقــای انصــاری نظــرات 
خــود را دربــاره اصــالح ســاختار دولــت عنــوان کــرد، 
افــزود: بــر اســاس نظــر مســئوالن دولتــی در ۶ وزارتخانــه 
تغییراتــی ایجــاد می شــود کــه وزارت راه و شهرســازی بــه 
راه و ترابــری و مســکن و شهرســازی تبدیــل می شــود کــه 
ــور شــهرداری ها از وزارت کشــور جــدا  ــن اســاس ام ــر ای ب

ــل  ــازی منتق ــکن و شهرس ــه وزارت مس ــه زیرمجموع و ب
می شــود.

عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس ادامــه داد: همچنیــن 
 رفــاه از وزارت کار و تعــاون اجتماعــی منفــک می شــود 
و وزارت ورزش و جوانــان نیــز منتــزع می شــود؛ همچنیــن 
وزارت نیــرو باقــی می مانــد و وزارت آب، محیــط زیســت و 

منابــع طبیعــی نیــز تشــکیل می شــود. 
وحدتــی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس ایــن اصالحــات وزارت 
 صنعــت، معــدن و تجــارت بــه وزارت توســعه تجــارت 
و صنعــت و معــدن تبدیــل می شــود، گفــت: درنهایــت بــر 
اســاس ایــن تغییــرات قــرار اســت توســعه روســتایی بــه 
ــی  ــس از بررس ــود. پ ــل ش ــاورزی منتق ــاد کش وزارت جه
ــف  ــق و مخال ــدگان مواف ــی، نماین نظــرات مســئوالن دولت
اصــالح ســاختار دولــت نیــز نظــرات خــود را مطــرح کردنــد.

ــش  ــا پی ــن از هفته ه ــت: چی ــریعتی گف ــی ش عل
روابــط بانکــی خــودش را بــا مــا محــدود کــرده بود؛ 
به ویــژه بــا ســفر ترامــپ بــه ایــن کشــور، ایــن امــر 
ــای  ــزی، بانک ه ــا در مال ــه اســت؛ ام شــدت گرفت
ایــن کشــور از چنــد روز پیــش بــه برخــی بازرگانــان 
ــد کــه  ــالم کردن و حتــی دانشــجویان ایرانــی اع
ارائــه                   بانکــی  خدمــات  آن هــا  بــه  نمی تواننــد 

ــد.  کنن
از  ایــران،  بازرگانــی  اتــاق  علــی شــریعی، عضــو 
ســخت گیری های بانکــی و بسته شــدن حســاب های 
بانکــی ایرانیــان در بعضــی کشــورها خبــر داد و 
ــام  ــا گذشــت دو ســال از برج ــت: متأســفانه ب گف
ــی  ــان ایران ــرای بازرگان ــی ب ــکالت بانک ــوز مش هن
ــان  ــزرگ جه ــای ب ــتر بانک ه ــده و بیش ــل نش ح

حاضــر بــه قبــول ریســک تجــارت بــا ایــران 
نیستند. 

علــی شــریعتی ادامــه داد: روز دوشــنبه نیــز یکــی 
از محورهــای صحبــت  دیــدار بازرگانــان ایــران 
ــود  ــئله ب ــن مس ــی، ای ــره اروپای ــت 70 نف ــا هیئ ب
ــن دو طــرف حــل  ــوز مشــکالت بانکــی بی ــه هن ک
نشــده و ایــن مســئله ای اســت کــه هــم بازرگانــان 
ــودش  ــر خ ــا را درگی ــان م ــم بازرگان ــی و ه اروپای

ــرده اســت. ک
ــد روز  ــه در چن ــر شــاهد هســتیم ک  از طــرف دیگ
ــی در  ــان ایران ــی بازرگان ــاب های بانک ــر حس اخی
دوبــی، مالــزی و چیــن در حــال بسته شــدن 
اســت و امــروز نقــل و انتقــاالت بانکــی تبدیــل بــه 

ــت. ــده اس ــا ش ــل م ــن معض مهم تری

سیاسـت2

،،
مســئولیت اســکان بــا بنیــاد مســکن 
است. همه مقامات دولتی و نظامی 
و خیران باید به بنیاد مسکن کمک 
کننــد و کار جداگانــه ای انجام ندهند
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عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مــوارد مطرح شــده در 
ــزی  ــک مرک ــس بان ــا حضــور رئی ــن کمیســیون را ب جلســه ای
ــه و  ــیون برنام ــو کمیس ــی، عض ــد خدابخش ــرد. محم ــان ک بی
ــی هللا  ــت: ول ــیون گف ــن کمیس ــه ای ــریح جلس ــه، در تش بودج
ــنبه  ــح سه ش ــه صب ــزی در جلس ــک مرک ــس بان ــیف، رئی س

ــت.  ــور یاف ــه حض ــه و بودج ــیون برنام کمیس
وی ادامــه داد: رئیــس بانــک مرکــزی دربــاره نحــوه پرداخــت 
ــتگان  ــاری فرش ــی و اعتب ــه مال ــپرده گذاران موسس ــی س بده
ــا ۲00  ــا تصمیــم ســران قــوا قــرار اســت بدهــی ت گفــت کــه ب
میلیــون بــه همــه ســپرده گذاران پرداخــت شــود و االن هــم در 

شــرف انجــام شــدن اســت. 
ــا  ــه بن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــه و بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
ــک مرکــزی ۱0 درصــد از ســپرده های  ــارات رئیــس بان ــه اظه ب
ســپرده گذاران هــم کــه قبــال کســر شــده بــود، در حــال پرداخــت 
ــاری  ــوط اعتب ــم از خط ــت ه ــع پرداخ ــه داد: مناب ــت، ادام اس
امــالک شناسایی شــده  پشــتوانه  بــه  و  می شــود  تامیــن 

ــد شــد. موسســه فرشــتگان پرداخــت خواه
خدابخشــی افــزود: ســیف در ایــن نشســت همچنیــن تأکیــد 
کــرد کــه کاســپین مجــوزدار بــه هیــچ  شــخصی بدهــکار نبــوده و 
االن هــم نیســت و مشــکل تعاونی هایــی هــم کــه در کاســپین 

ادغــام شــده اند، در حــال حــل شــدن اســت.  
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه بــا اشــاره بــه اظهارات ســیف 
ــن تکلیــف بدهــی ســپرده گذاران موسســه  ــاره نحــوه تعیی درب
ــت: موسســه  ــان توســعه )وحــدت( گف ــاری آرم ــی و اعتب مال
مالــی و اعتبــاری آرمــان توســعه )وحــدت( بــا موسســه ملــل 
ــون  ــغ ۳ میلی ــا مبل ــپرده گذاران ت ــکل س ــده و مش ــام ش ادغ
ــپرده گذاران آن  ــد س ــادل 77 درص ــان مع ــه تعدادش ــان ک توم

ــت. ــده اس ــل ش ــود، ح ــه می ش موسس
ــی  ــت بده ــده دار پرداخ ــده عه ــک آین ــه بان ــان اینک ــا بی وی ب
ســپرده  گذاران افضــل تــوس شــده، تصریــح کــرد: بــرای حــل 
مشــکل ســپرده گذاران ســپرده های تــا مبلــغ ۱00 میلیــون 
ــوس  تومــان موسســات آرمــان توســعه )وحــدت( و افضــل ت
قــرار اســت روز چهارشــنبه مجــوز گرفتــه شــود و هفتــه آینــده 
ــل  ــرای ح ــه داد: ب ــی ادام ــود. خدابخش ــاز ش ــا آغ پرداخت ه
مشــکل ســپرده گذاران ســپرده های بیشــتر از ۱00 میلیــون 
ــوس  تومــان مؤسســات آرمــان توســعه )وحــدت( و افضــل ت

ــان پرداخــت شــود.  ــه آن ــون ب ــرار اســت ۱00 میلی ق
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه خاطرنشــان کــرد: طبــق گفتــه 
ــون  ــا ۲00 میلی ــج ت ــپرده  گذاران ثامن الحج ــی س ــیف، بده س
تومــان هــم تعییــن تکلیــف شــده و در حــال پرداخــت اســت.

امیــر ســرتیپ امیــر حاتمــی، وزیــر دفــاع، در چهاردهمیــن 
ــان  ــا بی ــاع ب ــت وزارت دف ــتاندارد و کیفی ــورای اس ــه ش جلس
اینکــه در حــوزه کیفیــت و اســتاندارد نیــاز بــه تــالش بیشــتری 
داریــم، اظهــار داشــت: نیروهــای مســلح بایــد بتواننــد بــا توجــه 
ــه  را  ــم محول ــای مه ــه، مأموریت ه ــور و منطق ــرایط کش ــه ش ب
بــا محصــوالت و دســتاوردهای دفاعــی  باکیفیــت و اســتاندارد 
بــه انجــام برســانند. وی حفــظ حــدود و ثغــور میهــن اســالمی، 
ــور  ــتقالل کش ــالمی، اس ــالب اس ــنگ انق ــتاوردهای گران س دس
ــم  ــای مه ــوری اســالمی را از مأموریت ه ــدس جمه ــام مق و نظ
ــریع  ــیار س ــوالت بس ــزود:  تح ــت و اف ــلح دانس ــای مس نیروه
ــای  ــت نیروه ــیت ماموری ــر حساس ــیا ب ــرب آس ــه غ در منطق
ــه  ــا هدایت هــای حکیمان مســلح افــزوده و  نیروهــای مســلح ب
مقــام معظــم فرمانــده کل قــوا  بــرای انجــام ایــن مهــم، توقــع 
ــد. پشــتیبانی خــوب و مؤثــری را از مجموعــه وزارت دفــاع دارن

وی گفــت: ســازمان توانمنــد، همــواره  هوشــمند و بصیــر اســت و 
تمــام برنامه هــا و فعالیت هــای خــود را در مســیر تحقــق اهــدف 

ــرار  می دهــد. ق
امیــر حاتمــی تأکیــد کــرد:  استانداردســازی، یکــی از اولویت هــای 
مهــم وزارت دفــاع در برنامــه چهــار ســاله اســت کــه بــه حضــور 
مقــام معظــم رهبــری )مــد ظلــه العالــی(، رئیس جمهــور 

 محتــرم و مجلــس شــورای اســالمی تقدیــم شــده اســت. 
ــه اهمیــت  توســعه استانداردســازی در  ــا اشــاره ب وزیــر دفــاع ب
ــاع  ــازی را در وزارت دف ــطح استانداردس ــزود:  س ــاع اف وزارت دف
ــی توســعه  ــه ســطح برون ســازمانی و مل  از ســطح ســازمانی ب
ــد بتوانیــم در راســتای  هوشمندســازی، ایــن  خواهیــم داد و بای

ــم. ــرار دهی برنامــه را در جهــت اهــدف مدنظــر ق
امیــر ســرتیپ حاتمــی بــا تشــریح اهمیــت استانداردســازی در 
وزارت دفــاع خاطرنشــان کــرد: »استانداردســازی«، یک تفاهمی 
 بیــن پشــتیبانی کننده و پشتیبانی شــونده یــا تولیدکننــده و 
بهره بــردار اســت  و بــر اســاس زیرســاخت ها، منابــع، مقــدورات 
و شــاخصه های نیروهــای مســلح، محصــول را تولیــد می کنیــم.

ــد  ــان اینکــه استانداردســازی محصــوالت بای ــا بی ــر دفــاع ب وزی
 مــورد توجــه جــدی مدیــران عامــل ســازمان های صنعتــی 
باشــد، اظهــار داشــت:  بحــث اســتانداردهای پژوهشــی نیــز بایــد 
در اولویــت قــرار گیــرد؛ زیــرا حاصــل کار پژوهش محــور  در یــک 

ــرد.  ــرار می گی ــد ق ــب اســتاندارد در چرخــه تولی قال
وی بــر اســتانداردکردن خدمــات و آمــوزش تأکیــد و تصریح کرد:  
ــود،  ــژه  ش ــه وی ــا توج ــن حوزه ه ــازی در ای ــه استانداردس ــر ب اگ
ان شــاءهللا نتایــج بســیار خوبــی در پشــتیبانی کامــل از نیروهــای 

مســلح حاصــل خواهــد شــد.

 تحوالت بسیار سریع در منطقه غرب آسیا 
بر حساسیت مأموریت نیروهای مسلح افزوده است

شرایط پرداخت بدهی سپرده گذاران مؤسسات مالی 
مشخص شد

 ترامپ در مسیر 
رکوردشکنی عجیب

نشــان  ترامــپ  پیام هــای  و  ســخنان  بررســی 
ادامــه  بــا همیــن ســرعت  اگــر  می دهــد کــه 
ــوری اش  ــان ســال اول ریاســت جمه ــا پای ــد، ت ده
می توانــد رکــورد دو هــزار ادعــای نادرســت یــا 

بشــکند.  را  گمراه کننــده 
بــه گــزارش واشنگتن پســت، تحلیــل ســخنان و 
ــکا و راســتی آزمایی  ــوری آمری ــای رئیس جمه پیام ه
روز  در ۳۶  ترامــپ  نشــان می دهــد کــه  آن هــا 
گذشــته بــه طــور متوســط، روزانــه ۹ ادعای نادرســت 

ــت. ــرده اس ــان ک ــده بی ــا گمراه کنن ی

 ماکرون برای بازگشت حریری 
به لبنان ضرب االجل تعیین کرد

منابــع فرانســوی می گوینــد کــه رئیس جمهــوری 
ایــن کشــور، ضرب االجلــی را بــرای بازگشــت 
ســعد حریــری، نخســت وزیر لبنــان، بــه بیــروت 

تعییــن کــرد. 
الیــزه ماکــرون،  از منبعــی در کاخ  بــه نقــل 
رئیس جمهــور فرانســه، ضرب االجلــی را تــا عصــر 
روز چهارشــنبه بــرای بازگشــت ســعد حریــری بــه 
ــه  ــا اســتعفای خــود را ب ــرد ت ــن ک ــروت تعیی بی
صــورت رســمی ارائــه کنــد یــا وظایــف خــود را در 

ــرد. ــر بگی ــت وزیری از س ــام نخس مق

عقب نشینی اقلیم کردستان
اقلیــم کردســتان عــراق در بیانیــه ای بــه تفســیر دادگاه 
عالــی فــدرال عــراق دربــاره مــاده یــک قانــون اساســی 
ایــن کشــور واکنــش نشــان داد و اعــالم کــرد کــه بــه 
ــن  ــدوار اســت ای ــذارد و امی ــرام می گ ــم احت ــن حک ای
ــر  ــاز گفت وگوهــای شــامل و فراگی ــه آغ موضــوع زمین
ــی  ــد؛ گفت وگوهای ــم کن ــل را فراه ــداد و اربی ــان بغ می
ــرای  ــود و اج ــات موج ــل اختالف ــل و فص ــه ح ــه ب ک
ــی  ــود.  دادگاه عال ــر ش ــی منج ــون اساس ــل قان کام
فــدرال عــراق تأکیــد کــرده اســت کــه هیچ گونــه 
مــاده ای در قانــون اساســی عــراق کــه بــه اقــوام عراقــی 

ــدارد. ــداد جــدا شــوند، وجــود ن اجــازه دهــد از بغ

 انتقاد تند امیر قطر از 
حکام کشورهای عربی

ــه  ــی ب ــورهای عرب ــوت از کش ــا دع ــر ب ــر قط امی
افزایــش نیافتــن تنــش در منطقــه و هشــدار 
دربــاره مخاطــرات آن، اعــالم کــرد کــه کشــورهای 
محاصره کننــده قطــر، خواســتار حــل بحــران 

ــتند.  نیس
در  محاصره کننــده  کشــورهای  گفــت:  تمیــم 
حمــالت بین المللــی خــود عجوالنــه رفتــار کردنــد 
ــاری  ــن گرفت ــروج از ای ــرای خ ــی ب ــچ طرح و هی
ــا کشــورهای بــزرگ، بهتــر از  ــد. رابطــه مــا ب ندارن

ــت. ــره اس ــل از محاص دوره قب

انگلیس، پوتین را به دخالت در 
انتخابات متهم کرد

بی ســابقه ترین  در  بریتانیــا  نخســت وزیر 
ــه  ــیه را ب ــت روس ــکو، دول ــه مس ــالت علی حم
ــم  ــی مته ــورهای غرب ــات کش ــه در انتخاب مداخل

ــرد.  ک
ــرای  ــالش ب ــا در ت ــه آن ه ــد ک ــی ش ــی مدع م
انتشــار اخبــار نادرســت بــه منظــور پاشــیدن بــذر 

ــتند.  ــرب هس ــالف در غ اخت
ــا  ــد بریتانی ــه هرچن ــزود ک ــن حــال وی اف ــا ای ب
بــه دنبــال مقابلــه تالفی جویانــه در برابــر روســیه 
ــد. ــع خــود حفاظــت می کن ــا از مناف نیســت، ام

بین الملل

علی اکبــر والیتــی، دبیــر کل مجمــع 
ــتی  ــالمی، در نشس ــداری اس ــی بی جهان
خبــری دربــاره اجــالس جهانــی محبــان 
تکفیری هــا  مســئله  و  بیــت  اهــل 
در ســالن رضــوان صداوســیما اظهــار 
داشــت: درگذشــت عــده ای از هموطنــان 
عزیــزم را در زلزلــه کرمانشــاه تســلیت 
ــات  ــو درج ــان عل ــرای آن ــم و ب می گویی
و  درخواســت  متعــال  خداونــد  از  را 
ــر و اجــر مســئلت  ــدگان صب ــرای بازمان  ب

داریم.
وی افــزود: اجــالس جهانــی محبــان 
ــم  ــا یک ــت و مســئله تکفیری ه ــل بی اه
و دوم آذرمــاه در تهــران برگــزار می شــود. 
بیــداری  جهانــی  مجمــع  کل  دبیــر 

واســطه  بــه  امــروز  اســالمی گفــت: 
ــا،  ــت دشــمنان اســالم آمریکایی ه دخال
در  آن هــا  عوامــل  و  صهیونیســت ها 
منطقــه بــر ایجــاد تفرقــه در اســالم 
ــائل  ــه مس ــد و هم ــر دارن ــتراک نظ اش
امــروز در منطقــه بــه ایــن دلیــل اســت.

وی ادامــه داد: ایــن جنگ هــای امــروز در 
ــه صــرف  ــده و پرضــرر و ب منطقــه بی فای
ــاد  ــوء نظر ایج ــی و س ــان القای ــک گم ی

می شــود. 
والیتــی خاطرنشــان کــرد: در اجــالس 
بیــش از ۵00 نفــر از علمــای ســنی و 
شــیعه از ۹۴ کشــور دعــوت شــدند و ۲۵0 
ــل  ــنی داخ ــیعه و س ــای ش ــر از علم نف

ــد.  ــد ش ــوت خواهن ــور دع کش

ــن  ــه ای ــود ب ــوع خ ــالس در ن ــن اج ای
شــکل گســترده در ایــران بی نظیــر اســت. 
بیــداری  جهانــی  مجمــع  کل  دبیــر 
ــا،  ــا تکفیری ه ــه ب ــت: مقابل اســالمی گف
یکــی از موضوعــات ایــن نشســت اســت 
ــف  ــن اجــالس کمیته هــای مختل و در ای
تشــکیل و تحــوالت منطقــه بررســی 

ــد. ــد ش خواه
ــعد  ــات س ــه اتهام ــخ ب ــی در پاس والیت
حریــری گفــت: ایشــان نکتــه ای را گفتنــد 
کــه از القائــات ســعودی ها بــوده اســت. 
ــی  ــه در مالقات ــد ک ــری گفتن ــای حری آق
ــد در امــور  ــده داشــتند، گفته ان ــا بن کــه ب
داخلــی لبنــان دخالــت نکنیــد؛ در حالــی  
ــال  ــزد و اص ــی ن ــن حرف ــال چنی ــه اص ک

مذاکــرات مــا تنــد و خشــن و تهدیدآمیز 
نبــود. 

معلوم شــد ایــن القــای سعودی هاســت 
و حاضــر نیســتند لبنــان را در آرامــش و 
ــان  ــران و لبن ــت ای ــن دو مل دوســتی بی

. ببینند
وی افــزود: مــا آقــای حریــری را تهدیــد 
نکردیــم و دربــاره مســائل جــاری منطقــه 
می خواســت  ایشــان  بحــث کردیــم. 
ــران و  ــن ای ــد بی ــه  نوعــی وســاطت کن ب
عربســتان ســعودی و مــا تأکیــد کردیــم 
کــه مــا مشــکلی بــا عربســتان ســعودی 
ــش  ــعودی ها بی ــه س ــا اینک ــم؛ ام نداری
از دو ســال اســت کــه مــردم یمــن 
را بمبــاران می کننــد و ایــن کشــور را 
محاصــره کردنــد و 700 هــزار نفــر دچــار 
وبــا شــدند، ایــن دیگــر ربطــی بــه 

سیاســت نــدارد و بــه دلیــل مســائل 
انســانی هــم کــه شــده بــا یمنی هــا 

ــد. ــره کنن مذاک
ــور  ــری در ام ــم رهب ــام معظ ــاور مق مش
ــه داد:  ــه ادام ــن زمین ــل در همی بین المل
ایشــان گفتنــد کــه والیتــی مــن را تهدیــد 
نداشــت کــه  دلیلــی  ایشــان  نکــرد. 
ــتقبال  ــارس اس ــاد ۱۴ و ۸ م ــا از اتح م
بــه  مدت هــا  از  بعــد  می کنیــم کــه 
توافــق رســیدند و دولــت تشــکیل دادنــد 
و بــه  اتفــاق هــم توانســتند لبنــان را جزو 
کشــورهای امــن قــرار دهنــد و ایــن بــه 
ــت  ــردم و مقاوم ــل درک و شــعور م دلی
اســالمی اســت. اگــر مقاومــت اســالمی 
نبــود، رژیــم صهیونیســتی چــه بالهایــی 
کــه صــورت مــی داد. مــا امیدواریــم 
آقــای حریــری بــه ســرکار خــود برگــردد.

افشای جزئیات مذاکره والیتی با سعد حریری

بانک های مالزی هم، حساب تاجران ایرانی را بستندتغییر ساختار دولت قوت گرفت



دکتــر محمــد شــریعتمداری، وزیــر صنعــت، 
ــم  ــزاری مراس ــان برگ ــارت، در جری ــدن و تج مع
افتتاحیــه  ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللــی 
معــدن، صنایع معدنــــی، ماشــین آالت، تجهیزات 
و صنایــع وابســته، ضمــن بازدیــد اختصاصــی از 
غرفــه  فــوالد مبارکــه، در جمــع میهمانــان خارجــی 
و داخلــی، مدیــران و صاحبــان صنایــع کشــور از 
ــی  ــاد عین ــوان نم ــه عن ــه ب ــوالد مبارک شــرکت ف
ــودن  ــل ب ــزوده و کام ــاد ارزش اف ــی ایج و واقع
ــاد کــرد و گفــت: ایــن شــرکت  ــد ی ــره  تولی زنجی
از همــان ابتــدای بهره بــرداری بــا در نظــر گرفتــن 
اصــل توســعه و ایجــاد ارزش بیشــتر، شــعار 
زیبــای »از ســنگ تــا رنــگ« را ســرلوحه  کار خــود 
قــرار داده کــه ایــن بســیار ارزشــمند اســت و بایــد 

الگــوی ســایر صنایــع کشــور نیــز قــرار گیــرد.
ــر  ــد ب ــا تأکی ــدن و تجــارت ب ــت، مع ــر صنع وزی
ــد و ایجــاد ارزش  ــره  تولی ــل زنجی ــت تکمی اهمی
در حــوزه   بیشــتر در صنایــع گفــت:  افــزوده 
ــر آن گذاشــته ایم  ــا را ب سیاســتگذاری داخلــی بن
کــه فعالیت هــا در حــوزه  معــدن و صنایــع معدنی 
ــا زنجیــره  ارزش  ــر اســاس اولویــت آن هــا، ب را ب
بیشــتر مواجــه کنیــم؛ ضمــن اینکــه در این راســتا 
بــا احیــای ســتاد زنجیــره  فــوالد، فعالیت هــا را از 

ــم.  ــر گرفته ای س
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در همیــن 
زمینــه خاطرنشــان کــرد: در بخــش ایجــاد ارزش 
افــزوده  بیشــتر، بایــد شــرکت های بیشــتری 

ــیم. ــته باش ــه داش ــوالد مبارک ــد ف مانن
 تولید ۵۵ میلیون تن فوالد در کشور

وی بــا اشــاره بــه هدفگــذاری تولیــد ۵۵ میلیــون 
تــن فــوالد در کشــور گفــت: اگــر بخواهیــم ایــن 
امــر محقــق شــود، بایــد بــه ســمت دانش بنیــان 
ــات  ــای باثب ــاد بازاره ــور و ایج ــتر ام ــردن بیش ک

صادراتــی پیــش برویــم.
ــال  ــرد: امس ــدواری ک ــار امی ــریعتمداری اظه ش
بایــد بتوانیــم میــزان صــادرات فــوالد کشــور را بــه 
۹ میلیــون تــن برســانیم و قدم هــای اســتوارتری 

بــرای تولیــد ۵۵ میلیــون تــن فــوالد برداریــم.

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت اظهــار امیــدواری 
کــرد: بــا تمهیداتــی کــه مســئوالن در نظــر 
خواهنــد گرفــت، بخــش ســاخت و ســاز نیــز بــه 
رونــق الزم برســد تــا ســایر حوزه هــای مرتبــط در 

ــد  ــری بتوانن ــه شــکل فعال ت ــز ب ــن بخــش نی ای
ــد. ــه دهن ــود ادام ــای خ ــه فعالیت ه ب

شــریعتمداری در بخــش دیگــری از ســخنان 
خــود از تخصیــص ۱۰ هــزار میلیــارد تومــان بودجه 
از ســوی دولــت بــرای نوســازی صنعتــی کشــور 
خبــر داد و گفــت: تمامــی صنایــع کوچــک و 
ــد  ــکان بهره من ــن ام ــد از ای ــز می توانن ــزرگ نی  ب

شوند.
در  تخصصــی  نشســت های  برگــزاری  وی 
ســیزدهمین نمایشــگاه معــدن و صنایــع معدنــی 
و ماشــین آالت را بســیار ارزشــمند خوانــد و از 
مســئوالن خواســت تمامــی مباحــث مطرح شــده 
ــود. ــی ش ــت بررس ــه دق ــت ها ب ــن نشس در ای

ــی  ــره  تمام ــاد و خاط ــت ی ــن گرامیداش وی ضم
عزیزانــی کــه در عرصــه  معــدن و صنایــع معدنــی 
ــاارزش خــود را  ــه جــان ب ــن انجــام وظیف در حی
نثــار کردنــد، از ایمنــی بــه عنــوان مهم تریــن 
ــت  ــر رعای ــاد و ب ــا ی ــی فعالیت ه ــل در تمام اص

ــرد. ــد ک ــل تأکی ــن اص ــر ای ــه دقیق ت هرچ
 عقب ماندگی جدی دانشی در حوزه  

معدن و صنایع معدنی
وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت در ادامــه افــزود: 
ــه در  ــان فرهیخت ــور جوان ــت حض ــد از فرص بای
همــه  امــور بــه صــورت عملــی و بــه نحــو احســن 
اســتفاده کنیــم؛ بــه خاطــر داشــته باشــیم تمامی 
دنیــا به کارگیــری مغزهــای حاضــر در کشــور مــا 
ــا  ــم ب ــد بدانی ــد و بای ــی می کنن ــواره بررس را هم

عقب ماندگــی جــدی دانشــی در حــوزه  معــدن و 
صنایــع معدنــی مواجــه هســتیم کــه بایــد هرچــه 

ــم. ــن وضــع را سروســامان دهی ســریع تر ای
ــدن  ــه  مع ــکاری خان ــه هم ــن زمین وی در همی
از  بهینــه  اســتفاده   بــرای  ایمیــدرو  و  ایــران 
ــدن  ــای دانشــی کشــور را در حــوزه  مع ظرفیت ه
ــح  ــی ضــروری دانســت و تصری ــع معدن و صنای
ــان اندیشــمند و توســعه   ــری جوان ــرد: به کارگی ک
دانــش در حــوزه  معــدن و صنایــع معدنی بیشــتر 

ــت دارد. ــزات اهمی از تجهی
ــی  ــع معدن شــریعتمداری توســعه یمعدن و صنای
را یکــی از مهم تریــن برنامه هــای وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت خوانــد و گفــت: بــرای ایــن کار 
نیازمنــد جــذب ســرمایه های بیشــتر داخلــی 
ــروز در  ــفانه ام ــرا متأس ــتیم؛ زی ــی هس و خارج
کشــورمان در بخــش معــادن و صنایــع معدنــی با 
کالس جهانــی بــا محدودیــت مواجه هســتیم؛ در 
حالــی کــه در کشــور مــا ذخایــر معدنــی فراوانــی 
وجــود دارد؛ کمــا اینکــه اخیــرا اعــالم شــده یــک 

ذخیــره  عظیــم ســنگ آهــن در کشــور شناســایی 
شــده اســت کــه برآوردهــای انجام شــده نشــان 
ــدازه  کل  ــه ان ــدن ب ــن مع ــت ای ــد ظرفی می ده

معــادن ســنگ آهــن کشــور اســت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه قدم هــای برداشته شــده 
از ســوی دولــت یازدهــم در حــوزه  معــدن برابــر با 
ــل  ــای قب ــده در دوره ه ــای برداشته ش کل قدم ه
اســت، تصریــح کــرد: امــا هنــوز کافــی نیســت و 
ــن  ــد کــه طــی ســال های پیــش روی ای می طلب
دولــت، قدم هــای دقیق تــر و دانش بنیان تــری 

در ایــن حــوزه برداشــته شــود.
ــاد  ــود از ایج ــخنان خ ــی س ــش پایان وی در بخ
ــاد  ــواده ی ــه خان ــاد پای ــوان ایج ــه عن ــتغال ب اش
کــرد و بــا تأکیــد بــر اینکــه حــوزه  معــدن و صنایع 
ــرای ایجــاد اشــتغال  ــادی ب ــی ظرفیــت زی معدن
ــی  ــک تمام ــت تک ت ــر دس ــده ب ــت: بن دارد، گف
عزیزانــی کــه در حــوزه  فعالیــت خــود بــرای 
جوانــان ایــن کشــور فرصــت شــغلی ایجــاد 

می زنــم. بوســه  می کننــد، 

ــار  ــس اظه ــی مجل ــی و قضای ــیون حقوق ــس کمیس نایب رئی
ــون  ــون، ۱۷ میلی ــاری تاکن ــال ج ــه اول س ــت: در ۸ ماه داش
چــک برگشــت خــورده و معضــالت زیــادی را بــرای بــازار کســب 
و کار کشــور ایجــاد کــرده اســت. یحیــی کمالی پــور بــا اشــاره بــه 
جلســه کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس اظهــار داشــت: 
طــرح الحــاق مــوادی بــه قانــون چــک مصــوب ســال ۱۳۵۵ و 
باقی مانــده از مجلــس قبــل مــورد بررســی قــرار گرفــت؛ البتــه 
ــه  ــوه قضائی ــئوالن ق ــر مس ــب نظ ــرای کس ــی ها ب ــه بررس ادام
ــز  ــزود: مرک ــد. وی اف ــول ش ــده موک ــه آین ــه جلس ــت ب و دول
ــع  پژوهش هــای مجلــس و موافقــان ایــن طــرح یکــی از موان
کســب و کار را وجــود چک هــای فعــال در بــازار می داننــد؛ زیــرا 
چــک ارزش خــود را از دســت داده و یکــی از ابزارهای پولشــویی 

در کشــور نیــز، قانــون معیــوب چــک اســت. 

کمالی پــور تصریــح کــرد: چــک در حــال حاضــر ارزش واقعــی 
خــود را نــدارد؛ بنابرایــن بــرای ایجــاد شــرایط بهتــر در کســب 
و کار بایــد در قوانیــن چــک اصالحاتــی انجــام شــود.طبق 
ــون و ۵۰۰  ــته ۱۴ میلی ــال گذش ــئوالن در س ــی مس ــار اعالم آم
هــزار چــک معــادل ۵۵ هــزار میلیــارد تومــان برگشــت خــورده 

اســت.
ــه  ــس ادام ــی مجل ــی و قضای ــیون حقوق ــس کمیس نایب رئی
داد: در ۸ ماهــه اول ســال جــاری تاکنــون، ۱۷ میلیــون چــک 
برگشــت خــورده و معضــالت زیــادی را بــرای بــازار کســب و کار 
کشــور ایجــاد کــرده اســت. وی ادامــه داد: بهداشــت قضایــی، 
ســاماندهی قانــون چــک و تفــاوت در ارائــه چــک بــه افــراد بــا 
توجــه بــه میــزان ســرمایه، از مســائل مهــم در طــرح اصــالح 

قانــون چــک اســت. 

مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان 
بــا اشــاره بــه تولیــد ســیب زمینی بــا اســتفاده از آبیــاری میکــرو 
ــی می شــود در ســال جــاری ۴۹۰  ــان گفــت: پیش بین در اصفه

هــزار تــن ســیب زمینی در اســتان اصفهــان تولیــد شــود. 
بــه گــزارش خبرگــزاری ایمنــا محمودرضــا افالکــی گفــت: 
ــال  ــزه در ح ــت پایی ــوالت کش ــاری، محص ــی ج ــال زراع در س
برداشــت اســت. نزدیــک بــه ۸۰ درصــد از ســیب زمینی اســتان 

ــاره اســت.  ــزه و ۲۰ درصــد کشــت به کشــت پایی
وی ادامــه داد: پیش بینــی مــا از مجمــوع تولیــد ســیب زمینی 
در اســتان نزدیــک بــه ۴۹۰ هــزار تــن تولیــد از ســطح ۱۵ هــزار 

و ۸۰۰ هکتــار اراضــی زراعــی در اســتان اســت. 
ــان  ــتان اصفه ــرد اس ــط عملک ــه متوس ــان اینک ــا بی ــی ب افالک
ــت:  ــت، گف ــار اس ــر هکت ــن در ه ــیب زمینی ۳۱ ت ــد س در تولی

ســیب زمینی جایــگاه خاصــی در برنامــه غذایــی جامعــه دارد و 
در اســتان اصفهــان از ســنوات گذشــته به ویــژه در مناطــق غربــی 
اســتان شــاهد کشــت ایــن محصــول هســتیم؛ خوشــبختانه بــا 
تولیــد  برنامه ریزی هــای شــکل گرفته وضعیــت اســتان در 
ســیب زمینی مناســب اســت. وی تصریــح کــرد: سیاســت 
ــول  ــد محص ــت تولی ــاورزی جه ــاد کش ــازمان جه ــه س و برنام
ســیب زمینی در قالــب الگــوی کشــت بــه ایــن صــورت اســت 
کــه ایــن محصــول در تنــاوب بــا غــالت و ســایر محصــوالت، آن 
ــالم  ــا اع ــم در شهرســتان های مســتعد کشــت شــود. وی ب ه
اینکــه یکــی از شــرایط تولیــد ســیب زمینی باکیفیت اســتفاده از 
ارقــام و بذرهــای مناســب اســت، تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر 
۱۴ رقــم ســیب زمینی وجــود دارد کــه می تــوان بســته بــه نــوع 

مصــرف از آن هــا بهــره بــرد.

17 میلیون چک در 8 ماه اول سال 
برگشت خورده است

 پیش بینی تولید ۴۹۰ هزار تن سیب زمینی
 در استان اصفهان

۵۰ ۷۷۰  دالر، پیش بینی قیمت ۵
هر بشکه نفت در بودجه ۹7

 هزار میلیارد تومان 
میزان بدهی دولت

 هزار و 7۰۰ کیلومتر 
مسیر ریلی در حال ساخت

دولــت در بودجــه ســال آینــده قیمــت هــر بشــکه نفــت را 50 
دالر پیش بینــی کــرده اســت.

در حــال حاضــر دولــت حــدود 770 هــزار میلیــارد تومــان 
دارد. بدهــی 

بیــش از 5 هــزار و 700 کیلومتــر خــط آهــن در دســت احــداث 
است.

۴۷,۹۴۶ ریال 

  یورو 

۱۱,۲۱۵ ریال 
  درهم امارات

۱۰,۸۰۰ ریال 

لیر ترکیه 

۱۱,۰۹۰ ریال 

ریال عربستان 

۴۱,۱۰۳ ریال 

  دالر آمریکا 

۵۴,۵۵۰ ریال 

  پوند انگلیس 

۹,۹۴۰ ریال 

  رینگیت مالزی

۶,۲۷۰ ریال 

 اتحادیه طال   یوان چین 
جواهر و سکه 

تهران

بــا توجــه بــه درآمــد زیــاد ترانزیــت 
ــه  ــازی ب ــی، وزارت راه و شهرس ریل
زیرســاخت های  توســعه  جــای 
ــی حمــل کاال، احــداث راه خــط  ریل
آهن هــای مســافری را کــه زیــان ده 
داده  قــرار  دســتورکار  در  اســت، 

ــت.  اس
بــه گــزارش خبرنــگار مهر، بســیاری 
از کارشناســان معتقدنــد توســعه 
نقــل  و  حمــل  زیرســاخت های 

ریلــی می توانــد بــه گســترش ترانزیــت کاال از مســیر ایــران 
ــدی  ــت دارد، اولویت بن ــن احــال آنچــه اهمی ــا ای منجــر شــود؛ ب
ــل  ــل و نق ــعه حم ــه توس ــژه ک ــت؛ به وی ــی اس ــای ریل طرح ه
ــدار و طوالنی مــدت  ــه اشــتغال زایی پای ــاری ب ــی در بخــش ب ریل

ــرد.  ــد ک ــایانی خواه ــک ش کم
ــه  ــر ب ــه وزارت راه و شهرســازی در ســال های اخی ــا وجــود آنک ب
ــام  ــافری اهتم ــش مس ــی در بخ ــاخت های ریل ــعه زیرس توس
ویــژه ای داشــته اســت، امــا نتوانســته بخــش مهمــی از حمــل و 

نقــل جــاده ای مســافر را بــه ریــل منتقــل کنــد.
 هنــوز طــرح اتصــال ۵ مرکــز اســتان )بــه جــز همــدان( تــا پایــان 
ــا  ــت. ب ــیده اس ــان نرس ــه پای ــی ب ــبکه ریل ــه ش ــاری ب ــال ج س
وجــود آنکــه طرح هــای ریلــی متعــددی - چــه از ســوی شــرکت 
ســاخت و توســعه زیربناهــای حمــل و نقــل و چــه طرح هــای دو، 
ســه یــا چهارخطــه کــردن ریــل بعضــی مناطــق از جمله شــهرهای 
اطــراف تهــران همچــون کــرج - از ســوی خــود شــرکت راه آهــن 
در دســت اقــدام اســت، امــا بــه نظــر نمی رســد حتــی بــا تکمیــل 

ــال  ــرای انتق ــذاری ب ــا هدف گ آن ه
جــاده ای  مســافران  از  درصــد   ۲۰
کوتاهــی  مــدت  در  تهــران  بــه 
محقــق شــود؛ ایــن در حالــی اســت 
ــه  ــا هزین ــن طرح ه ــرای ای ــه اج ک
بســیار زیــادی دارد و کارشناســان 
معتقدنــد دولــت می توانســت بــا 
اختصــاص بودجــه کالن بــرای اتصال 
اســتان ها بــه شــبکه ریلــی، کریــدور 
ــد  ــل کن ــرخس را تکمی ــار ـ س چابه
ــای  ــم از اقتصــادی، اشــتغال زایی، ارتق ــددی اع ــع متع ــه مناف ک
ــعه  ــرت و توس ــت از مهاج ــور، ممانع ــرق کش ــه ش ــت منطق امنی
حاشیه نشــینی در شــهرهای اصلــی اســتان های شــرقی، توســعه 
ترانزیــت، توســعه روابــط دوســتانه کشــور بــا کشــورهای آســیای 

ــی داشــته باشــد.  ــه و... را در پ میان
بــا ایــن حــال دولــت توانســته در حــال حاضــر همــدان را بــه عنوان 
اولیــن مرکــز اســتان در میــان ۵ اســتانی کــه قــرار اســت تــا پایــان 
امســال بــه شــبکه ریلــی متصــل شــود، بــا هزینــه ای معــادل یــک 

هــزار میلیــارد تومــان بــه شــبکه راه آهــن متصــل کند. 
ــه، کرمانشــاه، رشــت و اردبیــل، ۴ مرکــز اســتانی هســتند  ارومی
کــه قــرار اســت تــا پایــان امســال بــه ایــن شــبکه متصــل شــوند 
ــه فرارســیدن فصــل ســرما و واقع شــدن هــر ۴  ــا توجــه ب کــه ب
ــه  ــد ب ــق کوهســتانی و سردســیر، بعی اســتان یادشــده در مناط
ــدد در  ــای متع ــود هزینه ه ــا وج ــرح ب ــن ط ــد ای ــر می رس نظ
ســال جــاری بــه نتیجــه برســد و احتمــال اینکــه بخشــی از آن 

بــه ســال آینــده واگــذار شــود، بســیار زیــاد اســت.

ــرز ۴۱۰۰  ــاره از م ــت دالر دوب قیم
ــی  ــان قیمت ــان گذشــت؛ هم توم
را  ســوداگرایانه  تحــرکات  کــه 
در بــازار ارز بــار دیگــر گوشــزد 
ــد  ــد و از ســناریوهای جدی می کن
بــرای بعضــی ســوداگری ها در 

بــازار ارز خبــر می دهنــد.
 البتــه بــه مــوازات ایــن افزایــش 
قیمــت در بــازار آزاد، نــرخ دالر 
ــک  ــوی بان ــم از س ــه ای ه مبادل

مرکــزی رو بــه افزایــش اســت و همیــن امــر ســبب شــده 
ــدت  ــا ش ــم ب ــرخ ه ــش ن ــه افزای ــبت ب ــارات نس ــا انتظ ت

ــد. ــدوام یاب ــتری ت بیش
ــت،  ــر نوبخ ــه محمدباق ــود ک ــش ب ــت پی ــد وق ــن چن همی
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه و یکــی از تئوریســین های 
فعلــی اقتصــاد ایــران، بــه صراحــت اعــالم کــرد کــه شــخص 
ــرخ  ــش ن ــا افزای ــی، ب ــن روحان ــی حس ــور یعن رئیس جمه
ارز مخالــف اســت و دولــت بنــای ایــن را نــدارد کــه اجــازه 
ــش  ــی افزای ــده و جهش ــو فزاین ــه نح ــت دالر ب ــد قیم ده
یابــد. بــا ایــن حــال بــه نظــر می رســد کــه دالر بــاز هــم بــا 
ــم و  ــازار ک ــد، در ب ــن می کنن ــه برخــی تدوی ســناریوهایی ک

ــود. ــاد می ش زی
در ایــن میــان کارشناســان معتقدنــد کــه اگــر دولــت نگــران 
افزایــش تــورم ناشــی از افزایــش قیمــت دالر در بــازار نبــود، 
بــه طــور قطــع شــرایط را بــه گونــه دیگــری پیــش می بــرد 
و اجــازه نمــی داد کــه فنــر ارزی، بــه شــکل کنونــی فشــرده 

ــه  ــت ب ــون دول ــه اکن ــود؛ بلک ش
ــاره  ــد دوب ــه می ترس ــل اینک دلی
ــران  ــای ســخت اقتصــاد ای روزه
بــا تــورم زیــاد برگــردد، نــرخ را تــا 
ــد.  ــرل می کن ــادی کنت حــدود زی
هرچــه کــه باشــد، هنــوز هــم 
ــازار،  ــده ارز در ب ــده عم عرضه کنن
امــر  همیــن  و  اســت  دولــت 
کنتــرل  کــه  می شــود  ســبب 
بــازار، بــاز هــم در دســتان دولــت 

باشــد.
ــا  ــان ب ــه صراف ــت از آن دارد ک ــی حکای ــای میدان گزارش ه
احتیــاط بســیار زیــاد دالر را خریــد و فــروش می کننــد 
ــا  ــد ت ــد دالر دارن ــه خری ــل ب ــا تمای ــا تنه ــی از آن ه و برخ
ــی از تابلوهــای  ــه خوب ــوان ب ــن را هــم می ت ــروش آن. ای ف
ــازار ارز  ــا ب ــا ب ــار آن ه ــه رفت ــد ک ــرد و فهمی ــا درک ک آن ه

ــت. ــه اس چگون
در ایــن میــان برخــی از فعــاالن بــازار ارز هــم خبــر از ایــن 
ــل مناســبت های پیــش رو  ــه دلی ــان ب ــه صراف ــد ک می دهن
و به ویــژه ژانویــه، بــا رویکردهــای محتاطانه تــری اقــدام بــه 
ــه  ــل آن هــا، ب ــد و بیشــتر تمای ــد و فــروش ارز می کنن خری

ســمت خریــد دالرهــای در دســت مــردم اســت. 
صرافــان بــر ایــن باورنــد کــه بایــد مکانیزمــی در نظــر گرفتــه 
ــازار، همــه از  ــع و نرخ گــذاری ارز در ب ــرای توزی شــود کــه ب
آن پیــروی کننــد؛ نــه اینکــه برخــی صرافــان غیرمجــاز، بــازار 

را بــه ســمتی کــه خــود می خواهنــد، هدایــت کننــد.

تحرکات سوداگرایانه در بازار ارزسیاست اشتباه توسعه راه آهن مسافری

تابا الکترونیک
ــای  ــد درب بازکن ه ــن و پیشــروترین ها در تولی ــی از بزرگ تری ــک، یک ــا الکترونی شــرکت تاب
ــگ و  ــک پارکین ــای اتوماتی ــی، درب بازکن ه ــاط داخل ــتم های ارتب ــی، سیس ــری، صوت تصوی
ــا هــدف  المپ هــای روشــنایی LED در ایــران اســت کــه از ســال ۱۳6۲ فعالیــت خــود را ب

ــرد.  ــاز ک ــدی مشــتریان آغ ــا، خدمات رســانی ســریع و رضایتمن عرضــه بهترین ه
بیــش از چنــد ســال اســت کــه محصــوالت ایــن واحــد بــه خــارج از کشــور صــادر می شــوند 
ــرای حفــظ بازارهــای داخلــی و خارجــی خــود نهایــت ســعی و دقــت را در  و ایــن واحــد ب

حفــظ کیفیــت تولیــــدات بــه عمــل آورده اســت. 
ــالش  ــا ت ــرکت ب ــن ش ــعه )R&D( ای ــق و توس ــی )QC( و تحقی ــرل کیف ــای کنت واحده
مســتمر ســعی در افزایــش کیفیــت محصــوالت دارنــد کــه خــود کمــک بســزایی در توســعه 

ــی و خارجــی اســت.  ــای داخل بازاره
ویژگی هــای منحصربه فــرد محصــوالت تابــا الکترونیــک بــه همــراه زیبایــی، کیفیــت زیــاد و 

قیمــت مناســب محصــوالت، همگــی در جهــت رضایتمنــدی مشــتریان هســتند.

تولید ملی

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

فوالد مبارکه، نماد واقعی ایجاد ارزش 
افزوده و تکمیل زنجیره  تولید است

اخبار اقتصادی

نان گران می شود
رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران از موافقــت ســتاد تنظیــم بازار 
بــرای افزایــش ۱۵ درصــدی قیمــت نــان خبــر داد و گفــت: 
ــا  ــه ب ــود ک ــرخ ب ــان ۳۰ درصــد افزایــش ن پیشــنهاد نانوای

آن موافقــت نشــد. 
علــی فاضلــی در حاشــیه دهمیــن اجالســیه دوره ششــم 
اتــاق اصنــاف ایــران در جمــع خبرنــگاران از موافقــت ســتاد 
تنظیــم بــازار بــا افزایــش ۱۵ درصــدی قیمــت نان خبــر داد 
و گفــت: پیشــنهاد نانوایــان افزایــش ۳۰ درصــدی بــود کــه 
بــر ایــن اســاس، بــا افزایــش نــرخ بــه میــزان ۱۵ درصــد 

موافقــت شــده اســت. 
ــس  ــوان رئی ــه عن ــزود: ب ــران اف ــاف ای ــاق اصن ــس ات رئی
اتــاق اصنــاف ایــران شــخصا بــا افزایــش قیمــت نــان بــه 
صــورت صددرصــدی مخالــف هســتم و معتقــدم کــه نــان 

ــد. ــی باش ــد تک نرخ بای

تعهدات صندوق بیمه کشاورزی
ــی و  عوامــل قهــری و طبیعــی در بخــش زراعــت و باغبان
همچنیــن تــب برفکــی در بخــش دام و حــذف کانون هــای 
آلــوده بــه آنفلوآنــزای مرغــی در بخــش طیــور، از خدمــات 

بیمــه پایــه صنــدوق بیمــه کشــاورزی اســت. 

بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت شــعب بانــک 
ــه ای  ــات بیم ــاون خدم ــان، مع ــتان اصفه ــاورزی اس کش
ــت:  ــار داش ــوق اظه ــب ف ــه مطال ــا ارائ ــت ب ــن مدیری ای
ــطح و  ــای س ــی در ارتق ــه عطف ــه، نقط ــه پای ــت بیم خدم
مطلوبیــت خدمــات صنــدوق بیمــه و یکــی از کارآمدتریــن 
ــوع  ــان وق ــدگان در زم ــی از تولیدکنن سیاســت های حمایت

ــت. ــوادث اس ح

واردات بنزین متوقف می شود؟
امیــدواری بــرای توقــف واردات بنزیــن بــه کشــور بــه قــوت 
ــان در   ــاق همچن ــن اتف ــان ای ــا زم ــت؛ ام ــی اس ــود باق خ
هالــه ای از ابهــام قــرار دارد؛ بــه طــوری کــه ابــراز امیــدواری 
دربــاره زمــان توقــف واردات بنزیــن از زبــان یــک مســئول 
ذی ربــط هــم باعــث می شــود برخــی دربــاره زمــان قطعــی 

ایــن اتفــاق اظهارنظــر قطعــی کننــد. 
ــتاره  ــگاه س ــت پاالیش ــاز نخس ــرداری از ف ــس از بهره ب پ
تولیــد  خودکفایــی  بــرای  امیــدواری  فــارس  خلیــج 
ــی  ــرآورده نفت ــن ف ــف واردات ای ــور و توق ــن در کش بنزی
ــط در  ــئوالن ذی رب ــت. مس ــود گرف ــه خ ــری ب ــگ دیگ رن
بازه هــای زمانــی مختلــف در حالــی خبــر از توقــف واردات 
بنزیــن پــس از تکمیــل فازهــای پاالیشــگاه ســتاره خلیــج 
ــن در  ــتمر بنزی ــد مس ــا تولی ــه نه تنه ــد ک ــارس می دادن ف
ــا اختــالل مواجــه اســت،  فــاز نخســت ایــن پاالیشــگاه ب
ــا  ــگاه ب ــن پاالیش ــوم ای ــای دوم و س ــل فازه ــه تکمی بلک
ــان  ــد و زم ــرم می کن ــه ن ــت و پنج ــی دس ــکالت مال مش

ــت.  ــخص نیس ــا مش ــن فازه ــل ای ــی تکمی نهای
آمــار ۱۵ میلیونــی واردات بنزیــن و اختــالل در بهره بــرداری 
ــارس  ــج ف ــتاره خلی ــگاه س ــوم پاالیش ــای دوم و س فازه
ــع  ــه گذشــته بعضــی مناب ــه هفت ــالم شــد ک ــی اع در حال
ــر  ــفندماه خب ــن از اول اس ــف واردات بنزی ــری از توق خب
جدیــد  مدیرعامــل  موســوی خواه،  محمدرضــا  دادنــد. 
ــرده  ــالم ک ــی، اع ــای نفت ــی پخــش فرآورده ه شــرکت مل
ــارس  ــج ف ــتاره خلی ــگاه س ــر پاالیش ــال حاض ــود در ح ب
روزانــه بیــش از ۱۰ میلیــون لیتــر بنزیــن تحویــل می دهــد 
ــه  ــید ک ــد رس ــر خواه ــون لیت ــه ۱۲ میلی ــه زودی ب ــه ب ک

ــد. ــد ش ــع خواه ــفند واردات قط ــاءهللا از اول اس ان ش
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۹۸ درصد از المپ های LED وارداتی 
چینی  هستند

ــده  ــای LED واردش ــد از المپ ه ــش از ۹۸ درص بی
ــه ایــران چینــی هســتند.  ب

آمــار گمــرک جمهــوری  تازه تریــن  بــر اســاس 
ــه  ــت ماه ــی هف ــارت خارج ــران از تج ــالمی ای اس
ــن  ــش از ۳۰۰۰ ت ــدت بی ــن م ــاری، در ای ــال ج س
انــواع المــپ LED بــه ایــران واردشــده کــه ارزش آن 

بــه بیــش از ۲۸ میلیــون دالر می رســد.
 المپ هــای LED وارداتــی بــه ایــران از شــش 
کشــور آلمــان، امــارات متحــده عربــی، چیــن، ژاپــن، 
ــن  ــهم چی ــه س ــتند ک ــه هس ــره و ترکی ــوری ک جمه
بیــش از ۹۸ درصــد بــوده و ســهم ســایر کشــورها از 
صــادرات المــپ LED بــه ایــران کمتــر از دو درصــد از 
کل حجــم واردات ایــن کاال بــه ایــران در هفت ماهــه 
ــر اســاس  ــب ب ــن ترتی ــه ای ســال جــاری اســت. ب
آمــار منتشرشــده، در ایــن مــدت ۲۹۸۲ تــن المــپ 
LED بــه ارزش ۲۷ میلیــون و ۸۴6 هــزار دالر از 
ــی اســت  ــن در حال ــران واردشــده و ای ــه ای ــن ب چی
کــه کل واردات ایــن کاال بــه ایــران در همیــن مــدت 

ــوده اســت. ــزار دالر ب ــون و ۳۰۰ ه ۲۸ میلی

 افزایش تعرفه 
واردات گیاهان دارویی

مجــری طــرح ملــی توســعه گیاهــان دارویــی وزارت 
ــان  ــی گیاه ــرح مل ــن ط ــاورزی از تدوی ــاد کش جه
دارویــی خبــر داد و اعــالم کــرد: از ســال آینــده تعرفــه 

ــد.  ــش می یاب ــی افزای ــان داروی واردات گیاه
ــر پایه هــای  ــن طــرح ب ــت: ای ــان یوســفی آذر گف پیم
کاشــت، داشــت و برداشــت، حمایت از تولید اســتاندارد 
ــن  ــای نوی ــوژی و فناوری ه ــت از تکنول ــور، حمای کش
ــات  ــه، تحقیق ــه و ثانوی ــرآوری اولی ــای ف در حلقه ه

ــازار اســتوار اســت.  ــه  ب ــور و حلق محصول مح
ــزار  ــرای ۷۰ ه ــتغال زایی ب ــه اش ــان اینک ــا بی وی ب
نفــر، هدف گــذاری صــادرات ۲.۵ میلیــارد دالری 
و افزایــش ۱۰۰ هــزار هکتــاری در بخــش کاشــت 
ســه هــدف عمــده  ایــن طــرح اســت، عنــوان 
کــرد: بایــد واردات گیاهــان دارویــی نیــز کنتــرل 
شــود کــه افزایــش تعرفــه واردات از برنامه هــای 
پیش بینی شــده در ایــن راستاســت و ایــن طــرح 

ســال بعــد اجرایــی می شــود.
ــوع  ــز و تن ــم تبری ــه اقلی ــان اینک ــا بی ــفی آذر ب  یوس
ــطح  ــری در س ــیل بی نظی ــان پتانس ــی آذربایج گیاه
ــرقی  ــان ش ــرد: آذربایج ــار ک ــت، اظه ــه اس خاورمیان
ــان  ــد گیاه ــاب تولی ــه  ه ــدن ب ــل ش ــیل تبدی پتانس
دارویــی منطقــه را دارد؛ چــرا کــه چنیــن اقلیمــی در 
ــوری آذربایجــان و...  ــه، پاکســتان، جمه ــراق، ترکی ع

ــدارد.  وجــود ن
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه بخــش خصوصی و مســئوالن 
بایــد بــه پتانســیل تبریــز در بخــش گیاهــان دارویــی 
واقــف باشــند، گفــت: کشــور را از نظــر گیاهــان 
ــه  ــم و ب ــیم کرده ای ــش تقس ــج بخ ــه پن ــی ب داروی
ــوان یکــی از مناطــق گیاهــان  ــه عن ــز ب یقیــن از تبری

ــرد.  ــم ک ــت خواهی ــی کشــور حمای داروی
وی بــا بیــان اینکــه مرکز تحقیقــات آذربایجان شــرقی 
ــاص  ــی اختص ــان داروی ــاب گیاه ــه ه ــزی را ب مرک
خواهــد داد، گفــت: ارتبــاط مردمــی، آمــوزش مردمــی، 
تحقیقــات و... از اهــداف پیش بینی شــده بــرای ایــن 

مرکــز اســت.

،،
ــا  ــی بن در حــوزه  سیاســتگذاری داخل
را بــر آن گذاشــته ایم کــه فعالیت هــا 
در حــوزه  معــدن و صنایــع معدنــی را 
بــر اســاس اولویــت آن هــا، بــا زنجیــره  

ارزش بیشــتر مواجــه کنیــم

ــرغ  ــت م ــازار گوش ــی ها از ب ــن بررس آخری
ــازار  ــه در حــال حاضــر ب ــد ک نشــان می ده
ثبــات نســبی  از  پروتئینــی  ایــن مــاده 
برخــوردار اســت و تغییر محسوســی نســبت 

ــاه گذشــته نداشــته اســت.  ــه م ب
ــا  ــاری ب ــال ج ــرغ در س ــت م ــت گوش قیم
نوســاناتی همــراه بــود و در چنــد نوبــت 
ــی  ــد و حت ــه ش ــت مواج ــش قیم ــا افزای ب

قیمــت آن از کیلویــی ۸۰۰۰ تومــان هــم 
ــت  ــرای گوش ــت ب ــن وضعی ــت. همی گذش
ــالم  ــت اق ــود داشــت و قیم ــز وج ــز نی قرم
ــاناتی در  ــا نوس ــز ب ــت قرم ــف گوش مختل
جهــت افزایــش همــراه شــد؛ امــا در حــال 
حاضــر قیمت هــا بــه ثبــات نســبی رســیده 

و هــر کیلوگــرم گوشــت مــرغ تــازه بــه طــور 
متوســط ۷۵۰۰ تومــان در مغازه هــای ســطح 
ــرخ  ــن ن ــه میانگی شــهر عرضــه می شــود ک
ــرای فــروش گوشــت  ــت ب تعیین شــده دول
مــرغ اســت؛ زیــرا چنــدی پیــش نــرخ کــف 
ــی  ــرخ ســقف ۷۸۰۰ تومان ــی و ن ۷۱۰۰ تومان

ــرای فــروش هــر کیلوگــرم گوشــت مــرغ  ب
تعییــن شــد. 

در بــازار مصــرف فیلــه مــرغ کیلویــی ۱6 هزار 
و ۳۰۰ تومــان، جوجــه بــا کتــف کیلویــی ۱۴ 
ــی ۸۳۰۰  ــرغ کیلوی ــینه م ــان، س ــزار توم ه
تومــان، ران مــرغ کیلویــی ۷۸۰۰ تومــان، 

ــردن  ــان، گ ــی ۷۸۰۰ توم ــبز کیلوی ــرغ س م
ــرغ  ــف م ــان و کت ــی ۳۰۰۰ توم ــرغ کیلوی م
کیلویــی ۹۸۰۰ تومــان فروختــه می شــود. به 
گفتــه برخــی فروشــندگان در بــازار گوشــت 
ــرغ از تقاضــای  ــال م ــرغ، ران، ســینه و ب م
بیشــتری برخــوردار اســت و کتــف و گــردن 
ــرغ  ــن م ــد. همچنی ــری دارن ــرف کمت مص

ــود را دارد. ــاص خ ــتریان خ ــبز مش س

گوشت مرغ روی نرخ تعیین شده ایستاد



هشتبهشت
 افتتاح آزمایشگاه کار با حیوانات 

در دانشگاه صنعتی  
ــی در  ــک و ماه ــات کوچ ــا حیوان ــگاه کار ب آزمایش
ــاوری و مهندســی زیســتی  پژوهشــکده زیســت فن

ــد. ــاح ش ــان افتت ــی اصفه ــگاه صنعت دانش
ــاوری  ــت فن ــکده زیس ــی پژوهش ــاون پژوهش مع
ــان  ــی اصفه ــگاه صنعت ــتی دانش ــی زیس و مهندس
ارزیابــی  منظــور  بــه  آزمایشــگاه  ایــن  گفــت: 
ــل مراحــل آزمایشــگاهی  طرح هــای علمــی و تکمی
ــی و  محصــوالت زیســت فناورانه در مراحــل برون تن

ــت. ــده اس ــدازی ش ــی راه ان درون تن
ســید امیرحســین جاللــی افــزود: ایــن آزمایشــگاه 
ــا  ــک و کار ب ــات کوچ ــا حیوان ــای کار ب در بخش ه
ــا قابلیــت  ــه هــوا ب ــه ســامانه تهوی ــز ب ماهــی مجه
بــا  کار  منظــور  بــه  متفــاوت  دماهــای  تأمیــن 
ــات مختلــف در بخــش جراحــی و نگهــداری  حیوان
اســت. آزمایشــگاه کار بــا ماهــی ایــن پژوهشــکده، 
ــن آزمایشــگاه های کشــور  یکــی از منحصربه فردتری
روی  بــر  علمــی  طرح هــای  اجــرای  در  به ویــژه 

ــت. ــان اس ــن کم ــزل آالی رنگی ــی ق ماه

تولید کاغذ سنگی در اصفهان 
مدیــر عامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان 
اصفهــان، تولیــد کاغــذ ســنگی را بــا اســتفاده 
فنــاور  از طرح هــای  از کربنــات کلســیم، یکــی 
زیســت محیطی در ایــن اســتان برشــمرد کــه عــالوه 
ــه خــروج ارز  ــاز کشــور ب ــه کاهــش نی ــر کمــک ب ب
ــزوده مناســبی را در  جهــت واردات کاغــذ، ارزش اف
ــبی را  ــتر مناس ــرده و بس ــاد ک ــتان ایج ــطح اس س

بــرای اشــتغال زایی جوانــان فراهــم می کنــد.
مــاده  درصــد   80 افــزود:  بگــی  محمدجــواد 
ــیم  ــات کلس ــنگی از کربن ــذ س ــکیل دهنده کاغ تش
اســت کــه ســنگ های پایــه آهکــی بــه عنــوان 
منبــع اصلــی ایــن مــاده، یکــی از غنی  تریــن منابــع 
ــواد  ــی م ــد. فراوان ــمار می آی ــه ش ــور ب ــی کش معدن
اولیــه کربنــات کلســیم و همچنین دسترســی آســان 
بــه پلی پروپیلــن و پلی اتیلــن بــه عنــوان دیگــر 
مــواد اولیــه تولیــد کاغــذ ســنگی از مزایــای اصلــی 

ــت. ــور اس ــرح در کش ــن ط ــرای ای اج

افزوده شدن سه کتابخانه به 
کتابخانه های اصفهان 

در آســتانه هفتــه کتــاب و کتابخوانــی، ســه کتابخانــه 
اضافــه  اصفهــان  اســتان  کتابخانه هــای  بــه 
ــه ۳0۲  ــتان ب ــای اس ــداد کتابخانه ه ــود و تع می ش

کتابخانــه افزایــش می یابــد.
سرپرســت کتابخانه هــای عمومــی اســتان اصفهــان 
ــال  ــاب امس ــه کت ــعار هفت ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
»آینــده روشــن بــا خانــواده کتابخــوان« اســت 
ــاب  ــه کت ــن اســاس برنامه هــای هفت ــر ای گفــت: ب
در اســتان اصفهــان بــرای همــه اعضــای خانــواده و 
در همــه رده هــای ســنی برنامه ریــزی شــده اســت.

ــان ۷۳۴  ــتان اصفه ــزود: در اس ــی اف ــر هالکوی امی
برنامــه فرهنگــی در کتابخانه هــای عمومــی اســتان 
بــه مناســبت هفتــه کتــاب پیش بینــی شــده اســت. 
کتابخانه هــای  در  رایــگان  عضویــت  همچنیــن 
اســتان بــه مناســبت هفتــه کتابخوانــی  و ثبت نــام 
ــاه  ــا ۲۴ آبان م ــتان ت ــادی اس ــای نه در کتابخانه ه

ــگان ادامــه دارد. ــه صــورت رای ب

یک درصد افراد جامعه مبتال به 
صرع هستند

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس  قائم مقــام   
اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه یــک درصــد از  افــراد 
جامعــه مبتــال بــه صــرع هســتند، گفــت: یک چهــارم 
و  دارنــد  نیــاز  جراحــی  بــه  صــرع  مبتالیــان 
درمــان  دارو  بــا  نیــز  بیمــاران  ایــن  ســه چهارم 

. ند می شــو
ــان از  ــه اصفه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــد صانع حمی
معــدود مراکــز کشــور در درمــان و جراحــی بیمــاری 
ــل  ــدود 500 عم ــون ح ــزود: تاکن ــت، اف ــرع اس ص
جراحــی صــرع در ایــن اســتان انجــام شــده و 
ــن اســتان  دو مرکــز تخصصــی درمــان صــرع در ای

ــت. ــال اس فع

 آالینده ها دو روز آینده بر 
اصفهان می تازند

اســتان  هواشناســی  پیش بینــی  اداره  رئیــس 
ــی دو روز  ــت: ط ــن گف ــای وط ــه کیمی ــان ب اصفه
اســتان  صنعتــی  و  مرکــزی  مناطــق  در  آینــده 
اصفهــان شــرایط بــرای افزایــش آالینده هــا فراهــم 
اســت. بررســی نقشــه های هواشناســی اســتان 
ــر روی اســتان  ــدار را ب ــت جــوی نســبتا پای حاکمی

در ایــن بــازه زمانــی نشــان می دهــد.

حســن خدابخــش بــا اشــاره بــه اینکــه طــی 
دو روز آینــده در بیشــتر نقــاط اســتان آســمان 
بــاد  وزش  ابــری، گاهــی  قســمتی  تــا  صــاف 
ــزی  ــق مرک ــزود: در مناط ــود، اف ــی می ش پیش بین
 و صنعتــی اســتان شــرایط بــرای غبــار محلــی 

مهیاست.  

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir

ــت  ــه ثب ــی در زمین ــرکات خوب ــال ح »امس
ــد؛  ــام ش ــان انج ــتان اصفه ــات در اس موقوف
اداره  تاکســیرانی،  فــدک،  بــاغ  جملــه  از 
از  قســمتی  و  اصفهــان  زندان هــای  کل 
زمین هــای زراعــی در خیابــان بعثــت بــه 

نــام اوقــاف ســند خــورد.«
ایــن خبــر، تنهــا خبــر مهــم مدیــر کل اوقــاف 
ــه وقــف  ــه مناســبت هفت ــان ب اســتان اصفه
ــا  ــلمین رضـ ــالم و المسـ ــود. حجت  االس نب
ــای بشردوســتانه  ــار از کمک ه ــی این ب صادق
اوقــاف بــه مــردم زلزلــه زده کرمانشــاه و 
ــرای آوارگان  ــن اداره ب ــه از ای ــی ک کمک های
ــان آورد  ــه می ــه ارســال شــده، ســخن ب زلزل
و از ارســال یــک دســتگاه تریلــی حامــل 
 ۴00 بــا  همــراه  معدنــی  آب  بطری هــای 
تختــه پتــو و تشــک بــه زلزلــه زدگان مناطــق 

ــر داد. ــور خب ــی کش غرب
ــن  ــت: ای ــاره داش ــئله اش ــن مس ــه ای وی ب
و  مبــرات  و  خیــرات  محــل  از  کمک هــا 
ــا کمــک بــه درمانــدگان  موقوفــات منطبــق ب
ــه  زدگان مناطــق غــرب  ــه زلزل ــرای کمــک ب ب

کمک هــا  ایــن  و  شــده  ارســال  کشــور 
همچنــان ادامــه دارد.

ــاره  ــا اش ــود ب ــای خ ــه صحبت ه وی در ادام
بــه اینکــه از ۳۶ هــزار رقبــه اســتان اصفهــان 
نزدیــک بــه ۱0 هــزار و 500 رقبــه اســتان 
ــد  ــا فاق ــه رقبه ه ــزود: بقی ســنددار شــده،  اف
ســند اســت کــه بایــد هرچــه ســریع تر 
در راســتای تثبــت مالکیــت ایــن رقبــات 

ــرد. ــورت گی ــاز ص ــورد نی ــات م اقدام
 هنوز برخی  برای عقد قرارداد اجاره 

با اوقاف اقدام نکرده اند
ــدک و اداره  ــاغ ف ــه ب ــه داد: موقوف وی ادام
وســعت  دارای  اصفهــان  زندان هــای  کل 
ــته  ــال گذش ــت و از ۲00 س ــاری اس 800 هکت
ــی،  ــت روضه خوان ــا نی ــه ب ــوان موقوف ــه عن ب
کمــک بــه طــالب فقیــر و خیــرات و مبــرات 
ــت. ــده اس ــت ش ــان ثب ــر خ ــط علی اکب توس

وی گفــت: موقوفــه  هــادی گل، قســمتی 
ســپهر،  دانشــگاه  ســیمرغ،  شــهرک  از 
اصفهانــک و کمربنــد غــرب اصفهــان نیــز بــه 
ــاف ســند خــورد و در شــش ماهــه  ــام اوق ن
ــات  ــار از موقوف ــزار و ۳00 هکت ــال ۲ ه امس
اســتان اصفهــان بــه نــام اوقــاف ســند 

ــرد. ــت ک ــمی دریاف رس
حجت  االســالم صادقــی بــا بیــان اینکــه 
اداره کل زندان هــا و تاکســیرانی اصفهــان 
حــدود ۲0 ســال اســت کــه بــا اوقــاف قــرارداد 
ــی اســت  ــن در حال ــزود: ای ــد، اف اجــاره دارن
ــهرک  ــلطان آباد ش ــه س ــاکنان موقوف ــه س ک
ســیمرغ هنــوز بــرای عقــد قــرارداد اجــاره بــا 

ــد. ــدام نکرده ان ــاف اق اوق
ــان  ــتان اصفه ــه اس ــه اینک ــاره ب ــا اش  وی ب
ــم  ــه شش ــات رتب ــداد موقوف ــاظ تع ــه لح ب
بــه خــود  اســتان های کشــور  بیــن  را در 
ــراز داشــت: ایــن اســتان  اختصــاص داده، اب
از نظــر تعــداد امامــزادگان نیــز رتبــه ســوم یــا 

چهــارم را دارد.
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون۱5۴ مــورد حکــم 
ــده،  ــادر ش ــات ص ــع موقوف ــه نف ــی ب قضای
ــکام دارای  ــن اح ــدد از ای ــرد: ۱0 ع ــه ک اضاف

ــد. ــاف بوده ان ــرای اوق ــادی ب ارزش زی
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه از ابتــدای ســال 
ــرای موقوفــات  جــاری تاکنــون، ۶50 ســند ب
ــح  ــده، تصری ــت ش ــان دریاف ــتان اصفه اس
کــرد: بــا ایــن آمــار بــا وجــود همــکاری 
ــون،  خــوب اداره ثبــت اســناد و امــالک تاکن
۲0 درصــد از ســهمیه اســتان اصفهــان محقــق 
شــده و امیدواریــم تــا پایــان ســال بــه تحقق 

۶0 درصــدی ثبــت موقوفــات اســتان برســیم.
 رقابت خانم ها در امور خیر و وقف 

ــش  ــت بی ــه ثب ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
از 85 وقــف جدیــد در اســتان اصفهــان از 
ابتــدای ســال جــاری تاکنــون گفــت: 50 

درصــد واقفــان خانم هــا هســتند.

 راه اندازی نخستین پارک رایانه ای 
کشور

وی همچنیــن بــه راه انــدازی نخســتین پارک 
رایانــه ای کشــور بــه همــت بخــش خصوصــی 
ــاره  ــگان اش ــتان گلپای ــاف شهرس و اداره اوق
موقوفــه  در  پــارک  ایــن  افــزود:  و  کــرد 
خدیجــه خانــم گلپایــگان دایــر خواهــد شــد.

ــان  ــه اصفه ــور خیری ــاف و ام ــر کل اوق مدی
همچنیــن بــا اشــاره بــه آغــاز هفتــه وقــف از 
۲۴ آبــان تــا ۴ آذرمــاه گفــت: در ایــن هفتــه 
برنامه هایــی از جملــه غبارروبــی گلــزار شــهدا، 
نواختــن زنــگ وقــف در مــدارس و همایــش 

ــزار می شــود. ــف و رســانه برگ ــاوران وق ی
 وی همچنیــن بــا اشــاره بــه برپایــی ۹ 
موکــب از محــل امامــزادگان اســتان اصفهــان 
خدمــات  گفــت:  اربعیــن  راهپیمایــی  در 
ارائه شــده در ایــن موکب هــا نیــز بســیار 
ــوان  ــه می ت ــه از جمل ــت ک ــوده اس ــده ب ارزن
ــرای  ــویی ب ــین های لباسش ــب ماش ــه نص ب

ــرد. ــام ب ــران ن ــاس زائ ــردن لب تمیزک
میــزان  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی   
بــرای  خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاری 
فعالیت هــای عمرانــی در بقــاع متبرکــه ابــراز 
داشــت: خوشــبختانه در اســتان اصفهــان 
همــکاری خوبــی بیــن اوقــاف و بخــش 
ــه  ــه از آن جمل ــته ک ــود داش ــی وج خصوص
تجــاری  بناهــای  ســاخت  بــه  می تــوان 
همچــون  موقوفه هایــی  در  مســکونی  و 
ــی  ــان ول ــاهی خیاب ــین ش ــوان، حس مدح خ
ــن در  ــید العراقی ــی، س ــت ذکای ــر، زین عص
ــاره  ــان اش ــع کاش ــع الصنای ــان و بدی اصفه

ــرد. ک

فوالدشهرمحمدرضا شریفی
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گفــت:  لنجــان  شهرســتان  فرمانــدار 
ــی، نقــش مهمــی  مؤسســات آمــوزش عال
نظــام  توســعه  و  پیشــرفت  جهــت  در 

می کننــد. ایفــا  کشــور  اقتصــادی 
وی افــزود: نهادهــای تولیــد و اشــاعه دهنده 
ــا مدیریــت مطلــوب و گســترش  دانــش، ب
دانــش می تواننــد نقــش مؤثــری در ایجــاد 
و گســترش  دانش بنیــان  جامعــه  یــک 

ــد. ــا کنن ــور ایف ــاد دانش مح اقتص
 ســید محســن ســجاد در جلســه شــورای 

اداری ایــن شهرســتان بــا اعــالم اینکــه 
ــی  اقتصــاد محــور توســعه در شــرایط کنون
اســت، افــزود: یکــی از عوامــل کلیــدی 
جامعــه  اقتصــادی  پیشــرفت  مؤثــر  و 
ــاد  ــتن اقتص ــاغل و داش ــد مش ــروز تولی ام

اســت.   دانش محــور 
تشـــکیل کارگــروه  بــه  اشـــاره  بــا  وی 
ســرمایه گذاری در لنجــان گفــت: بــا توجــه 
ــه  ــتفاده هرچ ــرزمین و اس ــش س ــه آمای ب
می تــوان  اکولوژیکــی،  تــوان  از  بیشــتر 
میــزان خوبــی از اشــتغا ل زایی را در ایــن 

ــرد. ــم ک ــتان فراه شهرس

ــی کــه یکــی  ــد کــرد: از آنجای  ســجاد تاکی
ــاورزی،  ــش کش ــعه در بخ ــداف توس از اه
ایجــاد اشــتغال در مناطــق دورافتاده اســت، 
مدیــران شــهری و مســئوالن ادارات در ایــن 
حــوزه بایــد بــه موضــوع آمایــش ســرزمین 
ــند و آن را در  ــته باش ــیاری داش ــه بس توج

برنامه ریزی هــای خــود بــه  کار گیرنــد.
ــع  ــت مناب ــت: مدیری ــان گف ــدار لنج فرمان
آب در کشــور عمدتــا مبتنــی بــر عرضــه 
ــر  ــد ب ــروز بای ــا ام ــت؛ ام ــن آب اس و تامی
بهینه ســازی  تقاضــا،  مدیریــت  اســاس 
ــه  ــعه در حیط ــزی توس ــرف و برنامه ری مص

آبریــز  اکولوژیــک حوضه هــای  ظرفیــت 
شــود. برنامه ریــزی 

ســید حمیدرضــا صادقیــان، سرپرســت 
ــی  ــرد: یک ــد ک ــان، تاکی ــگاه آزاد لنج دانش
ــور  ــائل کش ــالت و مس ــن معض از مهم تری
ــرادی  ــی اف ــان اســت؛ ناکام ــکاری جوان بی
کــه پــس از اتمــام تحصیــالت دانشــگاهی 
ــد و  ــازار کار را ندارن ــه ب ــی ب ــکان راهیاب ام
در ایــن بخــش بــا مخاطــرات و مشــکالت 
فراوانــی مواجــه می شــوند. لیکــن دانشــگاه 
آزاد لنجــان بــا داشــتن 8 رشــته در مقطــع 
ــی  ــع کارشناس ــته در مقط ــی، ۱۲ رش کاردان
و ۱۱ رشــته در مقطــع کارشناســی ارشــد 
ــای فنی مهندســی، توانســته  بــا گرایش ه
اســت در جهــت اشــتغال و موقعیــت کاری 
ــن رشــته ها گام  ــگان ای ــرای دانش آموخت ب

ــردارد. ــری ب مؤث

ــه  ــاره ب ــا اش ــز ب ــان نی ــده لنج ــهردار س ش
چالش هــای مدیریــت شــهری بیــان کــرد: 
ــت  ــای مدیری ــدات و بدهی ه ــت تعه انباش
شــهری در تمــام شــهرهای کشــور، یکــی از 
چالش هــای اساســی مدیریــت شــهری 
اســت کــه امیــد اســت بــا مدیریــت علمــی 
و گســترش کارآفرینــی، ایــن مشــکالت 

برطــرف شــود.
فعـال ســـازی  ناظـم الرعـایـــا  حســـین 
زیرســاخت های گردشــگری شــهر ســده 
مدیریــت  در  مهــم  اولویــت  را  لنجــان 
شــهری عنــوان کــرد و افــزود: شــهر ســده 
لنجــان طبــق مصوبــه هیئــت دولــت، یکــی 
از ۲۲ شــهر گردشــگری شــناخته شــده 
توانمنــدی  ایــن  از  بایــد  پــس  اســت؛ 
اســتفاده مطلــوب  نحــو  بــه   شــهری 

کرد. 

حمید فرخی
H.Farokhi@eskimia.ir

 اردستان

اردســتان گفــت:  روســتایی  فاضــالب  و  آب  مدیــر 
آبرســانی  عمرانــی  طــرح  چهــار  اجرایــی  عملیــات 
روســتایی در اردســتان بــا اعتبــاری بالــغ بــر یــک 
ــان رســیده اســت. ــه پای ــال ب ــارد و ۳۱0میلیــون ری میلی

و  اصــالح  اجرایــی  عملیــات  افــزود:  دهقــان  رضــا 
تعویــض شــبکه داخلــی روســتای امیرآبــاد بــه طــول ۳ 
ــون  ــر ۲00 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــر و ب ــزار و ۲00 مت ه
ریــال بــا هــدف جلوگیــری از هدررفــت آب انجــام شــد. 
ــداری زواره  ــاری و بخش ــارکت دهی ــا مش ــرح ب ــن ط ای

انجــام شــد.
روســتای  انتقــال  تعویــض خــط  دهقانــی گفــت:   

جعفرآبــاد بــه طــول ۲ هــزار و ۲00 متــر، روســتای 
شــمس آباد اردســتان بــه طــول یــک هــزار متــر و 
ــورت  ــه ص ــال ب ــون ری ــر ۹00 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ب
ــای  ــر طرح ه ــاری، از دیگ ــداری و دهی ــارکتی بخش مش

اجراشــده بــوده اســت.
وی افــزود: اصــالح و تعویــض شــبکه دامداری هــای 
ــر  ــزار و ۲00 مت ــک ه ــه طــول ی روســتای حســین آباد ب
ــک  ــا کم ــال ب ــون ری ــر ۲۱0 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب و ب

ــت. ــده اس ــام ش ــداری زواره انج بخش
وی بــه شــروع عملیــات ســاخت مخــزن ۱00متــر مکعبی 
ــن آب  ــودگی و تامی ــل فرس ــه دلی ــیرازان ب ــتای ش روس
شــهرک جدیــد ایــن روســتا اشــاره کــرد و افــزود: هزینــه 

اجــرای ایــن طــرح بالــغ بــر ۷00میلیــون ریــال اســت.

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir

مدیــر کل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان اصفهــان گفــت: 
امیدواریــم بتوانیــم تــا ۱0 مــاه آینــده مرکــز فرهنگــی توانبخشــی 
جانبــازان را در اصفهــان بــرای ایجــاد آرامــش جانبــازان بــه 

بهره بــرداری برســانیم.
ــا  ــن ب ــای وط ــگار کیمی ــا خبرن ــو ب ــی در گفت وگ ــوش وکیل داری
ــا روز  ــادف ب ــه مص ــان ک ــع رخ داده در روز ۲5 آب ــه وقای ــاره ب اش
حماســه و ایثــار مــردم اصفهــان اســت، افــزود: بایــد ایــن روز در 

تقویــم ملــی کشــورمان ثبــت شــود.
ــتند  ــس مس ــگاه عک ــزاری نمایش ــه برگ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
عملیــات محــرم و آییــن رونمایــی از ســه جلــد کتــاب فرهنــگ 
ارزشــمند اعــالم ۲5 آبــان و برگــزاری مســابقات رالــی اتوموبیلرانی 

ــردم  ــار م ــه و ایث ــای روز حماس ــن برنامه ه ــازان از مهم تری جانب
ــز فرهنگــی  ــرداری از مرک ــن بهره ب ــزود: همچنی ــود، اف ــان ب اصفه
توانبخشــی جانبــازان در فضایــی بــه وســعت 5 هــزار متــر مربــع 

ــن اداره کل اســت.   ــر برنامه هــای ای ــده، از دیگ ــاه آ ین ــا ۱0م ت
ــی  ــز توانبخش ــط مرک ــه توس ــی ک ــه خدمات ــاره ب ــا اش ــی ب وکیل
شــهید رجایــی اســتان اصفهــان بــرای  درمــان جانبــازان اعصــاب 
ــه  ــه اشــاره داشــت: البت ــن نکت ــه ای ــرد، ب و روان صــورت می گی
بایــد اعتبــارات بیشــتری بــرای ارائــه خدمــات بهتــر بــه جانبــازان 

ایــن مرکــز اختصــاص یابــد.
ــی  ــی و تکمیل ــه درمان ــال بیم ــه انتق ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
جانبــازان و ایثارگــران بــه بیمــه دی گفــت: امیدواریــم بــا انتخــاب 
ــازان و  ــه جانب ــه جامع ــری را ب ــات بهت ــوان خدم ــه بت ــن بیم ای

ــرد. ــه ک ــران ارائ ایثارگ

مؤسسات آموزش عالی، نقش مهمی 
در توسعه نظام اقتصادی کشور دارند

با اعتبار بیش از یک میلیارد ریال صورت می گیرد:

بهره برداری از ۴ طرح آبرسانی روستایی در اردستان
 بهره برداری از مرکز فرهنگی توانبخشی جانبازان 

تا10ماه آینده

 مشتری مداری و کیفیت مطلوب  
هدف مخابرات است 

گروه اصفهان بهمن توکلی فرد
B.Tavakoli@eskimia.ir

ــاری  ــت تج ــط معاون ــان توس ــت داران اصفه ــف کافی ن ــی صن ــش بازاریاب همای
مخابــرات منطقــه اصفهــان و بــا همــکاری نظــام صنفــی رایانــه ای اصفهــان در 

محــل ســالن اهــل البیــت برگــزار شــد.
امیرحســین زیگلــری، سرپرســت اداره بازاریابــی معاونــت تجــاری و دبیــر ایــن 
ــی  ــتری مداری و معرف ــرد مش ــعه رویک ــزاری را توس ــدف از برگ ــش، ه همای
خدمــات نویــن تکنولــوژی FTTH بــه عنــوان جدیدتریــن فنــاوری ارتباطــی دنیا 

بیــان کــرد.
ــان  ــه اصفه ــرات منطق ــاری مخاب ــاون تج ــایخی، مع ــر مش ــن ناص ــن آیی در ای
دربــاره کســب و کارهــای جدیــد و اســتفاده از فناوری هــای نویــن به ویــژه 
تکنولــوژی FTTH گفــت: بایــد نیازهــای مشــتری بررســی شــده و زیرســاخت ها 
نیــز بــر همــان اســاس روزآمــد شــود تــا بتوانیــم ســرویس های مختلــف را در 

اختیــار مشــتریانمان قــرار دهیــم.
ــا هماهنگــی   وی افــزود: مشــتری مداری، ســرلوحه کار ماســت و امیدواریــم ب

ــب و  ــعه کس ــت توس ــرعت را در جه ــت پرس ــه، اینترن ــف رایان ــا صن ــتر ب بیش
ــم. ــه دهی ــا ارائ کارهــای نوپ

کابلــی، مشــاور مخابراتــی منطقــه اصفهــان، نیــز گفــت: موفقیــت هــر طــرح و 
پــروژه نیازمنــد همــکاری و هماهنگــی اســتفاده کنندگان و ارائه دهنــدگان اســت 
کــه درنتیجــه بــا افزایــش توانمندی هــا، افزایــش درآمــد نیــز صــورت می گیــرد.

در ادامــه یوســف گلــه داری، کارشــناس مســئول طرح و مهندســی شــبکه انتقال، 
نیــز اصــول اولیــه فیبــر نــوری را ارائــه کــرد و گفــت: از فیبــر نــوری بــه منظــور 
ــود و  ــتفاده می ش ــی اس ــافت های طوالن ــوری در مس ــیگنال های ن ــال س ارس
ــی  ــال بیت ــزان انتق ــتن می ــوری، داش ــر ن ــتفاده از فیب ــدف در اس ــن ه مهم تری

باالســت.
همچنیــن امیــر کالنتــر، رئیــس اداره فــروش خانگــی ADSL، بــه خبرنــگار مــا 
گفــت: از آنجــا کــه اعضــای این گونــه صنــوف جــزو بــازوان مخابــرات در ارائــه 
ــور  ــه منظ ــتند، ب ــن هس ــرویس های نوی ــژه س ــات به وی ــرویس ها و خدم س
هماهنگــی و همــکاری متقابــل ایــن آییــن برگــزار شــد تــا بتوانیــم بــا همــکاری 
و مشــارکت بــا آنــان خدمــات مطلوبــی را ارائــه کنیــم. از دیگــر خدمــات نویــن 
ســرویس جدیــد VDSL بــوده کــه دارای ســرعت و پهنــای بانــد ۲00 مگابایــت 
بــر ثانیــه اســت کــه از طریــق کافوهــای نــوری ویــژه متقاضیانــی کــه نزدیــک بــه 

ــه می شــود. مراکــز مخابراتــی هســتند، ارائ

ــهرضا  ــهر ش ــالمی ش ــورای اس ــس ش رئی
گزارشــی ســه ماهــه از فعالیــت ایــن 
ــه  ــواردی ک ــی از م ــت: یک ــورا داد و گف ش
شــورای اســالمی دوره پنجــم دغدغــه آن را 
دارد بحــث مالکیــت و مشــکالت کارخانــه 

ــن اســت. نوی
ــه  ــن کارخان ــت: ای ــور گف ــدی صالح پ  مه
و  مــردم  و  شهرضاســت  تاریــخ  جــزو 
ــه ایــن  ــادی ب شــهروندان شــهر عالقــه زی
ــریع تر  ــه س ــد و هرچ ــی دارن ــای تاریخ بن
ــل  ــا ح ــن بن ــت ای ــت مالکی ــد وضعی بای

ــود. ش
ــالت  ــکالت و معض ــه مش ــاره ب ــا اش وی ب
ــال  ــر ح ــه ه ــت: ب ــی گف ــتان فعل آرامس
ظرفیــت آرامســتان فعلــی تقریبــا پر اســت 
و مــردم در خاکســپاری و دفــن امــوات بــا 
ــه  ــاز اســت ک مشــکل مواجــه هســتند. نی
ــاد آرامســتان  ــت ایج ــدی جه ــکان جدی م

ــود. ــی ش ــد پیش بین جدی
ــکان  ــه  م ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب  صالح پ
جدیــدی کــه بــرای آرامســتان جدیــد 
پیش بینــی شــده، در شــرق شــهرضا قــرار 

ــام  ــش تم ــم پی ــال و نی ــک س ــه ی دارد ک
ــزود:   ــات آن انجــام شــده اســت، اف مکاتب
ــری دارد و  ــی راحت ت ــکان دسترس ــن م ای
ــر  ــم در آن در نظ ــهر ه ــعه ش ــکان توس ام

ــت. ــده اس ــه ش گرفت
 وی بــا اشــاره بــه موضــوع آب شــرب 
گفــت:  شهرســتان  ایــن  شــهروندان 
ــردم  ــی م ــت آب مصرف ــفانه وضعی متاس
بــه  توجــه  بــا  نیســت کــه  مناســب 
ــد در  ــاله بای ــن س ــالی های چندی خشکس
ایــن زمینــه تدبیــر و راه حــل مناســب اتخاذ 

ــود. ش
 صالح پــور بــا اشــاره بــه تکمیــل فاضــالب 
ــوان  ــت عن ــره ای تح ــت: تبص ــهری گف ش
ــن تبصــره  ــه در ای تبصــره ۳ وجــود دارد ک
ــکونی  ــد مس ــر واح ــه ه ــد ک ــوب ش مص
مبلغــی را بــه صــورت قســطی بپــردازد 
ــروژه  ــد پ ــا بتوان ــا آبف ــازمان آب ی ــه س ک
ــه  ــد؛ چــرا ک فاضــالب شــهری را کامــل کن
اگــر مــردم خــود یــاری نکننــد، تکمیــل این 

ــود. ــد ب ــر خواه ــروژه زمان ب پ
همچنیــن رئیــس شــورای اســالمی شــهر 
ــه ترافیــک شــهری و  ــا اشــاره ب شــهرضا ب
نارضایتــی شــهروندان از ایــن معضــل گفت: 

متاســفانه در طــرح جامــع مشــکالتی 
زمین هــای  از  هکتــار   5۱ و  دارد  وجــود 
ــالم  اطــراف شــهر را خــارج از محــدوده اع

ــد. کردن
ــور رئیــس شــورای اســالمی شــهر  صالح پ
شــهرضا افــزود: امیدواریــم بتوانیــم بــا 
ــمتی  ــاورز قس ــوار کش ــان بل ــداث خیاب اح
را  شــهرضا  غــرب  در  شــهر  ترافیــک  از 
روان ســازی کنیــم و مــردم مجبــور نباشــند 
از چهــارراه مــدرس بــه ســمت میــدان 
ــردد داشــته باشــند و  ــز ت شــهدا و گاه مرک
ــا احــداث ایــن خیابــان بخشــی از رفــت  ب
و آمــد شــهروندان  راحت تــر انجــام شــود.

#خبر_گردی

اصفهان4
درحاشیه

 رونمایی از ۲۰ عنوان کتاب 
مؤلفان دهاقانی

رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان دهاقــان از 
برگــزاری آییــن رونمایــی ۲0 عنــوان کتــاب مؤلفــان دهاقانــی 
ــدف  ــا ه ــوان ب ــت کتابخ ــزاری نشس ــت: برگ ــر داد و گف خب
ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی و رونمایــی از کتاب هــای مؤلفــان 
برنامه هــای هفتــه  از  نقاله خوانــی  بــه همــراه  دهاقانــی 

ــی اســت. کتابخوان
ایــن  نمایشــگاه کتــاب در  برگــزاری  از  ســعید طبیبیــان 
ــاه   ــگاه از ۲۴ آبان م ــن نمایش ــزود: ای ــر داد و اف ــتان خب شهرس
ــا همــکاری اداره آمــوزش و پــرورش در  بــه مــدت یــک مــاه ب
ــر  ــه زهــرا)س( دای محــل ســالن دبیرســتان حضــرت فاطم
ــا بیــش  ــاب ب ــد کت ــزار جل ــن نمایشــگاه ۱5ه می شــود.در ای
ــود و  ــه می ش ــدی ارائ ــف 50درص ــا تخفی ــوان ب ــزار عن از ۴ ه

ــت. ــردم آزاد اس ــوم م ــرای عم ــد ب بازدی

 ۳۰۰میلیون دالر ارزآوری 
فرش ماشینی کاشان 

صــادرات فــرش ماشــینی از شهرســتان کاشــان، قطــب تولیــد 
ــون و ۴۴۳ هــزار دالر ارزآوری داشــته  ــن صنعــت، ۷۴میلی ای

اســت.
مســئول خوشــه فــرش ماشــینی کاشــان تولیــد ســاالنه 
فــرش ماشــینی ایــن شهرســتان را بیــش از ۷0 میلیــون متــر 
ــان کــرد و گفــت: در هشــت ماهــه امســال بیــش  ــع  بی مرب
ــه خــارج از کشــور صــادر  ــرش ماشــینی ب ــن ف ــزار  ت از ۷ ه

شــده اســت.
احســان بــرادران افــزود: افغانســتان، پاکســتان، عــراق، حــوزه 
خلیــج فــارس، آســیای میانــه و کشــورهای اروپایــی، مقصــد 
فرش هــای تولیــدی ایــن شهرســتان هســتند.وی گفــت: 
هــزار و ۱00 کارخانــه تولیــد فــرش ماشــینی در شهرســتان های 
کاشــان و آران و بیــدگل بــا اشــتغال زایی ۴0 هــزار نفــر 
فعالیــت کــرده و ۷0 درصــد فــرش ماشــینی کشــور را تولیــد 

می کننــد.

 بازدید مسئوالن از 
بافت تاریخی برخوار

مهناز طغیانی
M.Toghyani@eskimia.ir

 برخوار

بافــت تارخــی شــهرهای مختلــف شهرســتان برخــوار بیانگــر 
ســبک و شــیوه زندگــی مــردم اســت کــه مــورد بازدیــد 

ــت. ــرار گرف ــئوالن ق مس
ــوار  ــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان برخ ــس اداره فرهن رئی
بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف از برگــزاری تورهــای برخوارگــردی، 
معرفــی فرهنــگ و آداب و رســوم مــردم برخــوار اســت، 
گفــت: شهرســتان برخــوار از لحــاظ فرهنگــی دارای پیشــینه ای 
ــن  ــت ای ــردن درس ــی نک ــفانه معرف ــه متأس ــت ک ــی اس غن
ــت  ــرده اس ــان ک ــین اصفه ــوار را حاشیه نش ــا، برخ فرهنگ ه
و برگــزاری ایــن تورهــا می توانــد از در حاشــیه بــودن برخــوار 

ــد. جلوگیــری کن
ــوار  ــی برخ ــه فرهنگ ــال در هفت ــزود: امس ــری اف داوود صاب
ــاب،  ــگاه کت ــزاری نمایش ــون برگ ــی همچ ــای مختلف برنامه ه
نمایشــگاه )خوشنویســی(، اجــرای نمایــش تئاتــر و تورهــای 

ــد. ــه اجــرا درآم برخوارگــردی ب
ــه  ــه ب ــک منطق ــردم ی ــی م ــی ســبک زندگ ــت: معرف وی گف
عنــوان یــک میــراث مانــدگار، می توانــد بــرای مســئوالن 
ــی  ــی و فرهنگ ــای اجتماع ــا در تصمیم گیری ه ــک راهگش ی
محســوب شــود کــه بــه همیــن منظــور خانــه قدیمــی 
ــد  ــورد بازدی ــردی م ــور برخوارگ ــی زاده شــهر دســتگرد در ت دای

ــت. ــرار گرف ــوار ق ــتان برخ ــئوالن شهرس مس

 دستگیری شکارچیان متخلف 
در کاشان
کاشانابراهیم قربانی

E.Ghorbani@eskimia.ir

یــگان حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان کاشــان در حیــن 
گشــت و کنتــرل منطقــه حفاظت شــده قمصــر – بــرزک و در 
پــی کشــف آثــار حضــور متخلفــان در منطقــه و کســب خبــر 
ــرود  ــتای قه ــدوده روس ــف در مح ــر متخل ــد نف ــی چن تکمیل
بــه منطقــه اعــزام شــد و منطقــه را تحــت نظــر قــرار داد کــه 

متوجــه حضــور ۴ نفــر متخلــف شــدند.
ــتی و ادوات  ــالح، کوله پش ــود س ــراه خ ــان هم ــن متخلف ای
ــان  ــاهده متخلف ــن مش ــوران حی ــتند. مام ــز داش ــکار نی ش
دســتور ایســت دادنــد. آن هــا بــدون توجــه بــه ایســت شــروع 
بــه تیرانــدازی کردنــد و بــا محیط بانــان درگیــر شــدند. در طــی 
ایــن درگیــری فیزیکــی یکــی از محیط بانــان از ناحیــه دســت 

و پــا صدمــه دیــد.
ــل  ــم حام ــرار مته ــوران از ف ــا ســماجت مام ــی اســت ب گفتن
ــر از  ــر دیگ ــک نف ــا ی ــراه ب ــری و هم ــاق جلوگی ــلحه قاچ اس
ــالش  ــود ت ــا وج ــر ب ــر دیگ ــد و دو نف ــتگیر ش ــان دس متهم

ــدند. ــواری ش ــری مت ــن درگی ــوران در حی مام

سامانه رسیدگی به شکایات مردمی 
در تاکسیرانی شاهین شهر

منوچهــر روانــان، مدیــر عامــل ســازمان مدیریــت و نظــارت بــر 
تاکســیرانی شــهرداری شاهین شــهر، گفــت: ایــن ســازمان در 
ــد  ــت تســریع و تســهیل رون راســتای افزایــش ضریــب رضای
ــامانه ای  ــدازی س ــرای راه ان ــی، ب ــکایات مردم ــه ش ــیدگی ب رس
یکپارچــه بــه نشــانی www.taxish.irجهــت بررســی ایــن امــور 

اقــدام کــرده اســت.

ــا  ــکایت ب ــی ش ــت نهای ــه ثب ــاکی در مرحل ــزود: ش  وی اف
انتخــاب گزینــه »ارجــاع شــکایت بــه ســازمان« کــد رهگیــری 
ــت شــکایت  ــد ثب ــک تأیی ــان پیام ــد و همزم ــت می کن دریاف

ــود. ــال می ش ــراه وی ارس ــن هم ــه تلف ب

حل مشکل کارخانه نوین شهرضا در دستورکار شورای شهر

،،
حجت  االســام صادقــی گفــت: اداره 
کل زندان هــا و تاکســیرانی اصفهــان 
حــدود ۲۰ ســال اســت کــه بــا اوقــاف 

قــرارداد اجــاره دارنــد

امروز چهارشنبه 24 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 577 روزنامه

 مدیر کل اوقاف استان اصفهان خبر داد:

باغ فدک و اداره کل زندان های اصفهان 
به مالکیت اوقاف درآمد 
راه اندازی نخستین پارک رایانه ای کشور در اصفهان
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کوتاه اخبار 

2 وقف جدید در آستانه  هفته وقف 
دربافق 

ــه  ــور خیری ــاف و ام ــس اداره اوق ــن،  رئی ــاهللا  گلجی ماش
ــوکار  ــوی نیک ــف،  بان ــه وق ــتانه هفت ــت : در آس ــق گف باف

ــت رســاند. ــه ثب ــد ب ــف جدی ــی 2 وق بافق
ــف  ــی بافقی،  واق ــوان عباس ــم رض ــزود:  خان ــن اف گلجی
خیــر اندیشــی اســت کــه در اقدامــی خداپســندانه 2 قطعــه 

زمیــن بــه مســاحت 442 متــر مربــع را وقــف نمــود.

ارسال آب شرب چهارمحال و 
بختیاری به مناطق زلزله زده 

ــت:  ــاری گف ــال و بختی ــا چهارمح ــرکت آبف ــل ش مدیرعام
یــک محمولــه آب ۱۰ هــزار لیتــری از اســتان در حــال 
ــق  ــه مناط ــال ب ــرای ارس ــدی ب ــته بن ــازی و بس آماده س

ــت.  ــور اس ــرب کش ــه زده غ زلزل
قــدرت هللا  بیگلــری اظهــار داشــت:  شــرکت آب و فاضــاب 
شــهری اســتان آمادگــی الزم بــرای اعــزام تیم هــای 
ــور  ــه منظ ــاه ب ــتان کرمانش ــه اس ــدادی ب ــی و ام تخصص
خدمت رســانی بــه زلزلــه زدگان غــرب کشــور در حــوزه 

آب رســانی را دارد.
ــره  ــم  4 نف ــره و 5 تی ــم تخصصــی ۱۰ نف ــزود: 2 تی وی اف
امــدادی شــرکت آب و فاضــاب شــهری اســتان آمادگــی 

اعــزام بــه مناطــق زلزلــه زده کرمانشــاه را دارنــد.

شناسایی 789 بیمار دیابتی 
درجنوب کرمان 

ــایی  ــت از شناس ــکی جیرف ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
789 بیمــار جدیــد دیابتــی ،طــی شــش مــاه اول امســال 

ــر داد.  ــوب کرمــان خب در جن
ایمــان قاســم زاده،  رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
جیرفــت در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه رونــد شــيوع 
ــی های  ــاس بررس ــر اس ــت: ب ــر گف ــای غير واگي بيماری ه
ــران رو  ــت در ای ــاری دیاب ــا بیم ــار ابت ــده،  آم ــام ش انج
بــه افزایــش اســت و بیــش از ۱9 درصــد افــراد در کشــور 
ــد.  ــرار دارن ــاری ق ــن بیم ــه ای ــا ب ــر ابت ــرض خط  در مع
می تــوان گفــت:  حــدود 3۰ درصــد از جمعیــت کان 
ــا در معــرض خطــر  ــت ی ــه دیاب ــا ب ــران مبت شــهرهای ای

ــتند. ــت هس ــه دیاب ــا ب ابت

تولید ساالنه 8 میلیون مترمربع 
کاشی و سرامیک در چهارمحال 

رئیــس ســازمان صنعــت،  معــدن و تجــارت  گفــت: 
ــن  ــع کاشــی و ســرامیک در ای ــون مترمرب ســاالنه 8 میلی
ــر تأمیــن نیــاز داخلــی، بخشــی  اســتان تولیــد و عــاوه ب

ــی شــود. ــه خــارج از کشــور صــادر م ــز ب نی
تولیــد  واحــد   4 کــرد:  اظهــار  امامــی  نعیــم  ســید 
کاشــی و ســرامیک در چهارمحــال و بختیــاری فعــال 
ــد  ــود تولی ــت خ ــد ظرفی ــا ۱۰۰ درص ــن 5۰ ت ــه بی ــت ک  اس

محصول می کنند. 
وی بــا بیــان اینکــه واحــد تولیــد کاشــی و ســرامیک ›صبا‹ 
کــه در ســال های گذشــته دچــار رکــود شــده بــود و نیمــه 
اول امســال مجــدد راه انــدازی شــده، ادامــه داد: 55۰ نفــر 
در واحدهــای تولیــد کاشــی و ســرامیک چهارمحــال و 

بختیــاری اشــتغال بــه کار دارنــد. 
ســید نعیــم امامــی رئیــس ســازمان صنعــت،  معــدن و 
تجــارت گفــت: صنعــت کاشــی و ســرامیک ایــن اســتان 
ــل  ــه دلی ــتان ها ب ــر اس ــد دیگ ــر همانن ــال های اخی در س
ــش  ــود در بخ ــوص رک ــه خص ــادی ب ــازار اقتص ــرایط ب ش
ــن  ــکات ای ــه مش ــود ک ــده ب ــود ش ــار رک ــکن، دچ مس
ــر انجــام شــده از ســوی ســتاد تســهیل  ــا تدابی بخــش ب
و رفــع موانــع تولیــد و اجــرای سیاســت های اقتصــاد 

ــد. ــع ش ــی رف مقاومت

حضور کشتی گیران  یزدی در 
مسابقات قهرمانی کشور

ــی  ــتی قهرمان ــابقات کش ــور در مس ــرای حض ــزد ب ــم ی تی
ــزام شــد. ــه رشــت اع کشــور ب

رقابــت هــای کشــتی فرنگــی بزرگســاالن قهرمانــی کشــور 
در گــروه »ج« از امــروز در گیــان آغــاز مــی شــود و تیــم 
یــزد بــرای ایســتادن بــر ســکوی ایــن مســابقات بــا ۱2 تیم 

دیگــر حاضــر در ایــن مســابقات بــه رقابــت می پــردازد.
ــور  ــی کش ــاالن قهرمان ــی بزرگس ــتی فرنگ ــابقات کش مس
بــا حضــور تیم هــای یــزد، بوشــهر، گلســتان، گیــان، 
ــی،   ســمنان، همــدان، خراســان شــمالی، آذربایجــان غرب
ــه و بویراحمــد، زنجــان، سیســتان و بلوچســتان،  کهگیلوی
خراســان جنوبــی و کیــش از فــردا در ســالن تختــی 
مجموعــه ورزشــی شــهید عضــدی شــهر رشــت آغــاز و بــه 

مــدت دو  روز ادامــه می یابــد.

 تجلیل از نخستین زنان جاده ساز 
در چهارمحال و بختیاری 

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای چهارمحــال و 
بختیــاری،  گفــت: بــا مشــارکت جمعــی از نخســتین زنــان 
ــرخ  ــاده ِگل س ــازی، ج ــوزه جاده س ــتان در ح ــال اس فع
در روســتای صمصامــی از توابــع شهرســتان کوهرنــگ 

بازگشــایی شــد کــه دیــروز تجلیــل شــدند. 

 حدیث بابایی
H.Babaie@eskimia.ir

گروه استانها

وزیــر  سیاســی  معــاون  جبــارزاده  اســماعیل 
 کشــور در مراســم تکریــم و معارفــه اســتاندار 
اغلــب  کــرد:  اظهــار  بختیــاری  و  چهارمحــال 
وعده هــای دولــت در اســتان انجــام شــده اســت.  
زمان بــر  و  بــزرگ  پروژه هــای  نیــز  بخشــی 
ــان  ــا گذشــت زم ــه انتظــار آن اســت ب هســتند ک
ــم  ــت دوازده ــه در دول ــن اینک انجــام شــوند ضم

نیــز پیگیــری می شــوند.
معــاون سیاســی وزیــر کشــور بــه اهمیــت اقتصــاد 
ــاب  ــر انق ــت و رهب ــژه دول ــه وی ــی و توج مقاومت
این گونــه  و خاطرنشــان کــرد:  اشــاره  آن  بــه 
مراســم ها بــا حضــور وزیــر کشــور انجــام می شــد 
ــد در بیــن  ــه ایشــان الزم دیدن ــه دلیــل زلزل امــا ب
مــردم آســیب دیده باشــند و مــن نیــز حامــل 

ــه شــما هســتم. ســام گــرم ایشــان ب
وی ایجــاد اشــتغال و تحقــق برنامه هــای اقتصــاد 
مقاومتــی را از مهم تریــن اولویت هــای دولــت 
دوازدهــم عنــوان کــرد و گفــت: ایــن دو برنامــه در 

اولویــت کاری قــرار دارد.
جبــارزاده افــزود: حفــظ وحــدت و صمیمیــت 
 بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد، اســتاندار نیــز بایــد

ــار هــم  ــده وحــدت باشــد و همــه در کن ــدا  دهن ن
ــدال  ــق اعت ــت و تحق ــداف دول ــق اه ــرای تحق ب

ــد. ــاش کنن ت

 فعاالن سیاسی چهارمحال و بختیاری 
استاندار را برای خدمت کمک کنند 

ــاری  ــا ل و بختی ــه در  چهارمح ــی فقی ــده ول نماین
حجــت االســام والمســلمین محمدعلــی نکونــام 
نیــز در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه زلزلــه در 
ــت: ــار داش ــدن آن،  اظه ــان خوان ــور و امتح  کش
و  پســت ها  زندگــی،  مرحلــه  بــه  مرحلــه 
مســئولیت ها امتحــان و آزمــون الهــی اســت 

کســی در ایــن آزمــون موفــق می شــود کــه پســت 
ــوری  ــام جمه ــای نظ ــن اقتض ــد، ای ــه وی ببال ب

اســامی اســت.
نکونــام  مشــکل بــزرگ کشــور را در مقطــع کنونــی، 
قــرار گرفتــن در دســته های سیاســی و جنــاح 
بــازی دانســت و خاطرنشــان کــرد: مدیریتــی 
ــام  ــود را در مق ــروه خ ــی گ ــر جناح ــه در آن ه  ک
دفــع و ضایــع کــردن دیگــری بــه رخ بکشــد،   

نمی توانــد حــق نظــام را ادا کنــد.
ــم  ــه داری ــر در کشــور ضایع ــرد: اگ ــح ک وی تصری
و آن چنــان کــه بایــد رشــد نداشــته ایم،  یکــی از 

ــل آن بازیگــری سیاســی اســت. عل
ــاری  ــال و بختی ــه در چهارمح ــی فقی ــده ول نماین
تأکیــد کــرد: ســایق مختلــف بایــد کنــار یکدیگــر 
قــرار گیرنــد و یــک هــدف از آن اســتخراج شــود، 
اینکــه ســایق یکدیگــر را دفــع کننــد همــان 
تنــدروی اســت کــه متأســفانه خیلی هــا بــه 
آن دامــن می زننــد، هــدف ارزش هــای دینــی 
ــت از  ــد دس ــه آن بای ــیدن ب ــرای رس ــت و ب  اس

سیاسی بازی برداریم.
ــف  ــمت های مختل ــتان در قس ــه داد: اس وی ادام
مشــکل دارد، بنــده در اولیــن فرصــت آقــای 
ــروم  ــاط مح ــه نق ــد را ب ــتاندار جدی ــی اس عباس

ــرم  ــد،  می ب ــز ندارن ــاده نی ــی ج ــه حت ــتان ک اس
البتــه آقــای ســلیمانی آن چــه در تــوان داشــتند را 

ــکر دارد. ــای تش ــه ج ــد ک ــدان آوردن ــه می ب
ــاری،   ــال و بختی ــه در چهارمح ــی فقی ــده ول نماین
بیــان کــرد: اگــر ســرگرم رفــع مشــکات باشــیم،  
دیگــر وقتــی بــرای پرداختــن بــه گــروه  بازی هــای 
سیاســی نداریــم، فعــاالن سیاســی بایــد اســتاندار 
ــه او را در  ــه اینک ــد ن ــک کنن ــت کم ــرای خدم را ب
چــرا کــه  کننــد  بازی هــای سیاســی گرفتــار 
این هــا بــرای اســتان و مســئوالن ضایعــه اســت.
 سرمایه های فکری برای رفع مشکالت 

بیکاری در چهارمحال و بختیاری به کار 
گرفته شود

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری،  اقبــال عباســی 
اظهــار کــرد: موقعیــت  ایــن مراســم  نیــز در 
ــاظ  ــه لح ــاری ب ــال و بختی ــتراتژیک چهارمح اس
قرارگیــری بیــن چهــار اســتان کشــور یــک موهبت 
بــرای مــردم و مدیــران و مهم تریــن فرصــت بــرای 

حــل مشــکات اســتان اســت.

تولیــدات  زرخیــز،  خــاک  اکوتوریســم،  وی 
ــر را  ــت بک ــی و طبیع ــی و دام ــاورزی، معدن کش
از دیگــر شــاخصه های چهارمحــال و بختیــاری 
برشــمرد و ادامــه داد: نــرخ بــاالی بیــکاری، وجــود 
کارگاه هــای راکــد، دســت های بحرانــی، کم آبــی و 
ــت،  ــن آب در اســتان در شــأن دول ــره وری پایی به

ــت. ــردم نیس ــام و م نظ
ــا بیــان اینکــه  اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری ب
همــه دولت مــردان بــه ویــژه ســلیمانی،  اســتاندار 
ــام  ــتان انج ــرای اس ــی ب ــای اساس ــابق کاره س
ــد، تصریــح کــرد: وظیفــه مــا ایــن نیســت  داده ان
بــه  و  تکمیــل  را  نیمه تمــام  کــه کارگاه هــای 
چرخــه تولیــد بازگردانیــم، وظیفــه داریــم در کنــار 
مســئوالن اســتان، وحــدت و نیروهــای بومــی 

ــیم. ــوب برس ــه مطل ــه نتیج ــتان ب ــارج از اس خ
عباســی ادامــه داد: فســاد و فحشــا در همــه 
جــای دنیــا معلــول فقــر و فقــر معلــول بیــکاری 
ــود  ــدم وج ــول ع ــکاری معل ــن بی ــت همچنی  اس

سرمایه گذاری و سرمایه دار است.

معاون سیاسی وزیر کشور در مراسم تکریم و معارفه استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 

اولویت کشور در ایجاد اشتغال و 
اقتصاد مقاومتی است

بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل 
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمان، 
ــا و آداب و  ــی آیین ه ــت مل ــت ثب ــه اهمی ــی ب ــود وفای محم
رســوم اســتان در فهرســت میــراث ناملمــوس »معنــوی« 
ــت  ــر شــورای ثب ــار داشــت: در جلســه اخی ــرد و اظه اشــاره ک
ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری، 
ــه  ــی ب ــار مل ــت آث ــان در فهرس ــتان کرم ــوس اس ــر ناملم 6 اث
ــه اینکــه در ایــن جلســه عــاوه  ــا اشــاره ب ثبــت رســید. وی ب
بــر اســتان کرمــان، اســتان های چهارمحــال بختیــاری، ایــام، 
فــارس، آذربایجــان غربــی، خراســان جنوبــی و مازنــدران نیــز 
ــه  ــده ارســالی ب ــت پرون ــرد: از هف ــوان ک حضــور داشــتند، عن
شــورای ثبــت ســازمان میــراث فرهنگــی، شــش اثــر از اســتان 

کرمــان بــه ثبــت رســید.

و خوانــی  »رباعــی   جلســه  داشــت:  بیــان   وفایــی 
ــل از  ــش قب ــب بخش ــرای طل ــعاری ب ــی« اش ــن جوش روغ
دفــن میــت در کرمــان، آییــن »گاب گیــری« بردســیر، 
»لوپــک چمکــی یــا ماهــی ملــک« عروســک آیینــی روســتای 
ســاخت  »عارســو«  قلعه گنــج،  عباس آبــاد   تم گــران 
ــرای  ــدی« ب ــهربابک و »علم بن ــت دوز ش ــک های دس عروس
شــکرگزاری بعــد از برداشــت محصــول معز آبــاد چتــرود ثبــت 
ملــی شــدند. وی در مــورد ســفید چــادر عشــایری شــهر بابــک،  
ــهر  ــایری ش ــادر عش ــفید چ ــت س ــه باف ــی ک ــت: در صورت گف
بابــک در بیــن مــردم رواج بیشــتری یابــد، ثبــت خواهــد شــد.
وی خاطــر نشــان کــرد: در حــال حاضــر حــدود 6۰ اثــر از آداب 
و رســوم اســتان کرمــان در فهرســت ملــی میــراث  ناملمــوس 

بــه ثبــت رســیده اســت.

مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان یــزد، گفت:شــرکت گاز اســتان 
یــزد، مقــام اول تبدیــل ســوخت صنایــع و واحدهــای تولیــدی 

بــه گاز طبیعــی را در کل کشــور کســب نمــوده اســت. 
مشــایخی،  معــاون امــور برنامه ریــزی و پشــتیبانی مدیریــت 
ــا حضــور در شــرکت گاز  ــران ب ــی گاز ای گازرســانی شــرکت مل
ــتان  ــن اس ــانی در ای ــد گازرس ــی رون ــه بررس ــزد ب ــتان ی اس

ــت. پرداخ
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران، در جلســه ای کــه بــه همیــن 
ــتیبانی  ــزی و پش ــور برنامه ری ــاون ام ــور مع ــا حض ــور ب منظ
اســتاندار  ایــران،  ملــی گاز  مدیریــت گازرســانی شــرکت 
ــد،  ــزار ش ــزد، برگ ــتان ی ــرکت گاز اس ــل ش ــر عام ــزد و مدی  ی
ــه  ــزد ب ــتان ی ــرکت گاز اس ــل ش ــر عام ــاح، مدی ــر ف منوچه
ــا وجــود  ــن شــرکت پرداخــت و گفــت: ب تشــریح عملکــرد ای
موانــع موجــود بــه دلیــل وســعت زیــاد و شــرایط آب و هوایــی 
ــا  ــر اســتان، عملیــات گازرســانی در ســطح اســتان ب حاکــم ب

ــی در حــال انجــام اســت. ــل قبول ســرعت قاب
فــاح افــزود: وجــود صنایــع متعــدد در اســتان یــزد و توســعه 
کشــاورزی در بخــش گلخانــه ای و همچنیــن وجــود کوره هــای 
آجرپــزی، موجــب اختصــاص ســهم بــاالی مصــرف گاز اســتان 
ــی  ــر اســاس اعــام شــرکت مل ــه ب ــه طوری ک شــده اســت ب

ــزد  ــران، شــرکت گاز اســتان ی ــی ای ــای نفت پخــش فرآورده ه
ــع  ــوخت صنای ــل س ــام اول تبدی ــای 94 و 95 مق ــال ه در س
ــه گاز طبیعــی را در کل کشــور کســب  ــدی ب و واحدهــای تولی

نمــوده اســت.
ــزی  ــور برنامه ری ــاون ام ــایخی مع ــه مش ــن جلس ــه ای در ادام
 و پشــتیبانی مدیریــت گازرســانی شــرکت ملــی گاز ایــران 
در  تاکنــون  خوشــبختانه  گفــت:  ســخنانی   طــی 
اســتان یــزد  پروژه هــای گازرســانی بســیار زیــادی بــرای 
ــرای  ــرژی ب ــن ان ــه تأمی ــاخت های الزم در زمین ــت زیرس تقوی
ــده و  ــرا ش ــی اج ــکونی و صنعت ــای مس ــارف در بخش ه مص
بــرای بهبــود و توســعه خدمــات بــه مــردم شــریف، نجیــب و 
مؤمــن پروژه هــای دیگــری در دســت اجــرا و در حــال طراحــی 

می باشــد.
ایــن مقــام مســئول در ادامــه نگرش مثبــت مردم و مســئولین 
نســبت بــه شــرکت گاز را حاصــل بهره گیــری از خــرد جمعــی 
ــران و  ــی گاز ای ــن شــرکت مل ــل موجــود بی ــی و تعام و همدل
شــرکت های گاز اســتانی دانســت و یــادآور شــد: ایــن شــرکت 
ــی  ــی و کم ــطح کیف ــترش س ــت گس ــت در جه ــف اس موظ
خدمــات مناســب گام برداشــته و حمایــت اســتانداری ها 

ــد. ــته باش ــر داش ــن ام ــه ای ــایانی ب ــک ش ــد کم می توان

ــاره  ــا اش ــارس، ب ــا ف ــو ب ــدی در گفتگ ــی میب ــا آقای  محمدرض
ــا فرارســیدن هفتــه  دیابــت، برنامه هــای  ــه اینکــه هم زمــان ب ب
ــژه ای به منظــور آگاهــی بخشــی و اطاع رســانی شــهروندان  وی
ــی  ــه  مل ــاه هفت ــان م ــا 25 آب ــت: ۱9 ت ــود، گف ــام می ش انج

ــذاری شــده اســت. ــت نام گ ــا دیاب ــارزه ب مب
بــا کمــک  نیــز  مدونــی  برنامه هــای  اینکــه  بابیــان  وی 
شــهرداری و ســازمان های ورزشــی در هفتــه ملــی دیابــت 
ــات  ــه خدم ــزود: ارائ ــود، اف ــزار می ش ــتان برگ ــر اس در سراس
مطلــوب درمانــی اتوبــوس دیابــت در یــزد، همایــش ســفیران 
 ســامت دانش آمــوزی بــا عنــوان مدرســه و دیابــت،  همایــش 
ــواری و ورزش در  ــالم، دوچرخه س ــواده س ــالم خان ــوی س بان
پارک هــا، برنامــه نشــاط و دیابــت، بازدیــد دانش آمــوزان 
ــه  ــکان ازجمل ــژه پزش ــوزی وی ــت و بازآم ــز دیاب ــر از مرک دخت

برنامه هــای هفتــه دیابــت در اســتان اســت.
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــزد ب ــت ی ــی دیاب ــز تحقیقات ــس مرک رئی
ــا هــدف اطاع رســانی بیشــتر  ــت ب ــی دیاب ــه مل برگــزاری هفت
برگــزار می شــود،  بــه مــردم و کنتــرل آن  بیمــاری   ایــن 
محوریــت  بــا  ســالم  غذایــی  جشــنواره  داشــت:   اظهــار 
ــت  ــر دیاب ــه ب ــنواره غلب ــن جش ــالم و همچنی ــود س ــت ف فس
نیــز در راســتای غلبــه بــر دیابــت و پیشــگیری از آن در اســتان 
ــر کــه حــدود  ــن خب ــا اعــام ای ــی ب ــزار خواهــد شــد. آقای برگ
 ۱۰۰ هــزار نفــر در اســتان دارای دیابــت شــناخت شــده هســتند، 
خاطــر نشــان کــرد: بــر اســاس آمــار جهانــی 5۰ درصــد 
ــت خاصــی هســتند  ــد عام ــا شــناخته  نشــده و فاق دیابتی ه
ــزد  ــار در اســتان ی ــن آم ــن ای ــر اســاس نظــر متخصصی ــا ب  ام

2۰ الی 3۰ درصد است.

ــع طبیعــی، گفــت:  ــری صندوق هــای مناب ــر ســتاد راهب  دبی
در  طبیعــی  منابــع  توســعه  از  حمایــت  صنــدوق   8
یــزد،  بختیــاری،  و  چهارمحــال  اصفهــان،  اســتان های 
کرمــان، جنــوب کرمــان، هرمــزگان، ســمنان و فــارس 

اســت.  شــده  راه انــدازی 
بــه گــزارش تســنیم، احمدرضــا لعلی نیــا در ششــمین 
توســعه  از  حمایــت  صندوق هــای  تخصصــی  نشســت 
ــی  ــع طبیع ــل اداره کل مناب ــور در مح ــی کش ــع طبیع مناب
ــرداران  ــوار از بهره ب ــزار خان ــت:  45 ه ــار داش ــتان، اظه اس
ــرمایه ۱4  ــا س ــجم و ب ــر منس ــی فراگی ــب ۱3۰ تعاون  در قال

میلیارد تومان در این 8 صندوق عضو هستند.
صندوق هــای  تاســیس  جــدی  فعالیــت  افــزود:  وی 
ــور  ــتان های کش ــی در اس ــع طبیع ــعه مناب ــت از توس حمای
ــارکت  ــرمایه گذاری و مش ــعه س ــدف توس ــا ه ــال 9۱ ب از س
ــن  ــد و ای ــاز ش ــی آغ ــع طبیع ــای مناب ــردم در عرصه ه م
بــه تأســیس نخســتین صنــدوق  تاش هــا ســرانجام 
حمایــت از توســعه منابــع طبیعــی در اســتان اصفهــان شــد.

طبیعــی،   منابــع  صندوق هــای  راهبــری  ســتاد  دبیــر 
 بیــان کــرد: میــزان ســرمایه دولــت در تأســیس ایــن 
ســرمایه  میــزان  و  درصــد   49 حداکثــر  صندوق هــا 

اســت. درصــد   5۱ حداقــل  غیر دولتــی  ســهامداران 
لعلی نیــا بــا بیــان اینکــه آمــوزش و نظــارت بــر بهره بــرداران 
ــئوالن  ــرد: مس ــان ک ــت، خاطرنش ــا اس ــف تعاونی ه از وظای
بــه  قانونــی  حقــوق  آمــوزش  بــه  موظــف  تعاونی هــا 

بهره بــرداران هســتند.
ــد،  ــان می ده ــات نش ــه و مطالع ــرد: تجرب ــح ک وی تصری
بهبــود معیشــت بهره بــرداران در عرصه هــای منابــع طبیعــی، 
کاهــش تخریــب در عرصــه منابــع طبیعــی را در پــی دارد.

دبیــر ســتاد راهبــری صندوق هــای منابــع طبیعــی بــا 
ــور  ــردار کش ــزار بهره ب ــون و 6۰۰ ه ــود ۱ میلی ــه وج ــاره ب اش
صورتی کــه  در  گفــت:  طبیعــی،  منابــع  عرصه هــای  در 
صندوق هــای حمایــت از توســعه منابــع طبیعــی در تمامــی 
در عرصــه تخریــب  راه انــدازی شــود قطعــًا   اســتان ها 

منابع طبیعی ناچیز خواهد بود.
لعلی نیــا بــا بیــان اینکــه مردمــی و اقتصــادی کــردن 
صنــدوق  ایــن  اهــداف  از  طبیعــی  منابــع  عرصه هــای 
ــت از معضــات  ــرون رف ــا راه ب ــن تنه ــه داد: ای اســت، ادام
ــت. ــی اس ــع طبیع ــای مناب ــی عرصه ه ــای کنون و چالش ه

وی گفــت: چهارمحــال و بختیــاری یکــی از اســتان های 
ــدوق اســت ــه ایــن صن موفــق در اســتفاده از ظرفیــت بهین

استانها

مدیرکل میراث فرهنگی کرمان گفت:

6 پرونده میراث ناملموس استان کرمان ثبت ملی شد

 اختصاص سهم باالی مصرف گاز به استان یزد
به دلیل صنایع متعدد 

رئیس مرکز تحقیقاتی دیابت یزد خبر داد:

شناسایی 100 هزار بیمار مبتال به دیابت دریزد 

۸ صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی در کشور 
راه اندازی شده است 

کوتاه از استان ها
 رونمایی از طرح میثاق 5 

در بانک مهر اقتصاد
اقتصــاد  مهــر  بانــک  شــعب  امــور  اداره   مدیــرکل 
چهارمحــال و بختیــاری،  شــهاب زارعــی،  اظهــار کــرد: طرح 
میثــاق 5 بــا هــدف ارائــه خدمــات مختلــف بــه مــردم در 
بانــک مهــر اقتصــاد چهارمحــال و بختیــاری رونمایــی شــد.
ــاوه  ــاق 5 ع ــرح میث ــرد: ط ــان ک ــه خاطرنش وی در ادام
 بــر مــوارد دیگــر دارای ســه مزیــت شــامل پرداخــت 
6۰۰ میلیــون ریــال وام بــا کارمــزد 4 درصــد،  پرداخــت  یــک 
ــت  ــد و پرداخ ــامی 8 درص ــود اس ــال وام عق ــارد ری میلی

ســود علی الحســاب ۱۰ درصــد ســاالنه اســت.
اقتصــاد  مهــر  بانــک  شــعب  امــور  اداره   مدیــرکل 
ــاری،  اضافــه کــرد: ایــن بانــک آمــاده  چهارمحــال و بختی
ارائــه تســهیات در قالــب طــرح میثــاق 5 بــه بخش هــای 
ــتغال زایی و... را  ــاری، اش ــی، تج ــدی، صنعت ــف تولی مختل

دارد.

همایش آموزشی پدافند زیستی 
در یزد

دوره آموزشــی پدافنــد زیســتی در برابــر تهدیــدات بــه 
ــران و  ــی مدی ــی و آموزش ــطح علم ــردن س ــاال ب ــور ب منظ
ــزد  ــتان ی ــای شهرس ــه ادارات و نهاده ــان مربوط کارشناس
در مــوارد اضطــراری و آمادگــی هــر چــه بیشــتر در مقابــل 
هرگونــه تهدیــدات بــا حضــور فرمانــدار، معــاون سیاســی و 

ــد. ــزار ش ــداری برگ ــی فرمان اجتماع
مصطفــی ســاالری،  فرمانــدار یــزد در ابتــدای ایــن جلســه 
بــا اشــاره بــه سیاســت های اباغــی توســط مقــام معظــم 
رهبــری در حــوزه پدافنــد غیرعامــل و فراهــم کــردن بســتر 
آمــوزش و فرهنگ ســازی اظهــار داشــت: ایمن ســازی 
منابــع و زیرســاخت های ضــروری، حفــظ منابــع، کاهــش 
آســیب پذیری، هم افزایــی بــرای جایگزینــی منابــع و مــوارد 
دیگــر از مهم تریــن علت هــای اهمیــت ایــن مقولــه در 

عصــر حاضــر بــه شــمار مــی رود.

قاتل فراری در عنبرآباد دستگیر شد
فرمانــده انتظامــی شهرســتان عنبرآبــاد از دســتگیری یــک 
قاتــل فــراری اهــل ریــگان در شهرســتان عنبرآبــاد خبــر داد.
ســرهنگ محمــود بیدشــکی افــزود: پلیــس آگاهــی 
عنبرآبــاد بــا فعالیت هــای پلیســی از مخفــی شــدن 
ــن  ــای ای ــی از گلخانه ه ــگان در یک ــل ری ــل اه ــک قات ی
شهرســتان مطلــع شــد. وی ادامــه داد: بافاصلــه 2 اکیــپ 
ــل  ــگاه وی اعــزام و قات ــه مخفی ــل ب ــرای دســتگیری قات ب
ــف - ر(  ــل )ال ــرد: قات ــان ک ــد. وی خاطرنش ــتگیر ش دس
در شــهریور مــاه ســال جــاری در شهرســتان ریــگان اقــدام 
 بــه قتــل کــرده بــود و پــس از انجــام ایــن جــرم بــا 
 هویــت جعلــی بــرای کار و پنهــان شــدن در یکــی از 
شهرســتان  ایــن  بــه  عنبرآبــاد   گلخانه هــای 

فرار کرده بود.
ــرد:  ــان ک ــتان عنبرآبادخاطرنش ــی شهرس ــده انتظام فرمان
قاتــل بــا هوشــیاری و چتــر اطاعاتــی پلیــس ایــن 
شهرســتان شناســایی و در یــک عملیــات ضربتــی دســتگیر 

ــد. ش

کاهش چشمگیر سل و تب مالت در 
دامداری های چهارمحال وبختیاری

مدیــرکل دامپزشــکی چهارمحــال و بختیــاری،  گفــت: 
بیماری هــای ســل و تب مالــت گاوی در دامداری هــای 

ــت. ــته اس ــمگیری داش ــش چش ــتان کاه اس
بیماری هــای  اینکــه  بیــان  بــا  نجاتــی  عبدالمحمــد 
چهارمحــال  دامداری هــای  در  تب مالــت گاوی  و  ســل 
اســت،  داشــته  چشــمگیری  کاهــش  بختیــاری   و 
ــترک  ــای مش ــل از بیماری ه ــت و س ــرد: تب مال ــار ک اظه
ــرای انســان مخاطره آمیــز  بیــن انســان و دام اســت کــه ب

ــز اهمیــت اســت. و از لحــاظ اقتصــادی و بهداشــتی حائ
وی ادامــه داد: از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون در مقایســه 
 بــا ســال گذشــته تعــداد راکتورهای)مثبــت( ســل از 
 2۰ مــورد بــه ۱4 مــورد و تب مالــت نیــز از 6 مــورد بــه 

2  مورد کاهش پیدا کرده است.
مدیــرکل دامپزشــکی چهارمحــال و بختیــاری، تســت 
ــای  ــح دام ه ــذف و ذب ــم و ح ــیون های منظ و واکسیناس
راکتــور، جلوگیــری از خریــد و فــروش دام توســط دالالن و 
همچنیــن برگــزاری کاس هــای آموزشــی بــرای دامــداران را 

ــمرد. ــا برش ــن بیماری ه ــش ای ــل کاه از عل

 580 کیلوگرم هروئین در یزد 
کشف شد 

 58۰ کشــف  از  یــزد  اســتان  انتظامــی  فرمانــده 
 کیلوگــرم هروئیــن در یــک عملیــات دقیــق و ضربتــی 

مأموران پلیس خبر داد. 
ــزد  ــتان ی ــی اس ــده انتظام ــد،  فرمان ــرج کاکاون ــردار ای س
گفــت:  در راســتای مبــارزه بی امــان بــا ســوداگران مــرگ و 
باندهــای وارد کننــده موادمخــدر  و بــا کار گســترده اطاعاتی 
ــک  ــال ی ــد انتق ــرگ قص ــوداگران م ــد،  س ــخص ش مش
محمولــه ســنگین موادافیونــی بــه مرکــز کشــور را دارنــد.

ســردار کاکاونــد ضمــن اشــاره بــه تشــکیل تیم هــای 
عملیاتــی از مأمــوران پلیــس مبــارزه بــا موادمخــدر اســتان، 
افــزود: مامــوران ضمــن رصــد محورهــای مواصاتــی، یــک 
دســتگاه کامیــون حامــل موادافیونــی را شناســایی و آن را 

ــد. متوقــف کردن

7 اثر تاریخی چهارمحال و بختیاری 
ثبت ملی شد 

ــع دســتی و گردشــگری  ــراث فرهنگــی، صنای ــرکل می مدی
میــراث  پرونــده   7 گفــت:  بختیــاری،  و  چهارمحــال 
ناملمــوس در شــورای عالــی سیاســت گذاری ســازمان 

ــد.  ــت ش ــور ثب ــی کش ــراث فرهنگ می
بهمــن عســگری در نشســت بــا کارکنــان میــراث فرهنگــی، 
ــی  ــت مل ــای هوی ــی گوی ــار تاریخ ــت آث ــت: ثب ــار داش اظه
ــه خوبــی از آن هــا  مردمــان هــر منطقــه اســت کــه بایــد ب

ــود.  ــداری ش ــت و نگه صیان
سینی ســواری،  طلبــون،  آثــار  پرونــده  افــزود:  وی 
ــی،   ــش بوم ــون دان ــر، فن ــی الخت ــی محل ــای بوم بازی ه
یالــق دوزی، مافه گــه، مراســم عرب هــا در مرغملــک و 
ــور  ــی کش ــراث فرهنگ ــت می ــورای ثب ــه ش ــه ده در جلس ت
مطــرح کــه پــس از بررســی نهایــی در فهرســت آثــار 

ــیدند. ــت رس ــه ثب ــور ب ــوس کش ناملم

،،
 معــاون سیاســی وزیــر کشــور ایجــاد 
اشــتغال و تحقــق برنامــه هــای اقتصاد 
مقاومتــی را از مهم تریــن اولویت هــای 
دولــت دوازدهــم عنــوان کــرد و گفــت: 
ایــن دو برنامــه در اولویــت کاری قــرار 

دارد.

شــورای  جلســه  ســومین  و  بیســت 
ــدی  ــور محمدمه ــا حض ــع آب ب ــت مناب  حفاظ
جوادیــان زاده، مدیرعامــل شــرکت ســهامی 
آب منطقــه ای یــزد و کارشناســان ایــن اداره در 

ــد. ــزار ش ــوه برگ ــداری ابرک ــل فرمان مح
اظهــار  زاده  جوادیــان  نشســت  ایــن  در 
از  یکــی  دارای  ابرکــوه  شهرســتان  کــرد: 
ــع آب در  ــن شــوراهای حفاظــت مناب  فعال تری
ــی،  ــش دولت ــه بخ ــت ک ــتان اس ــطح اس س
آنــان  نماینــده  و  کشــاورزان  خصوصــی، 
برنامه هــای اداره آب منطقــه ای را همراهــی 
ــاط  ــی از نق ــوه یک ــه ابرک ــن اینک ــد. ضم کردن
درخشــان طــرح تعادل بخشــی در کشــور بــوده 

ــن  ــای ای ــطه فعالیت ه ــزد به  واس ــتان ی و اس
شهرســتان آمــار خوبــی در ســطح کشــور ارائــه 

ــت. ــرده اس ک
وی ابرکــوه را یکــی از شهرســتان های باســابقه 
دارای  همچنیــن  و  کشــاورزی  بخــش  در 
ــی دانســت و  ــراث فرهنگ ــاالی می پتانســیل ب
ــوه  ــه ابرک ــف دارد ک ــای تأس ــًا ج ــت: واقع گف
کشــاورزی  قطب هــای  از  یکــی  به عنــوان 
بارندگــی حــدود 34  داشــتن  بــا  اســتان 
در  بــارش  درصــد کاهــش  میلی متــر، 46 
ســفره های وضعیــت  و  داشــته   درازمــدت 

بحرانــی  به شــدت  آن  زیرزمینــی   آب 
شده است.

شــرکت  مدیرعامــل  فــارس،  بــه گــزارش 
ســهامی آب منطقــه ای یــزد بابیــان اینکــه 
ــاورزی  ــش کش ــه در بخ ــت های بی روی برداش
یکــی از علــل وخامــت وضعیــت آب در ابرکــوه 
ــم  ــا نتوانی ــر م ــرد: اگ ــان ک ــت، خاطرنش اس
در شــورای حفاظــت منابــع آب بــا کمــک 
کشــاورزان تصمیمــات مناســب و به جــا أخــذ 
و اجــرا کنیــم، در آینــده نه تنهــا نمی توانیــم 
ــرای نســل بعــدی ترســیم  ــده ای روشــن ب آین
کنیــم، بلکــه آینــده آن هــا بســیار تیــره و تاریک 

ــود. ــد ب خواه
زمیــن  شــد:  یــادآور  زاده  جوادیــان 
ــار  ــه آن فش ــی ب ــه وقت ــورهایی دارد ک سانس

ــر  ــه بش ــف ب ــرق مختل ــه ط ــود ب وارد می ش
هشــدار می دهــد؛ دریاچــه ارومیــه، باتــاق 
منطقــه  گاوخونــی، شــور شــدن آب هــای 
ابرکــوه و ... ازجملــه هشــدارهای ایــن سنســور 
ــته  ــش از گذش ــد بی ــه بای ــت ک ــت اس  طبیع

به آن توجه داشت.
ــای  ــطح آب ه ــت س ــدن آب و اف ــور ش وی ش
زیرزمینــی را ناشــی از برداشــت 24 ســاعته 
ــر  ــال حاض ــرد: در ح ــان ک ــت و اذع آب دانس
از  ناشــی  آب  بحــران  مشــکات  تمــام 
روز  مــا هــر  اســت  آن  بی رویــه  برداشــت 
و  چاه هــا، کف شــکنی  کــردن  عمیــق   بــا 
قوی تــر کــردن پمپ هــا برداشــت بیشــتر 
می کنیــم و زمانــی کــه آب  شــور می شــود، 
از آب شــیرین کن اســتفاده می کنیــم کــه 
می شــود. محیط زیســت  آلودگــی  موجــب 

مدیرعامل شركت آب منطقه ای يزد مطرح کرد:

وضعیت سفره های آب زیرزمینی ابرکوه به شدت بحرانی است
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160 پروانه بوم گردی در کرمان صادر شد
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــرداری از  ــه بهره ب ــون ۱6۰ پروان ــت:  تاکن ــان، گف ــتان کرم اس
خانــه هــای بوم گــردی در مناطــق مختلــف ایــن اســتان صــادر 

شــده اســت.
محمــود وفایــی در گفــت و گــو بــا ایرنــا، افــزود: اســتان کرمــان 
در زمینــه صــدور پروانه هــای بوم گــردی،  رتبــه نخســت کشــور 
را بــه خــود اختصــاص داده و بعــد از کرمــان، اســتان های 
ــه ســوم را در  ــب رتبه هــای دوم و رتب ــه ترتی ــزد ب ــان و ی اصفه

ایــن زمینــه دارنــد.
ــد  ــر و امی ــت تدبی ــدی در دول ــای بلن ــرد: گام ه ــح ک وی تصری

ــده  ــته ش ــان برداش ــتان کرم ــگری اس ــعه گردش ــرای توس ب
و امــروز شــاهد ثمــرات و دســتاوردهای آن در بخش هــای 

ــتیم. ــف هس مختل
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
اســتان کرمــان، بیــان کــرد: ۱۰ خانــه مســافر در اســتان کرمــان 

ــت. ــده اس ــدازی ش ــاری راه ان ــال ج در س
ــای  ــاماندهی اقامتگاه ه ــدد س ــه درص ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
غیرمجــاز هســتیم،  گفــت: رویکــرد مــا در راســتای برخــورد بــا 
ایــن نــوع اقامتگاه هــا مثبــت اســت و اقامتگاه هــای غیرمجــاز 
ــوز را  ــتن مج ــرایط داش ــه ش ــی ک ــایی و مجموعه  های را شناس

داشــتند، مجــوزدار کــرده ایــم.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی موسس#خبر_ویژه
انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کارهای مجازی استان اصفهان

اولین مجمع عمومی انجمن صنفی در شرف تاسیس مذکور روز چهارشنبه مورخ 1396/9/22 ساعت 19 در محل مرکز آسیب شناسی و 
سامت فضای تولید و تبادل اطاعات استان اصفهان به نشانی: اصفهان، چهارراه شیخ صدوق ، خیابان شیخ صدوق شمالی، نرسیده به 

چهارراه وکا، روبروی کوچه 55 برگزار می گردد. از کلیه اعضا دعوت می گردد در جلسه مذکور شرکت نمایند.
دستور جلسه: ۱ – تصویب اساسنامه 2 – انتخاب هیات مدیره

 هیات موسس انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کارهای مجازی استان اصفهان 
 رامین سنمار
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بازرگـانى
                Commercial

بانک صادرات ایران - مدیریت شعب استان اصفهان در نظر دارد تعداد 94 رقبه ازامالك تملیکى و مازاد خودرا ازطریق مزایده عمومى به فروش برساند. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالع بیشتر به شعب بانک صادرات اصفهان و به منظور دریافت اسناد 
مزایده،مطالعه مدارك وبازدید از امالك موردنظرخود،همه روزه ازتاریخ انتشار اولین آگهى ( نوبت اول ) لغایت مورخ  96/08/29  ازساعت 8 صبح لغایت16به دایره ساختمان - مدیریت شعب استان اصفهان واقع در میدان آزادى ابتداى خیابان سعادت آباد جنب شهردارى منطقه 

6 - ساختمان صبا مراجعه ویا باشماره تلفنهاى:03136691090 و 03136691091 تماس حاصل نمایند وپاکتهاى حاوى پیشنهادات را تا قبل ازساعت  16  مورخ96/08/29 فقط به دبیرخانه مدیریت شعب استان اصفهان تسلیم ورسید اخذ نمایند. ضمناً تاریخ بازگشائى پاکات روز 
سه شنبه مورخ 96/08/30 ساعت 14 بعد از ظهر در طبقه هشتم ساختمان صبا به آدرس فوق الذکر مى باشد .  

توضیحات وشرایط:
1 - مبلغ سپرده شرکت درمزایده ، مطابق مبالغ مندرج در آگهى مى باشدکه طبق مندرجات اسناد مزایده مى بایست طى یک فقره چک بانکى ارائه گردد . 

2 - در صورت انصراف برنده مزایده وجه چک بانکى وى به نفع بانک ضبط و چک بانکى نفر دوم نیز تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد بانک باقى خواهد ماند . 
3 - مطالعه مدارك وسوابق مربوط وبازدید ازامالك قبل از شرکت در مزایده براى تمامى شرکت کنندگان در مزایده ضرورى است.

4 - بانک در رد ویا قبول یک ویا تمامى پیشنهادات خرید مختار است.
5 - کلیه امالك با وضع موجود به فروش مى رسد .

لطفاً به اصالحات احتمالى انجام شده در  روزنامه کیمیاى وطن روز چهار شنبه مورخ 96/08/24 توجه فرمائید.
شرایط فروش : الف : 100 % نقد - 30 % نقد الباقى 36 ماهه با احتساب نرخ کارمزد مصوب بانکى - 50 % نقد الباقى اقساط 36 ماهه با احتساب نرخ کارمزد مصوب بانکى - 70 %  نقد الباقى 36 ماهه با  احتساب نرخ کارمزد مصوب بانکى - ب : 10 % نقد الباقى 

اقساط 60 ماهه با احتساب نرخ کارمزد مصوب بانکى     
 نکته : سایر شرایط و درخواست متقاضیان قابل بررسى مى باشد.

تبصره : در شرایط مساوى بودن قیمت هاى پیشنهادى ، اولویت صرفًا با پیشنهاد نقدى است . 

آگهى مزایده 96/4 
نوبت اول

ادامه در صفحه 21

مبلغ قابل فروش با احتساب آخرین ارزیابىآدرسنام شهرستاننام محل ردیف
10٪ تخفیف 

سپرده تودیعى جهت شرکت 
توضیحاتنحوه فروش پالك ثبتىاعیانىعرصهدر مزایده 

 الف 26,790,000,00024,111,000,000570,555,000320250142مسکونى ویالئى خیابان نظر میانى کوچه جلفا ( میدان جلفا ) پالك 44اصفهانویالئى جلفا1

 الف 16,600,000,00014,940,000,000524,700,000382,5407,5667,24خیابان نیروگاه(شهید عباسپور) محل سابق شعبه اصفهانسابق نیروگاه 2

تجارى - مسکونى الف 184,5344/42/2365قدرالسهم21,400,000,00019,260,000,000546,300,000محل سابق شعبه نظرشرقى خیابان نظر شرقى نرسیده به کوچه جوهرى اصفهانسابق نظر شرقى3

 الف 12,000,000,00010,800,000,000504,000,00010510579/4خیابان میرزاطاهرمحل سابق شعبه میرزا طاهراصفهانسابق میرزا طاهر4

محل سابق شعبه کوله پارچه  خیابان سجاد خیابان شهید کیانى نبش کوچه اصفهانسابق کوله پارچه 5
 الف 13,500,000,00012,150,000,000510,750,0002/205341151/5000شهید جوادى 

 الف 5/2067 و 181,253/2067قدرالسهم31,833,000,00028,649,700,000593,248,500محل سابق شعبه شیخ بهائى چهار راه قصر ابتداى شیخ بهائى ساختمان ارام اصفهانسابق شیخ بهائى6

تجارى - مسکونى الف39,700,000,00035,730,000,000628,650,0001263785740/5000انتهاى خیابان سجاد قبل از گلستان شهدااصفهانسابق سجاد7

زمین سه نبش داراى اسکلت بتنى - هزینه هاى الف22,195,240,00019,975,716,000549,878,58043863726580ورودى شمالى سپاهان شهر چهارراه قائم نبش خیابان قائم شمالى و خوارزمى اصفهان8
شهردارى به عهده خریدار

خیابان هاتف کوچه یخچال کوچه سار و تقى نبش بن بست شکوفه مجتمع اصفهانمغازه هاتف9
 الف15,82/4268/22قدرالسهم3,397,500,0003,057,750,000152,887,500تجارى ونوس طبقه زیرزمین واحد 201

خیابان هشت بهشت حد فاصل گلزار به سمت ملک جنب گل فروشى مرجان اصفهاندفترکار هشت بهشت 10
 الف90,4318/5039قدرالسهم3,945,000,0003,550,500,000177,525,000مجتمع ادارى غزال طبقه اول واحد غربى 

خیابان بزرگمهر نبش خیابان سپهبد قرنى مجتمع تجارى میالد نور جنب اصفهانمغازه خیابان بزرگمهر 11
 الف48,579010/15191قدرالسهم9,505,000,0008,554,500,000427,725,000بانک رفاه واحد شمال غربى 

خیابان بزرگمهر نبش خیابان سپهبد قرنى مجتمع تجارى میالد نور طبقه اصفهانمغازه  خیابان بزرگمهر 12
 الف46,439011/15191قدرالسهم8,912,500,0008,021,250,000401,062,500همکف مغازه تجارى  واحد جنوب غربى 

خیابان آپادانا اول کوچه باغ بهشت نبش بن بست بهشت مجتمع سرو طبقه اصفهانآپارتمان آپادانا13
 الف116,815096/5000قدرالسهم5,000,000,0004,500,000,000225,000,000سوم غربى 

 الف125,1222/179قدرالسهم5,000,000,0004,500,000,000225,000,000نظر شرقى کوچه شهید احمد زارعى  ( آسیاب ) کوچه زرین مجتمع زرین اصفهانآپارتمان نظر شرقى14

الف214,810/847/848قدرالسهم70,300,000,00063,270,000,0003,163,500,000خیابان حکیم نظامى جنب کوچه اورنگ طبقه همکف تجارىاصفهانساختمان حکیم نظامى 15

فروش به صورت یکجا

الف66,511/847/848قدرالسهم4,389,000,0003,950,100,000197,505,000خیابان حکیم نظامى جنب کوچه اورنگ طبقه همکف ادارىاصفهانساختمان حکیم نظامى 16

الف52,3614/847/848قدرالسهم3,743,000,0003,368,700,000168,435,000خیابان حکیم نظامى جنب کوچه اورنگ طبقه اول ادارىاصفهانساختمان حکیم نظامى 17

الف149,3312/847/848قدرالسهم10,350,000,0009,315,000,000465,750,000خیابان حکیم نظامى جنب کوچه اورنگ طبقه اول ادارى اصفهانساختمان حکیم نظامى 18

الف101,4913/847/848قدرالسهم6,921,000,0006,228,900,000311,445,000خیابان حکیم نظامى جنب کوچه اورنگ طبقه اول ادارىاصفهانساختمان حکیم نظامى 19

الف52,3617/847/848قدرالسهم3,860,000,0003,474,000,000173,700,000خیابان حکیم نظامى جنب کوچه اورنگ طبقه دوم ادارى اصفهانساختمان حکیم نظامى 20

الف149,3315/847/848قدرالسهم10,677,000,0009,609,300,000480,465,000خیابان حکیم نظامى جنب کوچه اورنگ طبقه دوم ادارى اصفهانساختمان حکیم نظامى 21

الف100,4916/847/848قدرالسهم7,200,000,0006,480,000,000324,000,000خیابان حکیم نظامى جنب کوچه اورنگ طبقه دوم ادارى اصفهانساختمان حکیم نظامى 22

الف52,3620/847/848قدرالسهم3,974,000,0003,576,600,000178,830,000خیابان حکیم نظامى جنب کوچه اورنگ طبقه سوم ادارىاصفهانساختمان حکیم نظامى 23

الف121,7818/847/848قدرالسهم8,957,000,0008,061,300,000403,065,000خیابان حکیم نظامى جنب کوچه اورنگ طبقه سوم ادارى  اصفهانساختمان حکیم نظامى 24

الف100,4919/847/848قدرالسهم7,406,000,0006,665,400,000333,270,000خیابان حکیم نظامى جنب کوچه اورنگ طبقه سوم ادارى  اصفهانساختمان حکیم نظامى 25

الف8و133,9848/847/9قدرالسهم10,500,000,0009,450,000,000472,500,000خیابان حکیم نظامى جنب کوچه اورنگ طبقه چهارم ادارى اصفهانساختمان حکیم نظامى 26

 الف302,234924/1624قدر السهم24,027,285,00021,624,556,500558,122,783اصفهان بلوار آیینه خانه مجتمع فخر زنده رود طبقه چهارم اصفهانآپارتمان پل فردوسى27

 الف6314-6,550,000,0005,895,000,000294,750,000259,93153/6315خیابان مسجد سید کوچه علیقلى آقا پالك 38اصفهانمنزل ویالئى خیابان مسجد سید 28

خیابان اردیبهشت نرسیده به چهارراه عباس آباد نبش کوچه طالکوب شماره اصفهانآپارتمان اردیبهشت29
مشتمل بر یک ساختمان مسکونى 7 طبقه 10 الف18120,525,000,000108,472,500,000992,362,500577,8825842442.31 مجتمع 158

واحدى 

در حد سفت کارى سقف و ستون و مقدارى الف2555/2 , 348,750,000,000313,875,000,0002,019,375,000144063692555/1پل ابوذر جنب ساختمان ایلیااصفهانساختمان نیمه کاره پل آذر 30
دیوارکشى

جاده اصفهان سجزى روستاى جیالن آباد جنب قرض الحسنه کوى اسالمى اصفهانمسکونى جیالن آباد31
 الف745,000,000670,500,00033,525,000428,83148,55337.34پالك 18

شهرك صنعتى سجزى خیابان شیخ بهائى بلوار دوم حافظ غربى روبروى آهن سجزىمحل سابق ایمن پلیمر سجزى32
داراى مقادیر زیادى ماشین آالت و دستگاهبداراى دفترچه واگذارى10,250,000,0009,225,000,000461,250,00074502200آالت دانشمند

یک ساختمان نیمه کاره و سه عدد آالچیقب2,600,000,0002,340,000,000117,000,000651736395/107/108نجف آباد روستاى جوزدان کوى اسالمى نجف آبادباغ ویالى جوزدان33

محل سابق خودرو سازان 34
 بداراى دفترچه واگذارى2,328,000,0002,095,200,000104,760,0001000630شهرك صنعتى منتظریه خیابان 104 نبش فرعى یکم پالك 8نجف آبادشتاب

 بقولنامه اى 1,200,000,0001,080,000,00054,000,000289289باغبادران روستاى کچوئیه مقابل بهدارى محل سابق شعبه کچوئیه باغبادرانمحل سابق شعبه کچوئیه35

 ب299,242***54562 مشاعى 6,547,500,0005,892,750,000294,637,500روبروى شهرك صنعتى مورچه خورت جنب کارخانه ریسندگى مورچه خورت زمین مورچه خورت 36

 بانتقال اجرائى 21,300,000,00019,170,000,000545,850,0009638,11596150774شهرك صنعتى مورچه خورت خیابان زکریاى ششم پالك 409 مورچه خورت محل سابق شرکت دما کنترل37

محل سابق کارخانه آهوى 38
داراى ماشین آالت و دستگاهه هاى تولید بداراى دفترچه واگذارى12,259,250,00011,033,325,000505,166,62550481391نطنز - شجاع آباد - خیابان عطار - فرعى 2نطنزنطنز

محصوالت پروتئینى

محل سابق شرکت مهمان 39
شهرستان کاشان شهر مشکات بلوار امام خمینى جنب تعمیرات cng کاشانپذیر مشکات

 ب1,128,600,0001,015,740,00050,787,00060/49743011/56برادران طحانى 

 ب1,200,000,0001,080,000,00054,000,000320001389/10کاشان آران و بیدگل قطب صنعتى نوش آباد جنب ریل قطار کاشانزمین نوش آباد401

 ب1,000,000,000900,000,00045,000,0005/3217.1641/10کاشان آران و بیدگل قطب صنعتى نوش آباد جنب ریل قطار کاشانزمین نوش آباد412

 الف 62,359647/2قدر السهم1,470,000,0001,323,000,00066,150,000ساختمان شش واحدى خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کوچه فتح دومکاشانآپارتمان شش واحدى42

 الف 69,69650/2قدر السهم1,600,000,0001,440,000,00072,000,000ساختمان شش واحدى خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کوچه فتح دومکاشانآپارتمان شش واحدى43

 الف 25/649645/2قدر السهم1,470,000,0001,323,000,00066,150,000ساختمان شش واحدى خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کوچه فتح دومکاشانآپارتمان شش واحدى44

 الف 44,79649/2قدر السهم975,000,000877,500,00043,875,000ساختمان شش واحدى خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کوچه فتح دومکاشانآپارتمان شش واحدى45

دوشنبه 22 آبان 1396  
 سال بیست و ششم | شمـاره 5544
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آگهی مزایده96/4
نوبت دوم

20 naslefardanews  
  naslfarda

بازرگـانى
                Commercial

بانک صادرات ایران - مدیریت شعب استان اصفهان در نظر دارد تعداد 94 رقبه ازامالك تملیکى و مازاد خودرا ازطریق مزایده عمومى به فروش برساند. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالع بیشتر به شعب بانک صادرات اصفهان و به منظور دریافت اسناد 
مزایده،مطالعه مدارك وبازدید از امالك موردنظرخود،همه روزه ازتاریخ انتشار اولین آگهى ( نوبت اول ) لغایت مورخ  96/08/29  ازساعت 8 صبح لغایت16به دایره ساختمان - مدیریت شعب استان اصفهان واقع در میدان آزادى ابتداى خیابان سعادت آباد جنب شهردارى منطقه 

6 - ساختمان صبا مراجعه ویا باشماره تلفنهاى:03136691090 و 03136691091 تماس حاصل نمایند وپاکتهاى حاوى پیشنهادات را تا قبل ازساعت  16  مورخ96/08/29 فقط به دبیرخانه مدیریت شعب استان اصفهان تسلیم ورسید اخذ نمایند. ضمناً تاریخ بازگشائى پاکات روز 
سه شنبه مورخ 96/08/30 ساعت 14 بعد از ظهر در طبقه هشتم ساختمان صبا به آدرس فوق الذکر مى باشد .  

توضیحات وشرایط:
1 - مبلغ سپرده شرکت درمزایده ، مطابق مبالغ مندرج در آگهى مى باشدکه طبق مندرجات اسناد مزایده مى بایست طى یک فقره چک بانکى ارائه گردد . 

2 - در صورت انصراف برنده مزایده وجه چک بانکى وى به نفع بانک ضبط و چک بانکى نفر دوم نیز تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد بانک باقى خواهد ماند . 
3 - مطالعه مدارك وسوابق مربوط وبازدید ازامالك قبل از شرکت در مزایده براى تمامى شرکت کنندگان در مزایده ضرورى است.

4 - بانک در رد ویا قبول یک ویا تمامى پیشنهادات خرید مختار است.
5 - کلیه امالك با وضع موجود به فروش مى رسد .

لطفاً به اصالحات احتمالى انجام شده در  روزنامه کیمیاى وطن روز چهار شنبه مورخ 96/08/24 توجه فرمائید.
شرایط فروش : الف : 100 % نقد - 30 % نقد الباقى 36 ماهه با احتساب نرخ کارمزد مصوب بانکى - 50 % نقد الباقى اقساط 36 ماهه با احتساب نرخ کارمزد مصوب بانکى - 70 %  نقد الباقى 36 ماهه با  احتساب نرخ کارمزد مصوب بانکى - ب : 10 % نقد الباقى 

اقساط 60 ماهه با احتساب نرخ کارمزد مصوب بانکى     
 نکته : سایر شرایط و درخواست متقاضیان قابل بررسى مى باشد.

تبصره : در شرایط مساوى بودن قیمت هاى پیشنهادى ، اولویت صرفًا با پیشنهاد نقدى است . 

آگهى مزایده 96/4 
نوبت اول

ادامه در صفحه 21

مبلغ قابل فروش با احتساب آخرین ارزیابىآدرسنام شهرستاننام محل ردیف
10٪ تخفیف 

سپرده تودیعى جهت شرکت 
توضیحاتنحوه فروش پالك ثبتىاعیانىعرصهدر مزایده 

 الف 26,790,000,00024,111,000,000570,555,000320250142مسکونى ویالئى خیابان نظر میانى کوچه جلفا ( میدان جلفا ) پالك 44اصفهانویالئى جلفا1

 الف 16,600,000,00014,940,000,000524,700,000382,5407,5667,24خیابان نیروگاه(شهید عباسپور) محل سابق شعبه اصفهانسابق نیروگاه 2

تجارى - مسکونى الف 184,5344/42/2365قدرالسهم21,400,000,00019,260,000,000546,300,000محل سابق شعبه نظرشرقى خیابان نظر شرقى نرسیده به کوچه جوهرى اصفهانسابق نظر شرقى3

 الف 12,000,000,00010,800,000,000504,000,00010510579/4خیابان میرزاطاهرمحل سابق شعبه میرزا طاهراصفهانسابق میرزا طاهر4

محل سابق شعبه کوله پارچه  خیابان سجاد خیابان شهید کیانى نبش کوچه اصفهانسابق کوله پارچه 5
 الف 13,500,000,00012,150,000,000510,750,0002/205341151/5000شهید جوادى 

 الف 5/2067 و 181,253/2067قدرالسهم31,833,000,00028,649,700,000593,248,500محل سابق شعبه شیخ بهائى چهار راه قصر ابتداى شیخ بهائى ساختمان ارام اصفهانسابق شیخ بهائى6

تجارى - مسکونى الف39,700,000,00035,730,000,000628,650,0001263785740/5000انتهاى خیابان سجاد قبل از گلستان شهدااصفهانسابق سجاد7

زمین سه نبش داراى اسکلت بتنى - هزینه هاى الف22,195,240,00019,975,716,000549,878,58043863726580ورودى شمالى سپاهان شهر چهارراه قائم نبش خیابان قائم شمالى و خوارزمى اصفهان8
شهردارى به عهده خریدار

خیابان هاتف کوچه یخچال کوچه سار و تقى نبش بن بست شکوفه مجتمع اصفهانمغازه هاتف9
 الف15,82/4268/22قدرالسهم3,397,500,0003,057,750,000152,887,500تجارى ونوس طبقه زیرزمین واحد 201

خیابان هشت بهشت حد فاصل گلزار به سمت ملک جنب گل فروشى مرجان اصفهاندفترکار هشت بهشت 10
 الف90,4318/5039قدرالسهم3,945,000,0003,550,500,000177,525,000مجتمع ادارى غزال طبقه اول واحد غربى 

خیابان بزرگمهر نبش خیابان سپهبد قرنى مجتمع تجارى میالد نور جنب اصفهانمغازه خیابان بزرگمهر 11
 الف48,579010/15191قدرالسهم9,505,000,0008,554,500,000427,725,000بانک رفاه واحد شمال غربى 

خیابان بزرگمهر نبش خیابان سپهبد قرنى مجتمع تجارى میالد نور طبقه اصفهانمغازه  خیابان بزرگمهر 12
 الف46,439011/15191قدرالسهم8,912,500,0008,021,250,000401,062,500همکف مغازه تجارى  واحد جنوب غربى 

خیابان آپادانا اول کوچه باغ بهشت نبش بن بست بهشت مجتمع سرو طبقه اصفهانآپارتمان آپادانا13
 الف116,815096/5000قدرالسهم5,000,000,0004,500,000,000225,000,000سوم غربى 

 الف125,1222/179قدرالسهم5,000,000,0004,500,000,000225,000,000نظر شرقى کوچه شهید احمد زارعى  ( آسیاب ) کوچه زرین مجتمع زرین اصفهانآپارتمان نظر شرقى14

الف214,810/847/848قدرالسهم70,300,000,00063,270,000,0003,163,500,000خیابان حکیم نظامى جنب کوچه اورنگ طبقه همکف تجارىاصفهانساختمان حکیم نظامى 15

فروش به صورت یکجا

الف66,511/847/848قدرالسهم4,389,000,0003,950,100,000197,505,000خیابان حکیم نظامى جنب کوچه اورنگ طبقه همکف ادارىاصفهانساختمان حکیم نظامى 16

الف52,3614/847/848قدرالسهم3,743,000,0003,368,700,000168,435,000خیابان حکیم نظامى جنب کوچه اورنگ طبقه اول ادارىاصفهانساختمان حکیم نظامى 17

الف149,3312/847/848قدرالسهم10,350,000,0009,315,000,000465,750,000خیابان حکیم نظامى جنب کوچه اورنگ طبقه اول ادارى اصفهانساختمان حکیم نظامى 18

الف101,4913/847/848قدرالسهم6,921,000,0006,228,900,000311,445,000خیابان حکیم نظامى جنب کوچه اورنگ طبقه اول ادارىاصفهانساختمان حکیم نظامى 19

الف52,3617/847/848قدرالسهم3,860,000,0003,474,000,000173,700,000خیابان حکیم نظامى جنب کوچه اورنگ طبقه دوم ادارى اصفهانساختمان حکیم نظامى 20

الف149,3315/847/848قدرالسهم10,677,000,0009,609,300,000480,465,000خیابان حکیم نظامى جنب کوچه اورنگ طبقه دوم ادارى اصفهانساختمان حکیم نظامى 21

الف100,4916/847/848قدرالسهم7,200,000,0006,480,000,000324,000,000خیابان حکیم نظامى جنب کوچه اورنگ طبقه دوم ادارى اصفهانساختمان حکیم نظامى 22

الف52,3620/847/848قدرالسهم3,974,000,0003,576,600,000178,830,000خیابان حکیم نظامى جنب کوچه اورنگ طبقه سوم ادارىاصفهانساختمان حکیم نظامى 23

الف121,7818/847/848قدرالسهم8,957,000,0008,061,300,000403,065,000خیابان حکیم نظامى جنب کوچه اورنگ طبقه سوم ادارى  اصفهانساختمان حکیم نظامى 24

الف100,4919/847/848قدرالسهم7,406,000,0006,665,400,000333,270,000خیابان حکیم نظامى جنب کوچه اورنگ طبقه سوم ادارى  اصفهانساختمان حکیم نظامى 25

الف8و133,9848/847/9قدرالسهم10,500,000,0009,450,000,000472,500,000خیابان حکیم نظامى جنب کوچه اورنگ طبقه چهارم ادارى اصفهانساختمان حکیم نظامى 26

 الف302,234924/1624قدر السهم24,027,285,00021,624,556,500558,122,783اصفهان بلوار آیینه خانه مجتمع فخر زنده رود طبقه چهارم اصفهانآپارتمان پل فردوسى27

 الف6314-6,550,000,0005,895,000,000294,750,000259,93153/6315خیابان مسجد سید کوچه علیقلى آقا پالك 38اصفهانمنزل ویالئى خیابان مسجد سید 28

خیابان اردیبهشت نرسیده به چهارراه عباس آباد نبش کوچه طالکوب شماره اصفهانآپارتمان اردیبهشت29
مشتمل بر یک ساختمان مسکونى 7 طبقه 10 الف18120,525,000,000108,472,500,000992,362,500577,8825842442.31 مجتمع 158

واحدى 

در حد سفت کارى سقف و ستون و مقدارى الف2555/2 , 348,750,000,000313,875,000,0002,019,375,000144063692555/1پل ابوذر جنب ساختمان ایلیااصفهانساختمان نیمه کاره پل آذر 30
دیوارکشى

جاده اصفهان سجزى روستاى جیالن آباد جنب قرض الحسنه کوى اسالمى اصفهانمسکونى جیالن آباد31
 الف745,000,000670,500,00033,525,000428,83148,55337.34پالك 18

شهرك صنعتى سجزى خیابان شیخ بهائى بلوار دوم حافظ غربى روبروى آهن سجزىمحل سابق ایمن پلیمر سجزى32
داراى مقادیر زیادى ماشین آالت و دستگاهبداراى دفترچه واگذارى10,250,000,0009,225,000,000461,250,00074502200آالت دانشمند

یک ساختمان نیمه کاره و سه عدد آالچیقب2,600,000,0002,340,000,000117,000,000651736395/107/108نجف آباد روستاى جوزدان کوى اسالمى نجف آبادباغ ویالى جوزدان33

محل سابق خودرو سازان 34
 بداراى دفترچه واگذارى2,328,000,0002,095,200,000104,760,0001000630شهرك صنعتى منتظریه خیابان 104 نبش فرعى یکم پالك 8نجف آبادشتاب

 بقولنامه اى 1,200,000,0001,080,000,00054,000,000289289باغبادران روستاى کچوئیه مقابل بهدارى محل سابق شعبه کچوئیه باغبادرانمحل سابق شعبه کچوئیه35

 ب299,242***54562 مشاعى 6,547,500,0005,892,750,000294,637,500روبروى شهرك صنعتى مورچه خورت جنب کارخانه ریسندگى مورچه خورت زمین مورچه خورت 36

 بانتقال اجرائى 21,300,000,00019,170,000,000545,850,0009638,11596150774شهرك صنعتى مورچه خورت خیابان زکریاى ششم پالك 409 مورچه خورت محل سابق شرکت دما کنترل37

محل سابق کارخانه آهوى 38
داراى ماشین آالت و دستگاهه هاى تولید بداراى دفترچه واگذارى12,259,250,00011,033,325,000505,166,62550481391نطنز - شجاع آباد - خیابان عطار - فرعى 2نطنزنطنز

محصوالت پروتئینى

محل سابق شرکت مهمان 39
شهرستان کاشان شهر مشکات بلوار امام خمینى جنب تعمیرات cng کاشانپذیر مشکات

 ب1,128,600,0001,015,740,00050,787,00060/49743011/56برادران طحانى 

 ب1,200,000,0001,080,000,00054,000,000320001389/10کاشان آران و بیدگل قطب صنعتى نوش آباد جنب ریل قطار کاشانزمین نوش آباد401

 ب1,000,000,000900,000,00045,000,0005/3217.1641/10کاشان آران و بیدگل قطب صنعتى نوش آباد جنب ریل قطار کاشانزمین نوش آباد412

 الف 62,359647/2قدر السهم1,470,000,0001,323,000,00066,150,000ساختمان شش واحدى خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کوچه فتح دومکاشانآپارتمان شش واحدى42

 الف 69,69650/2قدر السهم1,600,000,0001,440,000,00072,000,000ساختمان شش واحدى خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کوچه فتح دومکاشانآپارتمان شش واحدى43

 الف 25/649645/2قدر السهم1,470,000,0001,323,000,00066,150,000ساختمان شش واحدى خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کوچه فتح دومکاشانآپارتمان شش واحدى44

 الف 44,79649/2قدر السهم975,000,000877,500,00043,875,000ساختمان شش واحدى خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کوچه فتح دومکاشانآپارتمان شش واحدى45
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ساختمان نیمه کاره - 
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 الف 49,89646/2قدر السهم1,255,000,0001,129,500,00056,475,000ساختمان شش واحدی خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کوچه فتح دومکاشانآپارتمان شش واحدی46

 الف 75/699648/2قدر السهم1,640,000,0001,476,000,00073,800,000ساختمان شش واحدی خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کوچه فتح دومکاشانآپارتمان شش واحدی47

زمین مسکونی 48
 ب356/238***770,000,000693,000,00034,650,000148پالک زمین مسکونی روبروی دفتر نمایندگی محیط زیست فریدنفریدونشهر

 بانتقال اجرائی 15000000001,350,000,00067,500,000500075243249محل طرح گاوداری روستای سیبک فریدونشهرفریدنگاوداری سیبک49

مسکونی داران روبروی 50
 ب690,000,000621,000,00031,050,000310157668/12خیابان جمهوری جنوبی منزل مسکونی پ 38    روبرو ی پیام نور فریدنپیام نور

 ب 780,000,000702,000,00035,100,0005/1941622626/12بلوارطالقانی غربی خیابان استقالل فرعی 7  شرقی  پ 6فریدنمسکونی داران 51

دارای دفترچه قرارداد 17,352,500,00015,617,250,000528,086,250105002210شهرک صنعتی علویجه بلوار صنعت خیابان دوم جنب پروفیل پارسیاندهقکارخانه پنیر اصفهان 52
 بواگذاری

 الفدارای دفترچه واگذاری6,750,000,0006,075,000,000303,750,0003600820شهرک صنعتی کوهپایه خ صنعت شرقی خیابان چهارم کوهپایهمفتول سازی کوهپایه53

محل سابق شرکت تیرچه 54
محل طرح تیرچه بلوک قطب صنعتی کوهپایه انتهای خیابان دهم پالک کوهپایهبلوک کوهپایه

 ب30/4657/د/ج-9-221,100,000,000990,000,00049,500,0002970 

منزل مسکونی اسالم آباد شهرضا خیابان امام خمینی خیابان نیایش فرعی شهرضامسکونی اسالم آباد55
 ب12700,000,000630,000,00031,500,00085/298250399/171 پالک 8

 بقولنامه ای 5,000,000,0004,500,000,000225,000,000314650شهرضا روستای منظریه خیابان معلم محل سابق شعبه عمرو آبادشهرضاسابق عمرو آباد56

57 MDF محل سابق شرکت
 ب4,483,800,0004,035,420,000201,771,00050401207419/65محل سابق کارخانه mdf   شهرک صنعتی جمبزه دهاقانشهرضاجمبزه

 ب299/1/12-5,581,500,0005,023,350,000251,167,50093025زمین کشاورزی روستای اسفرجان جاده شهرضا اسفرجان  جنب پل راه آهنشهرضازمین اسفرجان58

محل سابق شرکت دام و 59
محل سابق کارخانه تولید خوراک دام و طیور -شهرک صنعتی سمیرم پالک سمیرمطیور سمیرم

دفترچه قرارداد 21/1068,175,500,0007,357,950,000367,897,50061941250 مجاور جاده اصلی
 بواگذاری 4440

 ب37/8-809,870,000728,883,00036,444,15010655خوانسار - روستای کهرت - خیابان مخابرات خوانسارمحل سابق  گلخانه کهرت60

محل سابق  گلخانه 61
خیابان شهید محمدی خیابان اردیبهشت نزدیک چاه آب اسفرانجان محل گلپایگانگلپایگان

 ب4091-2,018,560,0001,816,704,00090,835,20012616سابق گلخانه سبز گلپا گستر

محل سابق شرکت تیکن 62
 ب119/2 9,800,000,0008,820,000,000441,000,0005/149755950119/1محل کارخانه ریسندگی و فرش بافی روستای تیکن گلپایگان  تیکنگلپایگانگلپایگان

محل سابق  کارخانه مقوا 63
شهرک صنعتی خوانسار فاز دوم خیابان دوم جنب کارخانه عایق پالست خوانسارسازی خوانسار

 ب5,656,500,0005,090,850,000254,542,5008032,5139420/133پالک 66 

محل سابق شرکت پلی 64
صورت جلسه مزایده 8000953 استیجاری4,990,000,0004,491,000,000224,550,000محل سابق کارخانه پلی اتیلن حسن آباد جرقویه ابتدای خیابان تربیت بدنیجرقویهاتیلن جرقویه

دارای ماشین آالت ، تجهیزات باداره ثبت 

محل سابق شرکت کاغذ 65
محل سابق شرکت کاغذ بری محمد آباد جرقویه ) محل سابق نمایندگی ایران جرقویهبری جرقویه

صورت جلسه مزایده 2,550,000,0002,295,000,000114,750,0002000928خودرو(
دارای تابلو برق باداره ثبت 

محل سابق شرکت بست 66
اردستان باجه صنعتی زواره پالک 533 محل سابق شرکت تهران بست اردستانپاسارگاد

دارای ماشین آالت ، تجهیزات ، یک حلقه ب14,493,000,00013,043,700,000515,218,50010000360016/6527پاسارگاد
چاه آب

محل سابق لبنیات ظهیر 67
 بدارای دفترچه واگذاری29,511,400,00026,560,260,000582,801,30060002976اردستان ابتدای جاده درباغ شهرک صنعتی اردستاناردستاناالسالم اردستان

 ب4,083,000,0003,674,700,000183,735,0001394101/6444/7512اردستان خیابان امام خمینی )ره( محل سابق شعبه اردستاناردستانسابق اردستان68

چهارمحال بختیاری - شهر گهرو - خیابان امام حسین ) ع ( کوچه شهید شلمزارمنزل ویالئی گهرو69
 الف3,845,000,0003,460,500,000173,025,0001687,411212463/636علیرضا منتظری جنب طباخی نوروزی  انتهای کوچه 

3330/260-3332-844,000,000,0003,748,800,000187,440,00012504267تهران بلوار آفریقا خیابان الهیه خ مریم شرقی پالک 45 تهرانآپارتمان الهیه70
شامل 22 واحد آپارتمان مسکونیالف3335-3333

مازندران چالوس بلوار امام رضا )ع( جنب فروشگاه رفاه مجتمع مسکونی چالوسآپارتمان چالوس 71
طبقه دوم واحد 124الف118,2641.2294قدرالسهم1,419,120,0001,277,208,00063,860,400اطلس 

مازندران چالوس بلوار امام رضا )ع( جنب فروشگاه رفاه مجتمع مسکونی چالوسآپارتمان چالوس 72
طبقه دوم واحد 126الف84,8341.2296قدرالسهم1,068,858,000961,972,20048,098,610اطلس 

مازندران چالوس بلوار امام رضا )ع( جنب فروشگاه رفاه مجتمع مسکونی چالوسآپارتمان چالوس 73
طبقه دوم واحد 123الف132,8741.2293قدرالسهم1,554,579,0001,399,121,10069,956,055اطلس 

مازندران چالوس بلوار امام رضا )ع( جنب فروشگاه رفاه مجتمع مسکونی چالوسآپارتمان چالوس 74
طبقه چهارم واحد 143الف132,8741.2305قدرالسهم1,607,727,0001,446,954,30072,347,715اطلس 

مازندران چالوس بلوار امام رضا )ع( جنب فروشگاه رفاه مجتمع مسکونی چالوسآپارتمان چالوس 75
طبقه چهارم واحد 142الف136,7741.2304قدرالسهم1,682,271,0001,514,043,90075,702,195اطلس 

مازرندران فریدونکنار روستای ازباران پشت مسجد کوچه شهید محمود فریدونکنارمسکونی فریدونکنار 76
 ب506,800,000456,120,00022,806,000467,1510065/410تقوی پالک 718

 ب859,400,000773,460,00038,673,000997,6417065/105مازرندران فریدونکنار روستای ازباران خیابان شهید مهدوی پالک 92فریدونکنارمسکونی فریدونکنار 77

مازرندران فریدونکنار روستای کارگرد محله برجاده فریدونکنار به آمل جنب فریدونکنارمسکونی فریدونکنار 78
 ب249,400,000224,460,00011,223,000126,311064/1469آموزشگاه زبان ایران مهر   

 ب403,200,000362,880,00018,144,000345,29065/64مازرندران فریدونکنار روستای ازباران خیابان شهید صالحی پالک 67فریدونکنارمسکونی فریدونکنار 79

 ب419,800,000377,820,00018,891,000465,4910065/226مازرندران فریدونکنار روستای ازباران خیابان شهید یوسفی پالک 341فریدونکنارمسکونی فریدونکنار 80

 ب359,220,000323,298,00016,164,900190,515064,1994مازرندران فریدونکنار روستای شیرمحله جنب آرامگاهفریدونکنارمسکونی فریدونکنار 81

 ب194,910,000175,419,0008,770,950222,557064,1744مازرندران فریدونکنار روستای شیرمحله کوچه مقابل حسینیه فریدونکنارمسکونی فریدونکنار 82

 ب259,240,000233,316,00011,665,800234,48064,2271مازرندران فریدونکنار روستای شیرمحله کوچه حسینیهفریدونکنارمسکونی فریدونکنار 83

 ب488,100,000439,290,00021,964,5006339064,1287مازندران فریدونکنار روستای کارگر محله کوچه شهید طالب نژادفریدونکنارمسکونی فریدونکنار 84

 ب273,100,000245,790,00012,289,500307,968565,132مازرندران فریدونکنار روستای ازباران  پالک 157فریدونکنارمسکونی فریدونکنار 85

مازرندران فریدونکنار شهرک شهید رجائی خیابان شهید بهشتی مقابل فریدونکنارمسکونی فریدونکنار 86
 ب748,800,000673,920,00033,696,00031810066,11173مسجد امام رضا )ع(

مازندران فریدونکنار روستای مهلبان خیابان اصلی روستا مقابل صندوق فریدونکنارمسکونی فریدونکنار 87
 ب2,970,000,0002,673,000,000133,650,000189015013,516قرض الحسنه

 ب165,400,000148,860,0007,443,000207,2064,1736مازرندران فریدونکنار روستای شیرمحله جنب حسینیه فریدونکنارمسکونی فریدونکنار 88

 ب313,370,000282,033,00014,101,650245,378564,1743مازرندران فریدونکنار روستای شیرمحله کوچه مقابل حسینیه فریدونکنارمسکونی فریدونکنار 89

مازرندران بابلسر بلوار امام خمینی ) ره ( خیابان شهید اکبری جنب ساختمان بابلسرمسکونی بابلسر 90
 ب1,462,000,0001,315,800,00065,790,0002581201989/1ارغوان 

آپارتمان سرخ رود طبقه 91
مازندران - محمود آباد - سرخرود - خط دریا خیابان گلستان غربی خیابان محمود آبادهمکف

 الف91,636/186/1060/1648قدرالسهم14275500001,284,795,00064,239,750بهارستان غربی پالک 47

آپارتمان سرخ رود 92
مازندران - محمود آباد - سرخرود - خط دریا خیابان گلستان غربی خیابان محمود آبادطبقه اول

 الف12936/186/1060/1649قدرالسهم20317500001,828,575,00091,428,750بهارستان غربی پالک 47

آپارتمان سرخ رود طبقه 93
مازندران - محمود آباد - سرخرود - خط دریا خیابان گلستان غربی خیابان محمود آبادهمکف

 الف12936/186/1060/1650قدرالسهم21285000001,915,650,00095,782,500بهارستان غربی پالک 47

آپارتمان سرخ رود طبقه 94
مازندران - محمود آباد - سرخرود - خط دریا خیابان گلستان غربی خیابان محمود آبادهمکف

 الف12936/186/1060/1651قدرالسهم22317000002,008,530,000100,426,500بهارستان غربی پالک 47

بانک صادرات ایران - مدیریت شعب استان اصفهان

توضیحاتشرایط فروشردیف

حداقل 30% نقد الباقی اقساط 36 ماهه با نرخ کارمزد مصوبالف1

حداقل 10% نقد الباقی اقساط 60 ماهه با نرخ کارمزد مصوبب2

نکته : سایر شرایط و درخواست متقاضیان قابل بررسی می باشد 
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بانک صادرات ایران - مدیریت شعب استان اصفهان
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اطالعرسانی8
آگهی وقت رسیدگی و دادخواست 
وضمائم به خانم زهرا محمدی پور 

خاصه تراش 
ــماره  ــه : 9610106794201207 ش ــماره ابالغنام ش
ــی  ــماره بایگان ــده : 9609986794201012 ش پرون

ــم : 96/08/16 ــخ تنظی ــعبه : 961016 تاری ش
خواهــان محمــد جعفــر فنائــی  دادخواســتی 
بــه طرفیــت خوانــده زهــرا محمــدی پــور خاصــه 
ــرح  ــه   مط ــترداد وج ــته اس ــه خواس ــراش   ب ت
کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده 
ــی  ــعبه 12حقوق ــه 9609986794201012 ش کالس
شــورای حــل اختــالف اصفهــان )مجتمع شــهدای 
مدافــع حــرم(  ثبــت و وقــت رســیدگی بــه تاریــخ 
96/11/03ســاعت 8:30 تعییــن  شــده اســت 
ــاده  ــق موضــوع م ــه حســب دســتور دادگاه طب ک
73قانــون آییــن دادرســی مدنــی  بعلــت مجهــول 
ــان  ــت خواه ــده  و در خواس ــودن خوان ــکان ب الم
مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جراید کثیراالنتشــار 
ــاه  ــک م ــرف ی ــده ظ ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م آگه
ــر دادگاه  ــه دفت ــی ب ــار آگه ــخ انتش ــس از تاری پ
ــود  ــل خ ــانی کام ــالم نش ــن اع ــه  و ضم مراجع
نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافت و در 
وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر گــردد .
م الــف 26271 مســئول دفتــر شــعبه شــورای 
ــل  ــورای ح ــی ش ــعبه 12حقوق ــالف ش ــل اخت ح
اختــالف اصفهــان )مجتمــع شــهدای مدافــع حرم 

ــی   ــیروی خوزان ــر ش (هاج

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 9610106794401391  : ابالغنامــه  شــماره 
ــماره  ــده : 9609986794401077 ش ــماره پرون ش
 : تنظیــم  تاریــخ   961078  : شــعبه  بایگانــی 
96/08/16خواهــان محســن رفیعــی دادخواســتی 
بــه طرفیــت خوانــده اســماعیل شیشــه گرفرزنــد 
نورالــه بــه خواســته مطالبــه  تقدیــم دادگاه هــای 
ــت  ــه جه ــوده ک ــان نم ــتان اصفه ــی شهرس عموم
ــه شــماره  ــاع وب ــن  شــعبه  ارج ــه ای رســیدگی ب
9609986794401077شــعبه  کالســه  پرونــده 
14حقوقــی  شــورای حــل اختــالف  اصفهــان 
)مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم ( ثبــت گردیــده 
کــه وقــت رســیدگی بــه تاریــخ 96/10/19 ســاعت 
9:00 تعییــن  شــده اســت لــذا بــه علــت مجهــول 
ــان  ــت خواه ــده و درخواس ــودن خوان ــکان ب الم
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی و ب
ــی  ــور مدن ــالب در ام ــی و انق ــای عموم دادگاه ه
ــی از  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــتور دادگاه مرات و دس
جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده 
پــس از نشــر آگهــی و اطــالع از مفاد آن بــه دادگاه 
ــود  ــل خ ــانی کام ــالم نش ــن اع ــه و ضم مراجع
نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافت و در 
وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر گــردد .
م الــف 26300 مســئول دفتــر شــورای حــل 
حــل  شــورای  14حقوقــی  شــعبه  اختــالف 
اختــالف) مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم (- 

عاطفــه نــوری

ابالغیه
شماره ابالغنامه : 9610106836605715

پرونــده 9609986836601049 شــماره  شــماره 
تنظیــم  تاریــخ   961159  : شــعبه  بایگانــی 
96/08/09مشــخصات ابــالغ شــونده حقیقــی : 
علیرضــا کاویــان نــژاد  فرزنــد :عزیزالــه  مجهــول 
ــاعت  ــنبه س ــور96/10/30 ش ــخ حض ــکان تاری الم
ــر فندرســکی   ــان –خ می 10:00محــل حضــور اصفه
وپــل  بــاال  بــاغ   چهــار  میر(-حدفاصــل  )خ 
ــه  ــی طبق ــهید قدوس ــی ش ــع قضای ــر –مجتم می
-2اتــاق 202در خصــوص دعــوی شــریفه پورســینا 
ــت  ــوق جه ــرر ف ــت مق ــما در وق ــت ش ــه طرفی ب

ــوید .  ــر ش ــعبه حاض ــن ش ــیدگی در ای رس
م الــف 26311 شــعبه 6 دادگاه خانــواده شهرســتا 

ن اصفهــان )مجتمــع شــهید قدوســی ( 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 960930 خواهــان 
ــه    ــی برمطالب ــوش کریمــی دادخواســتی مبن داری
بــه طرفیــت محمــد کریمــی کیچــی تقدیــم 
نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز -مــورخ 
96/10/5ســاعت 11:00تعییــن 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 خیابــان 
روی  روبــه   – اربــاب  خیابــان   اول  ســجاد- 
ــا –  ــاختمان صب ــب س ــور – جن ــی پ ــه نیل مدرس
ــورای  ــتی 8165756441 ش ــد پس ــالک 57 ک پ
حــل اختــالف اصفهــان – شــعبه 9 مراجعــه و 
نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ 
نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی 
ــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی  ــالغ قانون اب

ــد. ــد ش ــاذ خواه اتخ
شــماره: 26293م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 9 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شماره ابالغیه :9610106836207162          شماره 
پرونده: 9609986836200126                  شماره 
شــعبه بایگانــی : 960135            تاریــخ تنظیــم 
:96/08/14 خواهــان مریــم شــجاعی برجوئــی 
بــه طرفیــت خوانــده یحیــی طهماســبی بــه 
خواســته مطالبــه اجــرت المثــل ایــام زوجیــت-
ــی  ــه شــماره بایگان ــه خســارت دادرســی ب مطالب
هــای  دادگاه  تقدیــم  960135خ2دادخواســتی 
ــت  ــه وق ــوده ک ــان نم ــتان اصفه ــی شهرس عموم
رســیدگی 96/10/5 ســاعت 9 تعییــن شــده اســت 
بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده آقــای 
ــه  ــان وب ــت خواه ــبی و در خواس ــی طهماس یحی
ــی دادگاه  ــن دادرس ــون آیی ــاده 73 قان ــز م تجوی
هــای عمومــی وانقــالب در امــور مدنــی ودســتور 
دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیــر 

ــس از  ــده پ ــا خوان ــی شــود ت ــی م االنتشــار آگه
نشــر آگهــی مــی شــود تــا خوانــده پــس از نشــر 
ــه  ــه دادگاه مراجع ــاد آن ب ــالع از مف ــی واط آگه

ــد. نمای
ــعبه  ــی ش ــی دادگاه حقوق ــف 26298منش م /ال

ــان  ــتان  اصفه ــواده شهرس 2دادگاه خان

آگهی وقت رسیدگی و دادخواست 
 وضمائم به آقای / خانم شرکت

 عمرا ن و ساختمان لیماک به شماره 
ثبت 259497  

شــماره ابالغنامــه : 9610100351008550 شــماره 
پرونــده : 9609980351000490 شــماره بایگانــی 

ــم :96/08/16 ــخ تنظی ــعبه : 960597 تاری ش
خواهــان بانــک تجــارت دادخواســتی بــه طرفیــت 
خوانــدگان  شــرکت را ه و ســاختمانی ســازان 
ــد  ــاس محم ــد عب ــزدی فرزن ــن ی ــم ، حس راه ق
ــد  ــی فرزن ــد وطن ــد ،محم ــد :احم ــاری فرزن انص
ــاس ،شــرکت عمــران و ســاختمان لیمــاک ،  :عب
زهــرا نــادری فرزنــد :محمــد و شــرکت تهــران پــل 
ــه  ــه ومطالب ــه وج ــته مطالب ــه خواس ــت ب راه دش
خســارت مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع وبــه  
 9609980351000490 کالســه  پرونــده  شــماره 
شــعبه 10  دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان 
ــخ  ــه تاری ــیدگی ب ــت رس ــت و وق ــان   ثب اصفه
96/10/06ســاعت 13:00 تعییــن  شــده اســت 
ــاده  ــق موضــوع م ــه حســب دســتور دادگاه طب ک
73قانــون آییــن دادرســی مدنــی  بعلــت مجهــول 
ــان  ــت خواه ــده  و در خواس ــودن خوان ــکان ب الم
مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جراید کثیراالنتشــار 
ــاه  ــک م ــرف ی ــده ظ ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م آگه
ــر دادگاه  ــه دفت ــی ب ــار آگه ــخ انتش ــس از تاری پ
ــود  ــل خ ــانی کام ــالم نش ــن اع ــه  و ضم مراجع
نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافت و در 
وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر گــردد .
م الــف 26316  شــعبه 10 دادگاه عمومــی حقوقــی 

ــتان  اصفهان  شهرس

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 11 960803ش  کالســه  پرونــده  خصــوص  در 
خواهــان حســن صادقــی دادخواســتی مبنــی 
برمطالبــه    بــه طرفیــت پویــا یوســفی مهــر  
تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز -  
مــورخ 96/10/13ســاعت 12تعییــن گردیــده اســت 
ــده  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب . باعنای
حســب تقاضــای خواهــان مســتندا بــه مــاده 73 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی، مراتــب در جرایــد 
ــه  ــت رســیدگی ب ــل از وق ــده قب ــا خوان منتشــر ت
ــان خ شــیخ صــدوق  ــع در اصفه ــن شــعبه واق ای
ــالف    ــل اخت ــورای ح ــارراه وکال  -ش ــمالی چه ش
ــم  ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان ــه و نس مراجع
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ مقتض
شــماره: 26242م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 11  

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 961068 خواهــان 
ســعید شــاه ســیاه دادخواســتی مبنــی برمطالبــه   
بــه طرفیــت اکبــر صالحــی تقدیــم نمــوده و 
ــاعت  ــورخ 96/10/9  س ــرای م ــیدگی ب ــت رس وق
ــه   ــت ب ــت . باعنای ــده اس ــن گردی ــح تعیی :8 صب
مجهــول المــکان بــودن خوانــده مراتــب در جرایــد 
ــه  ــت رســیدگی ب ــل از وق ــده قب ــا خوان منتشــر ت
اول  ســجاد-  خیابــان  در  واقــع  شــعبه  ایــن 
خیابــان  اربــاب – روبــه روی مدرســه نیلــی پــور – 
جنــب ســاختمان صبــا – پــالک 57 کــد پســتی 
8165756441 شــورای حــل اختــالف اصفهــان – 
ــی دادخواســت و  شــعبه 9 مراجعــه و نســخه ثان
ــد. در صــورت عــدم حضــور  ــم را اخــذ نمای ضمائ
در وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد. تصمی
شــماره: 26304م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 9 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
نظــر بــه اینکــه خواهــان رجبعلــی محمــدی 
ــت  ــه باب ــه وج ــته مطالب ــه خواس ــتی ب دادخواس
ــه  ــه طرفیــت علیرضــا خدایــی ب افــت اتومبیــل ب
مجتمــع شــوراهای حــل اختــالف کاشــان تقدیــم 
کــه پــس از ارجــاع بــه شــعبه 2چهــارم حقوقــی 
شــورای حــل اختــالف بــه کالســه 135/96 ثبــت و 
بــرای تاریــخ 96/10/09 ســاعت04:45 عصــر وقــت 
ــده  ــه خوان ــا ک ــده از آنج ــن گردی ــیدگی تعیی رس
فــوق الذکــر مجهــول المــکان بــوده لــذا بــه تجویــز 
ــای  ــی دادگاه ه ــن دادرس ــون آئی ــاده 73 قان م
ــه  ــب ب ــی مرات ــور مدن ــالب در ام ــی و انق عموم
نامبــرده ابــالغ مــی گــردد کــه در وقــت مقــرر در 
ــا نامبــرده  جلســه دادرســی حاضــر شــوند . ضمن
میتوانــد تــا قبــل از جلســه رســیدگی جهــت 
دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
آن بــه دفتــر شــورا مراجعــه نماینــد .انتشــار ایــن 
آگهــی بــه منزلــه ابــالغ محســوب شــده در صــورت 
عــدم حضــور شــورا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 

ــود. ــد نم خواه
مســئول دفتــر شــعبه چهــارم شــورای حــل 

1596 م/الــف    . اختــالف کاشــان 

مفاد آرا 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــی موضــوع م آگه
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون 
ــت اســناد وامــالک خوروبیابانــک مذکــور اداره ثب

ــر آراء صــادره هیــأت موضــوع قانــون تعییــن  براب
ــی اراضــی و ســاختمانهای  ــت ثبت ــف وضعی تکلی
فاقــد ســند رســمی مســتقر در اداره ثبــت اســناد 
و  مالکانــه  تصرفــات  خوروبیابانــک  امــالک  و 

بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت  
لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــالک  مــورد 
ــه منظــور اطــالع عمــوم  ــر ب ــه شــرح زی تقاضــا ب
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی میشــود  در 
ــه صــدور ســند  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک صورت
ــند   ــته باش ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی مالکی
میتواننــد  از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مدت 
ــه  اداره ثبــت اســناد  دو مــاه  اعتــراض خــود را ب
ــذ  ــس از اخ ــلیم  و پ ــک تس ــالک خوروبیابان وام
رســید،  ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م

ــد شــد. ــت صــادر خواه ــررات ســند مالکی مق
مــورخ    139660302029000162 شــماره   1.رای 
الســادات  مریــم  خانــم   ، هیــات    96/06/30
شــماره  بــه  محمــد  ســید  فرزنــد   نبــوی  
ــماره  ــه ش ــران ب ــادره از ته ــنامه 6549 ص شناس
یکبــاب  دانــگ   ســه  در   0056084048 ملــی 
ــر  ــدانگ 272.58  مت ــاحت شش ــه مس ــه  ب خان
مربــع بــه پــالک  شــماره 56 اصلــی واقــع درشــهر 
فرخــی  بخــش 6 ثبــت خوروبیابانــک  خریــداری 
عــادی مــع الواســطه ازمالکیــن رســمی مشــاعی 

ــرخ ــه ف ــرخ و فاطم ــی ف رمضانعل
2.رای شــماره  139660302029000163  مــورخ 
ــد   ــرخ فرزن ــم ف ــم مری ــات ، خان 96/06/30  هی
ــادره از  ــنامه 5029 ص ــماره شناس ــه ش ــن ب حس
ــه  ــی 0042606039  در س ــماره مل ــه ش ــران ب ته
ــدانگ  ــاحت شش ــه مس ــه ب ــاب خان ــگ یکب دان
ــع  ــی واق ــالک 56  اصل ــع پ ــر مرب 272.58 مت
ــک   ــت خوروبیابان ــش 6 ثب ــی بخ ــهر فرخ در ش
خریــداری عــادی مــع الواســطه ازمالکیــن رســمی 

ــرخ  ــه ف ــرخ و فاطم ــی ف ــاعی رمضانعل مش
3.رای شــماره  139660302029000164  مــورخ 
96/06/30  هیــات ، خانــم منصــوره ســادات 
موســوی  فرزنــد  سیدابوالقاســم بــه شــماره 
بــه  خوروبیابانــک  از  صــادره  شناســنامه 34  
شــماره ملــی 5409729331  ششــدانگ یکبــاب 
خانــه  بــه مســاحت 372.36 متــر مربــع مفــروز 
و مجــزی شــده از قســمتی از پــالک 722  اصلــی 
واقــع درشــهر خــور بخــش 5 ثبــت خوروبیابانــک  
خریــداری عــادی مــع الواســطه ازمالــک رســمی 

ــی ــر افســر یغمای ــی اکب ــای عل آق
4.رای شــماره  139660302029000165  مــورخ 
96/06/30  هیــات ، خانــم منصــوره ســادات 
موســوی  فرزنــد  سیدابوالقاســم بــه شــماره 
بــه  خوروبیابانــک  از  صــادره  شناســنامه 34  
شــماره ملــی 5409729331  ششــدانگ یکبــاب 
خانــه بــه مســاحت 107.80  متــر مربــع مفــروز و 
ــی  ــالک 722 اصل مجــزی شــده از قســمتی از پ
ــک   ــت خوروبیابان ــع درشــهر خوربخــش 5 ثب واق
خریــداری عــادی مــع الواســطه ازمالــک رســمی 

ــی ــر افســر یغمای ــی اکب ــای عل آق
مــورخ  5.رای شــماره  139660302029000166  
حســن  ســید  آقــای   ، هیــات    96/06/30
شــماره  بــه  فرزندســیدمحمد  طباطبائــی  
شناســنامه و شــماره ملــی 5400006922  صــادره 
از خوروبیابانــک  در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ــالک 395  ــه پ ــع ب ــر مرب ــاحت 217.51  مت مس
ــدق  ــهر جن ــع درش ــی واق ــی از 3385  اصل فرع
ــادی  ــداری ع ــک خری ــت خوروبیابان بخــش 6 ثب
مــع الواســطه ازمالــک رســمی محمــد کاظمیــان
مــورخ  6.رای شــماره  139660302029000182  
ــد  ــی  فرزن ــات ، آقــای هاشــم نب 96/07/25  هی
ــه شــماره شناســنامه 10 صــادره از  ــی ب ــوروز عل ن
ــی 5409935691   ــماره مل ــه ش ــک  ب خوروبیابان
ــگ  ــش دان ــاع از ش ــم مش ــگ و نی ــک دان دری
دانــگ   شــش  مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب 
379.90  متــر مربــع مربــع مفــروز و مجــزی 
ــع  ــی واق ــالک 3430  اصل شــده از قســمتی از پ
ــک   ــت خوروبیابان ــزاد بخــش 6 ثب ــه فرح درمزرع
خریــداری عــادی مــع الواســطه ازمالــک مشــاعی 

ــد ــد محم ــی فرزن ــی نب عل
7.رای شــماره  139660302029000183  مــورخ 
ــد  96/07/25  هیــات ، آقــای مهــدی نبــی  فرزن
ــادره از  ــنامه 6 ص ــماره شناس ــه ش ــی ب ــوروز عل ن
ــی 5409986695   ــماره مل ــه ش ــک  ب خوروبیابان
ــاب  ــگ یکب ــش دان ــاع از ش ــگ مش ــه دان در س
خانــه بــه مســاحت شــش دانــگ  379.90  
ــمتی  ــده از قس ــزی ش ــروز و مج ــع مف ــر مرب مت
ــه فرحــزاد  ــع درمزرع ــی واق ــالک 3430  اصل از پ
بخــش 6 ثبــت خوروبیابانــک  خریــداری عــادی 
مــع الواســطه ازمالــک مشــاعی علــی نبــی فرزنــد 

ــد محم
8.رای شــماره  139660302029000184  مــورخ 
ــد  ــی  فرزن ــه نب ــات ، آقــای عبدال 96/07/26  هی
ــه شــماره شناســنامه یــک صــادره  ــی ب ــوروز عل ن
از خوروبیابانــک  بــه شــماره ملــی 5409954051  
ــگ  ــش دان ــاع از ش ــم مش ــگ و نی ــک دان دری
دانــگ   شــش  مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب 
ــده از  ــزی ش ــروز و مج ــع مف ــر مرب 379.90  مت
قســمتی از پــالک 3430  اصلــی واقــع درمزرعــه 
فرحــزاد بخــش 6 ثبــت خوروبیابانــک  خریــداری 
عــادی مــع الواســطه ازمالــک مشــاعی علــی نبــی 

ــد محمــد فرزن
9.رای شــماره  139660302029000185  مــورخ 
96/07/29  هیــات ، شــرکت گاز اســتان اصفهــان 
ملــی  و شناســه  ثبــت 23727   بــه شــماره 
10101891781  درشــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن 
بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 2500 متــر مربــع 
مفــروز و مجــزی شــده از قســمتی از پــالک 
3438  اصلــی واقــع درقادرآبــاد بخــش 6 ثبــت 
ــطه  ــع الواس ــادی م ــداری ع ــک  خری خوروبیابان
ازمالــک مشــاعی ســید علــی اکبــرآل داود فرزنــد 

ســید حســن
10.رای شــماره  139660302029000186  مــورخ 
محمدحســین  آقــای   ، هیــات    96/07/30
شــماره  بــه  محمدعلــی  فرزنــد  حشــمت  

شناســنامه 14 صــادره از حــوزه 3 نائیــن  بــه 
شــماره ملــی 5409873521  درشــش دانــگ 
یــک قطعــه زمیــن کــه درآن یــک حلقــه چــاه و 
چنــد اطاقــک احــداث شــده مشــهور بــه بنیگــوه 
بــه مســاحت 27000 متــر مربــع بــه پــالک 3442  
ــت  ــش 6 ثب ــدق بخ ــوب جن ــع در جن ــی واق اصل
ــطه  ــع الواس ــادی م ــداری ع ــک  خری خوروبیابان
ــد  ــی فرزن ــی طباطبای ــید تق ــمی س ــک رس ازمال

ــی  ــید عل س
م الف 304

تاریخ انتشار نوبت اول 96/8/10
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/8/24

محمد علی بیطرف رئیس ثبت خوروبیابانک

اصالحیه آگهی
بدینوســیله اعــالم مــی گــردد کــه در ردیــف چهــارم 
آگهــی ابــالغ دادگســتری بــه شــماره م الــف 1661 
بــه تاریــخ چــاپ 11/ 7 /96 در روز نامــه کیمیــای 
وطــن کلمــه محمــود صالحــی نــژاد  بجــای بهنــام 
ــه  ــود ک ــه شناســنامه 3346زده شــده ب ــال ب کم
ــنامه 3346(  ــه شناس ــال ب ــام کم ــح )بهن تصحی

مــی باشــد مــی گــردد .  

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره  رأی  موجــب  بــه  اینکــه  بــه  نظــر 
 4860 و   4861 و   139660302026004862
مــورخ 1396/3/24 تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان تحــت پــالک 
اصلــی   15182 از  مفــروزی   13772 شــماره 
ــت  ــان در مالکی ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق
اقایــان ســید رســول ســجادی مولنجانــی فرزنــد 
رضــا و ســید مهــدی ســجادی فرزنــد رضــا و 
ــد حســن  ــی فرزن ــه هــادی مولنجان ــم هاجی خان
ــابقه  ــد س ــی فاق ــده ثبت ــد و پرون ــتقر گردی مس
ــتناد  ــه اس ــذا ب ــد . ل ــی باش ــدود م ــد ح تحدی
تبصــره ذیــل مــاده 13 قانــون فــوق الذکــر و طبــق 
تقاضــای مالــک تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در 
روز یکشــنبه مــورخ 1396/9/19 ســاعت 8 صبــح 
ــه  ــه عمــل خواهــد آمــد و ب در محــل شــروع و ب
موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن و مجاورین 
اعــالم میگــردد تــا در روز و ســاعت مقــرر در محــل 
ــد و اعتراضــات مالکیــن و مجاوریــن  حضــور یابن
ــم  ــخ تنظی ــت از تاری ــون ثب ــاده 20 قان ــق م مطاب
صــورت مجلــس تحدیــد حــدود و فقــط تــا )30( 
روز پذیرفتــه خواهــد شــد و معتــرض طبــق 
مــاده 86 آئیــن نامــه قانــون ثبــت بایــد از تاریــخ 
ــه ایــن اداره ظــرف یــک مــاه  تســلیم اعتــراض ب
دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــالح قضائــی 
ــذ و  ــت را اخ ــم دادخواس ــی تقدی ــلیم و گواه تس
بــه ایــن واحــد ثبتــی ارائــه نمایــد و در غیــر ایــن 
ــی وی  ــده قانون ــا نماین ــت ی صــورت متقاضــی ثب
ــی  ــه و گواه ــه مراجع ــه دادگاه مربوط ــد ب میتوان
ــه اداره  ــت و ب ــم دادخواســت را دریاف ــدم تقدی ع
ثبــت تســلیم نمایــد واداره ثبــت بــدون توجــه بــه 
ــررات  ــت مق ــا رعای ــی را ب ــات ثبت ــراض عملی اعت

ــد. ــه میده ادام
اداره ثبــت اســناد و  الــف 26234 رئیــس  م 

امــالک منطقــه شــمال اصفهــان ایروانــی 

موضوع : آگهی تحدید حدود اختصاصی 
پالک 32/۱239 بخش ۱4 ثبت اصفهان

نظــر بــا اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب 
ــده  ــزی ش ــماره 239 ا/32 مج ــالک ش ــه پ خان
ــون  ــوع قان ــرای موض ــی در اج ــالک 32 اصل از پ
تعییــن تکلیــف واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهان 
کــه طبــق ســوابق و پرونــده ثبتــی بــه نــام تقــی 
ــد اکبــر در جریــان ثبــت  مزروعــی ســبدانی فرزن
اســت و عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن 
ــه دســتور  ــا ب ــه عمــل نیامــده اســت. اینــک بن ب
ــق  ــت و طب ــون ثب ــاده 15 قان ــر م ــمت اخی قس
ــوم  ــالک مرق ــد حــدود پ ــرده تحدی نقاضــای نامب
در روز ســه شــنبه مــورخ 96/09/14 ســاعت 9 
صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، 
لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن 
اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در 
ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات 
ــون  ــاده 20قان ــق م ــن مطاب ــا مجاوری ــن ی مالکی
ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی 

ــد شــد. ــه خواه ــا 30 روز پذیرفت ت
تاریخ انتشار : 96/8/24م الف 26456

ــناد و  ــت اس ــه ثب ــس منطق ــدری رئی علیرضاحی
ــان  ــرب اصفه ــالک غ ام

آگهی فقدان سند مالکیت
ــا  ــادی ب ــی خیرآب ــه اینکــه فرهــاد شــه ول نظــر ب
تســلیم یــک بــرگ استشــهاد شــهود شــماره 
 110 دفترخانــه   1396/06/05 مــورخ   35564  :
شــدن  مفقــود  مدعــی  اصفهــان،  بهارســتان 
بــه میــزان ده حبــه مشــاع  مالکیــت  ســند 
ــالک شــماره: 283  ــه ششــدانگ پ ازهفتادودوحب
ــت  ــش 14 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از 67 اصل فرع
اصفهــان کــه در ذیــل ثبــت 145978 صفحــه 
ــی  ــماره چاپ ــت ش ــالک تح ــر 794 ام 352 دفت
687783 ســری ه ســال 91 صــادر و تســلیم 
گردیــده و بــه موجب ســند انتقــال شــماره 8739 
مــورخ 1391/12/12 دفترخانــه اســناد رســمی 
شــماره 253 شــهر اصفهــان اســتان اصفهــان بــه 
نامبــرده انتقــال یافتــه و اظهــار داشــته کــه ســند 
مالکیــت مرقــوم در اثــر جابجایــی مفقــود گردیــده 
و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده 
ــور از  ــت مذک ــند مالگی ــه س ــذا دفترچ ــت . ل اس
درجــه اعتبــار ســاقط اســت. لــذا مراتــب بــه 
ــاده 120  ــل م ــی ذی ــک اصالح ــره ی ــتناد تبص اس
ــی  ــت آگه ــک نوب ــت در ی ــون ثب ــه قان ــن نام آیی
مــی شــود چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه 
نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیت 
نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آکهــای 

ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن 
ــه  ــند معامل ــا س ــت ی ــند مالکی ــل س ــه اص ارائ
ــا  ــد ت ــذ نمای ــید اخ ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ب
مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند مالکیــت 
بــه ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد بدیهــی 
اســت اگــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید 
یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا 
ســند معاملــه ارائــه نشــوداقدام بــه صــدور ســند 
ــد  ــد ش ــررات خواه ــق مق ــی طب ــت المثن مالکی

.م الــف 26457 علیرضــا حیــدری رئیــس ثبــت 
اســنادو امــالک منطقــه غــرب اصفهــان 

موضوع : آگهی تحدید حدود اختصاصی 
پالک ۱6/4560 بخش ۱4 ثبت اصفهان

نظــر بــا اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب 
ــالک شــماره 16/4560 مجــزی شــده از  ــه پ خان
پــالک 16/237 در اجــرای موضــوع قانــون تعییــن 
ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 4 ا ثب ــف واق تکلی
ــی  ــام عل ــه ن ــی ب ــده ثبت ــوابق و پرون ــق س طب
ــت  ــت اس ــان ثب ــد در جری ــد محم ــی فرزن صادق
ــه عمــل  ــی آن ب ــد حــدود قانون ــات تحدی و عملی
ــمت  ــتور قس ــه دس ــا ب ــک بن ــت. این ــده اس نیام
ــای  ــق نقاض ــت و طب ــون ثب ــاده 15 قان ــر م اخی
نامبــرده تحدیــد حــدود پــالک مرقــوم در روز ســه 
شــنبه مــورخ 96/09/14 ســاعت 9 صبــح در محــل 
شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه موجــب 
ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد 
کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل 
حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن 
ــم  ــخ تنظی ــت از تاری ــون ثب ــاده 20قان ــق م مطاب
ــه  ــا 30 روز پذیرفت ــدی ت ــس تحدی ــورت مجل ص

خواهــد شــد.
تاریخ انتشار 96/8/24م الف 26458

ــت اســنادو امــالک  ــدری رئیــس ثب علیرضــا حی
ــان  ــه غــرب اصفه منطق

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــازه  ــاب مغ ــد حــدود ششــدانگ یکب چــون تحدی
در  واقــع   31 از  فرعــی  پــالک شــماره 9757 
بخــش 14 ثبــت اصفهــان کــه طبــق پرونــده ثبتــی 
ــبت  ــا نس ــد غالمرض ــدی فرزن ــی اس ــام عل ــه ن ب
بــه ســه دانــگ مشــاع و شــریک در جریــان 
ــی  ــور متقاض ــدم حض ــت ع ــه عل ــت ب ــت اس ثب
ــتور  ــه دس ــا ب ــک بن ــده این ــل نیام ــه عم ــت ب ثب
قســمت اخیــر از مــاده 15 قانــون ثبــت و بــر طبــق 
ــوم  ــک مرق ــد حــدود مل ــرده تحدی تقاضــای نامب
ــورخ 96/9/19 ســاعت 9 در  ــک شــنبه م در روز ی
محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد. لــذا بــه 
موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن و مجاورین 
اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در 
محــل حضــور یابنــد . اعتراضــات مجاوریــن و 
ــت  ــون ثب ــاده 20 قان ــق م ــان امــالک مطاب صاحب
ــا  ــدی ت ــس تحدی ــم صــورت مجل ــخ تنظی از تاری
ــره  ــق تبص ــد و طب ــد ش ــه خواه )30( روز پذیرفت
ــده  ــف پرون ــن تکلی ــون تعیی ــده قان ــاده واح 2 م
هــای معترضــی ثبــت معتــرض ظــرف یک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره بایســتی بــا 
تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی 
ــن  ــه ای ــذ و ب ــت را اخ ــم دادخواس ــی تقدی گواه

ــد  ــلیم نمای اداره تس
تاریخ انتشار 96/8/24م الف 26576

ــت اســنادو امــالک  ــدری رئیــس ثب علیرضــا حی
ــان  ــه غــرب اصفه منطق

آگهی فقدان سند مالکیت
نظــر بــه اینکــه ســند مالکیــت ســیزده حبــه 
و یــک - یازدهــم حبــه مشــاع از هفتــاد و دو 
ثبتــی شــماره 898  پــالک  حبــه ششــدانگ 
ــش  ــع در بخ ــی واق ــده از 25 اصل ــی باقیمان فرع
14 اصفهــان ذیــل ثبــت 11 600 در صفحــه 502 
دفتــر امــالک جلــد 456 امــالک بــه نــام احمــد 
خســروی تحــت شــماره چاپــی مسلســل 827101 
صــادر و تســلیم گردیــده اســت و بموجــب ســند 
 1391/12/14 مــورخ   167160 شــماره  رهنــی 
ــد  ــماره 103 اصفهان ــمی ش ــناد رس ــه اس دفترخان
ــب  ــه و بموج ــرار گرفت ــارت ق ــک تج ــن بان ر ره
ــورخ 1395/11/12  ــماره 950222ح 12 م ــه ش نام
حقوقــی  دادگاه   12 شــعبه  احــکام  اجــرای 
ــه درخواســت  ــا ارائ ــده ب ــان بازداشــت گردی اصفه
کتبــی بــه انضمــام دو بــرگ استشــهادیه محلــی 
کــه امضــاء شــهود آن ذیــل شــماره: 14816 
 301 دفترخانــه  گواهــی   1396/08/6 مــورخ 
ــت  ــیده اس ــان رس ــهر اصفه ــی ش ــه خمین منظری
ــت  ــه عل ــت آن ب ــند مالکی ــه س ــت ک ــی اس مدع
ــت  ــت و درخواس ــده اس ــود گردی ــی مفق جابجائ
ــوق را  ــک ف ــت مل ــند مالکی ــای س ــدور المثن ص
نمــوده انــد لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک 
اصالحــی ذیــل مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت 
در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی 
مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم 
ــزد خــود میباشــد از  ــت ن ــا وجــود ســند مالکی ی
ــدت ده روز  ــرف م ــی ظ ــن آگه ــار ای ــخ انتش تاری
ــه اصــل ســند  ــًا ضمــن ارائ ــراض خــود را کتب اعت
مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم 
و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس 
ــند  ــده س ــه کنن ــه ارائ ــت ب ــند مالکی ــل س و اص
ــدت  ــرف م ــر ظ ــی اســت اگ ــردد بدیه مســترد گ
ــراض  ــا در صــورت اعت ــرر اعتراضــی نرســید ی مق
ــه  ــه ارائ ــند معامل ــا س ــت ی ــند مالکی ــل س اص
ــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی  نشــود اقــدام ب

ــد.  ــررات خواهدش ــق مق طب
م الــف 26568 رییــس ثبــت منطقــه غــرب 

اصفهــان علیرضــا حیــدری 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظــر بــه اینکــه ســند مالکیــت ســیزده حبــه 
و یــک - یازدهــم حبــه مشــاع از هفتــاد و دو 
ثبتــی شــماره 898  پــالک  حبــه ششــدانگ 

فرعــی باقیمانــده از 25 اصلــی واقــع در بخــش 
14 اصفهــان ذیــل ثبــت 22463 در صفحــه 
بــه  امــالک  امــالک جلــد 339  دفتــر   169
نــام احمــد خســروی تحــت شــماره چاپــی 
تســلیم گردیــده  و  صــادر  مسلســل827105 
ــی شــماره 167160  اســت و بموجــب ســند رهن
ــمی  ــناد رس ــه اس ــورخ 1391/12/14 دفترخان م
شــماره 103 اصفهانــد ر رهــن بانــک تجــارت 
قــرار گرفتــه و بموجــب نامــه شــماره 950222ح 
ــعبه  ــکام ش ــرای اح ــورخ 1395/11/12 اج 12 م
ــده  ــت گردی ــان بازداش ــی اصفه 12 دادگاه حقوق
بــا ارائــه درخواســت کتبــی بــه انضمــام دو 
ــهود  ــاء ش ــه امض ــی ک ــهادیه محل ــرگ استش ب
آن ذیــل شــماره: 14814 مــورخ 1396/08/6 
ــی شــهر  ــه خمین ــه 301 منظری گواهــی دفترخان
اصفهــان رســیده اســت مدعــی اســت کــه 
ــود  ــی مفق ــت جابجائ ــه عل ــت آن ب ســند مالکی
ــای  ــدور المثن ــت ص ــت و درخواس ــده اس گردی
ــذا  ــد ل ــوده ان ــوق را نم ــک ف ــت مل ســند مالکی
مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل 
مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبت 
آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی مدعــی انجــام 
ــود  ــا وج ــوم ی ــک مرق ــه مل ــبت ب ــه نس معامل
ــخ  ــد از تاری ــود میباش ــزد خ ــت ن ــند مالکی س
انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض 
خــود را کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت 
یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید 
اخــذ نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل 
ــده ســند مســترد  ــه کنن ــه ارائ ــت ب ســند مالکی
ــرر  ــدت مق ــرف م ــر ظ ــت اگ ــی اس ــردد بدیه گ
اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض اصــل 
ــود  ــه نش ــه ارائ ــند معامل ــا س ــت ی ــند مالکی س
اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق 

ــد.  ــررات خواهدش مق
م الــف 26569 رییــس ثبــت منطقــه غــرب 

اصفهــان علیرضــا حیــدری 

آگهی فقدان سند مالکیت
ــه  ــیزده حب ــت س ــند مالکی ــه س ــه اینک ــر ب نظ
ــاد و دو  ــاع از هفت ــه مش ــم حب ــک - یازده و ی
حبــه ششــدانگ پــالک ثبتــی شــماره 898 
فرعــی باقیمانــده از 25 اصلــی واقــع در بخــش 
ــه 505  ــت 60012 در صفح ــل ثب ــان ذی 14 اصفه
دفتــر امــالک جلــد 456 امــالک بــه نــام احمــد 
خســروی تحــت شــماره چاپــی 065080 صــادر 
بموجــب ســند  و  اســت  و تســلیم گردیــده 
 1391/12/14 مــورخ   167160 شــماره  رهنــی 
ــد  ــه اســناد رســمی شــماره 103 اصفهان دفترخان
ــب  ــه و بموج ــرار گرفت ــارت ق ــک تج ــن بان ر ره
نامــه شــماره 950222ح 12 مــورخ 1395/11/12 
حقوقــی  دادگاه   12 شــعبه  احــکام  اجــرای 
اصفهــان بازداشــت گردیــده بــا ارائــه درخواســت 
کتبــی بــه انضمــام دو بــرگ استشــهادیه محلــی 
کــه امضــاء شــهود آن ذیــل شــماره: 14814 
 301 دفترخانــه  گواهــی   1396/08/6 مــورخ 
منظریــه خمینــی شــهر اصفهــان رســیده اســت 
مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت آن بــه علــت 
ــده اســت و درخواســت  ــود گردی ــی مفق جابجائ
ــوق را  ــک ف ــت مل ــای ســند مالکی صــدور المثن
نمــوده انــد لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک 
اصالحــی ذیــل مــاده 120 آییــن نامه قانــون ثبت 
در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی 
مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم 
یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد از 
تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز 
اعتــراض خــود را کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند 
مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم 
و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس 
ــند  ــده س ــه کنن ــه ارائ ــت ب ــند مالکی ــل س و اص
مســترد گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف مــدت 
مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض 
ــه  ــه ارائ ــند معامل ــا س ــت ی ــند مالکی ــل س اص
نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی 

ــررات خواهدشــد.  ــق مق طب
م الــف 26570 رییــس ثبــت منطقــه غــرب 

اصفهــان علیرضــا حیــدری

 آگهی فقدان سند مالکیت
ــه و  ــش حب ــت ش ــند مالکی ــه س ــه اینک ــر ب نظ
ــاد و دو  ــاع از هفت ــه مش ــم حب ــش - یازده ش
حبــه ششــدانگ پــالک ثبتــی شــماره 898 
فرعــی باقیمانــده از 25 اصلــی واقــع در بخــش 
14 اصفهــان ذیــل ثبــت 113127 در صفحــه 
ــام  ــه ن ــد 622 امــالک ب 245 دفتــر امــالک جل
احمــد خســروی تحــت شــماره چاپــی 827106 
صــادر و تســلیم گردیــده اســت و بموجــب ســند 
 1391/12/14 مــورخ   167160 شــماره  رهنــی 
ــد  ــه اســناد رســمی شــماره 103 اصفهان دفترخان
ــب  ــه و بموج ــرار گرفت ــارت ق ــک تج ــن بان ر ره
نامــه شــماره 950222ح 12 مــورخ 1395/11/12 
حقوقــی  دادگاه   12 شــعبه  احــکام  اجــرای 
اصفهــان بازداشــت گردیــده بــا ارائــه درخواســت 
کتبــی بــه انضمــام دو بــرگ استشــهادیه محلــی 
کــه امضــاء شــهود آن ذیــل شــماره: 14817 
 301 دفترخانــه  گواهــی   1396/08/6 مــورخ 
منظریــه خمینــی شــهر اصفهــان رســیده اســت 
مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت آن بــه علــت 
ــده اســت و درخواســت  ــود گردی ــی مفق جابجائ
ــوق  ــک ف ــت مل ــند مالکی ــای س ــدور المثن ص
ــره  ــتناد تبص ــه اس ــب ب ــذا مرات ــد ل ــوده ان را نم
یــک اصالحــی ذیــل مــاده 120 آییــن نامــه 
ــی شــود  ــی م ــت آگه ــک نوب ــت در ی ــون ثب قان
ــه نســبت  چنانچــه کســی مدعــی انجــام معامل
بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد 
خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظرف 
مــدت ده روز اعتــراض خــود را کتبــًا ضمــن ارائــه 
اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن 
ــب  ــا مرات ــد ت ــذ نمای ــید اخ ــلیم و رس اداره تس

ــه  ــت ب ــند مالکی ــل س ــس و اص ــورت مجل ص
ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد بدیهــی اســت 
اگــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در 
صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند 
ــند  ــدور س ــه ص ــدام ب ــود اق ــه نش ــه ارائ معامل
ــد.  ــررات خواهدش ــق مق ــی طب ــت المثن مالکی

م الــف 26571رییــس ثبــت منطقــه غــرب 
اصفهــان علیرضــا حیــدری

آگهی فقدان سند مالکیت
ــه  ــیزده حب ــت س ــند مالکی ــه س ــه اینک ــر ب نظ
ــاد و دو  ــاع از هفت ــه مش ــم حب ــک - یازده و ی
حبــه ششــدانگ پــالک ثبتــی شــماره 898 
فرعــی باقیمانــده از 25 اصلــی واقــع در بخــش 
14 اصفهــان ذیــل ثبــت 113127 در صفحــه 
ــام  ــه ن ــد 622 امــالک ب 245 دفتــر امــالک جل
احمــد خســروی تحــت شــماره چاپــی 827106 
صــادر و تســلیم گردیــده اســت و بموجــب ســند 
 1391/12/14 مــورخ   167160 شــماره  رهنــی 
ــد  ــه اســناد رســمی شــماره 103 اصفهان دفترخان
ــب  ــه و بموج ــرار گرفت ــارت ق ــک تج ــن بان ر ره
نامــه شــماره 950222ح 12 مــورخ 1395/11/12 
حقوقــی  دادگاه   12 شــعبه  احــکام  اجــرای 
اصفهــان بازداشــت گردیــده بــا ارائــه درخواســت 
کتبــی بــه انضمــام دو بــرگ استشــهادیه محلــی 
کــه امضــاء شــهود آن ذیــل شــماره: 14817 
 301 دفترخانــه  گواهــی   1396/08/6 مــورخ 
منظریــه خمینــی شــهر اصفهــان رســیده اســت 
مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت آن بــه علــت 
ــده اســت و درخواســت  ــود گردی ــی مفق جابجائ
ــوق را  ــک ف ــت مل ــای ســند مالکی صــدور المثن
نمــوده انــد لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک 
اصالحــی ذیــل مــاده 120 آییــن نامه قانــون ثبت 
در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی 
مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم 
یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد از 
تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز 
اعتــراض خــود را کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند 
مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم 
و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس 
ــند  ــده س ــه کنن ــه ارائ ــت ب ــند مالکی ــل س و اص
مســترد گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف مــدت 
مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض 
ــه  ــه ارائ ــند معامل ــا س ــت ی ــند مالکی ــل س اص
نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی 

ــررات خواهدشــد.  ــق مق طب
ــرب  ــه غ ــت منطق ــس ثب ــف 26572 ریی م ال

ــدری ــا حی ــان علیرض اصفه

آگهی فقدان سند مالکیت
ــه  ــیزده حب ــت س ــند مالکی ــه س ــه اینک ــر ب نظ
ــاد و دو  ــاع از هفت ــه مش ــم حب ــک - یازده و ی
حبــه ششــدانگ پــالک ثبتــی شــماره 898 
فرعــی باقیمانــده از 25 اصلــی واقــع در بخــش 
14 اصفهــان ذیــل ثبــت 22463 در صفحــه 
ــام  ــه ن ــد 339 امــالک ب 172 دفتــر امــالک جل
احمــد خســروی تحــت شــماره چاپــی 827103 
صــادر و تســلیم گردیــده اســت و بموجــب ســند 
 1391/12/14 مــورخ   167160 شــماره  رهنــی 
ــد  ــه اســناد رســمی شــماره 103 اصفهان دفترخان
ــب  ــه و بموج ــرار گرفت ــارت ق ــک تج ــن بان ر ره
نامــه شــماره 950222ح 12 مــورخ 1395/11/12 
حقوقــی  دادگاه   12 شــعبه  احــکام  اجــرای 
اصفهــان بازداشــت گردیــده بــا ارائــه درخواســت 
کتبــی بــه انضمــام دو بــرگ استشــهادیه محلــی 
کــه امضــاء شــهود آن ذیــل شــماره: 14815 
 301 دفترخانــه  گواهــی   1396/08/6 مــورخ 
منظریــه خمینــی شــهر اصفهــان رســیده اســت 
مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت آن بــه علــت 
ــده اســت و درخواســت  ــود گردی ــی مفق جابجائ
ــوق را  ــک ف ــت مل ــای ســند مالکی صــدور المثن
نمــوده انــد لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک 
ــون  ــه قان ــن نام ــاده 120 آیی ــل م ــی ذی اصالح
ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود چنانچــه 
کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک 
ــود  ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س ــا وج ــوم ی مرق
ــرف  ــی ظ ــن آگه ــار ای ــخ انتش ــد از تاری میباش
مــدت ده روز اعتــراض خــود را کتبــًا ضمــن ارائــه 
اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن 
ــب  ــا مرات ــد ت ــذ نمای ــید اخ ــلیم و رس اداره تس
ــه  ــت ب ــند مالکی ــل س ــس و اص ــورت مجل ص
ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد بدیهــی اســت 
ــا  ــرر اعتراضــی نرســید ی ــدت مق ــرف م ــر ظ اگ
ــا  ــت ی ــند مالکی ــل س ــراض اص ــورت اعت در ص
ــدور  ــه ص ــدام ب ــود اق ــه نش ــه ارائ ــند معامل س
 ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد

شد. 
ــرب  ــه غ ــت منطق ــس ثب ــف 26573 ریی م ال

ــدری ــا حی ــان علیرض اصفه

»آگهی تحدید حدود اختصاصی  »
اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ  بــا  نظــر 
ســاختمان پالک شــماره 1959 فرعــی از 19/154 
واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان کــه طبــق رای 
هیــات بــه نــام صدیقــه صباغــی رنانــی فرزنــد 
غالمعلــی و شــرکا مفــروز و درجریــان ثبــت 
ــی آن  ــدود قانون ــد ح ــات تحدی ــت و عملی اس
بــه عمــل نیامــده اســت. اینــک بنــا بــه دســتور 
ــق  ــت و طب ــون ثب ــاده 15 قان ــر م ــمت اخی قس
تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــالک مرقــوم 
در روز ســه شــنبه مــورخ 96/09/14 ســاعت 
ــد  ــل خواه ــه عم ــروع و ب ــل ش ــح در مح 9 صب
ــه  ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــه موج ــذا ب ــد. ل آم
مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت 
ــد و  ــی در محــل حضــور یابن ــن آگه ــرر در ای مق
مطابــق  مجاوریــن  یــا  مالکیــن  اعتراضــات 
ــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت  مــاده 20 قان
ــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد  مجلــس تحدیــدی ت

 شد.
تاریــخ انتشــار: 96/08/24 رئیــس منطقــه ثبــت 

اســناد وامــالک غــرب اصفهــان
   علیرضا حیدری 
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9 توپ و تور
 درخواست طاهری

از هواداران سپاهان
مدیرعامل باشــگاه ســپاهان در یادداشــتی از هــواداران 
ــاری و کمــک  ــرای ی ــان ب ــه ایرانی ــن باشــگاه و هم ای
ــه  ــد. ب ــتمداد طلبی ــور اس ــرب کش ــه زدگان غ ــه زلزل ب
گــزارش پایــگاه خبــری ســپاهان، در ایــن یادداشــت 

آمــده اســت:
ــه در  ــخ زلزل ــز! رخــداد تل ــواداران عزی »دوســتان و ه
ــران همــه را ســوگوار کــرده اســت. از لحظــه  غــرب ای
وقــوع زلزلــه تــا کنــون مــوج پیام هــای تســلیت 
از جانــب همــه ارســال گردیــده و همــه همــدردی 
نموده انــد. ولــی در کنــار همــه این هــا هم وطنــان 
ــت  ــن مصیب ــار ای ــه دچ ــا ک ــرادران م ــران و ب و خواه
ــاری هســتند. پیام هــای تســلیت  ــد ی شــده اند نیازمن
دیگــر کافــی اســت. بیاییــد از همــه ظرفیت هــای 
ــادی و  ــورت م ــه ص ــم و ب ــتفاده کنی ــان اس موجودم
ــتابیم.  ــان بش ــزان هم وطن م ــاری عزی ــه ی ــوی ب معن
ــز  ــواداران عزی ــایر ه ــپاهان و س ــواداران س ــه ه از هم
فوتبــال تقاضامنــدم بــا اتحــادی مثــال  زدنــی و 
راه  ایــن  در  ایــران  ورزش  ســتاره های  بــا  همــراه 
پیشــگام شــوند. باشــگاه ســپاهان نیــز بــه نوبــه 
یاری هــای  و  حمایت هــا  امــروز  ازهمیــن  خــود 
 خــود بــه مــردم مصیــب دیــده غــرب کشــور را 

آغاز می نماید. 
ــی  ــن درب ــم و در ای ــد فرصــت را از دســت ندهی بیایی
ــام  ــرای التی ــود ب ــه خ ــه نوب ــتی، ب ــزرگ نوع دوس ب

ــیم. ــده بکوش ــود آم ــه وج ــای ب زخم ه

تاریخ رونمایی از لباس ایران 
توسط آدیداس تعیین شد

ــداس،  ــی آدی ــاک ورزش ــده پوش ــن کنن ــرکت تأمی ش
۱۵ اســفند از لبــاس تیــم ملــی ایــران در رقابت هــای 
گــزارش  بــه  می کنــد.  رونمایــی  جام جهانــی 
ایســنا، در حالــی کــه کشــورهای مختلفــی ماننــد 
لبــاس اول در  از   ... آرژانتیــن و  آلمــان، اســپانیا، 
ــد  ــی کرده ان ــداس رونمای ــد آدی ــا برن ــی ب ــام جهان ج
ایــن ســؤال پیــش آمــد کــه چــرا ایــن شــرکت 
رقابت هــا  ایــن  در  ایــران  پوشــاک  از  آلمانــی 
ــان  ــراردادی می ــًا ق ــاید اص ــد و ش ــی نمی کن  رونمای
منعقــد  آدیــداس  و  فوتبــال   فدراســیون 
نشــده باشــد. بــا ایــن حــال، ایــن شــرکت آلمانــی کــه 
ــران  ــال ای ــی فوتب ــم مل در حــال طراحــی پیراهــن تی
اســت،  روز ۶ مــارس )۱۵ اســفند( از لبــاس اول و دوم 
تیم هــای ایــران، مصــر و مراکــش رونمایــی می کنــد. 
کارلــوس کــی روش ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایران 
نظــارت مســتقیمی بــر طراحــی ایــن پیراهــن دارد تــا 
ــی  ــم مل ــی تی ــارات کادر فن ــق انتظ ــز مطاب ــه چی هم
فوتبــال ایــران باشــد. البتــه طبــق اعــام فیفــا همــه 
تیم هــای ملــی از تاریــخ ۱۰ تــا ۱۲ بهمــن بایــد لبــاس 
اول و دوم خــود را بــه فیفــا اعــام کننــد که فدراســیون 
فوتبــال ایــران هــم ماننــد همــه کشــورها، لبــاس خــود 

در ایــن رقابت هــا را بــه فیفــا اعــام خواهــد کــرد.

کوتاه اخبار 
 رستمی پس از اعالم حراج مدالش 

برای کمک به زلزله زدگان:
  ما ایرانی ها پشت سر هم 

قرار داریم
ملــی  تیــم  تمریــن  حاشــیه  در  رســتمی،  کیانــوش 
ــان  ــی جه ــرای حضــور در مســابقات قهرمان ــرداری ب وزنه ب
ــه  ــک ب ــرای کم ــود ب ــک خ ــدال المپی ــراج م ــورد ح در م
زلزلــه زدگان کرمانشــاه، بیــان کــرد: بــه مــردم ایــران 
ــدوارم مســئوالن و مــردم کمــک  ــم و امی تســلیت می گوی
کننــد تــا حداقــل بازمانــدگان ایــن اتفــاق در شــرایط 
ایده آلــی قــرار بگیرنــد. مــن دوســت داشــتم کــه کمکــی 
کنــم، چــرا کــه مــا ایرانی هــا پشــت ســر هــم قــرار داریــم 
و از ایــن رو مــدال طــای المپیکــم را بــه حــراج گذاشــته ام 
زلزلــه زدگان  بــه  را  آن  فــروش  از  حاصــل  مبلــغ   تــا 

کمک کنم. 
او در مــورد ایــن کــه هنــوز ویــزای ملی پوشــان ایــران 
ــی صــادر نشــده اســت،  ــرای حضــور در مســابقات جهان ب
ــم  ــا تی ــود ت ــادر ش ــزا ص ــه وی ــدوارم ک ــرد: امی ــح ک تصری
ــابقات  ــی را در مس ــگاه خوب ــدار جای ــا اقت ــران ب ــی ای مل
ــزاز  ــه اهت ــران ب ــم ای ــد و پرچ ــت بیاورن ــه دس ــی ب  جهان
در آیــد. ایــن اتفــاق می توانــد دلگرمــی بــرای مــردم ایــران 

 . شد با
قهرمــان المپیــک ریــو در مــورد شــرایط خــود نیــز گفــت: 
ــروع  ــود را ش ــات خ ــه تمرین ــت ک ــاه اس ــه م ــر از س کمت
ــا فکــر  ــه آســیب دیدگی هــم داشــته ام، ام کــرده ام و البت
می کنــم کــه غیــرت ایرانــی بــود کــه کمــک کــرد بــا دردهــا 
ــر  ــرداری اگ ــم. در وزنه ب ــه ده ــم را ادام ــم و تمرینات بجنگ
ــال  ــدازه ۱۰ س ــه ان ــد، ب ــن نکن ــاه تمری ــک م ــکار ی ورزش
تمریــن نکــردن اســت و مــن نزدیــک بــه ۱۲ مــاه از دنیــای 
ــای  ــا حمایت ه ــا ب ــودم، ام ــرده ب ــی ک ورزش خداحافظ
امیــدوارم  برگشــتم.  دوبــاره  وزنه بــرداری  فدراســیون 
ــی  ــرم و نتیجــه خوب ــرار بگی ــده آل ق ــم در شــرایط ای بتوان

ــم.   را کســب کن

قوانین جدید کشتی تا پایان ۲۰۱۸ 
الزم االجرا  است

رئیــس کمیتــه داوران فدراســیون کشــتی،  گفــت: اجــرای 
قوانیــن جدیــد بــا نظــر اتحادیــه جهانــی تــا پایــان ســال 

۲۰۱۸ الزم االجــرا و بــی تغییــر اســت. 
ــتی  ــی کش ــی از داوران المپیک ــی، یک ــم امام محمد ابراهی
ایــران بــا بیــان اینکــه قوانیــن جدیــد دارای نقــاط ضعــف و 
قــوت مختلفــی اســت بــه خبرنــگار مهــر گفــت: تغییراتــی 
ــن داوری  ــث قوانی ــی در بح ــه جهان ــوی اتحادی ــه از س ک
ــا  کشــتی اعمــال شــده هــم دارای نقــاط ضعــف و هــم ب
نقــاط قــوت همــراه اســت. طبیعتــًا کاســتی های موجــود 
بایــد برطــرف شــود کــه البتــه ایــن قوانیــن تــا پایــان ســال 

۲۰۱۸ هیــچ تغییــری نخواهــد داشــت.

تازه های پزشکی
کنترل فشارخون باال با رژیم غذایی 

کم سدیم
بــه گفتــه محققــان مرکــز پزشــکی دیکونــز بوســتون، تلفیــق 
مصــرف کــم ســدیم همــراه بــا رژیــم غذایــی DASH )رژیــم 
ــا  ــاال( ی ــارخون ب ــه فش ــا ب ــراد مبت ــوص اف ــی مخص غذای
ــه  ــد ب ــه تنهایــی مــی توان هــر یــک از ایــن رژیــم غذایــی ب
کاهــش فشــارخون در افــراد مبتــا بــه ایــن بیمــاری کمــک 
کنــد.در رژیــم غذایــی DASH بــر دریافــت میــزان مناســب 
مــواد خوراکــی و مغــذی نظیــر میــوه، ســبزیجات، و غــات 
ــی، ماهــی،  ــا فاقــد چرب ــار لبنیــات کم چــرب ی کامــل در کن
ــه منظــور کاهــش  ــات، دانه هــا و مغــز آجیــل ب مــرغ، حبوب

ــد می شــود. ــرل آن تأکی ــاال و کنت فشــارخون ب
در ایــن مطالعــه، محققــان ۴۱۲ فــرد بزرگ ســال مبتــا بــه 
ــت  ــه تح ــار هفت ــدت چه ــه م ــتولیک را ب ــارخون سیس فش
ــرار  ــی DASH ق ــم غذای ــا رژی ــم ســدیم ی ــی ک ــم غذای رژی
ــروه  ــه ۴ گ ــارخون ب ــاظ فش ــرکت کنندگان از لح ــد. ش دادن
تقســیم شــدند: کمتــر از mmHg ۱۳۰، بیــن ۱۳۰ و ۱۳۹، بیــن 

ــر. ــا باالت ۱۴۰ و ۱۵۹ و mmHg ۱۵۰ ی
مصــرف  کــه  شــرکت کنندگانی  دریافتنــد،   محققــان 
ــی  ــم غذای ــا از رژی ــد ی ــش دادن ــان را کاه ــزان سدیم ش می
را  سدیم شــان  میــزان  امــا  می کردنــد  پیــروی   DASH 
سیســتولیک  خــون  فشــار  شــاهد  ندادنــد،   کاهــش 

پایین تری بودند.

خطر نشستن پای تلویزیون و 
افزایش ریسک لختگی خون 

ــون در  ــدن خ ــه ش ــک لخت ــد ریس ــان می ده ــا نش یافته ه
عــروق پــا، دســت، لگــن و ریه هــا موســوم بــه »ترومبوآمبولــی 
وریــدی« یــا VTE بــا مدت زمــان طوالنــی تماشــای تلویزیون 
افزایــش می یابــد حتــی اگــر فــرد بــه مقــدار کافــی تحــرک 

فیزیکــی داشــته باشــد.
دانشــگاه  از  تحقیــق  تیــم  سرپرســت  مــری کاشــمن، 
تلویزیــون  »تماشــای  می گویــد:  این بــاره  در  ورمونــت، 
خــوردن  بــا  چــون  امــا  نیســت  بــد  خودی خــود   بــه 
خوردنی هــای مضــر و نشســتن طوالنــی مــدت همــراه اســت.

ــق ۱۵۱۵۸  ــم تحقی ــه، تی ــن مطالع ــوددر ای ــاک می ش خطرن
شــرکت کننده میانســال )۴۵ تــا ۶۴ ســال( را بررســی کردنــد.

ــد در  ــی کنن ــون تماشــا م ــات تلویزی ــب اوق ــه غال ــرادی ک اف
مقایســه بــا افــرادی کــه هرگــز یــا بــه نــدرت تلویزیــون تماشــا 
ــه  ــا ب ــک ابت ــرض ریس ــتر در مع ــر بیش ــد، ۱.۷ براب می کنن

ــد. لختــه شــدن خــون قــرار دارن
ــی  ــرک فیزیک ــکی،  تح ــای پزش ــق توصیه ه ــه طب ــرادی ک اف
مــی کننــد،  تماشــا  تلویزیــون  اوقــات  اغلــب  و  دارنــد 
۱.۸ برابــر در معــرض ریســک بــروز لختــه شــدن خــون 
 قــرار دارند.بــه گفتــه کوشــمن، »بهتریــن شــیوه زندگــی 
ســالم تر می توانــد ایــن باشــد کــه  یــک تردمیــل یــا 
دوچرخــه ثابــت مقابــل تلویزیــون قــرار داده و تلویزیــون 

تماشــا نماییــد.«

گروه ورزشدامون رشیدزاده
D.Rashidzade@eskimia.ir

ــران  ــه و بی دردســر ای ــود مقتدران ــد از صع بع
بــه جــام  جهانــی آن هــم بــرای دومیــن 
می شــود،  عنــوان  ایــران  در  پیاپــی،  دوره 
ــی  ــام جهان ــه ج ــود ب ــه صع ــت ک ــن اس ای
ــا  ــن رقابت ه ــدن ای ــه ش ــود ۳۲ تیم ــا وج ب
هنــر نیســت و حتــی تیم هــای ضعیــف 
ــی  ــه جام جهان ــی ب ــه راحت ــد ب ــم می توانن ه
همیــن  تــا  ماجــرا  ایــن  صعــود کننــد. 
ــت و  ــه داش ــم ادام ــل ه ــه قب ــی دو هفت یک
 برخــی مغرضــان و دشــمنان قســم  خــورده 
ــاده  ــعی در س ــا س ــن ادع ــا ای ــی روش ب ک
ــی  ــه جــام جهان ــران ب ــوه دادن صعــود ای جل
۲۰۱۸ روســیه داشــتند. امــا اتفاقــی کــه 
دوشــنبه شــب در فوتبــال جهــان رخ داد، 
پاســخ محکمــی بــود بــه ایــن افــراد، ماجــرا 
از ایــن قــرار بــود کــه ایتالیــا قهرمــان ۴ دوره 
جام جهانــی بــا لشــکری از ســتارگان نامــدار 
در بــازی پلــی آف بــه مصــاف ســوئد بی ادعــا 
ــده  ــا را برن ــه ایتالی ــه هم ــی ک ــت. در حال رف
ایــن بــازی و یکــی از امیدهــای کســب جــام 
ایــن تیــم در  جهانــی ۲۰۱۸ می دانســتند 
ــت  ــوئد شکس ــل س ــاوری در مقاب ــال ناب کم
ــاز  ــی ب ــام جهان ــه ج ــیدن ب ــورد و از رس خ

ــد.  مان

حــذف ایتالیــا از جــام جهانــی بعــد از حــذف 
هلنــد بزرگ تریــن اتفــاق جــام جهانــی ۲۰۱۸ 

قبــل از شــروع بازی هــا اســت. 
هلنــد تیــم ســوم جــام جهانــی ۲۰۱۴ برزیــل 
ــی در  ــای جنوب ــان ۲۰۱۰ آفریق ــب قهرم و نای
مرحلــه مقدماتــی جــام جهانــی ۲۰۱۸ حــذف 
شــد و حتــی شــانس صعــود بــه پلــی آف را 
ــاره  ــا در ق ــگفتی، تنه ــه ش ــرد. البت ــدا نک پی
ــم  ــی ه ــکای جنوب ــداد. در آمری ــا رخ ن اروپ
مدافــع عنــوان قهرمانــی کوبــا آمریــکا یعنــی 
شــیلی از صعــود بــه جــام جهانــی بــاز مانــد. 

ایــن تیــم حتــی شــانس حضــور در پلــی آف 
را پیــدا نکــرد. ایــن اتفــاق بــرای پاراگوئــه نیــز 

رخ داد. 

ایــن تیــم در چهــار دوره قبلــی جــام جهانــی 
ــا  ــه ب ــه در رابط ــن قضی ــت. ای ــور داش حض

ــود.  ــب ب ــز عجی ــرون نی کام
قهرمــان پنــج دوره آفریقــا و آخریــن قهرمــان 
ــور در  ــواز حض ــت ج ــا نتوانس ــن رقابت ه  ای
کنــد.  کســب  را  روســیه  جهانــی  جــام 
کشــورهای دیگــری کــه بــه حضورشــان 
ــم از  ــرده بودی ــادت ک ــر ع ــای اخی در دوره ه
ــکا  ــا آمری ــن آن ه ــد. بهتری ــاز ماندن ــود ب صع

ــود.  ب
ــای  ــر جام ه ــش دوره اخی ــم در ش ــن تی ای
مرحلــه  در  امــا  داشــت  حضــور  جهانــی 
مکزیــک،  از  پایین تــر   ۲۰۱۸ مقدماتــی 

کاســتاریکا و پانامــا قــرار گرفــت.
 رویاهای ایران

ــران  ــه ای ــی رخ داده ک ــات در حال ــن اتفاق ای
ــت  ــان توانس ــم جه ــن تی ــوان دومی ــه عن ب
ــی  ــام جهان ــای ج ــور در رقابت ه ــواز حض ج
را بــه دســت بیــاورد. شــاید عــده ای بگوینــد 
کــه رســیدن از اروپــا بــه جــام جهانــی 
ــرف  ــن ح ــاید ای ــت. ش ــخت تر از آسیاس س
درســت باشــد امــا ســهمیه اروپــا چنــد برابــر 
ــد  ــی مانن ــود تیم ــن صع ــت همچنی آسیاس
لهســتان و ســوئد نشــان دهنــده ایــن اســت 
کــه تیم هــا بــر اســاس شایســتگی بــه جــام 

ــد.  ــود می کنن ــی صع جهان

قیمــت یکــی دو ســتاره فوتبــال ایتالیــا 
ــی  ــم مل ــان تی ــت کل بازیکن ــا قیم ــر ب براب
ــوان گفــت  ــود و از ایــن بابــت نمی ت ســوئد ب
 ایتالیــا بازیکــن خــوب بــرای صعــود بــه 
جــام جهانــی در اختیــار نداشــته اســت. 
بــه رســیدن  اســت کــه  ایــن   واقعیــت 
ــوار  ــی و دش ــه ای طوالن ــی پروس ــام جهان ج

ــت.  اس
ــه  ــی روش را ب ــم ک ــته برگردی ــه گذش ــر ب اگ
خاطــر می آوریــم کــه قبــل از هــر بــازی 
ــا  ــرای م ــازی ب ــر ب ــت ه ــی می گف ــم مل تی
حکــم مــرگ و زندگــی را دارد و مــا بایــد 
ــک  ــوان ی ــه عن ــان ب ــک بازی هایم ــه تک ت ب

ــم.  ــگاه کنی ــی ن ــدار حذف دی
ــران  ــاور هــم ای ــن ب ــن تفکــر و همی ــا همی ب
و  آرام  خیلــی  قــدم  بــه  قــدم  توانســت 
امــا  برســد  جهانــی  جــام  بــه  مطمئــن 

ایتالیــای پــر ادعــا بــا ده هــا ســتاره جهانــی و 
ــه  ــد از خان ــاری از افتخــارات، حــاال بای کوله ب
ــی  ــام جهان ــران در ج ــای ای ــر دیداره نظاره گ

ــد. باش
 اگــر قــرار باشــد مــا از ســال ها تــاش 
کــی روش در اعتــای فوتبــال یــک درس 
گرفتــه باشــیم، آن درس ایــن اســت کــه 
هیــچ موفقیتــی بــدون تــاش و کوشــش بــه 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــران ب ــد. ای ــت نمی آی دس
جــام جهانــی بــا تمــام وجــود عــرق ریخــت 
و زحمــت کشــید امــا ایتالیایی هــا کــه خــود 
را یکــی از پایه هــای فینــال جــام جهانــی 
می دانســتند، زمانــی از خــواب خرگوشــی 
ــده  ــر ش ــی دی ــر خیل ــه دیگ ــدند ک ــدار ش بی
ــزد  ــران م ــت ای ــد گف ــک کام بای ــود. در ی ب
تاش هایــش را گرفــت و ایتالیــا تــوان غــرور 

کاذبــش را می پــردازد.

ایتالیا در خانه، ایران در جام جهانی

آنچه ایتالیا باید از ایران بیاموزد

فدراســیون فوتبــال آســیا در دســتور العمل خــود ابهــام دربــاره 
تیم هــای ایرانــی را برطــرف کــرده اســت. 

 بــه گزارش »ورزش ســه«: با حذف نفت تهــران به عنوان قهرمان 
جــام حذفــی از مســابقات لیــگ قهرمانــان فصــل آینــده، 
ــران در  ــهمیه ای ــن س ــوان چهارمی ــه عن ــان ب ــن اصفه ذوب آه
 AFC فصــل آینــده لیــگ قهرمانــان آســیا طبــق قوانیــن
شــرکت خواهــد کــرد. بنابــر قوانیــن فدراســیون فوتبــال 
آســیا و بــه اســتناد بنــد ۱۲، مــاده ۵ آیین نامــه حضــور در 
ــگ  ــر در لی ــم حاض ــن تی ــال ۲۰۱۷ باالتری ــان س ــگ قهرمان لی
فصــل گذشــته کــه موفــق بــه دریافــت گواهــی حرفــه ای 
ســازی شــده اســت، می توانــد در لیــگ قهرمانــان آســیا 
ــا توجــه بــه  شــرکت کنــد. موضــوع مهــم امــا در ایــن میــان ب
نامشــخص بــودن وضعیــت ســهمیه ایــران در لیــگ قهرمانــان، 
معرفــی ســهمیه شــماره دو ایــران در فصــل آینــده لیــگ 

ــا  ــن و ی ــوان چهارمی ــه عن ــران ب ــهمیه ای ــت. س ــان اس قهرمان
ســومین تیــم منطقــه غــرب آســیا،  ۲ تیــم در مرحلــه گروهــی 
و ۲ تیــم در مرحلــه حذفــی خواهــد بــود و اگــر اتفاقــات 
ســال گذشــته ماننــد حــذف نماینــدگان عــراق و کویــت تکــرار 
ــه  ــران در مرحل ــال ای ــارم فوتب ــدگان ســوم و چه نشــود، نماین
 پلــی آف و یــا حذفــی شــرکت خواهنــد کــرد و از ایــن رو  

مشــخص شــدن ســهمیه دوم ایــران کــه می توانــد در مرحلــه 
گروهــی حاضــر شــود، حائــز اهمیــت اســت. 

AFC درآیین نامــه ای کــه بــرای فدراســیون های فوتبــال ارســال 
ــه  ــاره حــذف صحبــت نکــرده امــا دو نکت ــًا درب کــرده، صراحت
ــوان  ــه عن ــه اســتقال ب ــد ک ــه نشــان می ده ــن آیین نام  در ای
نایــب قهرمــان لیــگ، بعــد از پرســپولیس نماینــده دوم ایــران 
ــه  ــتقیم در مرحل ــا مس ــانس را دارد ت ــن ش ــود و ای ــد ب خواه

گروهــی حاضــر شــود.

ــه  ــی و حفــظ روی ــران در بازی هــای تدارکات ادامــه بردهــای ای
ــانه های  ــا رس ــد ت ــث ش ــال ۲۰۱۷ باع ــت ناپذیری در س شکس
شــاگردانش و  کــی روش  بــه  خاصــی  توجــه   پرتغالــی 

ــوان یکــی  ــه عن ــوس کــی روش ب ــد. حضــور کارل نشــان بدهن
از چهره هــای محبــوب و سرشــناس فوتبــال پرتغــال روی 
ــا تمامــی اتفاقــات و حواشــی  ــران،  باعــث شــد ت نیمکــت ای
اطــراف اردوی تیــم ملــی بازتــاب گســترده ای در ســطح 

رســانه های ایــن کشــور داشــته باشــد. 
ســایت Record پرتغــال بــه عنــوان یکــی از سرشــناس ترین 
ــران را  ــز ای ــت ترم ــم نتوانس ــا ه ــت: »ونزوئ ــانه ها نوش رس
ــل گل  ــا حداق ــای ب ــه برده ــان ب ــی روش همچن ــا ک ــد ت بکش
خــود در هلنــد ادامــه دهــد و همچنــان روزهــای رؤیایــی را بــا 
تیــم اول آســیا تجربــه کنــد. در ایــن بــازی علیرضــا جهانبخش 
ــرمربی  ــم س ــر تقدی ــرد دیگ ــک ب ــود ی ــه ۵۷ خ ــا گل دقیق ب

پرتغالــی کــرد تــا آماده ســازی ایــران بــرای روســیه ۲۰۱۸ 
ــد.  ــدا کن ــه پی ــاده ادام ــج فوق الع ــا نتای ــان ب همچن

ــا در  ــی آورد: »ونزوئ ــم در گزارش ــال ه ــه پرتغ ــه النس روزنام
هلنــد و در جدالــی دوســتانه برابــر ایــران تســلیم شــد.« 
ــد فهرســت کاملــی از تمــام ســتارگانش  ــران هرچن حریــف ای
ــران در  ــا ای ــتانه ب ــازی دوس ــی وارد ب ــه خوب ــا ب ــت ام داش
ــن مســابقه گل زد  نایمخــن نشــد. علیرضــا جهانبخــش در ای
ــل جمعیــت  ــرای پیــروزی مقاب و از برتــری جزیــی تیمــش ب
بســیار کــم،  بهــره بــرد.« ســایت MySport پرتغــال نوشــت: 
ــروزی  ــک پی ــر ی ــر صف ــک ب ــرد ی ــب ب ــا کس ــران ب ــم ای »تی
ــش،  ــا جهانبخ ــا گل علیرض ــه ب ــردی ک ــرد، ب ــب ک ــر کس دیگ
بازیکــن AZ آلکمــار و اشــتباه کونتــرراس، دروازه بــان ذخیــره و 
تعویضــی ونزوئــا حاصــل شــد، گرچــه بایــد بــه حرکــت تیمــی 

ــت.« ــرام گذاش ــود، احت ــاده ب ــه فوق الع ــا ک ایرانی ه

ورزش

سالمت

،،
ایــران بــرای رســیدن بــه جــام جهانــی 
بــا تمــام وجــود عرق ریخــت و زحمت 
کشــید امــا ایتالیایی هــا کــه خــود را 
یکــی از پایه هــای فینــال جــام جهانــی 
خــواب  از  زمانــی  می دانســتند، 
خرگوشــی بیــدار شــدند کــه دیگــر 

ــود. ــر شــده ب ــی دی خیل
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ــور  ــا حض ــان ب ــی ن ــت روز مل ــم بزرگ داش مراس
نانوایــان ۲۷ اســتان کشــور در تــاالر شــریعتی 
ــد. ــزار ش ــان برگ ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل دانش
بهبــود تغذیــه   زهــرا عبداللهــی، مدیــر دفتــر 
وزارت بهداشــت در ایــن مراســم اظهــار کــرد: نــان 
بــه عنــوان کاالی اســتراتژیک و قــوت غالــب 
مــردم اهمیــت بســیار زیــادی دارد، بــه طــور 
متوســط روزانــه مــردم ۳۲۰ گــرم در روز نــان 
مصــرف مــی کننــد و ایــن ســرانه مصــرف در شــهر 
حــدود ۲۸۶ گــرم و در روســتاها ۳۸۲ گــرم اســت.

عبداللهــی ادامــه داد: دامنــه مصــرف نــان در 
ــت.  ــاوت اس ــد متف ــد و پردرآم ــم درآم ــار ک اقش
ارزش تغذیــه ای نــان بســیار باالســت و مــا روزانــه 
انــرژی زیــادی را از نــان تأمیــن مــی کنیــم و بــه 
همیــن خاطــر اقشــار کــم در آمــد ســهم بیشــتری 

از انرژی شــان را از نــان می گیرنــد.
 چالش های پیش روی نان

بهداشــت،  وزارت  تغذیــه  بهبــود  دفتــر  مدیــر 
تصریــح کــرد: نــان ســالم نانــی اســت کــه 
 در تمــام فرایندهــا اســتانداردهای مــورد نظــر 
امــروز  باشــد،  داشــته  را  بهداشــت   وزارت 
رعایــت نکــردن تخمیــر و کوتــاه بــودن زمــان 
ــتفاده از  ــت، اس ــان پخ ــودن زم ــاه ب ــر، کوت تخمی
جوش  شــیرین، جوهــر قنــد و ...، آرد ســفید و 
ــام و  ــبوس های خ ــتفاده از س ــبوس، اس ــم س ک

ــش روی  ــای پی ــان از چالش ه ــاد ن ــات زی ضایع
ــان اســت. ن

عبداللهــی خاطــر نشــان کــرد: اگــر فرآینــد تخمیــر 
بــه خوبــی انجــام نشــود،  بســیاری از مــواد 
ــه  ــن زمین ــد و در ای ــد ش ــذب نخواه ــذی ج مغ
کمبــود آهــن از عواقــب بیشــتری برخــوردار اســت 
کــه باعــث افزایــش مــرگ و میــر مــادران بــاردار، 
ــن و ... را  ــدی ذه ــا، کن ــدن بیماری ه ــی ش طوالن

ــت. ــد داش ــراه خواه به هم
ــا بیــان ایــن کــه بخــش بهداشــت بــر  روی  وی ب
دارد.  حساســیت  جوش شــیرین  از  اســتفاده 
چراکــه اختــاالت دســتگاه گــوارش کم تریــن 
ــان  ــد ن ــاده در تولی ــن م ــتفاده از ای ــارت اس خس
اســت، اذعــان داشــت: کمبــود روی و کلســیم در 
ــوغ  ــه بل ــان  پوکــی اســتخوان، عــدم رســیدن ب ن
جنســی مناســب، فشــار خــون بــاال، بیماری هــای 
قلبــی عروقــی و ... را بــه همــراه خواهــد داشــت.
ــدی  ــی ج ــدم در آرد چالش ــبوس گن ــش س کاه

اســت
مدیــر دفتــر بهبــود تغذیــه وزارت بهداشــت بــا بیان 
ــش  ــدم در آرد چال ــه کاهــش ســبوس گن ــن ک ای
جــدی اســت، اظهــار کــرد: ایــن امــر بیماری هــای 
ــکات  ــاال و مش ــون ب ــار خ ــی، فش ــی عروق قلب
گوارشــی را بــه وجــود مــی آورد و ایــن در حالــی 
اســت کــه بــه دالیــل ســودجویی ســبوس صنعتی 

ــه می شــود. ــان اضاف ــه ن و شــیمیایی ب
آلــوده  خــام  ســبوس  داد:  ادامــه  عبداللهــی 

بــه فلــزات ســنگین، آلودگی هــای قارچــی و 
میکروبــی اســت،  وزارت بهداشــت و وزارت صنعت 
 به شــدت بــه دنبــال حــذف ســبوس خــام از 
نان هــای تولیــد داخــل کشــور و جلوگیــری از 

گرفتــن ســبوس گنــدم در آرد هســتند.
ــبوس گیری  ــزان س ــه می ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
آرد در کشــور در حــال اصــاح شــدن اســت، 
ــرای  ــان ب ــد ن ــز در تولی ــت: مصــرف نمــک نی گف
البتــه  وزارت بهداشــت مــورد توجــه اســت و 
ــه  ــورد توج ــز م ــت آرد را نی ــه کیفی ــن زمین  در ای

قرار خواهیم داد.
 میزان سبوس گیری در نانوایی های 

سنتی باید اصالح شود
ــورد  ــد م ــان بای ــوزش نانوای ــت: آم ــی گف عبدالله
ــه  ــت ک ــال اس ــدود ۱۰ س ــرد. ح ــرار گی ــه ق توج
ــید فولیک   ــن و اس ــا آه ــدن آرد ب ــه غنی ش برنام
در دســتور کار اســت و اجــرای ایــن طــرح تأثیــرات 

ــی را داشــته اســت. خوب
ــبوس گیری  ــزان س ــه می ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
شــود،  اصــاح  بایــد  ســنتی  نانوایی هــای  در 
ــن خصــوص  ــه در ای ــم ک ــد اشــاره کنی  گفــت: بای
مقاومت هایــی از ســوی ســودجویان وجــود دارد و 
ایــن در حالــی اســت کــه مــا ایــن کار را بــا تأکیــد 

بیشــتری دنبــال می کنیــم.
انجمــن  نایب  رئیــس  خواجــه،  محمد رضــا   
علــوم و فنــون غــات اصفهــان نیــز در ایــن 
مراســم بزرگداشــت اظهــار کــرد: بــه بخشــی 
ــدگی،  ــور ش ــی، ش ــل نپختگ ــه دلی ــه ب ــان ک  از ن
ســفت شــدگی، خمیــر شــدگی، شــکنندگی، 
زدگــی،  داغ  دررفتگــی،  پارگــی،   نازکــی، 
دور  و  نیســت  مصــرف  قابــل  زدگــی،   کپــک 

ریخته می شود، ضایعات می گویند.
خواجــه ادامــه داد: عوامــل مهــم بــر کیفیــت نــان 
ــان دارد، اگــر  ــه کیفیــت گنــدم، آرد و ن بســتگی ب
کیفیــت یکــی از ایــن عوامــل رعایــت نشــوند بــه 
طــور قطــع در کیفیــت نــان اثــر خواهــد داشــت. 

 علت کاهش مرغوبیت نان
غــات  فنــون  و  علــوم  انجمــن  نایب رئیــس 
ــت  ــش مرغوبی ــه کاه ــن ک ــان ای ــا بی ــان ب اصفه
ــی،  ــر کاف ــرف مخم ــدم مص ــه ع ــتگی ب ــان بس ن
مصــرف نــان،  حــد  از  بیــش   نازک ســازی 

ــاد  ــده و ســبوس گیری زی ــر و ور نیام ــر فطی خمی
جوش شــیرین،  مصــرف  تصریــح کــرد:  دارد، 
ــن(،  ــم گلوت ــی ضعیف)ک ــای خیل ــرف آرده مص

یــا خیلــی قوی)پرگلوتــن(،  مصــرف گنــدم تــازه، 
 مصــرف گنــدم ســن زده، به کارگیــری کارگــر 
نــان  نــرخ  بــودن  پاییــن  ارزان،  و  بی مهــارت 
نســبت بــه قیمــت تمام شــده، خریــد و نگهــداری 
نادرســت نــان و تنظیــم نبــودن مشــعل روی نــان 

از دیگــر عوامــل اســت.
ــان در  ــی ن ــث طای ــه مثل ــاره ب ــا اش ــه ب خواج
ــا، خاطــر نشــان کــرد: علــل اصلــی ضایعــات  دنی
نــان شــامل  ۲۰ درصــد عامــل کیفــی تولیــد نــان 
ــوا و ۵۰ درصــد آرد  ماشــین پخــت، ۳۰ درصــد نان
اســت کــه از آن بــه مثلــث طایــی تولیــد نــان در 

ــا اشــاره شــده اســت. دنی
 راه های غنی سازی نان

وی بــه راه هــای غنی ســازی نــان اشــاره کــرد 
ــت  ــان پخ ــر، زم ــی خمی ــواب طوالن ــت: خ و گف
طوالنــی نــان، افزودنی هــای مجــاز، اضافــه کــردن 
رازیانــه و شــنبلیله، خمیــر تــرش، آرد کامــل، کنجد 

ــت. ــان اس ــازی ن ــای غنی س ــر از راه ه و مخم
غــات  فنــون  و  علــوم  انجمــن  نایب رئیــس 
اصفهــان اظهــار کــرد: اگــر نــان از خمیــر  ورآمــده 
تهیــه شــود دیگــر نیــازی به خــوردن قــرص و دارو 
ــر  ــم مشــکل تخمی ــر نتوانی ــم داشــت، اگ نخواهی
نــان را برطــرف کنیــم بایــد منتظــر شــیوع هرچــه 
بیشــتر بیماری هــای غیــر واگیــر از جملــه چاقــی، 
ســکته، قنــد و چربــی خــون و مــرگ زودرس 

خــود باشــیم.
ــت  ــل پخ ــج دلی ــه پن ــه ب ــان اینک ــا بی ــه ب خواج
تصریــح  نیســت،   امکان پذیــر  مرغــوب  نــان 
کــرد: پخــت نــان مرغــوب حجــم کار را زیــاد 
ــن ــخگوی ای ــا پاس ــد نانوایی ه ــه درآم ــد ک  می کن

صرف وقت نیست.
ــدح  ــد ق ــوب نیازمن ــان مرغ ــت ن ــت: پخ وی گف
بیشــتر و تجهیــزات بهتر اســت کــه درآمــد نانوایان 
ــه آرد  ــاز ب ــر نی ــوی دیگ ــت و از س ــخ گو نیس پاس
خــوب دارد کــه کیفیــت آردهــای مــا خوب نیســت 
ــر مناســب،  ــه خمی ــد ک ــر خــوب می خواه و خمی
ــاال  ــم کار را ب ــه حج ــر ک ــاد و مخم ــتراحت زی اس

ــاز دارد. ــرد، نی مــی ب
 عوارض نامرغوبی آرد

خواجــه ادامــه داد: عــوارض نامرغوبــی آرد شــامل؛ 
خشــک شــدگی زود رس نــان، پارگــی و در رفتگی 
نــان، کاهــش کشــش  پذیــری خمیــر، داغ زدگــی 
ــان،  ــوا، ضایــع شــدگی ن ــان، کاهــش درآمــد نان ن
نــان، شــکنندگی،  فطیــر شــدگی  ســوختگی، 

شورشــدگی، ماندگــی و بیــات شــدن زودرس نــان، 
کاهــش زمــان اســتراحت خمیــر، کاهــش پوکــی 
ــر،  ــی خمی ــل ده ــش کی ــان، کاه ــدگاری ن و مان
ــان و  ــدگی ن ــفید ش ــت، س ــات پخ ــدید زحم  تش

دور ریز بیشتر نان می شود.
ــه معایــب گنــدم و آرد اشــاره کــرد و گفــت:  وی ب
خــواب ناکافــی در ســیلو،  ســن زدگــی بیــش از 
۱۰ درصــد، زنــگ زدگــی، قــارچ زدگــی، نــم زدگــی، 
گلوتــن پاییــن کمتــر از ۱۰، ایندکــس کمتــر از ۴۰ و 
پروتئیــن پاییــن کمتــر از ۱۱ از جملــه ایــن معایــب 

اســت.
 سه هزار و ۷۵۰ نمونه گیری خمیر نان 

در اصفهان انجام شد
ــط  مهــدی رفیعــی، رئیــس مرکــز بهداشــت محی
ــز در بخــش دیگــری از ایــن مراســم  ــان نی اصفه
از مهم تریــن منابــع  نــان یکــی  اظهــار کــرد: 
تغذیــه ای اســت، از ایــن رو اهمیــت ســامت 
بــرای مــا بســیار مهــم اســت و بایــد اقدامــات الزم 

ــم. ــام دهی ــان انج ــت ن ــود کیفی ــرای بهب را ب
رفیعــی ادامــه داد: بخــش زیــادی از انــرژی مــورد 
نیــاز شــهروندان مــا از نــان تأمیــن می شــود، 
ایــن در حالــی اســت کــه ســاالنه دو میلیــون تــن 

ــان در کشــور وجــود دارد. ضایعــات ن
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه ایــران جــزء کشــورهای 
بــا مصــرف بــاالی نــان اســت، افــزود بایــد 
اســتانداردهای تولیــد نــان و اعــداد معیــن در 
تولیــد  در  ســامت  عالــی  شــورای   مصوبــات 

رعایت شود. 

اصفهــان،  محیــط   بهداشــت  مرکــز  رئیــس 
قانونــی  عوامــل  تمــام  بایــد  تصریــح کــرد: 
بازرســان  شــود،  اجرایــی  نــان  تولیــد   در 
بهداشــت محیــط بــا بازرســی و کنتــرل مــواد 
را  پیش گرانــه  اقدامــات  نــان  تولیــد   اولیــه 

مورد توجه قرار می دهند. 
ــاه امســال،  ــه در شــش م ــان اینک ــا بی ــی ب رفیع
ــان در  ــت ن ــش کیفی ــورد آزمای ــزار و ۷۵۰ م ۳ ه
اســتان اصفهــان انجــام شــده اســت، گفــت: 
ــد از ــم و بای ــادی داری ــه زی ــوز راه نرفت ــه هن  البت

زمینــه  ایــن  در  بازرســی  نویــن   روش هــای 
بهره ببریم.  

،،
کاهش ســبوس گندم در آرد چالش جدی 
است،  این امر بیماری های  قلبی  عروقی، 
فشار خون  باال و  مشکالت  گوارشی  را  به 
وجــود مــی آورد  و ایــن  در حالــی اســت کــه 
بــه دالیــل ســودجویی ســبوس  صنعتــی و 

شــیمیایی بــه  نــان  اضافــه  مــی شــود.

در مراسم بزرگداشت روز ملی نان مطرح شد:

اصالح سبوس گیری آرد در نانوایی های سنتی
چالش های پیش روی سالمت نان 

خانواده
اصول اساسى در تربیت فرزند 

اصل بيست و هشتم:  واداشتن به 
 نيكى ها و بازداشتن از بدى ها

از طريق محبت)۲( 
صدیقه ایروانی

S.Iravani@eskimia.ir

آرى محبــت نيرومندتريــن  قــدرت محــرك بشــر در 
 تمــام ابعــاد و مظاهــر گوناگــون زندگــى اســت، محبــت
ــا وجــود آن مشــكات  ــه ب ــرى اســت ك احســاس دلپذي
تحمــل  قابــل  آالم  و  مصائــب  و  مى شــود  آســان 
ــداكارى و  ــه راه ف ــى را ب ــت،  آدم ــق و محب  مى گردد.عش
ــوب از  ــراى  رضــاى محب از خود گذشــتگى مى كشــاند و ب
ــراى  ــم وســيله اى ب ــن ه ــذرد. اي ــز خــود مى گ ــه چي هم
تربيــت اســت و هــم نيــازى از نيازهــاى فرزنــدان ماســت.

ــه  ــادرى مراجع ــى م ــه وقت ــم ك ــوش نمى كن ــز فرام هرگ
 كــرد و از فرزنــدش گلــه مى كــرد كــه او طغيان گــر و 
ســركش شــده و دائــم خانــه را بــه هــم مى ريــزد و 
موجبــات ناراحتــى مــا را در خانــه فراهــم كرده و خواســتار 
ــا او  ــا ب ــاور ت ــدت را بي ــم:  فرزن ــه او گفت ــود ب ــل ب راه ح
ــاى  ــى داشــتيم از دره ــك جلســه طوالن ــم ي ــت كن صحب
ــم.  ــت كردي ــم صحب ــا ه ــاوت ب ــائل متف ــف و مس مختل
نهايــت ايــن شــد كــه وقتــى از پــدرش پرســيدم چهره اش 
ــه زد  ــه شــد، اشــك در چشــمانش حلق ــه شــدت گرفت ب
ــئله  ــن مس ــتم از اي ــت،  خواس ــش را گرف ــض گلوي و بغ
ــردازم و او را از  ــرى بپ ــز ديگ ــه چي ــم و ب ــر كن صــرف نظ
ايــن مطلــب منحــرف كنــم، فكــر كــردم مســئله اى اســت 
كــه زود اســت مطــرح كنــد امــا او بــا چشــم و صــورت بــه 
مــن فهمانــد كــه همين جــا بــار را پاييــن بگــذارم و از ايــن 
مطلــب دور نشــوم، ليــوان آبــى بــه او دادم و كمــى خــود 
را بــه كاغــذ و كتــاب مشــغول كــردم تــا بــه حــال عــادى 
ــش را صــاف  ــه او صداي ــودم ك ــن مشــغول ب ــردد، م برگ
كــرد و همــراه بــا جــارى شــدن اشــك از چشــمانش بــه 
ــرا  ــد م ــدرم بگويي ــه پ ــه خــدا ب ــو را ب ــا ت ــت: آق ــن گف م

بزنــد!!
مــن فهميــدم او چــه مى گويــد، گفتــم: چشــم بــا پــدرت 
ــت. ــان ياف ــه پاي ــال جلس ــر ح ــم در ه ــت مى كن صحب

مــادرش آمــد خداحافظــى كنــد،  تلفــن پــدر را از او 
 گرفتــم كــه كار را دنبــال كنــم و بــه لطــف خــدا نتيجــه اى 
ــه  ــد ب ــد مى گوي ــه فرزن ــا اينك ــد ام ــل ش ــوب حاص مطل
پــدرم بگــو مــرا بزنــد بــراى اين اســت كــه او هيــچ محبتى 
از پــدر لمــس نكــرده بــود، پــدر زمانــى بــه خانــه مى آمــد 
كــه خســته و كوفتــه بــود و كســى جــرأت حــرف زدن بــا 
او را نداشــت. فرزنــد بــه جايــى رســيده بــود كــه دســت 
نــوازش پــدر را بايــد از راه كتــك لمــس كنــد امــا حتــى از 
ايــن طريــق هــم راه بــه جايــى نبــرده بــود و در واقــع بــه 
ــدر و  ــت پ ــه محب ــاز ب ــد ني ــود. فرزن ــيده ب ــت رس بن بس
 مــادر دارد و ايــن محبــت فقــط بــا رفــع نيازهــاى مــادى 

حاصل نمى شود.
اصــل وجــودى هــر فــرد روح و روان او اســت كــه 
ــت  ــر و محب ــا مه ــه نيازه ــى دارد و از جمل نيازمندى هاي
اســت و بهتريــن مهــر و محبــت ايــن اســت كــه در جريان 
انجــام كارهايــش او را بــا ديــده لطــف بنگــرى و نيكى هــا 

ــى. ــه آن نماي ــوزى و او را وادار ب ــه او بيام را ب

گروه خانواده

کی روش و شاگردانش سوژه رسانه های پرتغالیاستقالل، سهمیه دوم ایران در آسیا 



پیشهناد فیلم

اسرافیل

کارگردان: آیدا پناهنده
نویسنده: ارسالن امیری، آیدا پناهنده

بازیگــران: هدیــه تهرانــی، پژمــان بازغــی، مریــال زارعی، 
ــی،  ــی عمران ــن، ســهیال رضــوی، عل هــدی زین العابدی
علــی  جعفــرزاده،  ســودابه  رحیمی ســام،  پوریــا 
ــاری ــاه حســینی پور، یوســف بختی شــیدایی فر، فریم

 تحلیل فیلم
فیلــم، طــرح اولیــه خوبــی دارد. مســئله  بازگشــت یــک 
مســافر )پژمــان بازغــی( پــس از ســال ها بــه کشــورش، 
مواجهــه اش بــا معشــوقه ای قدیمــی کــه به تازگــی پســر 
ــا بــازی هدیــه تهرانــی( و  جوانــش را از دســت داده )ب
ــام ســارا  ــه ن ــا دختــر جوانــی ب درگیــری عاطفــی اش ب
)هــدی زین العابدیــن( کــه آرزوی مهاجــرت بــه کانــادا 
ــه واســطه   ــد و دلــش می خواهــد ب را در ســر می پروران
ازدواج ایــن اتفــاق برایــش بــه وقــوع بپیونــدد تــا هرچــه 

زودتــر خــود را از خانــواده  پرمشــکلش جــدا کنــد. 
آنچــه در وهلــه  اول »اســرافیل« را فیلــم متفاوتــی 
جلــوه می دهــد، فــرم روایــی آن اســت. نحــوه روایــت 
دو داســتان کــه نــه بــه مــوازات هــم، بلکــه بــه شــکلی 
ــد  ــش می رون ــک( پی ــای اپیزودی ــد کاره ــزا )مانن مج
و  یکدیگــر می رســند  بــه  و در مرحلــه  گره گشــایی 
داســتانی واحــد را تشــکیل می دهنــد، خالقانــه اســت. 
ــرافیل« را از  ــاوت »اس ــِی متف ــرم روای ــن ف ــا ای قطع
ــاوت  ــه کاری متف ــراری، ب ــارِ تک ــخ و غمب ــک درام تل ی
مبــدل می کنــد. وقتــی از ماهــی )هدیــه تهرانــی( جــدا 
می شــویم، تصــورش دشــوار اســت کــه سرنوشــت 
ــه او  ــاره ب ــت دوب ــرار اس ــه ق ــود و چگون ــه می ش او چ
ــام  ــارت انج ــا مه ــن کار را ب ــده ای ــا پناهن ــم؛ ام بازگردی

می دهــد. 
درســت  نپرداختــن  فیلمنامــه،  اساســی  اشــکال 
ــت.  ــتان اس ــرد داس ــخصیت م ــه ش ــس ب فیلمنامه نوی
بهــروز )بازغــی(، حضــور منفعلــی دارد. تــا پایــان فیلــم 
ــه آدمــی اســت، هدفــش از  ــرد چگون ــی ب ــوان پ نمی ت
ــردد.  ــال چــه می گ ــه دنب ــا ب بازگشــت چیســت و واقع
ــا  ــم او ب ــت. فیل ــی اس ــردان خوب ــده، کارگ ــدا پناهن آی
ــدارد و  ــدی ن ــرای ب ــه ای، اج ــرادات فیلمنام ــود ای وج
نســبتا خوش ســاخت اســت؛ گرچــه جــای بهتــر شــدن 

هــم داشــت.

حرف و نقل

 شــهاب حســینی، بازیگــر تئاتر، ســینما و تلویزیون 
گفــت: بــه ازای هــر پنــج فســت فودی کــه در شــهر بــاز 
می شــود، دســت کم یــک ســالن نمایــش الزم اســت. 
فقــط بــه خــوراک جســمی توجــه می کنیــم؛ ولــی بایــد 

توجــه بیشــتری بــه خــوراک روحی داشــته باشــیم.
 مهــران رجبــی گفــت: شــاید پــس از ســال ها بــد 
نباشــد فیلــم »بیــدار شــو آرزو« پخــش شــود تــا هــم 
مــردم بهتــر ماهیــت زلزلــه را درک کننــد و هــم مــردم 
چنــد اســتان زلزلــه زده کشــورمان بداننــد کــه ایــن اتفــاق 

تنهــا بــرای آن هــا رخ نــداده اســت.
 مجموعــه عروســکی »ســوغات جنــگل« بــه 
تهیه کنندگــی محمدجــواد عبدالرحمانــی چنــدی پیــش 
در لوکیشــنی واقــع در شــهرک ســینمایی غزالــی کلیــد 
خــورد و در حــال حاضــر مراحــل تصویربــرداری و 
تدویــن را بــرای پخــش از شــبکه دو ســیما پشــت ســر 

می گــذارد.
مرکــز  مدیــر  طباطبایــی،  شــجاعی  مســعود   
هنرهــای تجســمی حــوزه هنــری، بــا اعــالم خبــر چــاپ 
ــزاری  ــس از برگ ــت: پ ــا گف ــم چلیپ ــار کاظ ــاب آث کت
ــه زودی  ــن اســتاد پیشکســوت، ب ــل از ای مراســم تجلی
شــاهد چــاپ و انتشــار کتابــی فاخــر از آثــار وی خواهیم 
ــم. ــاره وی ادا کنی ــب را درب ــم حــق مطل ــا بتوانی ــود ت ب

ــه  ــدی ب ــد مجی ــاخته مجی ــا« س ــت ابره  »پش
ــد  ــوآ در هن ــم گ ــه جشــنواره فیل ــم افتتاحی ــوان فیل عن

ــد. ــاب ش انتخ
 کمپانــی آمــازون تأییــد کــرد کــه در حــال تولیــد 
ــت و  ــاب حلقه ها«س ــی از »ارب ــریال تلویزیون ــک س ی
ــن  ــد فصــل از آن را بســازد. ماجــرای ای قصــد دارد چن
اقتبــاس تلویزیونــی در میــدل ارث بــه وقــوع می پیونــدد 
ــه  ــه« ب ــاران حلق ــش از »ی ــتانی پی ــوط داس و در خط

اکتشــاف می پــردازد.
 فیلــم ســینمایی »اســرافیل« بــه کارگردانــی آیــدا 
ــره از  ــر، باالخ ــتانه مهاج ــی مس ــده و تهیه کنندگ پناهن

ــود. ــران می ش ــاه اک ــان آذرم پای
 نمایشــنامه  »شــایعه« نوشــته  ژان میشــل ریبــه به 
کارگردانــی رادمهــر کشــانی تــا ۲۶ آبان مــاه در هنرســتان 

هنرهــای زیبــای اصفهــان خوانــش می شــود.
 نمایــش »روز رســتاخیز« به نویســندگی و کارگردانی 
ــه   ــبت ویژه برنام ــه مناس ــاه ب ــی، ۲۴ آبان م ــی بیگدل عل
ــاد  شــهید بی ســر، شــهید محســن حججــی در نجف آب

ــود. ــرا می ش اج
ــی و  ــور فرهنگ ــر ام ــی، مدی ــدی کریم  محمدمه
کتابخانه هــای ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
ــوان  ــش از ۶۰ عن ــار بی ــه انتش ــاره ب ــا اش ــان، ب اصفه
کتــاب در شــش مــاه نخســت ســال جــاری گفــت: این 
ــائل  ــرگرمی، مس ــف س ــای مختل ــا در حوزه ه کتاب ه
ــهدا و... ــودک، ش ــر، ک ــی و هن ــواده، اصفهان شناس خان

اســت.
 پــس از اینکــه »تــام هنکس« هنرپیشــه اســکاری  
ــن  ــا گذاشــت و اولی ــای نویســنده ها پ ــه دنی ــوود ب هالی
مجموعــه داســتانش را منتشــر کــرد، نوبــت بــه »شــون 
پــن« دیگــر بازیگــر مطــرح  هالیــوود رســیده کــه در ســن 

۵۷ ســالگی اولیــن رمانــش را بــه چــاپ برســاند.

»انریکــه ایگلســیاس«، خواننــده معــروف اســپانیایی، بــا انتشــار 
پیامــی در صفحــه مجــازی خــود، بــا زلزلــه زدگان در ایــران و عــراق 

ابــراز همــدردی کــرد. 
ــه در  ــی ک ــروف در پیام ــده مع ــن خوانن ــنا، ای ــزارش ایس ــه گ ب
ــم  ــی از پرچ ــا طرح ــرد، ب ــر ک ــود منتش ــتاگرام خ ــه اینس صفح
ــه  ــه »عشــق« ب ــب و نوشــتن کلم ــه شــکل قل ــراق ب ــران و ع ای
ــر و  ــق، فک ــه  عش ــت: »هم ــته اس ــی نوش ــی و عرب ــان فارس زب
ــه  ــراق از زلزل ــران و ع ــه در ای ــانی ک ــرای کس ــود را ب ــای خ دعاه

رنــج می برنــد، بفرســتید.« 
صفحــه اینســتاگرام »انریکــه ایگلســیاس« بیــش از ۱۱.۵ میلیون 
ــر در  ــه اخی ــاره زلزل ــه وی درب ــی ک ــده دارد و مطلب ــر دنبال کنن نف
ــک خــورده اســت.  ــزار الی ــرده، ۱۳۹ ه ــراق منتشــر ک ــران و ع ای
ایرانی هــا نیــز بــا مراجعــه بــه صفحــه اینســتاگرام ایــن خواننــده، 
ــا  ــه« ب ــد. »انریک ــکر کردن ــدردی تش ــام هم ــن پی ــار ای از انتش

ــون  ــه تاکن ــی ک ــوم و ترانه های ــون آلب ــدود ۱۴۰ میلی ــوع ح مجم
ــن  ــد التی ــن هنرمن ــب پرفروش تری ــه، لق ــروش رفت ــه ف از وی ب

ــه خــود اختصــاص داده اســت.  ــخ را ب تاری
وی تاکنــون بیــش از ۲۰۰ جایــزه از جشــنواره های معتبــری  
دریافــت کــرده اســت. او همچنیــن اولیــن بــار حضــور در عرصــه 
ــا فیلــم »روزی روزگاری در مکزیکــو«  ســینما را در ســال ۲۰۰۳ ب
بــه همــراه »آنتونیــو بانــدراس«، »جانــی دپ« و »ســلما هایک« 

تجربــه کــرد. 
ــاج و  ــازی ت ــروف »ب ــریال مع ــی س ــر انگلیس ــش از او بازیگ پی
ــه زده  ــردم زلزل ــا م ــود ب ــر خ ــه توئیت ــی در صفح ــت« در پیام تخ
کشــورمان ابــراز همــدردی کــرده بــود. »میســی ویلیامــز« کــه در 
ایــن ســریال در نقــش »آریــا اســتارک« ایفــای نقــش می کنــد، 
 ،»My Love To Iran« در صفحــه توئیتــرش بــا نوشــتن جملــه

ــش نشــان داد. ــران واکن ــرب ای ــر در غ ــه اخی ــه زلزل ب

احســان کرمــی می گویــد: عوامــل »کاله قرمــزی« اطالعــی 
ــرت  ــا در حس ــد و تنه ــه ندارن ــن برنام ــش ای ــت پخ از سرنوش

ــتند.  ــردم هس ــدن م ــش آن و شادش پخ
احســان کرمــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار مهــر دربــاره وضعیــت 
پخــش »کاله قرمــزی« گفــت: مــا خیلــی خوشــحال می شــویم 
ــه مــا اطــالع دهــد. هیچ کــس  ــه ب ــن زمین اگــر یــک نفــر در ای
ــه  ــم ک ــن نمی دان ــد و م ــی نمی ده ــات اطالع ــائل و اتفاق از مس
چــه کســی در جریــان اســت. عوامــل خــود پــروژه از جملــه ایــرج 
طهماســب، مشــاور پــروژه و مــا کــه بازیگــران مجموعــه هســتیم 
ــزی«  ــرای »کاله قرم ــی ب ــه اتفاق ــه چ ــم ک ــز نمی دانی ــچ چی هی

خواهــد افتــاد. 
وی دربــاره کاله قرمــزی کــه بــرای نــوروز ۹۶ ســاخته شــد، اظهــار 
ــی زاده و اینکــه  ــا فن ــی دنی ــرای پرکــردن جــای خال ــا ب ــرد: م ک
ــن  ــم و بهتری ــزه بیشــتر کار کردی ــا انگی روحــش شــاد باشــد ب

»کاله قرمــزی« همــه ســال ها را ســاختیم. کســی نمی دانــد 
مــا چــه انــرژی ای بــرای ایــن مجموعــه گذاشــتیم و کســی هــم 

ــت.  ــروژه چیس ــن پ ــف ای ــد تکلی نمی دان
ــودم  ــت کم خ ــه دس ــتاقم ک ــیار مش ــن بس ــرد: م ــه ک وی اضاف
ــه آن  ــرای هم ــم ب ــم و دل ــزی« را ببین ــالن از »کاله قرم ــک پ ی
زمــان و انــرژی کــه صــرف شــد، می ســوزد؛ زیــرا تنهــا عشــقمان 

ــد.  ــد و لــذت ببرن ــوروز بخندن ــود کــه مــردم در ن ایــن ب
ــن کار  ــرای ای ــرژی ای کــه ب ــا ان ــه اینکــه ب کرمــی در واکنــش ب
ــر،  ــا خی ــد ی ــزه دارن ــوز انگی ــد هن ــل بع ــرای فص ــد ب ــرف ش ص
عنــوان کــرد: اگــر قــرار باشــد مــن بــه مســائل دلســردکننده فکــر 
کنــم، بایــد دســت از کار بکشــم؛ ولــی مــن دلســرد نمی شــوم؛ 
ــم،  ــی کن ــانه خال ــم ش ــر بخواه ــم اگ ــاس می کن ــون احس چ
ــاس  ــا احس ــه م ــم هم ــر ه ــده و اگ ــی ش ــری خال ــنگر دیگ س

ــت داشــته باشــد؟ ــم، دیگــر چــه کســی فعالی دلســردی کنی
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هنرســتان هنرهــای زیبــا مربــوط بــه دوره پهلــوی 
ــری، حــد  ــان مطه ــان، خیاب اول اســت و در اصفه
فاصــل خیابــان شــمس آبادی و پــل آذر واقــع 
اســفند  تاریــخ ۲۴  در  ایــن هنرســتان  شــده. 
ــه  ــران ب ــی ای ــار مل ــی از آث ــوان یک ــه  عن ۱۳۸۳ ب
ــا از  ثبــت رســیده اســت. هنرســتان هنرهــای زیب
ــوده  ــران ب ــر در ای ــوزش هن ــز آم ــن مراک مهم تری
و نمــادی ارزشــمند در ایــن زمینــه محســوب 

می شــود.
ــا نســترن  ــر حاصــل گفت وگــوی مــا ب گــزارش زی
ــا  عکاشــه، مســئول مــوزه هنرســتان هنرهــای زیب
و امیــن امــوال هنرســتان، اســت کــه بــه ضــرورت 
 حفــظ آثــار هنــری ارزشــمند موجــود در مــوزه 
و گنجینــه هنرســتان هنرهــای زیبــا و بررســی 

مشــکالت آن پرداختــه اســت.
 هویت و اعتبار گذشته و امروز هنرستان 

مدیون درایت، هنر و توانمندی استاد 
عیسی بهادری است

هنرســتان  مــوزه  مســئول  عکاشــه،  نســترن 
هنرهــای زیبــا، در گفت وگــو بــا خبرنــگار مــا گفــت: 
تصــور می کنــم نیــازی بــه معرفــی هنرســتان 

هنرهــای زیبــا نیســت؛ چــون در ســال های اخیــر از 
ایــن مــکان بســیار گفته شــده اســت. آنچه مســلم 
ــت و  ــا، هوی اســت اینکــه هنرســتان هنرهــای زیب
ــت،  ــون درای ــروز خــود را مدی ــار گذشــته و ام اعتب
هنــر و توانمنــدی مــردی راســخ و مقتــدر بــه نــام 
اســتاد عیســی بهــادری اســت و مــا هرقــدر هــم از 
ــاز هــم کافــی نیســت. بایــد  ــاد کنیــم، ب ایشــان ی
ــان  ــت و از آن ــاد داش ــه ی ــواره ب ــا را هم بهترین ه

الگــو گرفــت.
ــن  ــا و امی ــوزه هنرســتان هنرهــای زیب مســئول م
از  می دانــم  الزم  داد:  ادامــه  هنرســتان  امــوال 
اســتاد فرشــچیان سپاســگزاری کنــم کــه بــا 
تشــریف فرمایی خــود بــه مــوزه هنرســتان و توجــه 
ویــژه بــه مباحــث پیرامــون آن، مســیری را همــوار 

ــت.  ــدواری اس ــث امی ــه باع ــد ک کردن
حساســیت اســتاد فرشــچیان باعــث شــد تــا وزیــر 
ــن مــوزه  ــرم فرهنــگ و ارشــاد اســالمی از ای محت
بازدیــد کنــد و متعاقبــا اســتاندار و ســایر مســئوالن 
ــه  ــاتی ب ــی جلس ــد ط ــس از بازدی ــز پ ــتان نی اس
ــوزه و  ــع مشــکالت م ــت رف بررســی راهکارهــا جه

ــد. هنرســتان بپردازن
 افتتاح موزه هنرستان در تیرماه 1388

هنرهــای  هنرســتان  مــوزه  مســئول  عکاشــه، 

زیبــا دربــاره افتتــاح مــوزه نیــز تصریــح کــرد: 
ــر ایجــاد  ــی ب ــدان مبن ــد و درخواســت هنرمن تاکی
فضایــی مــوزه ای جهــت بــه نمایــش گذاشــتن آثار 
ارزشــمند بــر جــای مانــده از اســتادان و هنرجویــان 
ــری اســتاد  ــت و پیگی ــا حمای ــم هنرســتان، ب قدی
فرشــچیان نتیجــه داد و پــس از انجــام اقدامــات 
اولیــه باالخــره در تیرمــاه ۱۳۸۸، مــوزه هنرســتان 

ــت. ــایش یاف گش
ــک  ــدت ی ــه م ــن ب ــوزه، م ــایش م ــس از گش پ
مــاه مأموریــت داشــتم نقایــص موجــود در فضــای 
مــوزه را بررســی کنــم تــا بــرای رفــع معایــب اقــدام 
ــال  ــا از س ــود؛ ام ــن ش ــز تأمی ــا نی ــایر نیازه و س
۱۳۸۸ تاکنــون بســیاری از معایــب و کمبودهــا 

ــوز برطــرف نشــده اســت. هن
 نمایشگاه دائمی بدون بهره مندی از 

کمترین امکانات
ــوی  ــادی و معن ــرد: ارزش م ــان ک ــه بی وی در ادام
آثــار هنــری موجــود در گنجینــه و مــوزه هنرســتان 
هنرهــای زیبــا کامــال آشــکار اســت. طبیعــی اســت 
کــه وقتــی بــه مکانــی نــام مــوزه اطــالق می شــود، 
ــود؛ در  ــت ش ــا رعای ــتانداردها در آن فض ــد اس بای
حالــی کــه فضــای فعلی بیشــتر بــه یک نمایشــگاه 
ــات  ــن امکان ــدی از کمتری ــدون بهره من ــی ب دائم
شــبیه اســت. نورپــردازی نامناســب، شــیوه نصــب 
غیرایمــن آثــار، کنتــرل نکــردن رطوبــت هــوا، دمــا 

و...، مشــکالت اولیــه و جــدی ای هســتند کــه 
ــار موجــود خواهــد شــد. ــه تخریــب آث منجــر ب

ــت:  ــا گف ــای زیب ــتان هنره ــوزه هنرس ــئول م مس
ــت  ــت و حفاظ ــک کارگاه مرم ــود ی ــن وج همچنی
ــن در  ــه م ــه البت ــت ک ــات اس ــز از ضروری ــار نی آث
ســال ۱۳۹۰ ایــن کارگاه را ایجــاد کــردم و آثــار 
ــر و حفاظــت شــد؛ امــا فقــدان  ــز تعمی ــادی نی زی
حمایــت مالــی موجــب تعطیلــی ایــن کارگاه شــد.

عکاشــه افــزود: از آنجایــی کــه آثــار موجــود 
ــت،  ــردم اس ــوم م ــه عم ــق ب ــتان متعل در هنرس
مــا وظیفــه داریــم آن هــا را بــرای بهره منــدی 
و  کنیــم  حفاظــت  نیــز  آینــده  نســل های 
 ایــن بــار مســئولیت ســنگینی بــر دوش مــا 

می گذارد.

 ساختمان موزه و آثار موجود در گنجینه 
و موزه

مســئول مــوزه هنرســتان هنرهــای زیبــا خاطرنشــان 
ــان،  ــای اصفه ــای زیب ــتان هنره ــوزه هنرس ــرد: م ک
یــک ســاختمان دو طبقــه اســت کــه آثــار رشــته های 
ــه نمایــش گذاشــته شــده  ــری در آن ب ــف هن مختل
اســت.آثار موجــود در گنجینــه و مــوزه شــامل آثــاری 
در زمینــه نگارگــری )مینیاتــور و تذهیــب(، نقاشــی، 
ــت، مشــبک و  ــع چــوب )منب ــگ و روغــن، صنای رن
معــرق چــوب(، زری بافــی، فــرش و قالــی، ســفال، 
قلمزنــی، مجسمه ســازی و... اســت. ایــن آثــار 
توســط اســتادان مرحــوم عیســی بهــادری، مرحــوم 
جــواد رســتم شــیرازی، مرحــوم پورصفــا و اســتادان 
ــدی شمســعلی، هوشــنگ  ــود فرشــچیان، مه محم
جــزی زاده، جعفرقلــی دادخــواه، رضــا غــازی و 

اســتادان دیگــر خلــق شــده اســت.
 بازدیدکنندگان موزه

ــن  ــا و امی ــای زیب ــتان هنره ــوزه هنرس ــئول م مس
ــدگان مــوزه را  ــان، بازدیدکنن امــوال هنرســتان در پای
شــامل دانش آمــوزان )دبیرســتان و هنرســتان(، 
ــر( از  ــته های دیگ ــر و رش ــته هن ــجویان )رش دانش
ــان و شــهرهای دیگــر، گردشــگران خارجــی و  اصفه
ــا  ــت: ام ــت و گف ــه دانس ــف جامع ــرهای مختل قش
بازدیــد بــه گونــه ای نیســت کــه بتوانیــم آمــار روزانــه 

ــم. ــه دهی ارائ

در گفت وگوی کیمیای وطن با نسترن عکاشه، مسئول موزه هنرستان هنرهای زیبا 
و امین اموال هنرستان، مطرح شد:

موزه هنرستان هنرهای زیبای اصفهان 
در انتظار کمک مسئوالن

 بخشی از وصیت نامه 
شهید علی رضائیان

ایــن همــه خونــی کــه بــرای اســام ریخته شــد 
و ایــن همــه جوانانــی کــه فــدای اســام شــدند 
را دســت کــم نگیریــد و بدانیــد کــه سســتی و 
کاهلــی نــزد خداونــد متعــال مســئولیت دارد. 

ــر  ــما ب ــمنی ش ــتی و دش ــد دوس ــعی کنی س
اســاس حــق باشــد، از تقصیــر افــراد زود 

نباشــید. ســخت گیر  زیــاد  و  درگذریــد 
 هیــچ دوســتی بهتــر از قــرآن نیســت؛ رفاقــت 
بــا او را تــرک نکنیــد. ســعی کنیــد آن را خــوب 
فراگیریــد، خــوب تــاوت کنیــد، بــه آن خــوب 

ــاد  ــران ی ــه دیگ ــوب ب ــد و آن را خ ــل کنی عم
دهیــد، حتــی اگــر یــک نفــر باشــد.

 زندگینامه شهید علی رضائیان
ــی  ــواده ای مذهب ــال 1326 ه.ش در خان ــه س ب
ــس از  ــد و پ ــا آم ــه دنی ــران ب ــاد ته در فیروزآب
ــه شــهر اصفهــان  ــواده اش ب مدتــی همــراه خان

ــد.  ــرد و در آنجــا ســکنی گزی عزیمــت ک
ــا کار  ــادی روزه ــکات اقتص ــل مش ــه دلی او ب
ــت  ــل می پرداخ ــه تحصی ــب ها ب ــرد و ش می ک
ــه  ــی ادام ــان دوره ابتدای ــا پای ــن روال را ت و ای
ــدرش  ــی، پ ــل دوران ابتدای ــس از تحصی داد. پ
بــه  را  او  پــرورش روحیــه مذهبــی،  بــرای 
محضــر یکــی از علمــای اصفهــای فرســتاد 

ــت  ــه زالل معرف ــودش را ب ــنه وج ــا روح تش ت
ــد  ــد. وی از کودکــی عاقه من ــی شــاداب کن اله
ــی  ــوت و لحن ــود و ص ــرآن ب ــری ق ــه فراگی ب

ــت.  ــین داش دلنش
ــامی  ــی اس ــارف غن ــا مع ــان ب ــنایی ایش آش
ــد؛  ــدود نمی ش ــرآن مح ــا ق ــس ب ــه ان ــا ب تنه
ــا عطــر گل واژه هــای  بلکــه بوســتان روحــش ب
تالــی قــرآن کریــم )نهج الباغــه( مصفــا و 
مقــدار زیــادی از نهج الباغــه را حفــظ بــود. 
ایــن شــهید عالی قــدر از فقــر و تنگدســتی 
ــود را  ــدک خ ــد ان ــود و در آم ــج ب ــردم در رن م
کــه از راه بنایــی بــه دســت مــی آورد، در جهــت 
بهبــود معیشــت افــرادی کــه بــا آنــان ســروکار 

داشــت، صــرف می کــرد.
 ویژگی های اخالقی شهید

ــی و الگــوی  ــق عمل ــان از مصادی شــهید رضائی
ــس  ــود. هرک ــام ب ــپاه اس ــده س ــک فرمان ی
حتــی بــرای مــدت کوتاهــی بــا ایشــان و تحــت 
فرماندهــی اش انجــام وظیفــه می کــرد، بــا 

ــود.  ــاس می نم ــود آن را احس ــام وج تم
توانمنــدی و شــخصیت واالی شــهید رضائیــان 
در حــدی بــود کــه نقــل می کننــد در روزهایــی 
ــه  ــه منطق ــی ک ــر 4 در حال ــات والفج از عملی
عملیاتــی مــورد بازدیــد ســردار فرماندهــی 
محتــرم کل ســپاه قــرار می گرفــت، ایشــان 
خطــاب بــه بــرادران حاضــر اظهــار کردنــد 

ــت  ــه دس ــگ را ب ــی جن ــد فرمانده ــا بای ــه م ک
افــرادی چــون ایشــان )شــهید رضائیــان( 

ــپاریم.  بس
ــا  ــه برپ ــود ک ــان نب ــور ایش ــا حض ــه ای ب جلس
شــود و ذکــر قــرآن و حدیــث و دعــا در آن 
فرامــوش شــده باشــد؛ حتــی اگــر وقــت هــم 
ــت. در  ــورت می گرف ــر ص ــن ام ــود، ای ــگ ب تن
ــر ناآشــنا  ــه اگ ــود ک ــه ب ــردی، آن گون ظواهــر ف
و تــازه واردی بــه جمــع آن هــا می پیوســت، 
ــی داد.  ــز نم ــادی تمی ــده ع ــان را از رزمن ایش
ــود و  ــق و ســختکوش ب ــردی منظــم، دقی او ف
ــول و انجــام کارهــای ســخت از دیگــران  در قب

ســبقت می گرفــت.

تئاتر

تئاتر، میزبان »آمیز قلمدون« می شود
هــادی مرزبــان قصــد دارد در ســال ۹۷ در مقــام کارگــردان، دو نمایــش »آمیز 

قلمــدون« و »دکتــر نــون« را بــه صحنــه ببــرد.
هــادی مرزبــان، کارگــردان تئاتــر کــه در ســال جــاری نمایــش »بنــگاه تئاترال« 
را در تماشــاخانه ســنگلج بــه صحنــه بــرد، دربــاره فعالیت هــای جدیــد خــود 
ــه  ــنامه را ک ــده دو نمایش ــال آین ــد دارم در س ــت: قص ــر گف ــگار مه ــه خبرن ب

ــرم. ــه بب ــه صحن ــم، ب ــه اجــرای آن هــا فکــر می کن مدت هاســت ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ابتــدا قصــد داشــته فروردین مــاه ســال ۹۷ نمایــش 
»آمیــز قلمــدون« نوشــته اســتاد اکبــر رادی را بــه صحنــه ببــرد، یــادآور شــد: 
ــون  ــی چ ــور بازیگران ــا حض ــدون« را ب ــز قلم ــش »آمی ــش نمای ــال پی ۲۰ س
ایــرج راد، فرزانــه کابلــی و ســحر زکریــا بــه صحنــه بــردم و فکــر می کنــم کــه 
ــرای نســل جدیــد دارد؛ از ایــن رو قصــد دارم  ایــن نمایشــنامه حرف هایــی ب
ــگاه جدیــد نمایشــنامه »آمیــز قلمــدون« را ســال آینــده در تماشــاخانه  ــا ن ب

ایرانشــهر اجــرا کنــم.
ایــن هنرمنــد عرصــه تئاتــر کــه سال هاســت قصــد اجــرای نمایشــنامه »دکتــر 
نــون« را دارد، اظهــار کــرد: قــرار اســت نمایشــنامه »دکتــر نــون« را هــم پــس 
ــه  ــه صحن ــر شــهر ب از مــاه محــرم ســال ۹۷ در ســالن اصلــی مجموعــه تئات

ببــرم.
مرزبــان در پایــان تأکیــد کــرد: البتــه قــرار بــود کــه نمایــش »دکتــر نــون« در 
تــاالر وحــدت اجــرا شــود، ولــی تــا ایــن مدیریــت بنیــاد رودکــی ادامــه دارد، 
ــی  ــری را در آنجــا اجــرا نخواهــم کــرد. گفتن ــاالر وحــدت نمــی روم و اث ــه ت ب
ــکده  ــی از دانش ــری و کارگردان ــته بازیگ ــل رش ــان فارغ التحصی ــت مرزب اس
ــر را  ــود در تئات ــت خ ــت و فعالی ــال ۱۳۵۲ اس ــران در س ــای ته ــای زیب هنره
ــد  ــی ارش ــدرک کارشناس ــن دارای م ــرد. وی همچنی ــاز ک ــال ۱۳۴۵ آغ از س
ــال  ــتان« در س ــل انگلس ــگاه برون ــر« از »دانش ــی تئات ــی و کارگردان »طراح

۱۳۵۷)۱۹۷۹( اســت.

سینما

رؤیا و فانتزی در سینما
تــرالن پروانــه بــا اشــاره بــه حضــور در فیلــم ســینمای »آهــوی 
ــم  ــن فیل ــت: ای ــفید گف ــونی س ــش پیش ــفید ۲« در نق ــونی س پیش
شــاید در ظاهــر اثــری بــرای کــودک و نوجــوان باشــد، امــا بــا توجــه بــه 
بازخــورد دریافت شــده از قســمت اول متوجــه شــدیم بزرگســاالن نیــز 
ــد شــده اند.  ــر عالقه من ــه اث ــاط برقــرار کــرده و ب ــا آن ارتب ــی ب ــه خوب ب
ایــن بازیگــر دربــاره دالیــل پذیــرش نقــش پیشــونی ســفید توضیــح 
داد: زمانــی کــه بازتــاب »آهــوی پیشــونی ســفید ۱« را در میــان 
ــرای حضــور در قســمت دوم آن مســئول  ــدم، خــود را ب ــان دی مخاطب
دانســتم و بــا جدیــت آن را پذیرفتــم؛ زیــرا مخاطبــان انتظــار حضــور در 

ــتند.  ــن داش ــم را از م ــن فیل ــوم ای ــمت های دوم و س قس
وی معتقــد اســت: آهــوی پیشــونی ســفید، شــخصیتی اســت کــه در 
ــرق و  ــه آن ِع ــبت ب ــل نس ــن دلی ــه همی ــتم؛ ب ــش داش ــق آن نق خل

ــی دارم.  ــرت خاص غی
پروانــه بــا اشــاره بــه اینکــه ممکــن اســت بــا پذیــرش نقــش کــودک 
ــرای  ــال ب ــای بزرگس ــازی در کاره ــنهادهای ب ــی پیش ــدای جوان در ابت
ــینما  ــا در س ــن خط بندی ه ــه ای ــدان ب ــت: چن ــود، گف ــگ ش وی کم رن
ــم.  ــاوت می اندیش ــای متف ــای نقش ه ــه ایف ــا ب ــدارم و تنه ــاد ن اعتق
»آهــوی پیشــونی ســفید ۲« را اثــری متفــاوت بــا دیگــر آثــار می دانــم 
ــت  ــر اس ــینمایی قوی ت ــای س ــیاری از فیلم ه ــدم از بس ــی معتق و حت
ــا ایــن اثــر تجربــه  و بازیگــر می توانــد ســینما بــه معنــای واقعــی را ب

کنــد.
 پروانــه بــا تاکیــد بــر اینکــه از خلــق و جــان دادن بــه کاراکتــر آهــوی 
پیشــونی ســفید بســیار خوشــحال اســت، گفــت: ایــن اثــر سراســر رؤیا 
ــدم  ــل معتق ــن دلی ــه همی ــت؛ ب ــاوت اس ــه ای متف ــا قص ــزی ب و فانت

مخاطــب در آن غــرق خواهــد شــد.

ادبیات

دیدگاه محمدرحیم اخوت درباره خاطره نویسی
ــن  ــرد. ای ــد ک ــی تاکی ــت خاطره نویس ــر اصال ــوت ب ــم اخ محمدرحی
ــار  ــی اظه ــاره خاطره نویس ــنا درب ــا ایس ــو ب ــتان نویس در گفت وگ داس
ــه  ــاپ ب ــت چ ــه صنع ــش از آنک ــته، پی ــی از گذش ــرد: خاطره نویس ک

ــت.  ــته اس ــد، رواج داش ــران بیای ای
برخــی از کســانی کــه ســواد داشــتند، زمانــی کــه بــه ســنین میانســالی 
ــاد  ــا زی ــداد آن ه ــه تع ــتند ک ــود را می نوش ــرات خ ــیدند، خاط می رس

اســت.
ــت:  ــخ اســت، گف ــان تاری ــی بی ــه خاطره نویســی نوع ــان اینک ــا بی او ب
ــان سرگذشــت  ــه بی کســی کــه خاطــرات خــود را می نویســد، فقــط ب
شــخصی خــود اکتفــا نمی کنــد؛ حتــی اگــر بــه بیــان سرگذشــت خــود 
ــاق  ــخصی اتف ــی مش ــتر اجتماع ــت در بس ــن سرگذش ــد، ای ــا کن اکتف
افتــاده کــه می توانــد بــرای نســل های بعــد جــذاب باشــد؛ زیــرا 

ــد. ــی می کردن ــور زندگ ــال چط ــه قب ــای جامع ــد آدم ه می بین
ــاره ارزش ادبــی خاطــرات نیــز بیــان کــرد: اگــر نویســنده   اخــوت درب
ــه  ــگارش را ب ــد اصــول ن خاطــرات، اهــل قلــم و باســواد باشــد و بتوان
ــه  ــه ب ــرش بیشــتر از کســی اســت ک ــه اث ــرد، جاذب ــه کار ب درســتی ب
صــورت ماشــینی، وقایــع را دنبــال هــم می نویســد. کســی کــه خاطره ای 
می نویســد، برداشــت شــخصی خــود را از آن اتفاقــات می نویســد کــه 

ــد. ــذاب باش ــد ج می توان
او همچنیــن اظهــار کــرد: اتوبیوگرافــی از یــک زاویــه دیــده می شــود کــه 
فــرد صاحــب سرگذشــت اســت؛ در حالی کــه ممکــن اســت ماجراهایی 
کــه شــخص از دیــد خــود نوشــته، از دیــد فــرد دیگــر، شــکل و معانــی 
ــه شــاید  ــی در خاطره نویســی اســت ک ــری داشــته باشــد. اصالت دیگ
ــت را  ــد، آن اصال ــد راوی دارن ــنده و چن ــد نویس ــه چن ــته هایی ک نوش

ندارنــد.
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،،
ــار هنــری موجــود  ــوی آث ارزش مــادی و معن
در گنجینــه و مــوزه هنرســتان هنرهــای زیبــا 
کامال آشکار است. طبیعی است که وقتی 
بــه مکانــی نــام مــوزه اطــالق می شــود، بایــد 

اســتانداردها در آن فضــا رعایــت شــود

کوتاه اخبار 
 برگزاری شب های شعر حوضخانه

با محوریت اشعار آیینی
زبــان  و  ادبیــات  تخصصــی  دفتــر  کیمیای وطن
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان برنامــه 
»شــب های شــعر حوضخانــه« را ۲۴ آبان مــاه برگــزار 

می کند. 
بــه گــزارش روابط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی 
شــهرداری اصفهــان، ایــن برنامــه بــا هــدف فراهــم کــردن 
مکانــی بــرای شــعرخوانی و شــناخت شــاعران و همچنیــن 
فضــای  در  آن  انتشــار  و  اشــعار شــاعران  جمــع آوری 
ــی  ــن ایجــاد تریبون ــاب و همچنی ــن کت ــا تدوی مجــازی ی
ــده  ــزی ش ــوان برنامه ری ــاعران ج ــعرخوانی ش ــرای ش ب

اســت. 
دفتــر تخصصــی ادبیــات و زبــان ســازمان فرهنگی تفریحی 
شــهرداری اصفهــان برنامــه »شــب های شــعر حوضخانــه« 
ایــن  می کنــد.  برگــزار  آبان مــاه   ۲۴ چهارشــنبه  روز  را 
ــان  ــور آقای ــا حض ــی ب ــعار آیین ــت اش ــا محوری ــه ب برنام
قاســم صرافــان، ســید حســن رســتگار، عبــاس کیقبــادی، 
محســن ناصحــی و محســن نیکنــام ســاعت ۱۶ در محــل 
ــاغ  ــی، ب ــان عالمــه امین ــر واقــع در خیاب ــه الغدی حوضخان

ــود. ــزار می ش ــر برگ غدی

گروه موسیقی »شیلر«
به ایران می آید

گــروه موســیقی »شــیلر« بــه سرپرســتی کریســتوفر ون 
ــه مــی رود.  ــاالر وزارت کشــور روی صحن ــن در ت دیل

ــط عمومــی  ــل از رواب ــه نق ــر ب ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
 )Schiller( »اجــرا، کنســرت گــروه موســیقی »شــیلر

ــود.  ــزار می ش ــران برگ ــار در ته ــتین ب ــرای نخس ب
کریســتوفر ون دیلــن، سرپرســت گروه موســیقی »شــیلر«، 
ــتین  ــزاری نخس ــرای برگ ــاه ب ــر آذرم ــت در اواخ ــرار اس ق
ــه تهــران  ــه همــراه گروهــش ب ــران ب کنســرت خــود در ای
ــور روی  ــاالر وزارت کش ــب در ت ــی دو ش ــا ط ــد ت ــفر کن س

صحنــه بــرود.
آذرمــاه ســال   ۲۱ و   ۲۰ در شــب های  ایــن کنســرت   
جــاری در ســانس ۲۱:۳۰ برگــزار می شــود. اعضــای گــروه 
»شــیلر« قــرار اســت در کنســرت ایــران، منتخبــی از آثــار 
برترشــان را بــه صــورت اینســترومنتال بــه اجــرا در بیاورند. 

هانیه توسلی 
به »سوء تفاهم« پیوست

فیلمبــرداری فیلــم »ســوءتفاهم« بــا مشخص شــدن 
بازیگــران اصلــی آن بــه کارگردانــی احمدرضــا معتمــدی در 

شــهر تهــران آغــاز شــد. 
تازه تریــن فیلــم ســینمایی ســازمان هنــری رســانه ای 
اوج کــه از امــروز و در شــهر تهــران کلیــد خــورد، مضمونــی 
ــتند  ــالش هس ــم در ت ــد فیل ــروه تولی ــی دارد و گ اجتماع
»ســوء تفاهم« را بــه جشــنواره فیلــم فجــر برســانند. 
مریــال زارعــی، اکبــر عبــدی،  هانیــه توســلی، کامبیــز دیربــاز 
و پژمــان جمشــیدی، ترکیــب اصلــی بازیگــران ایــن فیلــم 

را تشــکیل می دهنــد.

خوشا خوشبختان
نویسنده یاسمینا رضا

قیمت 13 هزار تومان
نشر چترنگ

تا موسم باران
نویسنده داینا جفریز

قیمت 28 هزار تومان
نشر  نفیر

بعد از عشق
نویسنده الیف شافاک

قیمت 29 هزار و 500 تومان
نشر کتاب سرای نیک

ا�ن �ن ا�ب »کاله قرمزی«، همچنان بالتکلیفهمدردی »انریکه« با بازماندگان زلزله ایرانک�ت
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 اعزام خواهران مشاور 

به مناطق زلزله زده
ــن  ــت: ای ــور،  گف ــان کش ــیج زن ــازمان بس ــین س جانش
مناطــق بــه  مشــاور  خواهــران  اعــزام  بــا   ســازمان 
ــدی  ــدی و غیرنق ــای نق ــال کمک ه ــده و ارس ــیب دی آس
مــردم بــه ایــن مناطــق، از تمــام تــوان خــود بــرای کمــک 

ــد.  ــتفاده می کن ــه زده اس ــردم زلزل ــه م ب
ــدگان  ــه بازمان ــلیت ب ــرض تس ــن ع ــی،  ضم ــا بیابان مین
ــیار  ــیب بس ــدت آس ــزود: ش ــه،  اف ــیب دیدگان زلزل و آس
ــان کشــور از هیــچ  باالســت و ســازمان بســیج جامعــه زن
اقــدام مــادی و معنــوی بــرای کمــک بــه هم وطنــان 

ــرد.  ــد ک ــغ نخواه ــق دری ــن مناط ــده در ای ــه دی حادث
وی اظهــار داشــت: طــی تمــاس تلفنــی کــه بــا مســئوالن 
ســازمان بســیج جامعــه زنــان در ایــن اســتان ها داشــتیم، 
 خــدا را شــکر جــو روانــی خوبــی بــرای کمــک بــه

ــوان  ــام ت ــازمان،  تم ــت و س ــم اس ــیب دیده ها حاک  آس
خــود را بــرای امدادرســانی بــه آســیب دیدگان بــه کار 

ــت.  ــه اس گرفت
کشــور،  زنــان  جامعــه  بســیج  ســازمان  جانشــین 
از  دل جویــی  ضمــن  تماس هــا،  ایــن  در  گفــت: 
ــر  ــاب، قص ــرپل ذه ــده س ــیب دی ــق آس ــئوالن مناط مس
در  الزم  توصیه هــای  غــرب،  آبــاد  اســام  و  شــیرین 
ــا  ــه آن ه ــه شــد و ب ــدگان ارائ ــه بازمان ــک ب  خصــوص کم
توصیــه شــد کــه بــه ســازماندهی و اعــزام گروه هــای 
و  مــددکاری  مشــاوره،  رشــته های  در   بســیجی 
و کمپ هایــی  بیمارســتان ها  بــه  بالینــی  روانشناســی 
ــرای تســکین  ــد و ب کــه ایــن افــراد در آن جــا حضــور دارن
دردهــای آنــان کــه عزیــز از دســت دادنــد، صــورت گیــرد.

 مصرف شیشه توسط قلیان 
نشدنی است

ــه داران و ســفره خانه های ســنتی  ــف قهوه خان رئیــس صن
بــا اشــاره بــه آســیب های تعطیلــی قهوه خانه هــا در 
تهــران گفــت: راه را بــرای ایجــاد قهوه خانه هــای زیرزمینــی 

همــوار نکنیــم. 
محســن نظــری در گفــت و گــو بــا خبرنــگار مهــر بــا اشــاره 
بــه خبــر الــزام بــه تعطیلــی قهوه خانه هــا در تهــران،  گفــت: 
متأســفانه صحبــت از بســتن همــه قهوه خانه هاســت کــه 
بــا دالیــل متعــدد عنــوان کردیــم ایــن کار منطقــی نیســت. 
ــد در  ــه برخــی می گوین ــن ســؤال ک ــه ای وی در پاســخ ب
برخــی از قهوه خانه هــا از شیشــه اســتفاده می شــود، 

گفــت: ایــن موضــوع کامــًا منفــی اســت. 
نظــری توضیــح داد: دمــای ذوب شیشــه اصــًا بــا 
ــی  ــود، هم خوان ــاد می ش ــال ایج ــط زغ ــه توس ــی ک دمای
نــدارد. اگــر مــا دمــای ذوب شیشــه را بــه تنباکــو 
بدهیــم، بافاصلــه از بیــن مــی رود. وی در ادامــه بــا 
ــرای جلوگیــری از تعطیلــی  ــه اینکــه مذاکــرات ب اشــاره ب
ــا  ــا ب ــا باره ــت: م ــت، گف ــت اجراس ــا در دس قهوه خانه ه
ــر  ــم اگ ــم و گفتی ــه کرده ای ــا و وزارت بهداشــت مکاتب ناج
واحدهایــی از شیشــه اســتفاده می کننــد بــه مــا معرفــی 
شــوند امــا هیــچ وقــت پاســخی از آنهــا بــه مــا نرســیده 

ــت. اس

جامعه

معرفی مقصران ساخت  بناهای 
ناایمن درمانی به دستگاه قضایی

ــی  ــتان طالقان ــد از بیمارس ــن بازدی ــت ضم ــر بهداش وزی
بیمارســتان  ایــن  از مصدومــان  عیــادت  و  کرمانشــاه 
ــی  ــت درمان ــبختانه وضعی ــه خوش ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ب
 مصدومیــن زلزلــه خــوب و مناســب اســت، افــزود: 
طبیعــی اســت کــه پذیــرش ۶۰۰ مصــدوم در ســاعات اولیه 
حادثــه، بــا مشــکاتی همــراه باشــد ولــی در کمتــر از ۲۴ 
ــر ۳۰۰ عمــل جراحــی در ایــن بیمارســتان  ــغ ب ســاعت بال
نیــز مصدومــان  از  تعــدادی  و  اســت  شــده   انجــام 
اعــزام شــدند. دکتــر سیدحســن هاشــمی گفت: متأســفانه 
بعضــی از بیمارســتان هایی کــه عمــر ســازه آن هــا بــه کمتــر 
از ۳ ســال می رســد، بــا ایــن زلزلــه آســیب دیــده اســت و 
ایــن در حالــی اســت کــه برخــی از ســاختمان ها بــا عمــر 
ــا در  ــد آی ــد دی ــد و بای ــری دیده ان ــیب کمت ــال آس ۵۰ س
ــذا از  ــی شــده اســت؟ ل ــن ســاختمان ها تقلب ســاخت ای
ــی  ــی درخواســت دارم: از روش هــای قانون دســتگاه قضای
بــا مجریــان، پیمانــکاران و یــا ناظــران ایــن ســاختمان ها 
ــن  ــای ناایم ــاخت بناه ــران س ــا مقص ــود و م ــورد ش برخ

ــم.  ــی معرفــی می کنی ــه دســتگاه قضای ــی را ب درمان
ــا  ــه م ــاد آور شــد: مجموع ــام وب دا، هاشــمی ی ــر اع بناب
بایــد در ســخت ترین شــرایط خدمــت رســانی کنــد و 
 اگــر از مــدار خدمــت خــارج شــود، آســیبی کــه بــه مــردم 
ــت  ــانی اس ــا کس ــئولیتش ب ــع مس ــور  قط ــد به ط می رس
ــر بهداشــت  ــد. وزی ــه کارشــان را درســت انجــام نداده ان ک
همــه  و  بســیج  ســپاه،  ارتــش،  از  قدردانــی  ضمــن 
ارگان هایــی کــه در ایــن حادثــه بــه وزارت بهداشــت کمــک 
ــژه دارم کــه واقعــًا  ــد، افــزود: از هوانیــروز  تشــکر وی کردن
ــرای  ــرواز ب ــک پ ــه ی ــر ۵ دقیق ــرد و ه ــل ک ــر عم بی نظی

ــام داد. ــن انج ــال مجروحی انتق

زمان ثبت نام آزمون دکتری ۹۷ 
اعالم شد

ــان  ــوزش کشــور زم ــی ســازمان ســنجش آم مشــاور عال
ثبت نــام آزمــون دکتــری ۹۷ را اعــام کــرد. حســین 
توکلــی گفــت: ثبــت نــام بــرای شــرکت در آزمــون ورودی 
دکتــری نیمــه متمرکــز ســال ۹۷ از روز چهارشــنبه اول 
ــوزش  ــنجش آم ــازمان س ــایت س ــق س ــاه از طری آذر م
ــرای ثبــت  ــان ب کشــور آغــاز می شــود. وی افــزود: داوطلب
ــد  ــاه فرصــت خواهن ــم آذر م ــا روز ســه شــنبه هفت ــام ت ن
ــار  ــی ســازمان ســنجش کشــور اظه داشــت. مشــاور عال
ــن شــده  ــت تعیی ــد در مهل ــان متقاضــی بای ــرد: داوطلب ک
پــس از مطالعــه دقیــق دفترچــه راهنمــا و فراهــم کــردن 
ــد.  ــدام کنن ــام اق ــه ثبت ن ــبت ب ــاز، نس ــورد نی ــدارک م م
توکلــی اظهارکــرد: اطاعیــه مربــوط بــه ایــن ثبــت نــام روز 
ــر روی ســایت ســازمان ســنجش آمــوزش  ۲۹ آبان مــاه ب

ــرار خواهــد گرفــت. کشــور ق

کوتاه اخبار 

تولد آوای امید در شهر زلزله زده
ــوزادی  ــداد روز )ســه شــنبه( ن ــج بام حــدود ســاعت پن
ســوی  از  شــده  ایجــاد  صحرایــی  بیمارســتان  در 
 ارتــش جمهــوری اســامی ایــران در شــهر زلزلــه زده 
ســرپل ذهــاب بــه دنیــا آمــد و بــرای لحظاتــی موجــی از 
شــادمانی در میــان کادر درمانــی تاشــگر و مــردم نگــران 

ایــن شــهر ایجــاد کــرد. 
وضــع  بــا  بــارداری  مــادر  شــنبه  ســه  روز  بامــداد 
 جســمانی نامناســب بــه بیمارســتان صحرایــی ارتــش در 
ســرپل ذهــاب  منتقــل شــد کــه در شــرایط بحرانــی ایــن 
شــهر، آمــاده بــه دنیــا آوردن نــوزاد خــود بــود. بــا انتقــال 
ــکان،  ــی پزش ــتان صحرای ــه بیمارس ــاردار ب ــادر ب ــن م ای
کادر درمانــی و امــدادی داوطلــب مســتقر در ایــن مــکان 
بــه تکاپــو افتــاده و بــا اســتفاده از انــدک امکانــات خــود 
تاش شــان را بــرای بــه دنیــا  آوردن کــودک و حفــظ 

ــد.  ســامتی مــادر آغــاز کردن
ــاعت  ــدود ۳ س ــس از ح ــزارش، پ ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ایــن نــوزاد دختــر در میــان شــادمانی کادر خســته 
نگــران  و  زده  زلزلــه  مــردم  و  درمانــی  و   پزشــکی 
نــوزاد  ایــن  تولــد  آمــد.  دنیــا  بــه  ذهــاب  ســرپل 
مهیــب زلزلــه  از  روز  یــک   در شــرایطی کــه حــدود 
ــن  ــردم ای ــه م ــای وارده ب ــاب و مصیبت ه ــرپل ذه  س
ــه امیــدی از نشــاط و زندگــی در  ســامان می گــذرد، بارق

ــه زدگان ایجــاد کــرد. ــان زلزل می

 تخریب کامل ۲۲ مدرسه 
در مناطق زلزله زده

وزیــر آمــوزش و پــرورش از تخریــب کامــل ۲۲ مدرســه در 
مناطــق زلزلــه زده غرب کشــور خبــر داد. 

ــلیت  ــف و تس ــار تأس ــن اظه ــی ضم ــیدمحمد بطحای س
بــه علــت زلزلــه حــادث شــده در غــرب کشــور بــه 
ــارات  ــزان خس ــاره  می ــاه  درب ــتان کرمانش ــژه در اس وی
ــرد: خســارات  ــار ک ــدارس غــرب کشــور، اظه ــه م وارده ب
ناشــی از زلزلــه اخیــر بــه ویــژه در اســتان کرمانشــاه بــه 
ــه  ــن مدرس ــازه های چندی ــه س ــت ک ــوده اس ــه ای ب  گون
اســتان های  در  مــدارس  برخــی  و  شــده  تخریــب 
مقاومــت  و  بــاال  قدمــت  کــه  کردســتان  و  ایــام 
بــرای  آن هــا  از  اســتفاده  امــکان  دارنــد،   پایینــی 
ــل  ــن دلی ــه همی ــت و ب ــز اس ــوزان مخاطره آمی دانش آم
 بــرای دانش آمــوزان قابــل اســتفاده نیســت. وزیــر 
آمــوزش و پــرورش بــا تأکیــد بــر رســیدگی عاجل نســبت 
بــه بازســازی فــوری مــدارس و امکانــات آموزشــی 
ــرآورد خســارات  ــا ب ــه داد: ب ــه زده، ادام اســتان های زلزل
وارده،  اعتبــار خاصــی را بــرای بازســازی فــوری مــدارس 
ــه  ــوزان ب ــل دانش آم ــا تحصی ــت ت ــم گرف در نظــر خواهی

ــا وقفــه مواجــه نشــود.  ویــژه در اســتان کرمانشــاه ب
صــورت  بــه  بــود  خواهیــم  مجبــور  داد:  ادامــه  وی 
از  آموزشــی  فضــای  شــدن  آمــاده  تــا  کوتاه مــدت 
ــتفاده  ــوزان اس ــل دانش آم ــرای تحصی ــی ب کانکس های
کنیــم و بــه محــض آمــاده شــدن شــرایط دانش آمــوزان 

ــد. ــد ش ــل خواهن ــه منتق ــه مدرس ب

مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســامت ایــران، گفــت: ۳۲ میلیــون 
نفــری کــه وســع مالــی دارنــد بایــد در پرداخــت حــق بیمــه بــا 

ســازمان بیمــه ســامت مشــارکت کننــد. 
ــوص  ــی در خص ــر موهبت ــر، طاه ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
اظهــار  ســامت،  بیمــه  ســازمان  روی  پیــش  مشــکات 
داشــت: اگــر از مــن ســئوال شــود کــه بزرگ تریــن دغدغــه و 
 چالــش جــدی ســازمان بیمــه ســامت چیســت؟ مــی گویــم:  
ــه  ــگان بیم ــورت رای ــه ص ــه ب ــده ای ک ــه ش ــون بیم ۳۲ میلی
ــر تحــت پوشــش بیمــه  ــون نف ــزود: ۴۰ میلی شــده اند. وی اف
ــراد تحــت  ــه جــز اف ــداد و ب ــن تع ــه از ای ســامت هســتند ک
ــا  ــه آن ه ــد بیم ــه بای ــتی ک ــداد و بهزیس ــه ام ــش کمیت پوش
ــه صــورت  ــر دیگــر در کشــور ب ــون نف ــگان باشــد، ۳۲ میلی رای
ــار  ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــاالنه ۱۷ ه ــده و س ــه ش ــگان بیم رای

ــد.  ــاد کرده ان ــازمان ایج ــرای س ــی ب مال

مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســامت ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــکننده تر و  ــب ش ــه مرات ــگان، ب ــه رای ــی از بیم ــی ناش ــار مال ب
جدی تــر از طــرح تحــول ســامت بــوده اســت ، خاطــر نشــان 
کــرد: هــر طــرح ملــی بزرگــی حتمــًا اشــکاالتی دارد و حتمــًا 
افــراد بــزرگ و عاقــل نیــز ایــن اشــکاالت را اصــاح می کننــد. 
موهبتــی ادامــه داد: ایــن تفکــر کــه ۸۰ درصــد از بیمــه شــدگان 
مــا بیمــه شــده رایــگان می باشــند در حالــی کــه می توانســتند 
بــا پرداخــت ۴۰ هــزار تومــان ســرانه کامــل بیمــه، کل ایــن پــول 
ــرای  ــا دولــت ایــن پــول را در جــای دیگــری و ب ــد ت را بپردازن

ارتقــای خدمــت بیمــه ای هزینــه کنــد. 
موهبتــی تصریــح کــرد: مــا حــق بیمــه کســی کــه نــدارد و یــا 
ــی  ــم ول ــت را پرداخــت می کنی ــان دول ــا کارکن روســتاییان و ی
ــازمان های  ــه ای در س ــن هزین ــت چنی ــه و مدیری ــًا ادام واقع

ــال خواهــد داشــت. ــه دنب بیمــه ای، ورشکســتگی آن هــا را ب

رئیــس ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی،  آمــار جهــش 
ــرد و  ــام ک ــاری را اع ــال ج ــوزان در س ــش آم ــی دان تحصیل
تحصیلــی  جهــش  درخواســت  دانش آمــوز   ۹۰۰۰  گفــت:  
ــت ۴۷۰۰  ــا درخواس ــزان ب ــن می ــه از ای ــد ک ــرده بودن ــه ک ارائ

شــد.  موافقــت  دانش آمــوز 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــا ایســنا، ب مجیــد قدمــی در گفــت  و گــو ب
بودجــه ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی نســبت به ســال 
ــی  ــرد: برنامه ریزی های ــار ک ــر شــده اســت،  اظه ــار  براب ۹۲، چه
انجــام داده بودیــم و پیــش بینی هایــی داشــتیم کــه توانســتیم 
بــه اغلــب آن هــا عمــل کنیــم. امیدواریــم تمــام بودجــه مصــوب 
تخصیــص یابــد. وی افــزود: به ویــژه در زمینــه تأمیــن ســرویس 
ایــاب و ذهــاب اقدامــات خوبــی صــورت گرفــت  بــه گونــه ای کــه 
ــه صــورت میانگیــن در ســطح کشــور  ــوان گفــت ب اکنــون می ت
ــاب برطــرف  ــاب و ذه ــه ســرویس ای ــاز ب ــا ۸۰ درصــد نی ۷۰ ت

شــده اســت و در مناطــق محــروم نیــز پوشــش صــد در صــدی 
ــه موقــع کتاب هــای درســی، اجــرای  ــع ب ــم. چــاپ و توزی داری
ــی از  ــات حمایت ــرح خدم ــرای ط ــر و اج ــی فراگی ــرح تلفیق ط

دیگــر اقداماتــی اســت کــه انجــام داده ایــم. 
رئیــس ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی همچنیــن آمــار 
جهــش تحصیلــی در ســال جــاری را اعــام کــرد و گفــت: ۹۰۰۰ 
ــد  ــرده بودن ــه ک ــی ارائ ــش تحصیل ــت جه ــوز درخواس دانش آم
کــه از ایــن میــزان بــا درخواســت ۴۷۰۰ دانــش آمــوز موافقــت 
ــره  ــد در زم ــی می توان ــه داد: جهــش تحصیل شــد. قدمــی ادام
ــر  ــرای تیزهوشــان باشــد و اگ ــرورش ب ــوزش و پ ــات آم اقدام
ــع  ــد واق ــرود مفی ــو ب ــق جل ــی دقی ــی های کارشناس ــا بررس ب
ــرای جهــش  ــات ســنجش دانش آمــوزان ب می شــود. مــا امکان
ــی  ــه شــورای عال ــق مصوب ــم و طب ــار داری ــی را در اختی تحصیل

ــم. ــام می دهی ــن کار را انج ــاله ای ــر س ــرورش ه ــوزش و پ آم
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ــول  ــواره در ط ــه هم ــواردی ک ــن م ــی از مهم تری یک
 صــد  ســال خدمــات امــداد و نجــات در ایــن 
ــی از  ــوان یک ــه  عن ــوده اســت و ب کشــور مطــرح ب
حضــور  شــده،  مطــرح  اساســی  چالش هــای 
ــات  ــه عملی ــدادی در صحن ــای ام ــع نیروه به موق
ــوده اســت. ســرعت در  ــان ب و ارزیابــی صحیــح آن
ــی  ــم و حیات ــی مه ــراری عامل ــای اضط واکنش ه
اســت حتــی بهتریــن تیم هــا بــا مجهز تریــن و 
ــی را از  ــر فرصــت طای ــا اگ ــن نیروه کارآزموده تری
ــس از  ــر کاری، پ ــام ه ــر انج ــد، دیگ ــت بدهن دس
ــود. ــد ب ــل خواه ــی بی حاص ــان طای ــتن زم گذش

در پــی وقــوع زمیــن لــرزه در غــرب کشــور و 
اســتان کرمانشــاه و بــه منظــور کمک رســانی و 
ــن  ــیب دیده از ای ــان آس ــه هم وطن ــانی ب امدادرس
ــه،  بزرگ تریــن بیمارســتان صحرایــی کشــور  حادث
بــا تجهیــزات کامــل از اســتان اصفهــان عــازم 

ــد.  ــاه ش کرمانش
بیمارســتان  رئیــس  مرتضویــان،   رضــا  ســید 
صدوقــی)ره( اصفهــان در رابطــه بــا این بیمارســتان 
بــه خبرنــگار کیمیــای وطــن گفــت: زلزلــه دلخراش 

اســتان های غربــی کشــور خســارات جانــی زیــادی 
ــم  ــر معظ ــوده رهب ــه فرم ــا ب ــه بن ــار آورد ک ــه ب ب
انقــاب بایــد از تمــام تــوان بــرای امدادرســانی بــه 

ــده اســتفاده کــرد.  مــردم آســیب دی

ارائــه  حجــم  افزایــش  بــرای  داد:  ادامــه  وی 
ــی  ــتان صحرای ــازه بیمارس ــکی، س ــات پزش خدم
اعــزام  کرمانشــاه  اســتان  بــه  گذشــته  روز  را 
 کردیــم و از نیروهــای مخصــوص نصــب ســازه 
مســتقر شــدند کــه ســایر نیروهــای تکمیلــی هــم 
بــه آن هــا ملحــق خواهنــد شــد و در مجمــوع 

ــی از  ــه همگ ــرو ک ــش از ۹۰ نی ــا بی ــتان ب بیمارس
بیمارســتان صدوقــی هســتند کار خــود را آغــاز مــی 

ــد. کن
کــرد:  نشــان  خاطــر  مرتضویــان   ســردار 
ــه  ــه ارائ ــح ب ــروز صب ــی از ام ــتان صحرای بیمارس
ــب  ــت و در قال ــد پرداخ ــکی خواه ــات پزش خدم
ــاق  ــب ات ــز در قال ــل و مجه ــتان کام ــک بیمارس ی
عمل هــای متعــدد، واحــد بســتری، اورژانــس، 
ــه، اکسیژن ســاز و  ــوژی، آزمایشــگاه، داروخان رادیول

ــرد. ــد ک ــت خواه ــیون  فعالی استریاس
رئیــس شــورای هماهنگــی بهداشــت و درمــان 
نیروهــای مســلح اســتان همچنیــن تصریــح کــرد: 
ــیار  ــتان س ــن بیمارس ــتان بزرگ تری ــن بیمارس ای
ــه  ــه دارد ب ــی ک ــات خوب ــا امکان ــت و ب ــور اس کش
ــه  ــازه کلی ــان س ــت و در هم ــته نیس ــرون وابس بی

خدمــات ارائــه  می شــود.
مرتضویــان در رابطــه بــا صحبت هــای اخیــر دربــاره 
ضعــف برخــی از دســتگاه های امــدادی هــم گفــت: 
امــداد رســانی در ۲۴ ســاعت ابتــدای بحــران،  کار 
بســیار ســختی اســت. چــرا کــه عــاوه بــر عملیــات 
امــداد و نجــات مــردم می خواهنــد خانــواده خــود 
را از زیــر آوار بیــرون بکشــند و بایــد اقدامــات 

پزشــکی نیــز انجــام شــود و عوامــل دیگــری ماننــد 
ســرمای هــوا هــم بــه ایــن مشــکات اضافــه 

می کنــد.
وی در همیــن رابطــه افــزود: ســطح کمیــت و 
کیفیــت خدمــات دســتگاه های امــدادی بایــد 
ــیار  ــور بس ــه ط ــود و ب ــی ش ــران بررس ــد از بح بع
در  تــا  شــود  کار  ضعــف  نقــاط  روی   جــدی 

بحران های بعدی همان اشتباهات رخ ندهد.
رئیــس بیمارســتان فــوق تخصصــی آیــت هللا 
نشــان کــرد:  خاطــر  اصفهــان،   صدوقــی)ره( 
ــان  ــد خودم ــت و بای ــز اس ــه خی ــا زلزل ــور م کش
آمــاده  متعــدد  مانورهــای  و  تمریــن  بــا  را 
ــده  ــال زن ــه احتم ــه ک ــاعات اولی ــا در س ــم ت کنی
 مانــدن مصدومــان بیشــتر اســت نهایــت کار را 

انجام دهیم.
ــی  ــان طای ــه زم ــاره ب ــا اش ــان ب ــردار مرتضوی س
کســانی  کــرد:  تشــریح  حــوادث،   در  امــداد 
اکســیژن  دریافــت  در  هســتند  آوار  زیــر  کــه 
ــه  ــد ب ــاعت اول بای ــش س ــد و در ش ــکل دارن مش

آن هــا امداد رســانی کــرد و اگــر ایــن زمــان از 
دســت بــرود تلفــات زیادتــر می شــود و بعــد 
 از ۲۴ ســاعت هــم آمــار فوتی هــای بیشــتری 

خواهیم داشت.
رئیــس شــورای هماهنگــی بهداشــت و درمــان 
ضمــن  اصفهــان  اســتان  مســلح  نیروهــای 
 اعــام آمادگــی ســپاه در مقابلــه بــا بحران هــا 
ســپاه  زمینــی  نیــروی  کــرد:  تصریــح 
چهــار   تــا کنــون  اســامی  انقــاب   پاســداران 
بیمارســتان صحرایــی در مناطــق زلزلــه زده مســتقر 
کــرده و از حــدود ســه ســاعت پــس از زلزلــه، 
اولیــن گــروه ســپاه از کرمانشــاه عــازم منطقه شــد.

رئیــس بیمارســتان فــوق تخصصــی آیــت هللا 
بزرگ تریــن  صدوقــی)ره( خاطــر نشــان کــرد: 
ــاز منطقــه در  ــر اســاس نی بیمارســتان صحرایــی ب
ــا وقتــی شــرایط  آن جــا مســتقر خواهــد شــد و ت
ــو  ــی اســتان تکاپ عــادی نباشــد و نیروهــای درمان
ــوان داخلــی اســتان پاســخگوی حجــم  نکننــد و ت
ــد. ــد مان ــه خواهن ــا نباشــد در منطق درخواســت ه

،،
صدوقــی)ره(  بیمارســتان  رئیــس 
اصفهــان،  گفــت: ایــن بیمارســتان  
بزرگ تریــن بیمارســتان ســیار کشــور 
اســت و بــا امکانــات خوبــی کــه دارد بــه 
بیــرون  وابســته  نیســت و در همــان 
ســازه کلیــه خدمــات  ارائــه  مــی شــود.

ــزل  ــک من ــل ی ــگام تحوی ــهد هن ــنبه در مش روز دوش
ــر  ــر درگی ــا یکدیگ ــال ب ــرد میان س ــتأجر دوم ــه مس ب
ــه طــرز  ــر ب ــن دو نف ــد، یکــی از ای شــدند. ســاعتی بع
ــر دوشــنبه   مشــکوکی در بیمارســتان جــان ســپرد. ظه
در حالــی تلفــن قاضــی ویــژه قتــل دادســرای عمومــی 
و انقــاب مشــهد بــه صــدا درآمــد کــه قاضــی میرزایــی 
ــوران  ــود. مأم ــری ب ــده دیگ ــایی پرون ــال گره گش در ح
ــک  ــرگ ی ــاس از م ــن تم ــی ای ــهر در پ ــری گلش کانت
ــد و در  ــر دادن ــهر خب ــه گلش ــال در منطق ــرد میان س م
پــی ایــن گــزارش، بافاصلــه قاضــی میرزایــی بــه طــرف 

ــه حرکــت کــرد. محــل حادث
ــوران  ــه، مأم ــل در صحن ــژه قت ــی وی ــور قاض ــا حض ب
کانتــری اعــام کردنــد کــه در جریــان درگیــری دو مــرد 
میان ســال قــرار گرفته انــد کــه حــال یکــی از ایــن افــراد 
در صحنــه درگیــری بــه هــم می خــورد و تکنســین های 
اورژانــس او را بــه مراکــز درمانــی منتقــل می کننــد امــا 
ــرگ  ــی، م ــز درمان ــتعام از مراک ــا اس ــد، ب ــی بع دقایق

ــام می شــود. ــرد اع ــن ف مشــکوک ای
بــه صحنــه جــرم کــه  ورود  بــا  میرزایــی  قاضــی 
ــا  ــود ب ــه گلشــهر مشــهد ب ــی در منطق ــزل نقل ــک من  ی
طــرف دیگــر ایــن درگیــری یعنــی صاحــب ایــن منــزل 
ــی پــس از  ــام قضای ــگاه دار مواجــه شــد. مق و یــک بن
بررســی صحنــه، پیــش از به هم ریختگــی و جمــع آوری 
ــخص  ــه ش ــده، رو ب ــن پرون ــه ای ــی در زمین ــه کاف ادل

بنــگاه دار کــرد و علــت ایــن درگیــری را پرســید.
مــرد بنــگاه دار در مقابــل قاضــی میرزایــی بــا اشــاره بــه 
اینکــه هیــچ نقشــی در ایــن درگیــری نداشــته اســت، 
گفــت: »چنــد وقــت پیــش، ایــن آقــا )اشــاره بــه فــرد 
حاضــر در صحنــه جــرم( بــرای اجــاره دادن همیــن 
ــتأجری  ــت مس ــد و خواس ــده آم ــگاه بن ــه بن ــه ب خان
برایــش پیــدا کنــم. بعــد از چنــد روز، توانســتم زوجــی 
جــوان را پیــدا کنــم کــه پــس از دیــدن منــزل بــه همــراه 
پدرشــان )متوفــی( حاضــر بــه اجــاره کــردن ایــن منــزل 

شــدند.
و  صاحب خانــه  ماقــات  از  پــس  داد:  ادامــه  وی 
ــراردادی  ــا ق ــن آن ه ــرایط بی ــن ش ــتأجر و پذیرفت مس
ــه  ــزل ب ــل من ــرای تحوی ــروز ب ــح ام نوشــته شــد و صب
ــا یکدیگــر  ــه ب ــم ک ــه محــل آمدی ــراد ب ــن اف همــراه ای

ــدند. ــر ش درگی
بنــگاه دار در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه علــت درگیــری 
ــن  ــت ای ــی می خواس ــت: متوف ــت،  گف ــوده اس ــه ب چ
خانــه را بــرای پســرش اجــاره کنــد.او مدعــی بــود 
بین شــان  کــه  صحبت هایــی  بــه   صاحب خانــه 
شــده بــود و قــرار و مــداری کــه گذاشــته بودنــد، 
را  خانــه  قول هایــش،  برخــاف  و  نبــوده   پایبنــد 
تجهیــز نکــرده اســت و کســوراتی در ایــن منــزل وجــود 
ــر  ــا یکدیگ ــت و ب ــار نرف ــر ب ــه زی ــه صاحب خان دارد ک

ــر شــدند. درگی
 دعوای مالک و مستأجر

قاضــی میرزایــی پــس از شــنیدن اظهــارات بنــگاه دار بــه 
ســراغ صاحب خانــه کــه یــک طــرف ایــن درگیــری بــود،  

رفــت و در بازجویی هــای اولیــه چنیــن شــنید: قــرار بــود 
ــع  ــه موق ــل بدهــم ک ــه او تحوی ــروز ب ــزل را ام ــن من ای
تحویــل، بامبــول درآورد. ادعــا می کــرد قــرار بــوده ایــن 
ــی  ــم در صورت ــل بده ــه او تحوی ــزل را تجهیزشــده ب من
کــه از روز اول گفتــه بــودم ظاهــر و باطــن خانــه همیــن 

اســت.
ایــن فــرد در ادامــه افــزود: ناگهــان بــه مــن حملــه کــرد 
ــم  ــردم. نمی دان ــط او را از خــودم دور ک ــن هــم فق و م
ــن کاری  ــاد. م ــن افت ــان روی زمی ــه ناگه ــد ک ــه ش چ

نکــردم. او خــودش زمیــن خــورد.
 دستور قضایی برای ادامه بررسی ها

بــه دســتور قاضــی میرزایــی جســد متوفــی بــرای 
ــی منتقــل شــد. بررســی ها  ــه پزشــکی قانون بررســی ب
ــی  ــردن متوف ــت روی گ ــی جراح ــار جزئ ــان از آث نش
موجــود  شــواهد  اســاس  بــر  همچنیــن  داشــت. 
مشــخص شــد فــرد صاحب خانــه بــا یــک پیچ گوشــتی 
در ایــن درگیــری حضــور داشــته و احتمــااًل بــا آن 

ــت. ــرده اس ــی وارد ک ــه متوف ــی ب ضربات
کارآگاهــان پلیــس آگاهــی بــه دســتور مقــام قضایــی 
ــه  ــال او ب ــده و انتق ــی پرون ــم اصل ــتگیری مته ــا دس ب
پلیــس آگاهــی اقدامــات خــود را بــرای روشــن شــدن 
جزئیــات مبهــم ایــن پرونــده زیــر نظــر مســتقیم 

ــد. ــاز کردن ــی آغ ــی میرزای قاض
ــرای  ــی دادس ــرس جنای ــی، بازپ ــم میرزای ــی کاظ قاض
ــه شــهروندان  ــا هشــدار ب عمومــی و انقــاب مشــهد، ب
اختــاف  و  مشــکات  حل کــردن   بــه  نســبت 
ــه دور از آشــوب و   نظرهایشــان در فضایــی منطقــی و ب
جنجــال اظهــار کــرد: بهتریــن راه، حل کــردن اختافــات 
میــان افــراد گفــت  و گــو و شــنیدن صحبت هــا و دالیــل 
طــرف مقابــل اســت کــه می توانــد افــراد را از ورود 
خواســته و ناخواســته بــه پرونده هــای قضایــی بــازدارد.

دعوای مالک و مستأجر به قتل انجامید قتل عجیب در پایتخت

مرجــان و میتــرا پــس از انتقــال بــه اداره دهــم پلیــس 
آگاهــی تهــران بــزرگ بــه درگیــری بــا مقتــول اعتــراف 
ــه  ــه ای ک ــد ضرب ــر نمی کردن ــد،  فک ــا کردن ــرده و ادع ک

بــه او زده انــد باعــث مرگــش شــده باشــد.
از طریــق مرکــز  آبان مــاه،  ســاعت ۴ دوشــنبه ۲۲ 
ــری  ــره درگی ــک فق ــوع ی ــی ۱۱۰ وق ــای پلیس فوریت ه
منجــر بــه قتــل در خیابــان شــریعتی - خیابــان هدیــه 

ــام شــد. ــش اع ــری ۱۰۱ تجری ــه کانت ب
بــا حضــور مأموریــن کانتــری در محــل و انجــام 

مشــخص  اولیــه  بررســی های 
بــه  ســاله   ۴۵ مــردی  شــد 
ــه  ــه از ناحی ــخص ک ــت مش هوی
ــدید  ــزی ش ــار خونری ــوش دچ گ
اســت.  نمــوده  فــوت  شــده، 
درگیــری  صحنــه  شــاهدان 
عنــوان  اولیــه  اظهــارات  در 
داشــتند کــه دو خانــم جــوان 
بــه  را  را دیده انــد کــه مقتــول 
از  پــس  و  هــل داده  زمیــن 
بــا یــک دســتگاه خــودرو   آن 
ــگ از محــل  ــژو ۲۰۷ ســفید رن پ

ــواری شــدند. مت
بــا تشــکیل پرونــده مقدماتــی بــا موضــوع قتــل عمـــد 
و بــه دســتور بازپــرس شــعبه ســوم دادســرای ناحیــه 
۲۷ تهــران پرونــده بــرای رســیدگی در اختیــار اداره دهم 
ــی از  ــت. یک ــرار گرف ــزرگ ق ــران ب ــی ته ــس آگاه پلی
شــاهدان صحنــه درگیــری در اظهاراتــش بــه کارآگاهــان 
ــدار  ــری بی ــدای درگی ــا ص ــاعت ۰۵ : ۰۳ ب ــت: س گف
شــدم،  از پنجــره منــزل بیــرون را نــگاه کــردم، متوجــه 
ــه دو  ــدم ک ــی ش ــا آقای ــم ب ــری دو خان ــه درگی صحن
نفــری در حــال کتــک زدن وی بودنــد،  یکــی از ایــن دو 
خانــم مقتــول را هــل داد و مقتــول روی زمیــن افتــاد، 
در ادامــه ایــن دو نفــر ســوار یــک دســتگاه خــودرو ۲۰۷ 

ســفیدرنگ شــده و از محــل متــواری شــدند.
ــه دو  ــری ک ــات، شــاهد دیگ ــاز تحقیق ــا آغ ــان ب هم زم
ــه  ــار در صحن ــن ب ــرای دومی ــواری شــده را ب ــم مت خان
بــه  اظهاراتــش  در  بــود،  مشــاهده کــرده  جنایــت 

ــودرو  ــر خ ــوار ب ــه س ــی ک ــت: دو خانم ــان گف کارآگاه
پــژو ۲۰۷ از محــل متــواری شــده بودنــد را زمانــی کــه 
ــودرو  ــر خ ــوار ب ــود، س ــیده ب ــل رس ــه مح ــس ب اورژان
ــری  ــه محــل درگی ۲۰۷ مشــاهده کــردم کــه مجــددًا ب
ــین  ــاهده ماش ــا مش ــر ب ــن دو نف ــد. ای ــته بودن برگش
ــا  ــدند ام ــواری ش ــل مت ــرعت از مح ــه س ــس ب اورژان
مــن در همــان لحظــه کوتــاه توانســتم قســمتی از 
ــپارم. ــر بس ــه خاط ــا را ب ــودرو آن ه ــاک خ ــماره پ ش

ــاک خــودرو  ــده از شــماره پ ــات بدســت آم ــا اطاع ب
از  شــده  متــواری  خانــم  دو 
صحنــه، کارآگاهــان اقــدام بــه 
ــژو  ــودرو پ ــک خ ــایی مال شناس
ــد  ــداران کردن ــه پاس ۲۰۷ در منطق
بافاصلــه کارآگاهــان بــه ایــن 
ــاعت ۱۴  ــه و در س ــل مراجع مح
ــم  ــتگیری دو خان ــه دس ــدام ب اق
بــه نام هــای مرجــان )۲۸ ســاله( 
ــه  ــد ک ــاله( کردن ــرا )۲۱ س و میت
دســتگیری  لحظــه  همــان  در 
نفــر  دو  ایــن  شــد  مشــخص 

هســتند. دو جنســیتی 
تحقیقــات پلیســی نشــان از آن داشــت کــه ایــن 
متهمــان کــه دو جنســیتی هســتند شــب گذشــته بــرای 
ــه  ــاله مراجع ــرد ۴۵ س ــه م ــه خان ــی ب ــاط پنهان  ارتب
کــرده بودنــد کــه پــس از رابطــه قــرار بــوده مــرد 
ــان  ــزار توم ــون و ۵۰۰ ه ــک میلی ــا ی ــه آن ه ــوان ب ج
ــا هــم درگیــر  ــر ســر ایــن مســئله ب ــول بدهــد کــه ب پ
ــرون  ــه بی ــه ب ــل خان ــا از داخ ــوای آن ه ــده اند و دع  ش

کشیده شده است.
ــا  ــارزه ب ــاون مب ــرم، مع ــد مک ــرهنگ کارآگاه حمی س
جرائــم جنایــی پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ،  گفــت: 
بــا دســتور بازپــرس پرونــده، قــرار بازداشــت موقــت از 
ســوی بازپــرس پرونــده صــادر و متهمیــن بــرای انجــام 
تحقیقــات تکمیلــی در اختیــار اداره دهــم پلیــس 
ــات  ــدند و تحقیق ــرار داده ش ــزرگ ق ــران ب ــی ته آگاه
از متهمیــن همچنــان در اداره دهــم پلیــس آگاهــی در 

حــال انجــام اســت.

کنش    وا

 شهال اعزازی جامعه شناس و 
استاد دانشگاه   

مطالعات نشان می دهند زنان خانه دار بیشتر اوقات 
فراغت خود را به شکل »مکالمه تلفنی« و تماشای 

 سریال های تلویزیونی یا ماهواره ای می گذرانند. 
 نبود امکانات و امنیت از موانع حضور زنان برای 

بهره گیری از اوقات فراغت است. برای مثال مشکل 
رفت و آمد برای تفریحاتی مانند تئاتر و سینما که اغلب 

در ساعات پایانی شب به اتمام می رسد،  باعث شده 
است زنان نتوانند به راحتی و با آرامش خاطر از آن ها 

بهره مند شوند.

معاون درمان وزارت بهداشت  
۳۰۰ تکنسین، جراح و پرستار به مناطق حادثه دیده 

کرمانشاه اعزام شده اند. تاکنون شش هزار نفر خدمات 
درمانی سرپایی دریافت کرده اند و ۱۲۷۰ نفر نیز نیاز به 

بستری داشته اند. همچنین ۱۳۵ بیمار که نیاز به خدمات 
کامل تری داشته اند نیز به تهران اعزام شده اند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره(  
در مصیبت پیش آمده با هم وطنان عزیزمان در کرمانشاه 
و ایام ابراز همدردی می کنیم و هر کار الزم را به صورت 
میدانی انجام می دهیم و از هیچ کوششی دریغ نخواهد 

شد. خوشبختانه با مساعدت  همکارانم همه خانواده های 
تحت پوشش، بیمه کامل حوادث هستند و خسارات 

وارده مادی جبران خواهد شد. ما کمک هم وطنان 
عزیزمان را دریافت و با سرعت به دست آسیب دیدگان 

می رسانیم،  خدا رحم کرده و عنایت خواهد کرد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی  
وقوع حوادث و بایایی طبیعی در جهان اجتناب ناپذیر 

است به گونه ای که از گذشته وجود داشته و در آینده 
هم )به دلیل غیرقابل پیشگیری بودن بسیاری از این 
حوادث( به وقوع خواهد پیوست، یکی از حوادث در 

استان کرمانشاه بوقوع پیوست که دل همه ایرانی ها و 
حتی غیر ایرانی اما استان دوست را لرزاند. ما از طرف 

انجمن مددکاران اجتماعی ایران این مصیبت را به 
همه بازماندگان تسلیت گفته و برای مصدومین هم 
شفای عاجل را از خداوند منان خواهانیم.در  چنین 

شرایطی ارائه خدمات مختلف از جمله امداد و نجات، 
خدمات درمانی و...، بیش از بقیه خدمات مورد توجه 

قرار می گیرد که در جای خود اهمیت هم دارند اما ارائه 
خدمات در ابعاد روانی و مددکاری اجتماعی هم در این 

نوع حوادث از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند که نباید از 
آن ها غفلت کرد.

رئیس مرکز اطالع رسانی سازمان 
 نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس

 کشور  
همکاران ما در حال بررسی راهکارهای تأمین فضای 
آموزشی برای دانش آموزان هستند. احتمااًل در کوتاه 

مدت از کانکس استفاده شود و سپس فضای آموزشی 
دایمی تأمین خواهد شد.
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رئیس بیمارستان صدوقی)ره( اصفهان مطرح کرد: 

استقرار بزرگ ترین بیمارستان صحرایی 
کشور در کرمانشاه 

زمان طالیی امداد در حوادث

،،
قــرار  پرونــده،  بازپــرس  دســتور  بــا 
بازداشــت موقــت از ســوی بازپــرس 
پرونــده صــادر و متهمیــن بــرای انجــام 
تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم 
پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ قــرار داده 

شــدند
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کارتون - می سازمت وطن  

فارس

   حکایت
ــر او را  ــی دخت ــری رفــت؛ ول ــرای خواســتگاری دخت ــری ب دکت
ــه  ــادرت ب ــه م ــم ک ــول می کن ــرطی قب ــه ش ــت ب ــرد و گف رد ک
عروســی نیایــد! آن جــوان در کار خــود مانــد و پیــش یکــی از 
اســتادانش رفــت و بــا خجالــت گفــت: در ســن یــک ســالگی 
پــدرم مــرد و مــادرم بــرای اینکــه خــرج زندگی مــان را تأمیــن 
ــاال  ــت. ح ــاس می شس ــت و لب ــردم رخ ــای م ــد، در خانه ه کن
ــط  ــه فق ــرده ک ــرط ک ــتش دارم، ش ــی دوس ــه خیل ــری ک دخت
بــدون حضــور مــادرم حاضــر بــه ازدواج بــا مــن اســت. نــه فقــط 
ایــن، بلکــه گذشــته مــادرم مــرا خجالــت زده کــرده اســت؛ بــه 

نظرتــان چــه کنــم؟ 
ــرو و  ــزل ب ــه من ــو خواســته ای دارم؛ ب ــه او گفــت: از ت اســتاد ب
دســت مــادرت را بشــوی و فــردا بــه نــزد مــن بیــا؛ آنــگاه بــه تــو 

ــی. ــم چــه کن می گوی
جــوان بــه منــزل رفــت و در حالــی کــه اشــک بــر روی 
ــود، دســتان مــادرش را شســت؛  گونه هایــش ســرازیر شــده ب
ــی کــه از  ــود کــه دســتان مــادرش را در حال ــار ب ــرا اولیــن ب زی
ــا  ــده و تمام ــروک ش ــردم چ ــای م ــتن لباس ه ــدت شس ش
تــاول زده و تــرک برداشــته  بودنــد، می دیــد؛ طــوری کــه وقتــی 
آب را روی دســتان او می ریخــت، از درد بــه لــرز می افتــاد. 
همــان موقــع بــه اســتاد خــود زنــگ زد و گفــت: ممنونــم کــه 
راه درســت را بــه مــن نشــان دادیــد. مــن مــادرم را بــه امــروزم 
نمی فروشــم؛ چــون او دیــروزش را بــرای آینــده مــن تبــاه کــرد.

   سالم باشیم
چند توصیه ورزشی به مبتالیان به 

آسم و آلرژی
ــه آســم و  ــان ب ــی کــه مبتالی ــد در صورت پزشــکان معتقدن
آلــرژی بیمــاری خــود را بــه خوبــی تحــت کنتــرل داشــته 
باشــند و احتیاط هــای الزم را انجــام دهنــد، قــادر خواهنــد 

بــود بــدون نگرانــی ورزش کننــد.
ــرک  ــل مح ــد عام ــاران بای ــن بیم ــکان، ای ــه پزش ــه گفت ب
ــال  ــور مث ــه ط ــند؛ ب ــود بشناس ــرژی را در خ ــا آل ــم ی آس
ــوا  ــرژی زا در ه ــواد آل ــرد و م ــزان ذرات گ ــه می ــی ک زمان
ــل  ــیده و داخ ــای سرپوش ــد در محیط ه ــت، بای ــاد اس زی
ســاختمان بــا پنجره هــای بســته ورزش کننــد. همچنیــن 
هنــگام ورزش کــردن در فضــای بــاز از حضــور در مناطقــی 
بــا ســطح زیــاد مــواد آلــرژی زا همچــون پارک هــا و 

ــد. ــودداری کنن ــک خ ــی پرترافی نواح
همچنیــن هــوای خشــک می توانــد در مبتالیــان بــه آســم 
حساســیت آور باشــد؛ در حالــی کــه آب و هــوای مرطــوب، 
ورزش کــردن را راحت تــر می کنــد. عــالوه بــر ایــن هنــگام 
ــی  ــق بین ــر اســت از طری ــاز بهت ورزش کــردن در فضــای ب

نفــس بکشــند.
ــی  ــدت و ورزش پرتحرک ــای طوالنی م ــن دویدن ه همچنی
مثــل بســکتبال از جملــه ورزش هایــی هســتند کــه موجب 
بــروز آســم ناشــی از ورزش می شــوند و بنابرایــن انتخــاب 

ورزش مناســب بــرای ایــن افــراد حائــز اهمیــت اســت.

   ترفندهای خانه داری
نگهداری میوه و سبزیجات )4(

 نگهداری کرفس
ــه در  ــه ســبزیجات ریشــه داری اســت ک ــس از  جمل کرف
بیشــتر فروشــگاه های محصــوالت کشــاورزی عرضــه 
می شــود. ایــن ســبزی عطــر و طعــم مالیمــی دارد. 
ــک  ــن رو آن را در ی ــت اســت؛ از ای کرفــس عاشــق رطوب
ــا  ــال ی ــزا در یخچ ــه ای مج ــتیکی و در قفس ــرف پالس ظ

ــد.  ــداری کنی ــزر نگه فری
 نکته مهم

ــه در  ــی ک ــام مطالب ــه تم ــید ک ــته باش ــه داش ــد توج بای
ایــن گــزارش آورده ایــم، بــرای زمانــی اســت کــه مجبــور 
هســتید مــواد غذایــی و بعضــی ســبزیجات را بــرای 
ــورت  ــن ص ــر ای ــد؛ در غی ــه داری ــری نگ ــدت طوالنی ت م
بهتــر اســت از مــواد غذایــی تــازه اســتفاده کنیــد. محققان 
علــم تغذیــه بــر ایــن باورنــد کــه اســتفاده از مــواد غذایــی 
ــه ای اســت و هرچــه کمتــر از  ــه تغذی ــازه، بهتریــن گزین ت
ــالم تر  ــد، س ــتفاده کنی ــده اس ــده و نگهداری ش ــواد مان م

ــود. ــد ب خواهی
 کدوی سفید دور از نور

انــواع کــدو بیــن ۲ تــا ۶ مــاه دوام مــی آورد؛ بــرای 
نگهــداری از کــدو بهتــر اســت آن را در یــک جــای تاریــک 
ــزا  ــه مج ــک طبق ــا را در ی ــک از کدوه ــر ی ــد. ه بگذاری

ــد. ــرار باش ــا برق ــن آن ه ــوا بی ــان ه ــا جری ــد ت بگذاری

 واقعیت های علمی 
درباره ماهی تیالپیا )3(

 دلیل مخالفت با تیالپیا
یکى از دالیلى که با توسعه تیالپیا از سوى مخالفان 
ــی« در  ــای »زیل ــداد تیالپی ــاد تع ــده، ازدی مطرح ش

اســتان خوزســتان اســت. 
باید توجه داشت که تیالپیاى زیلى براى آبزی پــروری 
کشورهاى  از  ناخوانده  میهمــان  بلکه  نشده،  معرفى 
مجاور است. گونه زیلى ارزش پرورشى ندارد و در محیط 

آفت محسوب مىشود. و  مزاحم  پرورش 
گونه تیالپیاى پرورشى غالب جهان که توسعه آن مىتواند 
در کشور ما نیز منشــأ تقویت تولیدات آبزىپرورى شــود، 

پرورش تیالپیاى نیل است.
 مصرف تیالپیا در ایران

در کشور ما، تیالپیا به صورت فیله منجمد وارد مى شود 
ــال ۲۰۱۵  ــو در س ــار فائ ــق آم ــت. طب و بازارپسند اس
بیــش از ۹۰۰۰ تــن فیلــه منجمــد ماهــی تیالپیــا بــه 
کشــور وارد شــده که معادل خروج ده ها میلیون دالر 

ارز از کشور است. 
در گــزارش ســازمان خــوار و بــار جهانــی فائــو 
ــیل  ــران پتانس ــه ای ــده ک ــالم ش ــال ۲۰۱۴ اع در س
ــه  ــوز ب ــا هن ــا دارد؛ ام ــد تیالپی ــرای تولی ــبی ب مناس

ایــن صنعــت وارد نشــده اســت.

   سالمت خانواده

امامحسین)ع(میفرمایند:
مباداازکسانىباشىکهازگناهدیگران

بیمناکهستندوازکیفرگناهخودآسودهخاطر.

حدیث روز

)تحف العقول، ص۲۷۳ (

آگهی مزایده عمومی

علی پیراینده - شهردار

شهرداری نطنز در نظر دارد با توجه به مصوبه شورای محترم اسالمی شهر نطنز نسبت به اجاره ۲۱ واحد تجاری از طبقه 
همکف، طبقه اول و زیرزمین از مجموعه تجاری پاساژ شهرداری واقع در خیابان امام خمینی)ره( متعلق به شهرداری 

نطنز از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا تاریخ یکشنبه ۹۶/۰۹/۱۱ به شهرداری 

نطنز مراجعه نمایند.
تلفن تماس: ۵۴۲۲۲۱۱۹ - ۰3۱

نوبت اول

یدهللا جنتی
کیمیای وطن

نمایشــگاه  در  شــرکت  بــرای  کــه  بــار  نخســتین  
ــودم،  ــه ب ــان رفت ــه لبن ــروت ب ــاب بی ــی کت بین الملل
ــرای شــرکت  روز دوم، ســاعت 8 و 3۰ دقیقــه صبــح ب
در  VIP شــدم.  وارد ســالن  افتتاحیــه،  در مراســم 
ــود  ــی ب ــا تمــام صندلی هــا خال کمــال شــگفتی، تقریب
ــی از  ــش از نیم ــا بی ــز تقریب ــم نی ــای مراس ــا انته و ت
خبرنــگار  تعــدادی  جــز  مانــد.  خالــی  صندلی هــا 
از دســت اندرکاران  نفــر  و اصحــاب رســانه و چنــد 

نمایشــگاه، کســی در ســالن حضــور نداشــت. 
در ردیــف دوم ســمت راســت جایــگاه، بــا حالتــی 
ــن  ــر در چندی ــی نشســتم. پیش ت ــت زده روی صندل به
ــاب  ــگاه های کت ــه نمایش ــه و اختتامی ــم افتتاحی مراس
داخلــی و بین المللــی شــرکت کــرده بــودم، ولــی 

ــودم.  ــده ب ــمی ندی ــن مراس چنی
ــخصیت  ــر ش ــا اگ ــا و اختتامیه ه ــوال در افتتاحیه ه معم
سیاســی برجســته ای ماننــد نخســت وزیر، رئیس جمهــور 
یــا رئیــس  مجلــس حضــور می یافــت، بســیاری از 
ــرای دیــدن او و شــنیدن ســخنانش  شــرکت کنندگان ب
ــیاری از  ــی گاه بس ــد؛ حت ــور می یافتن ــالن حض در س
ــا  ــا می ایســتادند ی ــود جــا ســر پ ــه  دلیــل کمب افــراد ب
مراســم از طریــق تلویزیون هــای مداربســته بــرای 
ــتند،  ــور داش ــالن حض ــرون از س ــه در بی ــی ک جمعیت

پخــش می شــد.
ــود،  ــوت ب ــه خل ــن  هم ــم ای ــن مراس ــرا ای ــه چ اینک
برایــم تعجــب آور بــود. همیــن  کــه نوبــت بــه ســخنران 
ــئله  ــن مس ــی ای ــه چرای ــید، متوج ــم رس ــژه مراس وی
شــدم. ســخنران مراســم جنــاب آقــای ســعد حریــری 
ــی  ــای رجل ــرا او کاریزم ــود. ظاه ــان ب ــت وزیر لبن نخس
سیاســی در آن جایــگاه را نداشــت و کســی از او و 

ــرد.  ــتقبال نک ــخنرانی اش اس س
ــام  ــا انج ــاز ت ــز از آغ ــخنرانی اش نی ــد وی در س تأکی
ــرب،  ــردم ع ــرب، م ــای ع ــی، دنی ــگاه عرب ــر نمایش ب
ــرب  ــرب و... ع ــر ع ــرب، نش ــاب ع ــرب، کت ــگ ع فرهن
بــود. بــا خــود گفتــم مگــر مراســم افتتاحیــه نمایشــگاه 
آن  در  مراســمی کــه  نیســت؛  بین المللــی کتــاب 
ــان  ــه، آلم ــوریه، فرانس ــه، س ــران، ترکی ــرانی از ای ناش
ــد؛ در  ــور یافته ان ــان حض ــورهای جه ــیاری از کش و بس
چنیــن فضایــی، ایــن  همــه تأکیــد بــر عرب بــودن چــه 

وجهــی دارد؟ 
بــا خــود اندیشــیدم کــه او جــوان اســت و جویــای نــام 
و بــرای بقــای ریاســتش نیازمنــد حمایــت اعــراب. بــا 
وجــود ایــن از کالمــش و نیــز از ســکناتش آشــکار بــود 
ــن  ــت. چنی ــرده اس ــن ک ــه ت ــه ب ــه ای وارون ــه جام ک
ــه درد نخســت وزیری لبنــان می خــورد،  ــه ب شــخصی ن
نــه عرب هــا و جوامــع عربــی را می شناســد و نــه 

هــوش و ذکاوتــی در شــأن یــک رجــل سیاســی دارد. 
ــن جایگاهــی اســت. ــر از چنی شــخصیت او فروت

 روز جمعــه در نمــاز جمعــه بیــروت شــرکت کــردم 
و پــس از نمــاز بــه زیــارت مقبــره رفیــق حریــری، پــدر 
ــای معطــر  ــا گل ه ــا ب ــه تمام ــم ک ــری، رفت ســعد حری
ــا طراحــی خاصــی پوشــیده شــده بــود. ســعد فقــط  ب
ــه جانشــین نخســت وزیر  ــود، ن  پســر رفیــق حریــری ب

فقید. 
ــه  ــدر ب ــوان از پ ــه می ت ــی را ن ــگاه سیاس ــأن و جای ش
ارث بــرد و نــه می تــوان از کشــوری دیگــر گدایــی کــرد!

ــا اینکــه  ــود ت ــده ب  تمــام ایــن خاطــرات در ذهنــم مان
خبــر اســتعفای اجبــاری او را در عربســتان )در محیطی 
ــه خــودش در  ــرو ســرزمینی کشــوری ک خــارج از قلم
رأس آن اســت( از رســانه ها شــنیدم؛ اقدامــی خــارج 
ــخصیت  ــف ش ــی از ضع ــک و حاک ــرف دیپلماتی از ع
ســعد. هرچنــد ایــن اقــدام او هنــوز در  هالــه ای از ابهــام 
ــران و  ــتعفایش را ای ــت اس ــودش عل ــا خ ــت، ام اس

ــان دانســته اســت؛ شــگفتا! حــزب هللا لبن
اقــدام حقیرانه تــان  ایــن  جنــاب آقــای حریــری! 
ــی  ــه روی درخت ــد ک ــکی را می مان ــتان آن گنجش داس
تنومنــد نشســته بــود و خطــاب بــه درخــت می گفــت: 
ــا  ــت ب ــزم. درخ ــم برخی ــه می خواه ــاش ک ــم ب محک
بی اعتنایــی گفــت: مــن نــه نشســتنت را متوجــه شــدم 

ــدنت را! ــه بلندش و ن
ــاب آقــای حریــری! در همــان ســفر و در روزهــای  جن
پایانــی نمایشــگاه، فرصــت یافتــم از خانه هــای مــردم 
مظلومــی کــه در جنــوب بیــروت بــا بمب هــای لیــزری 
ــا  ــم و از آن ه ــد کن ــود، بازدی ــده ب ــران ش ــرائیل وی اس

عکــس بگیــرم. 
افــزون بــر آن، بــه صــور و صیــدا و نبطیه و ســرزمین های 
ــز ســر  آزادشــده از دســت اشــغالگران صهیونیســت نی
زدم. جای جــای ایــن مناطــق، از صالبــت و شــکوه 
ــما  ــی ش ــای لبنان ــه از هم تباره ــت ک ــدگان مقاوم رزمن

ــت.  ــا داش ــد، حکایت ه بودن
افــق ســرخگون آن دیــار، ســرخی خــون مطهر شــهدایی 
را بــه  یــاد مــی آورد کــه در برابــر دشــمن صهیونیســتی تا 
پــای جــان ایســتادند، ولــی ســر فــرود نیاوردنــد. هرگــز 
ــا  فرامــوش نمی کنــم مــادر شــهیدی کــه خالصانــه و ب
ــه  ــرد و هنگامی ک ــی می ک ــا پذیرای ــود از م ــام وج تم
ــران  متوجــه شــد مــن هــم بســیجی ام و در جنــگ ای
و عــراق مجــروح شــده ام، اشــک شــوق از دیدگانــش 
ــم  ــاس می کن ــروز احس ــه ام ــت ک ــد و گف ــرازیر ش س

فرزنــد شــهیدم بــه دیدنــم آمــده اســت. 
ــتوار؛  ــکوهمند و اس ــد؛ ش ــزرگ بودن ــتی ب ــه  راس ــان ب آن
چونــان جبلــی راســخ کــه از تندباد حــوادث نمی هراســیدند 

ــد.  ــه نمی کردن ــوت تکی ــه عنکب ــه الن و ب
وقتی دیدم که مزرعه شــبعا در دســت صهیونیست هاســت 

و ســربازان اســرائیلی پشــت ســیم های خــاردار از تــرس 
ــان  ــان ناگه ــد آن ــد کــه نکن ــر خــود می لرزن حــزب هللا ب
ســر از خــاک برآرنــد و دودمانشــان را بــه بــاد دهنــد، 

معنــای بزرگــی و صالبــت را فهمیــدم.
ــت  ــان رفع ــه انس ــگاه ب ــری! جای ــای حری ــاب آق جن
ــگاه  ــه جای ــه ب ــد ک ــان های بزرگن ــن انس ــد؛ ای نمی ده
رفعــت می بخشــند. انســان های بــزرگ همیشــه و 
ــی  ــت و مقام ــه پس ــه ب ــتند؛ گرچ ــزرگ هس ــا ب همه ج
نرســند و انســان های کوچــک، کوچــک هســتند؛ گرچــه 
بــه باالتریــن پســت و مقــام برســند. انســان های حقیــر 
بــه اتــکای ثــروت و دالر و حســب و نســب، بــزرگ 
ــه بزرگــی  ــد ب ــرای کســب بزرگــی بای ــد شــد. ب نخواهن
تکیــه زد؛ تــو بــه چــه کســی و بــه کجــا پنــاه بــرده ای و 

ــرده ای؟  ــه ک تکی
انســان بــزرگ، آن مــادر شــهیدی اســت کــه می گفــت 
اگــر ده فرزنــد دیگــر هــم داشــتم، تقدیــم ســید حســن 
نصــرهللا و حــزب هللا می کــردم تــا در راه خــدا و اعتــالی 

اســالم و حفــظ آب و خــاک وطنــم شــهید شــوند.
ــه  ــر گفت ــت کم کاش ب ــری! دس ــای حری ــاب آق  جن
بــرای  قومیــت  منظــر  از  و  بــودی  اســتوار  خــود 
ــان  عرب هــا گامــی برمی داشــتی. مگــر کــودکان و زن
و ســالخوردگان یمــن، عــرب نیســتند؟ مگــر مــدارس 
عرب هــا  بــه  متعلــق  یمــن  بیمارســتان های  و 

ــت؟ نیس
ــه  »أیــن َتذَهبــون« آقــای حریــری؟! جامــه ای وارون
بــه تــن کــرده ای و مســیری ســنگالخ طــی می کنــی.

ــر در آزادی ســرزمین های اشغال شــده   دســت کم اگ
شــاید  داشــتی،  ســهمی  صهیونیســت ها  توســط 
ــتی.  ــی وطن پرس ــه عرب ــی ک ــا کن ــتی ادع می توانس
و فرزنــدان  را شرمســار همســران  راســتی خــود 
ــوریه و  ــهدای س ــدرت و ش ــان و روح پ ــهدای لبن ش
ــاره شــما چــه  ــخ درب ــی؟ تاری ــن نمی دان ــراق و یم ع
ــن  ــرای گفت ــی ب ــه حرف ــرد؟ چ ــد ک ــی خواه قضاوت
داری؟ می توانــی ادعــا کنــی کــه عربــی باغیــرت 
و وطن پرســت بــوده ای و بــرای دفــاع از کشــور و 

نامــوس عرب هــا گامــی برداشــته ای؟
راقــم ایــن ســطور نفس هــای پایانــی عمــرش را 
می کشــد؛ ولــی همان گونــه کــه در اوان نوجوانــی 
ــه دســت گرفــت کــه از قامــت خــودش  اســلحه ای ب
بزرگ تــر بــود و تمام قــد بــه دفــاع از کشــور عزیــزش 
پرداخــت، امــروز نیــز اگــر امــام و رهبــرش اشــاره کند 
بــا تمــام وجــود، جســم نحیفــش را زیــر بــار اســلحه 
خواهــد بــرد و جانــش را در راه اعتــالی اســالم و 
تمامیــت جمهــوری اســالمی ایــران تــا نابــودی کفــر و 
نفــاق و اشــغالگری و اربابــان بی کفایــت شــما در هــر 

کجــای دنیــا کــه باشــد، فــدا خواهــد کــرد. 
و کفی بی فخرًا!

»أیَن تَذهَبون« آقای حریری؟!

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان 
گفــت: شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان ۱۴ اکیــپ 
ــزات  ــی تجهی ــراه تمام ــه هم ــرات ب ــی و تعمی  عملیات
و اتصــاالت مربوطــه بــه منظــور اصــالح خطــوط انتقــال، 
منطقــه  بــه  آب  انشــعابات  و  توزیــع  شــبکه های 

ــرد. ــزام ک ــور اع ــرب کش ــه زده غ زلزل
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــالم ک ــی اع ــم امین ــدس هاش مهن
اهمیــت موضــوع، مدیــر بهره بــرداری از تأسیســات 
تأمیــن و توزیــع آب و مدیــر کنتــرل کیفــی شــرکت آب 
و فاضــالب اســتان اصفهــان بــه دلیل تســریع در اجرای 

عملیــات تعمیــرات و احتمــال گل آلود شــدن آب شــرب 
ــه  ــده ب ــواد ضدعفونی کنن ــراه م ــه هم ــور ب ــرب کش غ
ــن جهــت  ــت و پرکلری ــدار الزم شــامل پلی الکترولی مق
رفــع کــدورت و سالم ســازی آب شــرب بــه ایــن 

منطقــه اعــزام شــد.
ــت:  ــان گف ــای اســتان اصفه ــل شــرکت آبف ــر عام مدی
ــی  ــه همراه ــی ب ــای عملیات ــزام اکیپ ه ــر اع ــالوه ب ع
ــوط  متخصصــان و مهندســان اصــالح شــبکه آب و خط
انتقــال و انشــعابات، اکیپ هایــی هــم جهــت پشــتیبانی 

بــه ایــن منطقــه اعــزام شــد.
اکیپ هــای  اولیــن  اعــالم کــرد:  امینــی  مهنــدس 
ــی شــرکت شــامل ۴ دســتگاه تانکــر آبرســانی  عملیات
و تعمیــرات در روز دوشــنبه مــورخ ۹۶/8/۲۲ اعــزام 
شــدند و امــروز سه شــنبه نیــز دوبــاره ۱۰ اکیــپ دیگــر 
ــان  ــای اســتان اصفه ــل شــرکت آبف ــزات کام ــا تجهی ب
بــه منطقــه زلزلــه زده غــرب کشــور اعــزام شــد و اگــر در 
روزهــای آتــی نیــز نیــاز بــه کمک رســانی بیشــتر جهــت 
ــوط  ــبکه آب و خط ــات ش ــه تأسیس ــارت ب ــع خس رف
ــزات  ــرو و تجهی ــزام نی ــی اع ــد، آمادگ ــال آب باش انتق

بیشــتر فراهــم شــده اســت.
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