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ارسالبزرگترینمحمولههواییکمکبهزلزلهزدگان
همت اصفهانی ها در کمک به زلزله زدگان کرمانشاه

روحانی در جلسه هیئت دولت:

مقابله با خطرات ناشی از زلزله 
وظیفه ای همگانی است

حجت االسالم حسن روحانی، رئیس   جمهوری اسالمی 
ایران، دیروز در جلسه هیئت دولت با اشاره به وقوع 

زلزله در منطقه غرب کشور...

سخنگوی دولت خبر داد:

تصویب پرداخت تسهیالت 
بالعوض به زلزله  زدگان

سخنگوی دولت اعالم کرد: هیئت دولت 659 میلیارد 
تومان برای تسهیالت و 281 میلیارد تومان به عنوان 

کمک بالعوض به زلزله زدگان ...

28 صفــر، ســالروز رحلــت پیامبــر اکــرم)ص( 
ــام  ــی)ع( و ام ــام حســن مجتب و شــهادت ام
رضــا)ع( بــر عمــوم مســلمین جهــان تســلیت 

بــاد!
 در ســال یازدهــم هجــرت رســول اکــرم)ص( 
در آخریــن ســفر حــج )در عرفــه(، در مکــه و در 
غدیــر خــم، در مدینــه پیــش از بیمــاری و پس 
ــا در ضمــن  ســخنرانی  ــاران ی ــع ی از آن در جم
عمومــی، باصراحــت و بــدون هیــچ ابهــام، 
ــرآن  ــه ق ــان ک ــر داد؛ چن ــود خب ــت  خ از رحل
رهــروان رســول خــدا)ص( را آگاه ســاخته 
ــوراک و  ــه خ ــاز ب ــم در نی ــر ه ــه  پیامب ــود ک ب
پوشــاک و ازدواج و ابتــا بــه بیمــاری و پیــری، 
ماننــد دیگــر افــراد بشــر اســت و هماننــد آنــان 

خواهــد مــرد. 
پیامبــر اکــرم)ص( یــک مــاه پیــش از رحلــت 
ــت  ــده و بازگش ــک ش ــراق نزدی ــد: »ف فرمودن
 بــه ســوی خداونــد اســت. نزدیــک اســت 
فراخوانــده شــوم و دعــوت حــق را اجابــت 
ــما  ــان ش ــا در می ــز گران به ــن دو چی ــم. م کن
ــم.  ــدا و عترت ــاب خ ــی روم: کت ــذارم و م می گ
ــه  ــر داد ک ــن خب ــه م ــف و آگاه ب ــد لطی خداون
ایــن دو هرگــز از یکدیگــر جــدا نشــوند تــا  کنــار 
حــوض کوثــر بــر مــن  وارد شــوند. پــس خــوب 
ــد  ــار خواهی ــا آن دو رفت ــه ب ــید چگون بیندیش

کــرد. 
ــگام رمــی  جمــرات  ــوداع هن ایشــان در حجة  ال
فرمودنــد: »مناســک خــود را از مــن  فراگیریــد؛ 
ــم  ــه حــج نیای ــر ب ــد از امســال دیگ شــاید بع

ــگاه نخواهیــد  و هرگــز مــرا دیگــر در ایــن جای
دیــد.«

ــد کــه مــردم  ــر دادن ــه آن حضــرت خب روزی ب
ــد.  ــن  و نگرانن ــما اندوهگی ــرگ ش ــوع م از وق
پیامبــر در حالــی کــه بــه فضل بن عبــاس و 
بــه  بــود،  داده  تکیــه  علی بن ابی طالــب)ع( 
ســوی مســجد رهســپار شــدند و پــس از درود 
و ســپاس پــروردگار فرمودنــد: »بــه مــن خبــر 
داده  انــد شــما از مــرگ  پیامبــر خــود در هــراس 
ــوده  ــری ب ــن، پیامب ــش از م ــا پی ــتید. آی هس
ــه  جــاودان باشــد؟ آگاه باشــید مــن  اســت ک
ــروردگار خــود خواهــم  پیوســت  ــه رحمــت پ ب
و شــما نیــز بــه رحمــت پــروردگار خــود ملحــق 
ــا  ــر)ص( ب ــر پیامب ــد. روزی دیگ ــد ش خواهی
ــه  ــاران خــود ب کمــک علــی)ع( و جمعــی از ی
قبرســتان بقیــع رفتنــد و بــرای مــردگان طلــب 

ــد. ــرزش کردن آم
ــد:   ــد و فرمودن ــی)ع( کردن ــه عل ــپس رو ب  س
زندگــی  و  دنیــا  ابــدی  »کلیــد گنج هــای 
ابــدی در آن، در اختیــار مــن گذاشــته شــده و 
بیــن زندگــی در دنیــا و لقــای خداونــد مخیــر 
ــروردگار و  ــا پ ــات ب ــن ماق ــی م ــده ام؛ ول ش

بهشــت الهــی را ترجیــح داده ام.«
در چنــد روز آخــر از زندگــی رســول اکــرم)ص( 
ــاز  ــام نم ــس از انج ــجد پ ــوار در مس آن بزرگ
ــا  ــش فتنه  ه ــردم! آت ــد: »ای م ــح فرمودن صب
ــای  ــون پاره ه ــا همچ ــده و فتنه  ه ــعله ور ش ش
ــن  ــت. م ــب روی آورده اس ــک ش ــواج تاری ام
ــتم و  ــما هس ــاپیش ش ــتاخیز پیش در روز رس

شــما در حــوض کوثــر بــر مــن وارد می شــوید. 
ــما  ــن از ش ــاره ثقلی ــن درب ــه م ــید ک آگاه باش
می پرســم؛ پــس بنگریــد چگونــه پــس از مــن 
دربــاره آن دو رفتــار می کنیــد؛ زیــرا کــه خــدای 
لطیــف و خبیــر مــرا آگاه ســاخته کــه آن دو از 
ــد.  ــدار کنن ــرا دی ــا م ــوند ت ــدا نمی ش ــم ج ه

آگاه باشــید کــه مــن آن دو را در میــان شــما به 
جــای نهــادم. )کتــاب خــدا و اهــل بیتــم( بــر 
ایشــان پیشــی نگیریــد کــه از هــم پاشــیده و 
پراکنــده خواهیــد شــد و دربــاره آنــان کوتاهــی 

نکنیــد کــه بــه هاکــت می رســید. 
آنــگاه پیامبــر)ص( بــا زحمــت بــه ســوی 
خانه  شــان بــه راه افتادنــد. مــردم بــا چشــمانی 
ــه  ــی را بدرق ــتاده اله ــن فرس ــک آلود آخری اش

می کردنــد. 
در آخریــن روزهــا پیامبــر بــه علــی)ع( وصیــت 
ــر او  ــد و ب ــن کنن ــل و کف ــه او را غس ــد ک کردن

نمــاز بگزارنــد. 
پیامبــر  جــان  بــا  جانــش  علــی)ع( کــه 
آمیختــه بــود، پاســخ دادنــد: »ای رســول خــدا! 
می ترســم طاقــت ایــن کار را نداشــته باشــم.«

ــک  ــود نزدی ــه خ ــی)ع( را ب ــر)ص(، عل پیامب
ــا  ــد ت ــه او دادن ــد. آنــگاه انگشترشــان را ب کردن
در دســت کننــد. ســپس شمشــیر، زره و ســایر 
وســایل جنگــی خــود را خواســتند و همــه 

ــی ســپردند.  ــه عل ــا را ب آن ه
ــدت  ــر)ص( ش ــاری پیامب ــردای آن روز بیم ف
یافــت؛ امــا ایشــان در همــان حــال نیــز 
اطرافیــان خــود را دربــاره حقــوق مــردم و 

توجــه بــه مــردم ســفارش می کردنــد. ســپس 
ــتم را  ــرادر و دوس ــد: »ب ــران فرمودن ــه حاض ب

ــد.« ــا بیای ــه اینج ــد ب بخواهی
ام ســلمه، همســر پیامبــر، گفــت: »علــی 
ــز او  ــر ج ــور پیامب ــرا منظ ــد؛ زی ــد بیای را بگویی

کــس دیگــری نیســت.«
ــه  ــر ب ــد، پیامب ــی)ع( آمدن ــه عل ــی ک هنگام
ایشــان اشــاره کردنــد کــه نزدیــک شــوند. 
آنــگاه علــی)ع( را در آغــوش گرفتنــد و مدتــی 
طوالنــی بــا او راز گفتنــد تــا آنکــه از حــال 
ــن  ــاهده ای ــا مش ــدند. ب ــوش ش ــد و بیه رفتن
و  پیامبــر)ص(، حســن  نواده هــای  وضــع، 
ــود را  ــتند و خ ــدت گریس ــه ش ــین)ع(، ب حس

ــد.  ــدا افکندن ــول خ ــدن رس روی ب
علــی)ع( خواســتند آن دو را از پیامبــر)ص( 
ــد  ــوش آمدن ــه ه ــر)ص( ب ــد. پیامب ــدا کنن ج
ــا  ــی جــان! آن دو را واگــذار ت ــد: »عل و فرمودن
ببویــم و آن هــا نیــز مــرا ببوینــد؛ آن دو از مــن 

ــرم.« ــره گی ــد و مــن از آن هــا به ــره گیرن به
کــه  هنگامــی  پیامبــر)ص(  ســرانجام 
ــه  ــان ب ــود، ج ــی)ع( ب ــان عل ــر دام ــرش ب س

کردنــد. تســلیم  جان آفریــن 
 بیست و هشتم صفر، شهادت

امام حسن مجتبی علیه السالم
ســه  ســال  در  مجتبــی)ع(  امــام حســن 
ــان گشــودند. ایشــان  ــه جه هجــری چشــم ب
ــیدند و دوره  ــت رس ــه خاف ــالگی ب در 37 س
خافتشــان شــش مــاه و ســه روز طــول 

کشــید.
 رابطه امام حسن علیه السالم و 

رسول خدا صلّی هللا علیه و آله و سلّم
امــام حســن علیه الســام بیشــتر از هفــت 
ــی  ــد؛ ول ــی نکردن ــا رســول خــدا زندگ ســال ب
ــت  ــورد عنای ــدت م ــه ش ــدت ب ــن م در همی
ــی و  ــتفاده های علم ــد و اس ــرت بودن آن حض

ــد.  ــی بردن ــی فراوان تربیت
محبــت رســول خــدا بــه امــام حســن بســیار 
ــان  ــی نوه  ش ــرت، گاه ــوده و آن حض ــراوان ب ف
ــوان  ــت رض ــد بیع ــی همانن ــای بزرگ را در کاره
ــرکت  ــم ش ــران ه ــارای نج ــا نص ــه ب و مباهل

می داده انــد. 
رســول خــدا از ایشــان تعریــف و تمجیدهــای 
بــه  بعدهــا  امــام  کــه  کرده انــد  فراوانــی 
بــرای  آن هــا  از  مختلــف،  مناســبت های 
معرفــی شــخصیت الهی شــان ســود جســتند. 

 امام حسن علیه السالم و 
فاطمه زهرا سالم هللا علیها

امــام حســن علیه الســام بــا مــادر خــود، 
فاطمــه اطهــر، رابطــه ای عمیــق و متعالــی 

داشــتند. فاطمــه گاه بــا ایشــان بازی هــای 
کودکانــه می کردنــد و گاه بــا ماطفــت مادرانــه 
ــادات مســتحب تشــویق  ــه عب فرزندشــان را ب
نیــز گــزارش ســخنان  می کردنــد. حســن 
رســول خــدا را پیــش از هــر کــس، از مســجد 
ــادر  ــادت م ــاندند و گاه در عب ــادر می رس ــه م ب
دقــت می کردنــد و از آن درس هــا می گرفتنــد. 
ایــن ارتبــاط صمیمــی در اواخــر عمــر مــادر اوج 
گرفــت؛ تــا آنجــا کــه ایــن دو بــه همــراه هــم و 
بــا تــن و قلبــی آزرده بــه زیــارت قبــر رســول هللا 
و بقیــع می رفتنــد و شــگفت آنکــه ایــن رابطــه 
ــه  ــد؛ ب ــی مان ــز باق ــادر نی ــال م ــس از ارتح پ
ــات  ــس از وف ــه پ ــرت فاطم ــه حض ــوری ک ط
دســت های مجروحشــان را از کفــن بیــرون 
آوردنــد و امــام حســن را در آغــوش کشــیدند. 
امــام حســن نیــز ســال ها بعــد در حضــور 
ــه و مغیرة بن شــعبه،  ــد معاوی دشــمنانی همانن
مصیبــت مضــروب شــدن مــادر را یــادآور 

شــدند. 
امام حسن علیه السالم پس از خالفت 

و پیش از صلح )دوران کوتاه خالفت 
ظاهری( 

دوران کوتــاه چنــد ماهــه خافــت ظاهــری 
ــپری  ــرا س ــام، پرماج ــن علیه الس ــام حس ام
شــد. بافاصلــه پــس از شــهادت حضــرت علی 
علیه الســام، امــام حســن بــه مســجد آمدنــد 
و در ســخنانی شــیوا تلویحــا مــردم را بــه بیعت 

بــا خویــش فراخواندنــد. 
ــاس  ــغ نافذبن عب ــا تبلی پــس از ســخنرانی و ب
ــد.  ــت کردن ــرت بیع ــا آن حض ــه ب ــردم کوف م
امــام نیــز بیعتشــان را بــر ایــن اســاس کــه از 
ایشــان پیــروی کننــد و بــا هرکــس جنگیدنــد، 
ــح  ــد، صل ــح کردن ــس صل ــا هرک ــد و ب بجنگن
کننــد، پذیرفتنــد؛ ســپس بــه تحکیــم پایه های 
ــم،  ــن ملج ــد؛ اب ــش پرداختن ــت خوی حکوم
قاتــل پــدر، را گــردن زدنــد و بیشــتر فرمانــداران 
مناطــق را کــه بــه دســت پدرشــان نصــب شــده 
بودنــد، تثبیــت کردنــد و برخــی را تغییــر دادنــد. 
جاســوس های معاویــه را پیــدا کردنــد و گــردن 
زدنــد و نامــه تنــدی بــه معاویــه نوشــتند و او را 

تهدیــد بــه جنــگ کردنــد. 
ــه  ــه ادام ــرت و معاوی ــان حض ــگاری می نامه ن
ــه  ــزرگ ب ــه لشــکری ب ــا اینکــه معاوی یافــت ت
ــز  ــراق گســیل داشــت و حضــرت نی ســوی ع
ــا او  ــه ب ــرای مقابل ــکری ب ــه لش ــدد تهی درص

ــد.  برآمدن
صلح امام 

مهم تریــن حادثــه در زندگــی امــام حســن 
علیه الســام جریــان صلــح معاویــه بــا آن 

ــت.  ــرت اس حض
نظــر  بــه  ضــروری  حادثــه  ایــن  تحلیــل 
را  صلحشــان  امــام  خــود  زیــرا  می رســد؛ 
حجتــی بــر آینــدگان می داننــد؛ یعنــی بــر 
اســاس عملکــرد حضــرت، وظیفــه انســان 
ــح و  ــان، صل ــا آن زم ــز در شــرایط مشــابه ب نی

مصالحــه اســت. 
بررســی مقدمــات و شــرایط و عللــی کــه 
صلــح را ایجــاب کــرد و دقــت در کیفیــت 
ــه و موشــکافی  ــواد صلحنام ــح و م ــوع صل وق
ــق و  ــاح ح ــرای جن ــح ب ــیرین صل ــج ش نتای
ضربه هــای ســهمگین آن بــر جنــاح باطــل بــه 
خوبــی روشــن می کنــد کــه صلــح آن حضــرت 
ــه  ــه زمین ــود ک ــبزی ب ــاب س ــت انق درحقیق
انقــاب ســرخ حســینی را فراهــم ســاخت 
ــار آن جنبــش  ــه در کن و ایــن نرمــش قهرمانان
ــام  ــی ام ــاب علم ــز انق ــتیزانه، پایه ری ظلم س
باقــر علیه الســام و امــام صــادق علیه الســام 
در عصــر طایــی خــأ انتقــال قــدرت از بنی امیه 
بــه بنی عبــاس شــد و بــه ایــن ترتیــب اســام 
ــود،  ــر ب ــیع جلوه گ ــه در تش ــدی ک ــاب محم ن
نهــال خــود را آبیــاری و بــه درخــت تنومنــدی 

ــل کــرد.  تبدی
امام پس از صلح تا شهادت 

ــول  ــس از قب ــن پ ــام حس ــاش ام ــی ت تمام
ــان را از  ــد مدنظرش ــه فوای ــود ک ــن ب ــح ای صل
صلــح بــه نتیجــه برســانند و بــر این اســاس در 
تمــام ایــن مــدت بــه حفــظ نیروهــای کیفــی و 
خالــص، بازســازی نیروهــای خســته و وازده و 

تفســیر درســت اســام پرداختنــد. 
عملکــرد دشمن شــکن حضــرت پــس از صلــح 
ــر  ــه فک ــه را ب ــه معاوی ــود ک ــد ب ــان قدرتمن چن

شــهادت آن حضــرت انداخــت. 
تــاش موفــق امــام حســن بــرای بــه کرســی 
نشــاندن اهــداف صلــح باعــث شــد کــه معاویه 
طــرح قتــل حضــرت را پیگیــری کنــد تــا بتوانــد 
بــه خواســته دیریــن خــود یعنــی تبدیــل 
خافــت اســامی بــه ســلطنت موروثــی، جامــه 
عمــل بپوشــاند. بــه ایــن ترتیــب ســمی مهلــک 
تهیــه کــرد و آن را توســط همســر آن حضــرت 

ــد.  ــه او خوران ب
ــج،  ــل درد و رن ــی تحم ــس از مدت ــرت پ حض
ــه  ــری ب ــال 50 هج ــر س ــاه صف در روز 28 م

ــتافتند.  ــاء هللا ش لق
ــازه  برادرشــان امــام حســین علیه الســام، جن
ایشــان را پــس از غســل و نمــاز بــرای دفــن بــه 
ــی  ــد؛ ول ــر بردن ســوی مســجد و روضــه پیامب
ــر ممانعــت بنی امیــه در بقیــع  ــر اث ســرانجام ب

بــه خــاک ســپردند.

نگاهی به سیمای پیامبر در مثنوی مولوی

محمـد)ص(
 پیامبـر خوبی ها
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 نگاهی به دیدار حساس 
سپاهان – تراکتورسازی

فرار از بحران
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گرهای   اما  و  ا
اینترنت نامحدود
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 زمانی که َمجاز 
دردسرساز می شود
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بناهای تاریخی کرمانشاه
 تخریب ۵ بنای باستانی 

استان کرمانشاه بر اثر زلزله
|صفحه 7

گهی مناقصه آ
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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آخرین سفارش پیامبر)ص(

تمسکبهقرآنواهلبیت

امام رضا را می شناسیم
تسلیت  را  علی بن موسی الرضا)ع(  امام  شهادت 
می گوییم و مطلب زیر را تقدیم عاشقان راه امامت 

و والیت می کنیم.
با  و  می نشستیم  روزها  این  در  می شد  کاش 
برای  رضوی، سیاهه ای می نوشتیم  مطالعه سلوک 

سپیدرویی دو سال. 
مزرعه ای می دانستیم  مانند  را  این سرایمان  کاش 
می شود  را  جهانی  آن  سرای  آن،  محصوالت  با  که 

آباد کرد. کاش... .
آری، آرزو فراوان است و هر »ای کاش« که از زبان 
برخاسته  دل  از  »که«  هزار  آن،  از  پیش  برمی آید، 
است. البته آرزو نه تنها بر جوانان، بلکه بر پیران هم 
عیب نیست؛ اصا آدمی به امید و آرزو زنده است؛ 
هم  تاش  آرزوهامان  تحقق  برای  »ای کاش«  اما 
بکنیم. وقتی آرزو می کنیم و به هزار زبان از حضرت 
ما  باشد،  ما  سرای  دو  ضامن  می خواهیم که  رضا 
هم تا جایی که می توانیم، ضمانت گرفتاران را انجام 
ضامن  یافتن  برای  مردم  روزها گاه  این  دهیم که 
کارمند، گوگل فامیلی را جست وجو می کنند و کمتر 

می یابند. 
امام رضا)ع( را ضامن آهو، نزد شکارچی می دانند؛ 
نزد مؤسسات  آدم شویم  حاال چه می شود ضامن 
نیستند؛  سخت گیرتر  که  شکارچی  از  خب  مالی؛ 

هستند؟ 
ما امام رضا را به صفت متعالی رأفت می شناسیم و 
»امام رئوف« می خوانیم؛ اما بهره خود ما از مهربانی 

چقدر است؟ 
ابرو،  خط های  نگاه کنیم؛  پیشانی مان  به  آیینه  در 

ضربدری است که بر سند مهربانی می نشیند! 
باشیم؛  مهربان  »باید«  هم  ما  می رود که  یادمان 
وگرنه چه حاصل از 20 بار تکرار رحمت و رحیم در 

نماز واجب و بارها تکرار در گذر روز؟
افتخار  بدان  ما  و  را عالم آل محمد می نامند  امام 
می کنیم؛ اما بهره ما از این »حضرت عالم« چیست؟ 
چند برگ از صحیفه رضوی خوانده و چقدر به کار 

بسته ایم آن خوانده ها را؟ 
خیلی از ما - با هزار تأسف - سواد رضوی مان چیزی 
است در حد صفر! یعنی می دانیم حرم شاه مشهد 
تمام!  و  مأمون  نام  به  قاتلشان هم فردی  و  است 
چقدر  اما  زیارت؛  به گاه  می خوانیم  هم  زیارت نامه 

تأمل می کنیم در واژه ها و مفاهیم بلند آن، بماند! 
البته همین آمدن و زیارت نامه خواندن، حرمت ویژه 
ثبت  را در شمار دوستداران حضرت،  ما  نام  و  دارد 
می کند؛ اما این ادای حق حضرت سلطان نیست. 
حق را با احیای امر امام می شود ادا کرد. با تعریف 
ایشان  زندگی  هندسه  اساس  بر  خویش  رفتار 
نیازمندان  از  با دستگیری  می توان عینیت بخشید، 
این  و رضوی می توان محقق کرد.  علوی  به سبک 
شکرانه نعمت وجود امامی است که بارها خوانده ایم 
و شهادت داده ایم »تسمع کامی و ترد سامی« و 

»ادا حی...« را. خراسان

اصفهان، شهر 
حماسه و ایثار

بیست و پنجم آبان، روز حماسه و 
ایثار اصفهان است؛ روزی که مردم 
اصفـهان 370  و شهیـدپرور  انقالبی 
بر  افتخار  با  را  گلگون کفن  شهید 
دوش کشیدند و با جمعیتی عظیم 
با شهیدان خود  استوار  گام هایی  و 
وداع کرده و در همان روز برای کمک 
به رزمندگان، کاروان بزرگی را راهی 

جبهه ها کردند. 
این شهدا در عملیات پیروزمند محرم 
در رزم با دشمن به شهادت رسیدند 
و با نثار خون خود پایه های حکومت 
صدام و صدامیان را لرزاندند و زمینه 
شکست تمامی دنیا در جنگ با ایران 

فراهم شد. 
این عملیات در منطقه، زمان خاصی 
به وقوع پیوست؛ یعنی هنگامی که 
ایران  به  ظاهر در عملیات رمضان 

به اهداف خود دست نیافت و...

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول
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طی سه روز گذشته با حضور حداکثری مردم برای اهدای خون، نیاز استان اصفهان جهت کمک به زلزله زدگان تأمین شد
 آخرین آمار و اخبار 
کشور از زلزله غرب 

474 کشته

9400 زخمی

خدمات اورژانسی و پزشکی 
اصفهان به زلزله زدگان
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دیوار ظالمانه تحریم

موکب داران اربعین به 
یاری زلزله زدگان شتافتند
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وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار 
بیانیه ای رسما از گروه هایی که قصد کمک 

به زلزله زدگان ایران را دارند، خواسته 
تحریم های آمریکا را در نظر بگیرند. 
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وزیر کشور:
 7 شهرستان 

و 1900 روستای کرمانشاه 
از زلزله آسیب دیده  است
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سالروز حماسه و ایثار 
 مردم اصفهان را

 گرامی می داریم
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روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فارسیا�ن

سالروز رحلت پیامبر اعظم، حضرت محمد مصطفی؟ص؟ و شهادت ائمه معصوم، حضرت امام حسن مجتبی؟ع؟ و حضرت امام رضا؟ع؟ را تسلیت می گوییم



کوتاه از سیاست
 تحریم »کاتسا« به فرصت 

تبدیل می شود
ســردار رمضــان شــریف، ســخنگو و مســئول روابــط 
عمومــی کل ســپاه، گفــت: اصــل قانــون کاتســا کــه علیــه 
ــت  ــن اس ــش ای ــده، هدف ــع ش ــامی وض ــوری اس جمه
کــه فشــار دوچندانــی را بــر ملــت ایــران وارد کنــد و 
ــا نیســت و موضــوع موشــکی  ــا ســپاه مدنظــر آن ه صرف
ــا  ــا ب ــرای آن. قطع ــت ب ــه ای اس ــا بهان ــته ای، صرف و هس
ــر  ــم و تدابی ــراغ داری ــور س ــئوالن کش ــه از مس اراده ای ک
ــم  ــی تحری ــل اله ــه فض ــاب، ب ــری انق ــمندانه رهب هوش

ــود. ــل می ش ــا تبدی ــرای م ــی ب ــه فرصت ــم ب ــا ه کاتس

بقایی به دادگاه نرفت
ســومین جلســه دادگاه حمیــد بقایــی در شــعبه 1057 
دادگاه کیفــری دو اســتان تهــران بــه ریاســت قاضــی 
حیــدری برگــزار شــد؛ امــا حمیــد بقایــی در جلســه دادگاه 

ــد. ــر نش حاض
ــه ای خطــاب  ــی در نام ــع بقای ــل مداف ــی اســت وکی گفتن
بــه رئیــس دادگاه اعــام کــرده بــود کــه تــا تمــام ایــرادات 
کیفرخواســت موکلــش رفــع نشــود، بقایــی در دادگاه 

حاضــر نمی شــود.

ایرادات شورای نگهبان به طرح 
تقویت بسیج رفع شد

ــورای  ــرادات ش ــامی ای ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
ــع  ــتضعفین را رف ــیج مس ــت بس ــرح تقوی ــه ط ــان ب نگهب
کردنــد و مقــرر شــد اقدامــات بســیج در چارچــوب تدابیــر 
ــی انجــام  ــت مل ــی امنی ــات شــورای عال ــری و مصوب رهب

شــود. 
ایــن طــرح در خردادمــاه ســال ۹5 بــه تصویــب مجلــس 
ــراد اعــام کــرد  ــان طــی دو ای ــود و شــورای نگهب رســیده ب
کلیــه بندهــای مــاده 1 ایــن طــرح، بایــد در چارچــوب تدابیر 
ــی  ــت های کل ــوا، سیاس ــم کل ق ــام معظ ــی مق فرمانده
ــورت  ــی ص ــت مل ــی امنی ــورای عال ــات ش ــام و مصوب نظ
پذیــرد؛ واال مغایــر اصــول 110 و 17۶ قانــون اساســی اســت.

احتمال انصراف توتال
رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس عنــوان کــرد کــه وزیــر 
ــال و  ــرارداد توت ــاره ق ــی درب ــه توضیحات ــرای ارائ ــت ب نف
ــدان گازی  ــعه می ــرکت از توس ــن ش ــراف ای ــال انص احتم

ــود.  ــر می ش ــیون حاض ــی در کمیس ــارس جنوب پ
ــل  ــر عام ــه مدی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــنوند ب ــدون حس فری
شــرکت توتــال از احتمــال بازنگــری در قــرارداد توتــال بــا 
ایــران بــه دالیــل حقوقــی و تغییــر رژیــم تحریم هــا خبــر 
داده اســت، اظهــار داشــت: در مصاحبه هــای قبــل و بعــد 
از انعقــاد قــرارداد توتــال بــه وزارت نفــت، هشــدارهای الزم 
داده شــد و تأکیــد داشــتیم کــه در قــرارداد تحریم هــا 
موضــوع فــوری در نظــر گرفتــه نشــود؛ البتــه چنیــن 

ــت. ــی رخ داده اس اتفاق

پاسخ سفیر ایران در سازمان ملل 
به اهانت سعودی ها

قائم مقــام نماینــده دائــم ایــران در ســازمان ملــل متحــد 
ــده گرفتــن  ــاد از نهادهــای حقــوق بشــری در نادی ــا انتق ب
یمنــی،  هــزاران کــودک  علیــه  ســعودی ها  جنایــات 
گفــت: بــودن عربســتان بــه عنــوان شــریکی در مبــارزه بــا 
تروریســم، اســتهزاء تلــخ بشــریت، حقــوق بشــر، عدالــت 

ــح اســت.  و صل
ــعودی  ــتان س ــم عربس ــده دائ ــی، نماین ــدهللا المعلم عب
ــا تکــرار ادعاهــای واهــی، ایــران را ناقــض حقــوق بشــر  ب
دانســت و مدعــی شــد ایــن رفتــار را بــه ســایر کشــورهای 

منطقــه هــم کشــانده اســت.

 دیوار ظالمانه تحریم آمریکا 
حتی در برابر بشردوستی

ــه ای رســما از  ــا انتشــار بیانی ــکا ب ــه داری آمری وزارت خزان
ــران را  ــه زدگان ای ــه زلزل ــک ب ــد کم ــه قص ــی ک گروه های
ــد.  ــکا را در نظــر بگیرن ــای آمری ــد، خواســته تحریم ه دارن
دفتــر کنتــرل دارایی هــای خارجــی وزارت خزانــه داری 
ــه  ــو زلزل آمریــکا در بیانیــه ای اعــام کــرده اســت: »در پرت
ــه  ــی را ک ــی از روش های ــم بعض ــران، مایلی ــز در ای غم انگی
ــض  ــدون نق ــران ب ــردم ای ــه م ــد ب ــا می توانن آمریکایی ه
ــد،  ــا کمک رســانی کنن ــرل دارایی ه ــر کنت ــای دفت تحریم ه

ــم.« مشــخص کنی

نهاوندیان:مشکل 96 درصد 
 سپرده گذاران »فرشتگان« 

حل شده است
 محمــد نهاوندیــان، معــاون اقتصــادی رئیس جمهــوری 
دیــروز در حاشــیه جلســه هیئــت دولــت در جمــع خبرنگاران 
در پاســخ بــه ســوالی دربــاره وضعیــت ســپرده گذاران 
تعاونــی فرشــتگان گفــت: ســپرده گذاران ایــن مؤسســه تــا 
ــت  ــود را دریاف ــپرده های خ ــان س ــون توم ــقف 200 میلی س
کرده انــد کــه بــه ایــن ترتیــب ۹۶ درصــد از مشــکات 

ــت.  ــده اس ــرف ش ــه برط ــن مؤسس ــپرده گذاران ای س
ــون  ــش از 200  میلی ــه بی ــم ک ــپرده گذارانی ه ــزود: س وی اف
تومــان ســپرده گذاری داشــته اند، تــا مبلــغ 200 میلیــون تومــان 
خــود را در ایــن مرحلــه دریافــت می کننــد و بازپرداخــت بقیــه 

ــری اســت. ــز در حــال بررســی و تصمیم گی ســپرده ها نی
ــه مشــکات  ــا اشــاره ب ــور ب ــاون اقتصــادی رئیس جمه مع
مؤسســات وحــدت، البــرز ایرانیــان و افضــل تــوس در 
تصمیم گیــری  داشــت:  اظهــار   ســپرده ها،  بازپرداخــت 
دربــاره ســپرده گذاران ایــن مؤسســات نیــز در جریــان 
ــد.  ــه برس ــه نتیج ــده ب ــه آین ــم در هفت ــت و امیدواری اس

نهاوندیــان بــا تأکیــد بــر اینکــه برخــورد جــدی بــا مســببان 
ایــن شــرایط کــه بــرای مــردم نگرانــی ایجــاد کردنــد، 
در دســتورکار قــرار دارد، تاکیــد کــرد: نبایــد هیچ کــس 
ــال  ــا اهم ــا ب ــد ت ــازه ده ــود اج ــه خ ــران ب ــاد ای در اقتص
قبــال  در  وظایــف  نــدادن  انجــام  و  بی انضباطــی  و 
ــه اعتمــاد عمومــی لطمــه وارد کنــد.  ســرمایه های مــردم، ب
جوســازی های  بعضــی  وجــود  بــا  کــرد:  اضافــه  وی 
ــرار  ــی برق ــتم بانک ــه سیس ــی ب ــاد عموم ــب، اعتم نامناس
اســت و آمارهــا نشــان دهنده افزایــش و رشــد میــزان 
ســپرده گذاری در سیســتم بانکــی کشــور اســت؛ حتــی 
ــدا  ــمگیری پی ــد چش ــم رش ــت ه ــپرده های ثاب ــزان س می

ــت. ــرده اس ک

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

اصفهان، شهر حماسه و ایثار
ــای  ــر پیروزی ه ــادن ب ــت ســرپوش نه ــه جه دشــمن ب
بــزرگ فتح المبیــن )فروردیــن 13۶1( و بیت المقــدس 
)خــرداد 13۶1( بــه تبلیغــات جهانــی خــود دامــن 
ــد؛  ــوه ده ــوان جل ــرد نات ــه نب ــران را از ادام ــا ای ــی زد ت م
ــدگان  ــی و همــت و جانفشــانی رزمن ــه لطــف اله ــا ب ام
ــام  ــر تم ــود ب ــی ب ــر باطل ــرم، ُمه ــات مح ــام، عملی اس
فرافکنی هــای صــدام و اربابانــش و ضــرب شــصت 
ــار  ــا ب ــختکوش ت ــدگان س ــوی رزمن ــود از س ــری ب دیگ

ــد. ــود فروببرن ــر در الک خ ــان س ــه جه ــر هم دیگ
عملیــات محــرم از جملــه عملیات هایــی بــود کــه عمــده 
ــود  ــن خ ــود و ای ــان ب ــدان اصفه ــر دوش فرزن ــار آن ب ب
بــرگ طایــی دیگــری از مبــارزات، مقاومــت و ایثارگــری 

ایــن اســتان اســت. 
اصفهانی هــا در ایــن عملیــات بــا لشــکر های امــام 
حســین)ع(، نجــف اشــرف و کربــا کــه بیــش از نیمــی 
ــر  ــپ قم ــد و تی ــی بودن ــی آن اصفهان از کادر و فرمانده
ــن  ــه در آغازی ــی ک ــتند؛ عملیات ــور داش ــم، حض بنی هاش
ــین)ع( در  ــام حس ــکر ام ــور لش ــور عب ــق آن مح دقای
ــان،  ــی جوان ــد؛ ول ــر ش ــه درگی ــان رودخان ــاب طغی الته
ــا و تنهــا بــه دلیــل ادای ِدیــن و انجــام وظیفــه  بی محاب
ــت را  ــوا حرک ــی کل ق ــض از فرمانده ــت مح و در اطاع
بــر ایســتایی ترجیــح دادنــد؛ هرچنــد اقتضــای طبیعــت 
ــه  ــود و رودخان ــم زده ب ــان رق ــرای این ــز دیگــری را ب چی
دویــرج همــه را در کام خــود بلعیــد و ایــن طلیعــه ایثــار 
و حماســه جوانــان اصفهانــی بــود کــه لحظــه ای درنــگ 
ــه پیــش  ــا ســرمنزل مقصــود ب ــات را ت ــد و عملی نکردن

ــد.  بردن
اوج ایــن حماســه در بیســت و پنجــم آبــان ســال 
ــه  ــی ک ــان رخ داد؛ زمان ــهر اصفه ــک در ش ــصت و ی ش
ــی  ــرود رهای ــردم س ــر دوش م ــهید ب ــش از 370 ش بی
را خواندنــد و بــا حضــور همــه مــردم و بــا عظمتــی کــه 

ــدند. ــییع ش ــت، تش ــهدای راه خداس ــاص ش خ
شــهدای  روز،  ایــن  در  اصفهــان  شــهیدپرور  مــردم 
غرورآفریــن  عملیــات  از  را  خودشــان  گلگون کفــن 
ــد و در گلســتان  محــرم، روی دستانشــان تشــییع کردن
شــهدای ایــن شــهر بــه خــاک ســپردند؛ روزی کــه 
مــردان و زنــان و مــادران و فرزنــدان شــهدا خــم بــه ابــرو 
ــر از دیروزشــان، در  ــد و راســت قامت تر و مصمم ت نیاوردن
صــف ثبت نــام و حضــور دوبــاره در جبهــه ایســتادند کــه 

ــد. ــره مان ــن عظمــت خی ــر ای ــان ب چشــم جهانی
ایــن تشــییع باشــکوه، نه تنهــا سســتی و خللــی در 
ــرد  ــان ایجــاد نک ــردم شــهیدپرور اصفه ــن م اراده پوالدی
 بلکــه آنــان بــا عزمــی جزم تــر در دفــاع از اســام 
ــان  ــر شــدند و شــب هم ــت خــود ظاه ــن و مملک و دی
ــای مــردم  ــی کامیون هــای حامــل هدای روز صــف طوالن
اصفهــان بــه جبهه هــا اعــزام شــد و اکنــون ایــن بزرگــی 
ــدگار  ــت و مان ــار ثب ــن دی ــار ای ــه و ایث ــخ حماس در تاری
ــکان  ــا ام ــن را ب ــم ای ــز ه ــری عزی ــت و رهب ــده اس ش
ــان  ــا حضرتش ــر ب ــال های اخی ــا در س ــدار اصفهانی ه دی

گرامــی داشــته اند.
حماســه 25 آبــان، واقعــه ای اســت کــه هــر شــنونده ای 
را بــه پیگیــری و تفحــص در اصــل ماجــرا و علــل ایجــاد 
آن می کشــاند و جویــای پاســخ ایــن پرســش هســتند 
کــه عملیــات محــرم کــی و کجــا انجــام شــد و اصفهــان 
ــار ســنگین چــه واکنشــی نشــان داد و  ــن ب ــر ای در براب
چــه شــد کــه روز 25 آبــان، روز حماســه و ایثــار اصفهــان 

نــام گرفــت؟ 
 امــروز همــگان و از آن جملــه نســل جــوان وظیفــه مهــم 
و اساســی بــر عهــده دارد و همــه مــا بایــد قــدر امنیــت، 
ســامت و شــرایط زندگــی خــود را بیشــتر بدانیــم و برای 
ــن  ــه همی ــم. ب ــاش کنی ــور ت ــی کش ــرفت و آبادان پیش
مناســبت امــام خمینــی)ره( پیامــی خطــاب بــه مــردم 
ــده  ــی از آن آم ــه در بخش ــد ک ــادر فرمودن ــان ص اصفه
اســت: خدمــت عمــوم مــردم مســلمان و رشــید اصفهان 

– دامــت توفیقاتهــم.
ساٌم علیکم ِبما َصبرُتم و نِعَم ُعقبی الّدار

رحمــت خداونــد بــر همــه شــهیدان و رضــوان و مغفــرت 
حــق بــر ارواح مطهرشــان کــه جــوار قــرب او را برگزیدنــد 
ــگاه مخصوصشــان  ــه ســوی جای و ســرفراز و مشــتاق ب
ــر  ــام و درود ب ــتافتند و س ــش ش ــگاه رّب خوی در پیش
شــما پــدران و مــادران، همســران، فرزنــدان و بازمانــدگان 
شــهدا کــه از بهتریــن عزیــزان خــود، در راه بهتریــن هدف 
کــه اســام عزیــز اســت، بزرگوارانــه گذشــته اید و در امــر 
ــت نشــان  ــر و مقاوم ــان صب ــن خــدا آن چن ــاع از دی دف
داده ایــد کــه رشــادت و اســتقامت یــاران ســید شــهیدان، 
حضــرت امــام حســین)ع(، را در خاطــر جهانیــان تجدید 

کردیــد.
ــا  ــای دنی ــما در کج ــد: ... ش ــی فرمودن ــز در بیانات و نی
می توانیــد جایــی را مثــل اســتان اصفهــان پیــدا کنیــد؟ 
همیــن چنــد روز پیــش، فقــط در شــهر اصفهــان حــدود 
ــک  ــع ذال ــد. م ــییع کردن ــر را تش ــاد نف ــیصد و هفت س
بــه  همچنــان  داغدیده هــا  و  شــهیدداده ها  همیــن 

ــد.  ــه می دهن ــام ادام ــه اس ــود ب ــت خ خدم
ــش  ــاره نق ــه ای درب ــت هللا خامن ــرت آی ــن حض همچنی
مــردم اصفهــان  در دفــاع مقــدس و انقــاب و حماســه  
ــا  ــدار ب ــال 138۹ در دی ــان س ــان در 25 آب ــردم اصفه م
خانواده هــای شــهدای عملیــات محــرم فرمودنــد: مــردم 
اصفهــان در یــک روز، ســیصد و هفتــاد شــهید را تشــییع 
کردنــد و خــم بــه ابــرو نیاوردنــد. بمانــد کــه همــان روز 
اعــزام بــه جبهــه داشــتند، پشــتیبانی داشــتند و حرکــت 
کردنــد؛ ایــن خیلــی مهــم اســت؛ همان طــور کــه 
ــت  ــن حرک ــام از ای ــی(، ام ــت هللا طباطبای ــد )آی فرمودن
اصفهــان تجلیــل کردنــد؛ در آبــان ســال 13۶1 کــه در یــک 
ــان تشــییع شــد،  ــاد شــهید در اصفه روز ســیصد و هفت
تعــداد شــهدای اصفهــان در همــان مــاه بیــش از هــزار 

نفــر اســت. 
امــروز بــار دیگــر اســتکبار چنــگ و دنــدان نشــان 
ــر از صــدام  می دهــد و پادشــاهی را کــه بســیار ضعیف ت
اســت، در صــف مقــدم مقابــل ایــران قــرار داده اســت؛ 

ــال باطــل!  ــا زهــی خی ام
ایــن ملــت و جوانانــش همــان ملــت و بــا تجربــه یــک 
ــان  ــر خودش ــاز فک ــات دست س ــاله و امکان ــگ 8س جن
ــمنان  ــه دش ــی را ب ــد درس بزرگ ــه می توانن ــتند ک هس

ــد، اگــر الزم شــود. بدهن

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

ــس    ــی، رئی ــن روحان ــام حس حجت االس
جمهــوری اســامی ایــران، دیــروز در جلســه 
ــه  ــوع زلزل ــه وق ــا اشــاره ب ــت ب ــت دول هیئ
در منطقــه غــرب کشــور و کرمانشــاه گفــت: 
ــی  ــدرت و بزرگ ــا ق ــه ب ــدیدی ک ــه ش زلزل
وقــوع  بــه  کرمانشــاه  در  ریشــتر   7.3
پیوســته کمتــر ســابقه داشــته اســت. وقوع 
چنیــن زلزلــه ای در هــر کشــوری خطرنــاک 
ــراه دارد  ــه هم ــادی ب ــوده و مشــکات زی ب
ــارات  ــه خس ــن زلزل ــز ای ــورمان نی و در کش
ــراه  ــه هم ــتاها ب ــژه در روس ــادی، به وی زی

ــت.  ــته اس داش
ــه و  ــی از زلزل ــرات ناش ــا خط ــه ب وی مقابل
ــی  پیشــگیری از آن هــا را وظیفــه ای همگان
توصیــف کــرد و گفــت: اینکــه خانــه ســاخته 
خــود مــردم در منطقه ســرپل ذهاب ســالم 

مانــده و در مقابــل یــک ســاختمان دولتــی 
ــاد در  ــوع فس ــان دهنده وق ــه، نش فروریخت
ایــن زمینــه بــوده و مشــخص اســت کــه در 
ــاد  ــاز، فس ــکاری ساخت وس ــش پیمان بخ

وجــود داشــته اســت.
ــدردی و  ــی از هم ــا قدردان ــور ب رئیس جمه
ــه  ــران ب ــت ای ــوش مل ــای خودج کمک ه
هموطنــان زلزلــه زده خــود گفــت: در چنیــن 
ــه  ــه روحی ــت ک ــم اس ــیار مه ــی بس مواقع
بــرادری و اخــوت و عشــق بــه وطــن و 
ــان ســازیم  ــش نمای ــش از پی اســام را بی
ــان،  ــور، قهرم ــردم غی ــتا م ــن راس و در ای
کرمانشــاه  اســتان  پهلــوان  و  شــجاع 

ــد. ــگام بودن پیش
ــا  ــا تشــکر از تاش ه ــن ب ــی همچنی  روحان
دســتگاه های  همــه  فداکاری هــای  و 
ــه امــداد و  ــه صحن دولتــی و نظامــی کــه ب
کمک رســانی وارد شــدند، گفــت: در جریــان 

بازدیــد از مناطــق زلزلــه زده صحنه هایــی 
ــیار  ــه بس ــدم ک ــداکاری را دی ــار و ف از ایث
در  نمونــه  یــک  در  بــود؛  دلگرم کننــده 
ــد روز  ــی در چن بیمارســتان آیــت هللا طالقان
گذشــته حــدود 300 عمــل جراحــی انجــام 
شــده و از چهــره پزشــکان و پرســتاران 
کامــا مشــخص بــود کــه شــبانه روز و 
بــدون اســتراحت مشــغول امدادرســانی 

ــت. ــمند اس ــیار ارزش ــن بس ــد و ای بودن
روحانــی بــا اشــاره بــه نیــاز حــدود 30 هــزار 
خانــه شــهری و روســتایی مناطــق زلزلــه زده 
کرمانشــاه بــرای بازســازی و ترمیــم گفــت: 
ــد؛  ــک کنن ــه کم ــن زمین ــد در ای ــه بای هم
ــی در اســتقرار موقــت  ــا مســئولیت اصل ام
و دائمــی مــردم زلزلــه زده، بــر عهــده بنیــاد 
ــه  ــم ک ــش می کن ــت و خواه ــکن اس مس
ــورت  ــه ص ــن زمین ــوازی در ای ــای م کاره
نگیــرد و هــر کســی کــه قصــد کمــک دارد، 
آن را در اختیــار بنیــاد مســکن قــرار دهــد.
رئیس جمهــور افــزود: در زمینــه کمک هــای 
دیگــر نیــز بهتــر اســت هــال احمــر مرجــع 
باشــد و در حــوزه اطاع رســانی بــا توجــه بــه 
اینکــه در چنیــن مواقعــی اخبــار و شــایعات 
می شــود،  گفتــه  گســترده ای  و  کــذب 

مرجــع اصلــی مــردم بــرای اطــاع از امــور، 
بایــد صداوســیما باشــد. 

رئیس جمهــور همچنیــن بــا قدردانــی از 
بیانــات و تأکیــدات رهبــر معظــم انقــاب در 
زمینــه رســیدگی بــه آســیب دیدگان گفــت: 
دولــت بــا تمــام وجــود تأکیــدات ایشــان را 

مــورد توجــه قــرار خواهــد داد.

روحانــی در بخــش دیگــری از ســخنان 
خــود بــه شــرایط حســاس منطقــه و لــزوم 
هوشــیاری در چنیــن شــرایطی اشــاره کــرد 
و گفــت: امــروز شــرایط منطقــه از هــر زمــان 
دیگــری حســاس تر شــده و ضــرورت دارد 

در مقابــل آن هوشــیار باشــیم. 
رئیس جمهــور بــا بیــان اینکــه پیــش از 
ایــن عــده ای در منطقــه چنیــن تصــور 
قدرت هــای  حضــور  بــا  می کردنــد کــه 
مســتقر  منطقــه  در  امنیــت  بــزرگ، 
انگلیــس  بــه  بعضــی  لــذا  و  می شــود 
و آمریــکا و قدرت هــای خارجــی تکیــه 
ــه  ــروز هم ــار داشــت: ام ــد، اظه ــرده بودن ک
بــه طــور کامــل مشــاهده کردنــد کــه حضــور 
قدرت هــای خارجــی هیــچ فایــده ای بــرای 

منطقــه نداشــته اســت.
ــت آن را  ــده و تقوی ــه آین ــد ب ــی امی روحان
ــد  ــر امی ــرار داد و گفــت:  اگ ــد ق مــورد تأکی
ــا  ــود، حتم ــف ش ــی تضعی ــاد عموم و اعتم
ــن  ــام، دی ــورد؛ اس ــم خ ــت خواهی شکس

ــد اســت.  امی
ــح کــرد: کســی منکــر  ــور تصری رئیس جمه
ــف  ــای مختل ــکات در حوزه ه ــود مش وج
نیســت؛ امــا در عیــن حــال بایــد بــه آینــده 
بهتــر و کشــور آبادتــر امیــد داشــته باشــیم؛ 
و حفــظ  ملــی  قــدرت  ایــن مســیر  در 
ــاز  ــد چاره س ــی می توان ــدت و یکپارچگ وح
ــه  ــکات ب ــرایط و مش ــا را از ش ــد و م باش

ــور دهــد. ســامت عب

روحانی در جلسه هیئت دولت:

مقابله با خطرات ناشی از زلزله 
وظیفه ای همگانی است

ادامه از صفحه اول

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، رهبــر معظــم 
در  سه شنبه شــب  اســامی،  انقــاب 
جلســه ای بــا حضــور رؤســای قــوای 
مســئوالن  از  چنــد  تنــی  و  ســه گانه 
کشــور بــا ابــراز تأســف عمیــق از حادثــه 
بســیار تلــخ زلزلــه کرمانشــاه و بــا تقدیــر 
از حضــور مســئوالن در مناطــق زلزلــه زده 
ــد:  ــد کردن ــردم تأکی ــا م ــدردی ب و هم
ایــن همدردی هــا بایــد در عرصــه عمــل 
و کمــک بــه مــردم بــا قــوت ادامــه پیــدا 
کنــد تــا از مشــکات و رنــج مــردم 

ــد.  بکاه
ــاره  ــا اش ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی حض

ــردم کرمانشــاه در  ــدار شــدن م ــه داغ ب
ایــن حادثــه گفتنــد: مــا در ایــن غــم بــا 
ــتان  ــر اس ــان دلی ــردم دالور و مرزبان م

کرمانشاه شریک هستیم. 
رهبــر معظــم انقــاب اســامی افزودنــد: 
و  تلــخ  عزیــزان  فقــدان  و  مصیبــت 
ســخت اســت؛ امــا امیدواریــم خداونــد 
ــر  ــود را ب ــش خ ــکینه و آرام ــال س متع
ــازل و  ــدار ن ــای داغ ــای خانواده ه دل ه
ــت  ــف و رحم ــه لط ــان را ب ــمان آن چش

ــد.  خــود روشــن کن
ــت و  ایشــان جــاری  شــدن خــون محب
ــاری در رگ هــای جامعــه اســامی  همی

حــوادث  این گونــه  تأثیــرات  از  را 
دانســتند و گفتنــد: ایــن حــوادث همــه 
ــاری  ــای همی ــور در صحنه ه ــه حض را ب
ــن  ــر ای ــم در اث ــد و امیدواری وارد می کن
محبــت و بــرادری، بــرکات الهــی شــامل 
حــال مــردم دالورِ ســرزمین پهلوان پــرور 
ایــران  ملــت  همــه  و   کرمانشــاه 

شود.
ــه  ــه ای حادث ــت هللا خامنـ ــرت آی حضـ
تلــخ اخیــر را آزمایشــی الهــی و میدانــی 
برای ادای وظیفه مســـئوالن برشـــمردند 
و افزودنــد: در ایــن چنــد روز مســئوالن 
از جملــه رئیـس جمـــهور محتــرم بــا 

ــا  حضــور در میــان مــردم مصیبــت زده ب
آنــان همــدردی کردنــد و امیدواریــم این 
ــک  ــل و کم ــه عم ــا در عرص همدردی ه
بــه مــردم نیــز بــا قــوت ادامــه یابــد و از 
مشــکات و درد و رنــج مــردم بــا توجــه 
بــه هــوای ســرد و در پیش بــودن فصــل 

دشوار سرما بکاهد. 
ــی  ــای روحــانـ ــه، آقـ ــن جلسـ در ایـ
بــه  اشــاره  بــا  نیــز  رئیس جمهــور، 
تــاش همــه دســتگاه ها در عملیــات 
ــال  ــه ح ــیدگی ب ــات و رس ــداد و نج ام
مجروحــان و بازمانــدگان حادثــه گفــت: 
ــرای مــا یــک امتحــان و  ایــن حادثــه ب
آزمایــش اســت و از همــه دســتگاه هایی 
ــه  ــد از جمل ــرده و می کنن ــاش ک ــه ت ک
نیروهــای مســلح کــه بســیار خــوب وارد 

ــم. ــکر می کن ــدند، تش ــل ش عم

رهبر معظم انقالب:

همدردی مسئوالن با زلزله زدگان با قوت ادامه یابد

سیاسـت2

،،
 در چنین مواقعی بسیار مهم است 
کــه روحیــه بــرادری و اخــوت و عشــق 
ــه وطــن و اســام را بیــش از پیــش  ب

نمایان ســازیم
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 حریری تأکید کرد 
به لبنان بازمی گردد

ــا  ــان روز چهارشــنبه ب نخســت وزیر مســتعفی لبن
ارســال پیامــی توئیتــری بــار دیگــر تأکیــد کــرد بــه 

کشــورش )لبنــان( بازخواهــد گشــت. 
وی در پیامــی توئیتــری نوشــت: »مــن می خواهــم 
بــار دیگــر تکــرار و تاکیــد کنــم کامــا خوب هســتم 
و همان گونــه کــه قــول داده بــودم بــه لبنــان عزیــز 
ــن  ــن در ای ــری همچنی ــت.« حری ــم گش بازخواه
پیــام توئیتــری از مــردم لبنــان خواســت آرامــش 
خــود را حفــظ کننــد و افــزود اعضــای خانــواده وی 

همچنــان در عربســتان ســعودی خواهنــد مانــد.

کودتا در زیمبابوه
افســران ارتــش شــبکه دولتــی زیمبابوه، »زبی ســی« 
ــور را  ــان کش ــه و پارلم ــت گرفت )ZBC( را در دس

ــد.  ــره کرده ان محاص
ارتــش در بیانیــه ای کــه از تلویزیــون رســمی 
خواندنــد، وقــوع کودتــای نظامــی را در پــی تســلط 
ــور و  ــن کش ــی ای ــون مل ــو و تلویزی ــر رادی ــر مق ب

ــد. ــب کردن ــان تکذی ــره پارلم محاص
ــا در دســت گرفتــن پایتخــت  ــوه ب  ارتــش زیمباب
ــام  ــاس اع ــر اس ــت؛ ب ــار گرف ــدرت را در اختی ق
منابــع خبــری، »موگابــه«، رئیس جمهــور ۹3 ســاله 

ــار و بازداشــت شــده اســت. ایــن کشــور، برکن

 دست رد مراکش 
به سینه عربستان

ــر  ــی ب ــتان مبن ــته عربس ــول خواس ــش از قب مراک
بلوکه کــردن امــوال شــاهزادگان عربســتانی کــه 
اخیــرا بــه اتهام فســاد بازداشــت شــدند، ســر بــاز زد. 
امتنــاع مراکــش از بــرآوردن خواســته عربســتان 
ــوال شــاهزادگان بازداشت شــده،  ــردن ام ــرای بلوکه ک ب
ــی  ــدام مبتن ــن اق ــد ای ــه بای ــل اســت ک ــن دلی ــه ای ب
ــت  ــی اس ــن موضع ــد و ای ــی باش ــکام قضای ــر اح ب
ــاب های  ــاره حس ــز درب ــس نی ــنگتن و پاری ــه واش ک
شــخصی ایــن شــاهزادگان در بانک هایشــان از آن 

حمایــت می کننــد.

 کره شمالی ترامپ را 
به مرگ محکوم کرد

روزنامــه دولتــی »رودونــگ ســینمون« کــره 
شــمالی در واکنــش بــه توهیــن دونالــد ترامــپ، 
رئیس جمهــور آمریــکا، علیــه »کیــم جونــگ 
اون«، رهبــر کــره شــمالی، اعــام کرد او مســتحق 
اعــدام اســت و موضــوع لغــو بازدیــدش از منطقــه 
مــرزی میــان کــره شــمالی و جنوبــی، فقــط 
ــژه  ــت؛ به وی ــپ اس ــی ترام ــرس و بزدل ــانه ت نش
ــی،  ــره جنوب ــه ک ــپ ب ــته ترام ــه گذش ــفر هفت س
ــم  ــکا، کی ــور آمری ــان آن رئیس جمه ــه در جری ک
جونــگ اون را »دیکتاتــور بی رحــم« لقــب داد.

الوروف: ادعاهای اسپانیا و انگلیس 
»توهم« است

ــه  ــرد ک ــح ک ــیه تصری ــه روس ــور خارج ــر ام وزی
ــاره  ــس درب ــپانیا و انگلی ــات اس ــای مقام ادعاه
ــن کشــورها،  ــی ای ــور داخل ــه مســکو در ام مداخل

ــت.  ــم« اس »توه
ــن  ــه ای ــا ب ــت: م ــوص گف ــن خص الوروف در ای
ــه برخــی از شــرکای  ــم ک ــادت کرده ای حقیقــت ع
متهم کــردن  جــز  کاری  هیــچ  مــا،  غربــی 
امــور  در  مداخلــه  بــه  روســی  رســانه های 
ــه  ــا ب ــراردادن آن ه ــر و خطــاب ق کشــورهای دیگ

عنــوان مأمــوران خارجــی ندارنــد.

بین الملل

ــور،  ــر کش ــی، وزی ــی  فضل ــا رحمان عبدالرض
ــورای  ــس ش ــروز مجل ــی دی ــه علن در جلس
آخریــن  از  گزارشــی  ارائــه  بــا  اســامی 
وضعیــت مناطــق زلزلــه زده اســتان کرمانشــاه 
یکشنبه شــب  زمین لــرزه  داشــت:  اظهــار 
معــادل 7.3 ریشــتر و در عمــق 11 کیلومتــری 
زمیــن اتفــاق افتــاده و از زمــان وقــوع 
ــور  ــران کش ــت بح ــتاد مدیری ــه آن، س اولی
تشــکیل جلســه داد و تــا صبــح، تمــام 
ــات  ــرای بســیج امکان هماهنگی هــای الزم ب

ــت. ــورت گرف ص
ایــن  جان باختــگان  آمــار  کشــور  وزیــر 
زمین لــرزه را تاکنــون ۴32 نفــر و آمــار 
مجروحــان را حــدود 7800 نفــر اعــام کــرد 
ــتان  ــیب در شهرس ــترین آس ــت: بیش و گف

ــت.  ــوده اس ــاب ب ــرپل ذه س
در  خاطرنشــان کــرد:  فضلــی  رحمانــی  
ــاب  ــل الته ــه دلی ــه ب ــه حادث ــاعات اولی س
مــردم و قطعــی آب، بــرق و گاز، رونــد 
توزیــع امکانــات مناســب نبــوده اســت. وی 

افــزود: در ایــن حادثــه 7 شهرســتان و حــدود 
1۹00 روســتا آســیب دیــده  اســت؛ بــا تقســیم 
کار صورت گرفتــه، امدادرســانی در شــهرها بــه 
ارتــش واگــذار شــد و در روســتاها بــه ســپاه 
ــز در حــوزه  پاســداران و ســایر دســتگاه ها نی

ــده اند. ــور ش ــان مأم ــئولیت خودش مس
ــردای  ــح ف ــه داد: از صب ــور ادام ــر کش وزی
حادثــه تــا آخــر شــب توانســتیم حــدود 80 
درصــد گاز و بــرق مناطــق حادثه دیــده را 
وصــل کنیــم و تــا االن نیــز ایــن میــزان بــه 

۹5 درصــد رســیده اســت.
رحمانــی  فضلــی از تخریــب یــا آســیب 
جــدی 1۹ هــزار خانــه در ایــن حادثــه خبــر 
داد و گفــت: بیــش از 3۶ هــزار تختــه چــادر 
توســط هــال  احمــر توزیــع شــده و ســپاه و 
ــد  ــن رابطــه کمــک کرده ان ــز در ای ــش نی ارت
ــده  ــل ش ــبی حاص ــاز نس ــک امتی و االن ی

اســت.
ــی  ــی و انتظام ــت امنیت ــاره وضعی وی درب
کــرد:  تأکیــد  نیــز  حادثه دیــده  منطقــه 

ــم و  ــکلی نداری ــچ مش ــه هی ــن زمین در ای
گــزارش خاصــی هــم از ســرقت نبــوده 
امکانــات  مســیرها  بعضــی  در  فقــط  و 
در  آنچــه  توزیــع کرده انــد؛  و  را متوقــف 
رســانه ها تحــت عنــوان »راهزنــی« مطــرح 
شــده، اصــا صحــت نــدارد و در شــأن مردم 
ــت. ــه نیس ــهیدپرور آن منطق ــریف و ش ش
توجــه  بــا  داد:  ادامــه  رحمانــی فضلــی 
ــد  ــت، بای ــیر اس ــه سردس ــه منطق ــه اینک ب

ســریع تر ایــن اســکان صــورت گیــرد. 
وی اظهــار داشــت: در جلســه بــا رئیس جمهور 
ــی  ــت اســکان تصمیمات ــا اولوی ــرر شــد ب مق
گرفتــه شــود. مســئولیت اســکان بــه وزارت 

مســکن ســپرده شــد.

رحمانی فضلی در صحن مجلس: 

7 شهرستان و 1900 روستای استان کرمانشاه از زلزله آسیب دیده  است

ــارد دالر  ــون ۶0 میلی ــکا تاکن ــت: آمری ــه گف ــور خارج ــر ام وزی
حکــم علیــه ایــران صــادر کــرده و ایــران هــم بــه همیــن میــزان 

حکــم علیــه ایــاالت متحــده صــادر کــرده اســت.
بــه گــزارش ایســنا، محمدجــواد ظریــف کــه بــرای پاســخگویی 
بــه ســوال محبی نیــا، نماینــده میانــدوآب، دربــاره اعــام 
ــی  ــم بین الملل ــان در محاک ــت خواســته مدعی ــن وضعی آخری
ــران در جلســه علنــی صبــح دیــروز مجلــس حضــور  علیــه ای
ــه  ــران علی ــکا و ای ــات آمری ــرد: اقدام ــار ک ــود، اظه ــه ب یافت
یکدیگــر دو دســته اســت؛ یکــی اقداماتــی کــه بــه دنبــال توافق 
الجزایــر در دیــوان دعــاوی ایــران و آمریــکا مطــرح می شــود و 
دیگــری اقداماتــی کــه در محاکــم آمریکایــی علیــه جمهــوری 

ــود. ــام می ش ــامی انج اس
ــکا  ــران و آمری ــوان دعــاوی ای ــی کــه در دی وی افــزود: اقدامات
ــد از ســوی  ــت بای ــت وق ــه دول ــق مصوب انجــام می شــود، طب
دفتــر خدمــات حقوقــی ریاســت جمهوری کــه در حــال حاضــر 
مرکــز امــور حقوقــی بین المللــی ریاســت جمهوری اســت 
ــک کار  ــاوی کم ــن دع ــه در ای ــود و وزارت خارج ــری ش پیگی
ــاوی  ــن دع ــوم ای ــدارد. عم ــتقیم ن ــئولیت مس ــت و مس اس
ــارج از دادگاه  ــه خ ــی ک ــن دعوای ــده و آخری ــل ش ــل و فص ح
ــورای  ــه و ش ــده و وزارت خارج ــل ش ــل و فص ــره ح ــا مذاک ب
ــک  ــت ی ــه پرداخ ــد، ب ــال کردن ــی آن را دنب ــت مل ــی امنی عال

میلیــارد و 700 میلیــون دالر منجــر شــد و مربــوط بــه صنــدوق 
فروش هــای تســلیحاتی بــود.

ظریــف ادامــه داد: دربــاره دعــاوی دادگاه هــای آمریکایــی 
ــی کــه در دهــه 70 میــادی در  ــه موجــب قانون ــران ب علیــه ای
مجلــس نماینــدگان ایــن کشــور تصویــب شــد، آن هــا امــکان 
طــرح ادعــای شــهروندان آمریکایــی علیــه کشــورهایی را کــه 
در فهرســت بــه  اصطــاح تروریســم آمریــکا قــرار دارنــد، فراهــم 
کردنــد؛ همچنیــن بــه دنبــال قانونی کــه در دهه 70 شمســی در 
مجالــس ایــاالت متحــده تصویــب شــد، شــهروندان آمریکایی 
امــکان یافتنــد علیــه جمهــوری اســامی اقامــه دعــوا کننــد کــه 
ــوری  ــوال جمه ــر اســاس آن، شــاهد بلوکه شــدن بعضــی ام ب

ــم. اســامی و جلوگیــری از نقــل و انتقــال آن هــا بوده ای
ــون ۶0  ــرد: تاکن ــان ک ــه خاطرنش ــه در ادام ــور خارج ــر ام وزی
میلیــارد دالر در آمریــکا علیــه ایــران حکــم صــادر شــده و مبلــغ 
مشــابهی هــم در ایــران علیــه آمریــکا حکــم صادر شــده اســت؛ 
البتــه هنــوز مبلغــی وصــول نشــده اســت؛ ضمــن اینکــه ایــران 
ــه  ــکا اقام ــه آمری ــی دادگســتری علی ــوان بین الملل هــم در دی
ــا مســئولیت دفتــر امــور حقوقــی  دعــوا کــرده اســت. ایــران ب
بین المللــی ریاســت  جمهــوری بــا حمایــت وزارت خارجــه 
دعوایــی را در دیــوان بین المللــی دادگســتری مطــرح کــرد کــه 

در مرحلــه تبــادل الیحــه بــرای بررســی صاحیــت اســت. 

رئیــس دفتــر رئیس جمهــور، توافــق میــان دولــت و 
ــرد.  ــت رد ک ــاختار دول ــر س ــرای تغیی ــس را ب مجل

محمــود واعظــی دیــروز در حاشــیه جلســه هیئــت دولــت 
در جمــع خبرنــگاران در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا 
ــر ســاختار  ــرای تغیی ــس ب ــت و مجل ــان دول ــی می توافق
ــان  ــه می ــوع ک ــن موض ــت: ای ــده، گف ــام ش ــت انج دول
ــه  ــی صــورت گرفت ــس بحث ــور و رئیــس مجل رئیس جمه
ــه  ــی صــورت نگرفت ــوده و توافق ــی ب ــری طبیع باشــد، ام
اســت؛ زیــرا ایــن موضــوع بــه تمامــی نماینــدگان مجلــس 
ــس  ــد؛ پ ــر کنن ــاره آن اظهارنظ ــد درب ــه بای ــردد ک بازمی گ
ــا  در اینجــا توافــق میــان رؤســای مجلــس و دولــت معن
نــدارد؛ بلکــه بــا هــم تفاهــم می کننــد کــه کارهــا چگونــه 
ــس  ــا مجل ــه ب ــن زمین ــم در ای ــرا تصمی ــش رود؛ زی پی

اســت. 
ــی  ــه گزارش های ــاره ارائ ــی درب ــه پرسش ــخ ب وی در پاس
بــه  ضــروری  مــواد  توزیــع  در  نابســامانی  دربــاره 
زلزلــه زدگان غــرب کشــور و صحــت آن، گفــت: ســتاد 
ــه  ــر روز جلس ــامانی ها ه ــتن از نابس ــرای کاس ــران ب بح
ــه  ــد ک ــت کردن ــم موافق ــی ه ــای روحان ــذارد و آق می گ
وزیــر کشــور بــه جــای آمــدن بــه جلســات هیئــت دولــت، 

ــد. ــکیل دهن ــران را تش ــتاد بح ــات س جلس

ــرد: ســعد  ــام ک ــان، اع ــور لبن ــون، رئیس جمه میشــل ع
الحریــری در عربســتان بازداشــت شــده و لبنــان ایــن را 

ــد.  ــودش می دان ــه خ ــه« علی ــی خصمان »اقدام
بــر اســاس گــزارش شــبکه »المیادیــن«، عــون در شــورای 
ــری  ــاره الحری ــان گفــت: آنچــه درب ــی رســانه های لبن مل
انجــام شــده، نقــض آشــکار حقــوق بشــر اســت. بیــروت 
ــرای آزادی او وجــود  هــر آنچــه در راســتای درخواســت ب
داشــته باشــد، انجــام خواهــد داد و بــا کشــورهای عربــی 

و غربــی در ایــن رابطــه در تمــاس اســت.  
رئیس جمهــور لبنــان تصریــح کــرد: وحــدت ملــی، دروازه 
فعلــی بــرای ثبــات اســت؛ دربــاره وضعیــت مالــی کشــور 

نگرانــی وجــود نــدارد و وضعیــت، بهتــر از خــوب اســت. 
میشــل عــون بــار دیگــر بــه الحریــری پرداخــت و 
پــس  الحریــری  بازنگشــتن  چیــزی  هیــچ  گفــت: 
از 12 روز از اســتعفا را توجیــه نمی کنــد؛ مــا او را یــک 
ــه  ــاف توافقنام ــن برخ ــم و ای ــده« می دانی »بازداشت ش

ــت.   ــن اس وی
ــارج  ــه در خ ــتعفایی ک ــاره اس ــوان درب ــزود: نمی ت وی اف
اعــام شــده، تصمیــم گرفــت. الحریــری بایــد بــه لبنــان 
ــا اینکــه از  ــد ی ــم کن ــا اســتعفایش را تقدی ــا ی بازگــردد ت

ایــن اقــدام انصــراف دهــد.

ظریف خبر داد: 
صدور 60 میلیارد دالر، حکم ایران و آمریکا علیه یکدیگر

رد توافق دولت و مجلس 
برای تغییر ساختار دولت

رئیس جمهور لبنان خبر داد:
بازداشت حریری در عربستان



کوتاه اخبار 
ایتالیا،کیویایرانیصادرمیکند

محصــوالت کشــاورزی  ملــی  اتحادیــه  رئیــس 
بابیــان اینکــه اگرقراراســت کیــوی وارد شــود دیگــر 
ــرای  ــی ب ــت: وقت ــود، گف ــام ش ــد انج ــد تولی نبای
صــادرات میــوه کاری انجــام نشــده، چــرا بایــد 

شــود.  امضــا  واردات  توافق نامــه 
ســید رضا نورانــی در گفــت وگــو بــا خبرنــگار مهــر در 
واکنــش بــه مباحــث مطــرح شــده مبنی بــر واردات 
ــران  ــران، اظهارداشــت: ای ــه ای ــد ب ــوی از نیوزیلن کی
ــان اســت،  ــوی درجه ــد کی ــای تولی ــی از قطب ه یک
ــزرگ یــک محصــول  ــده ب وقتــی کشــوری تولیدکنن

ــم باشــد.  ــده آن ه ــد واردکنن اســت نمی توان
 وی اضافــه کــرد: چــون نیوزیلنــد در نیم کــره جنوبــی 
ــران  ــا ای ــوی آن ب ــد کی ــل تولی ــه، فص ــرار گرفت ق
ــاه از ســال  ــه دارد و در شــش م ــاه فاصل شــش م
تولیــد کیــوی نــدارد، آنــان قصــد داشــتند مراوداتــی 
انجــام دهنــد کــه بتواننــد کیــوی ایــران را وارد و بــا 
ــد.  ــادر کنن ــر ص ــورهای دیگ ــه کش ــد ب ــد نیوزلن  برن
رئیــس اتحادیــه ملــی محصــوالت کشــاورزی ایــران 
ادامــه داد: درحــال حاضــر نیــز چندیــن هیئــت 
ــد،  ــوی می خرن ــد، کی ــران آمده ان ــه ای ــی ب ایتالیای
ــادر  ــان ص ــد خودش ــا برن ــد و ب ــا می برن ــه ایتالی ب
می کننــد چــون امســال وضعیــت تولیــد ایــن کشــور 
در بحــث کیــوی مناســب نیســت، ایــن بحــث فقــط 
در مــورد نیوزیلنــد مطــرح نبــوده اســت و شــاید این 
اتفــاق رخ دهــد کــه نیوزیلنــد هــم بیایــد و از ایــران 

کیــوی بخــرد. 
نورانــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود تصریــح 
ــد  ــم و تولی ــرار داری ــد ق ــک تولی ــی در پی ــرد: وقت ک
ــک  ــرار دارد، واردات ی ــی ق ــت بســیار خوب در وضعی

دهــن کجــی اســت.

کشاورزیکرمانشاهدرابهامزلزله
کسیپاسخگونیست

و  مهیــب  زلزلــه  از  روزی  چنــد  حالی کــه   در 
ــی در وزارت  ــذرد، کس ــاه می گ ــابقه کرمانش ــی س ب
جهــاد کشــاورزی پاســخگوی آنچــه بــر ســر بخــش 

کشــاورزی و دامــی ایــن اســتان آمــده، نیســت. 
ــته  ــای گذش ــی روزه ــب، ط ــران جی ــزارش ای ــه گ ب
عــاوه بــر اعــام تلفــات جانــی و مصدومیــت، 
و  خســارات  میــزان  از  متعــددی  آمارهــای 
ــکونی،  ــای مس ــه بخش ه ــده ب ــیب های وارد ش آس
تجــاری، معدنــی و ... ایــن مناطــق منتشــر و بــه روز 
شــد امــا وزارت جهــاد کشــاورزی و مســئوالن آن تــا 
کنــون آمــار دقیقــی از میــزان خســارات وارد شــده به 
بخــش کشــاورزی اســتان کرمانشــاه بــه عنــوان یکی 
ــوالت  ــواع محص ــد ان ــوزه تولی ــر در ح ــق برت از مناط

ــد.  ــه نکرده ان ــی ارائ ــی و دام ــاورزی، باغ کش
ــی  ــوان یک ــه عن ــاه ب ــتان کرمانش ــه اس ــال آنک ح
عنــوان  بــه  گنــدم  تولید کننــدگان  برتریــن  از 
تولیــد  و  اســتراتژیک ترین محصــول کشــاورزی 
کننــده محصــوالت زراعــی، باغــی، دامــی و ... 

بســیاری اســت. 
از وزارت جهــاد کشــاورزی انتظــار مــی رود هــر چــه 
ــه خســارت وارده  ــرآورد اولی ــه ب ســریع تر نســبت ب
 بــه ایــن منطقــه آمارهــا را ارائــه دهــد تــا در صــورت

ــط  تحمیــل خســارت، مســئوالن دســتگاه های ذیرب
بتواننــد بــر این اســاس بــرای جبــران خســارت های 
وارد شــده بــه کشــاورزان کرمانشــاهی دســت بــه کار 

. ند شو

اخبار اقتصادی

وارداتچمدانیموبایلممنوعشد
گوشــی  گمــرک،  بخش نامــه  اســاس  بــر 
خریداری شــده توســط مســافرین ورودی بــه کشــور 
بایــد بــه گمــرک اظهــار شــود و گمــرکات اجرایــی باید 
عــاوه بــر حقــوق گمرکــی دو برابر ســود بازرگانــی را از 

ــد.  ــول کنن ــا وص آن ه
ــام  ــران در بخشــنامه ای اع ــرک ای ــر واردات گم دفت
ــاس  ــر اس ــًا ب ــد صرف ــرکات بای ــی گم ــرد،  تمام ک
مــاده ۱۳۸ آیین نامــه اجرایــی قانــون امــور گمرکــی 
ــای  ــدام و از اعط ــت اق ــای معافی ــه اعط ــبت ب نس
ــر  اســاس وزن کاال به صــورت  معافیــت مســافری ب
ــن  ــری از ای ــد دیگ ــد. در بن ــودداری کنن ــی خ کیلوی
ــامانه  ــه را در س ــن روی ــد ای ــرکات بای ــنامه گم بخش
ــد و در  ــام دهن ــته انج ــد روال گذش ــافری مانن مس
جهــت رفــع ایــرادات در ایــن خصــوص بــا هماهنگــی 
اقــدام  ارتباطــات  و  اطاعــات  فنــاوری  دفتــر 
ــت  ــه ثب ــبت ب ــد نس ــرکات بای ــن گم ــد. همچنی کنن
ــرل  ــه و کنت ــاس گذرنام ــافر براس ــخصات مس مش
ســقف کاالی قابــل ورود و حصــول اطمینــان از عــدم 
اســتفاده قبلــی از معافیــت در طــول ســال، موضــوع 
مــاده ۱۳۸ آیین نامــه اجرایــی قانــون امــور گمرکــی 

ــد.  ــدام کنن ــور اق ــق ســامانه مزب از طری
بــر اســاس بنــد ۶ ایــن بخش نامــه، مســافرینی کــه 
ــد  ــداری کرده ان وارد کشــور می شــوند و گوشــی خری
 بایــد گوشــی تلفــن همــراه خــود را بــه گمــرک 

اظهار کنند. 
گمــرک بــا رعایــت مقــررات مســافری و لحــاظ 
عــدد گوشــی  یــک  غیرتجــاری صرفــًا  شــرایط 
ــر  ــی و ۲ براب ــوق گمرک ــذ حق ــا أخ ــراه ب ــن هم  تلف
ــار  ــب اظه ــه مرات ــوارض متعلق ــی و ع ــود بازرگان س

ذی نفــع را در ســامانه مســافری وارد کننــد.

افزایش۶۰هزارتومانیقیمت
سکهدریکهفته

بــازار ســکه در یــک هفتــه اخیــر بــا شــیب تنــدی در 
ــت  ــه قیم ــت، به طوری ک ــرار گرف مســیر افزایشــی ق
ســکه تمــام در ایــن مــدت بیــش از ۶۰ هــزار تومــان 

افزایــش یافــت. 
بــه گــزارش ایســنا، بــازار ســکه در یــک هفتــه اخیــر 
بی ســابقه ترین دوره زمانــی خــود را در ســال جــاری 
پشــت ســر گذاشــت و نــرخ ســکه بــا شــیب تنــدی 
در مســیر افزایشــی قــرار گرفتــه اســت. بازار ســکه در 
ســال جــاری در چنــد مقطــع دســت خوش تغییــر و 
تحوالتــی شــد کــه ایــن تغییــرات بیشــتر تحــت تأثیر 

افزایــش نــرخ ارز  بــوده اســت. 
ــرز  ــرخ دالر از م ــه ن ــی ک ــاه زمان ــر م ــط مه در اواس
ــه  ــام ب ــکه تم ــت س ــرد، قیم ــور ک ــان عب ۴۰۰۰ توم
ــک  ــدود ی ــید. ح ــان رس ــزار توم ــون و ۳۰۰ ه ۱ میلی
ــود  ــراه ب ــبی هم ــات نس ــا نوس ــکه ب ــر س ــاه اخی م
 تــا اینکــه از هفتــه گذشــته شــیب افزایشــی آن

 تنــد شــد. نــرخ ســکه تمــام در اواســط هفتــه 
بــود  تومــان  هــزار   ۳۳۹ و  میلیــون   ۱ گذشــته 
ــد.  ــرو ش ــودی روب ــد صع ــا رون ــس از آن ب ــا پ  ام
 روز پنجشــنبه )۱۸ آبــان مــاه( ســکه تمــام بــه

۱ میلیــون و ۳۵۸ هــزار تومــان رســید و یکشــنبه )۲۱ 
ــوع ســکه  ــن ن ــد ای ــن رون ــه ای ــا ادام ــاه( ب ــان م  آب

۱ میلیون و ۳۷۳ هزار تومان عرضه شد. 
ــا  حرکــت صعــودی ســکه هم چنــان ادامــه یافــت ت
ــون  ــه ۱ میلی ــان - ب اینکــه در روز- سه شــنبه ۲۳ آب
و ۴۰۰ هــزار تومــان رســید تــا رکــورد قیمــت حداقــل 
ــکه  ــرخ س ــی ن ــکند. بررس ــته را بش ــال گذش دو س
ــه ســکه  ــد ک ــه گذشــته نشــان می ده ــک هفت در ی
ــت  ــش قیم ــان افزای ــزار توم ــش از ۶۰ ه ــام، بی تم

پیــدا کــرده اســت.

ــات  ــر ارتباط ــان ۱۳۹۶ وزی ــح روز ۲۳ آب صب
ــن  ــی از مهم تری ــه یک ــات ب ــاوری اطاع و فن
ایــن  تصــدی  از  قبــل  خــود  وعده هــای 
از  یکــی  بتوانــد  تــا  عمــل کــرد  ســمت 
ــهروندان در  ــته های ش ــن خواس ملموس تری
حــوزه اینترنــت را بــرآورده کنــد.  امــری کــه 
ــم  ــی ه ــا و اگرهای ــا حاشــیه ها و ام ــه ب البت
ــت  ــنا، اینترن ــزارش ایس ــه گ ــود. ب ــراه ب هم
محمــود  وزارت  دوره  اواخــر  از  حجمــی 
فنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت  در  واعظــی 
یازدهــم مطــرح شــد.   اطاعــات دولــت 
ــا  ــا مخالفت ه ــان اول کار ب ــه از هم ــری ک ام
بــه  شــد  مواجــه  ســنگ اندازی هایی   و 
ــی از  ــد یک ــر چن ــرای آن  ه ــه اج ــوری  ک ط
ــود  ــی ب ــود واعظ ــدی محم ــته های ج خواس
بــه  و کار  نشــد  محقــق  او  وزارت  دوره  در 
ــدی  ــات بع ــر ارتباط ــوان او و وزی ــاون ج مع

ــد. ــول ش مح
محمد جــواد آذری جهرمــی امــا از ابتــدای 
شــروع کارش، تبدیــل طــرح  تعرفــه اینترنت 
ــر ســرعت و  ــی ب ــت مبتن ــه اینترن حجمــی ب
اصطاحــًا غیرحجمــی را از اولویت هــای خــود 
در وزارت ارتباطــات اعــام کــرد. وعــده ای کــه 
ــاه از شــروع  ــد م ــا چن ــا گذشــت تنه حــاال ب

ــه آن عمــل شــد.  دوره وزارت وی ب
اطاعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر 
پیــش  روز  چنــد  دوازدهــم   دولــت 
در  انتشــار مطلبــی  بــا  آبــان ۱۳۹۶(   ۲۱(
تصویــب  از  خــود  اینســتاگرام  صفحــه 
تعرفــه ســرویس های  مــدل غیرحجمــی 
ــدول  ــز ج ــد نی ــر داد و دو روز بع ــت خب ثاب
ــه  ــر روی صفح ــرح را ب ــن ط ــات ای و جزئی
ــه  ــور ک ــرار داد. همان ط ــود ق ــتاگرام خ اینس
ــت در  ــت ثاب ــد ســرویس های اینترن می دانی
ــه ــه صــورت حجمــی ب ــا ب  هیــچ کجــای دنی

ــم  ــود. آن ه ــه نمی ش ــدگان ارائ ــرف کنن مص
ــی  ــه شــهروندان ایران ــه ب ــن قیمــت ک ــا ای  ب
ــب  ــا تصوی ــه می شــود. امــا حــاال و ب فروخت
طــرح ارائــه ســرویس های اینترنــت مبتنــی 
بــر ســرعت، شــرکت های ارائــه دهنــده ایــن 

ســرویس در کشــور بــه ســمت رقابــت بــرای 
ارائــه خدمــات باکیفیت تــر بــرای جلــب 
مشــتریان خــود پیــش خواهنــد رفــت. 
از اساســی ترین  اوصــاف یکــی  ایــن   بــا 
کان تــر طــرح  تحقــق   پیش شــرط های 

شــبکه ملــی اطاعــات در کشــور فراهــم 
تولیــد  شــبکه های  حــاال  اســت.  شــده 
ــد  ــی می توانن ــانه های اینترنت ــوا در رس محت
بســترهای  آمــدن  فراهــم  بابــت  از 
زیرســاختی بــرای رونــق بــازار تولیــدات 
ــوز  ــد هن ــند، هرچن ــن باش ــی مطمئ اینترنت
فضــای  در  کپی رایــت  مســأله  حــل 
مجــازی مبهــم اســت امــا بــه هرحــال 
بــا تصویــب طــرح اینترنــت غیرحجمــی 
توســط وزیــر ارتباطــات فضایــی مناســب 
 بــرای رشــد تولیــدات محتوایــی داخلــی

 فراهم شده است.
اینترنتغیرحجمی

 طــرح غیرحجمــی تعرفــه ســرویس های 
اواخــر  در  و  ایــن  از  قبــل  البتــه   ثابــت 
دوره دولــت یازدهــم هــم تــا مرحلــه اجرایــی 
شــدن پیــش رفــت امــا بــه دلیــل اعتــراض 
تعرفه هــا،  نبــودن  مناســب  و  مشــترکان 
ادامــه نیافــت بــه طوریکــه محمــود واعظــی 
وزیــر پیشــین ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
ــه  ــاره ب ــا اش ــود ب ــتاگرام خ ــه اینس در صفح
اعتــراض کاربــران بــه تعرفه هــای جدیــد 
ــف اجــرای پیشــنهاد  ــت، از توق ــت ثاب اینترن
ــا  ــود: ب ــه ب ــر داده و گفت ــده،  خب ــرح ش مط
ــده  ــرح ش ــنهاد مط ــه پیش ــه اینک ــه ب توج
ثابــت  اینترنــت  در خصــوص تعرفه هــای 
ــران  ــورد اســتقبال کارب ــر اتصــال م ــی ب مبتن
ــل  ــوز مراح ــه هن ــن مصوب ــه و ای ــرار نگرفت ق
اداری و ابــاغ را طــی نکــرده و اجرایــی هــم 
نشــده اســت، قــرار شــد اجــرای آن متوقف و 
کمیتــه بررســی تعرفه هــا مجــددًا پیشــنهادی 
بــا رعایــت منافــع  و مصالــح کاربــران تهیــه و 

ارائــه کنــد. 
پیــش از آن هــم محمد جــواد  آذری جهرمــی 
ارتباطــات  شــرکت  مدیر عامــل  مقــام  در 

زیرســاخت در صفحــه اینســتاگرامش اعــام 
کــرده بــود کــه بــا توجــه بــه اعتراضــات و نیــز 
اینکــه اطــاع دارم کــه تمــام تــاش صــورت 
گرفتــه بــرای مصوبــه جدیــد، رضایــت مــردم 
ــر  ــه ای از دکت ــال نام ــا ارس ــت، ب ــوده اس ب
واعظــی خواســتم مصوبــه جدیــد تعرفــه تــا 
ــدوارم  ــردد. امی ــف گ ــتر متوق ــی بیش بررس

ــد. ــت کنن موافق
اینترنتنهچنداننامحدود

ــات از  ــر ارتباط ــه وزی ــکاالت ک ــن اش ــا ای ام
ــود،  چــه بودنــد؟ در ابتــدای  آن یــاد کــرده ب
ــی  ــدود و زمان ــت نامح ــرح اینترن ــرای ط اج
ــد  ــخص ش ــد، مش ــام ش ــا اع ــه تعرفه ه ک
ــور  ــران تص ــه کارب ــور ک ــت، آن ط ــن اینترن ای
ــه طوری کــه  ــد، نامحــدود نیســت. ب می کردن
ــای  ــان طرح ه ــدند هم ــه ش ــران متوج کارب
ــًا  ــت مث ــر از اینترن ــه صرفه ت ــی بســیار ب قبل
نامحــدود، ارائــه شــده اســت. امــری کــه در 
ــه  ــه ب ــا توج ــده ب ــب ش ــی تصوی ــرح فعل ط
ــد  ــر می رس ــه نظ ــده در آن ب ــای آم تعرفه ه
حــل شــده باشــد و مورد اســتقبال مشــترکان 
فعلــی و حتــی کســانی کــه تــا حــاال اینترنــت 
ــد قــرار بگیــرد،  ثابــت خــود را فعــال نکرده ان
ــی  ــا و اگرهای ــم ام ــوز ه ــال هن ــن ح ــا ای ب
ــران  ــی و کارب ــرکت های خصوص ــوی ش ازس
ــه  ــه ب ــاره ایــن مصوب در فضــای مجــازی درب

گــوش می رســد. 
در این بــاره امــا ســازمان تنظیــم مقــررات 
ــه  ــا توج ــرد ب ــام ک ــی اع ــات رادیوی و ارتباط
بازارهــای  از  یــک  هــر  رقابتی بــودن  بــه 
ــت، داده  ــوت ثاب ــه گانه ص ــی س خرده فروش
ــوت و داده(، از  ــامل ص ــراه )ش ــت و هم ثاب
ایــن پــس جــداول تعرفــه خدمــات، مبتنــی 
ــدگان  ــی از ســوی ارائه کنن ــد اصــل کل ــر چن ب

خدمــات تنظیــم می شــود. 
بــر ایــن اســاس سیاســت اســتفاده منصفانه 
ــرایط  ــاس ش )Fair Usage Policy( براس
رقابتــی از ســوی ارائه کننــدگان خدمــات 
ــدگان  ــت؛ ارائه کنن ــول اس ــن اص ــی از ای یک
خدمــات دسترســی بــه اینترنــت پرســرعت 

ســیمی  فناوری هــای  طریــق  از  ثابــت 
)شــامل ســیم مســی یــا فیبــر( بایــد 
جــداول تعرفــه ای خــود را مبتنــی بر ســرعت 
 Connection( و بــه صــورت غیرحجمــی
ارائه کننــدگان  و  کننــد  تنظیــم   )based
خدمــات دسترســی بــه اینترنــت پرســرعت 
ــامل  ــیم )ش ــای بی س ــر فناوری ه ــی ب مبتن
جــداول  می تواننــد  ثابــت(،  و  همــراه 
حجــم،  بــر  مبتنــی  را  خــود   تعرفــه ای 
تنظیــم کننــد. دارنــدگان پروانــه موظــف 
اســتفاده  سیاســت  اعمــال  در  هســتند 
منصفانــه، جزییــات دقیــق را بــه مشــترکین 
اعــام کننــد، یعنــی دارنــدگان پروانــه ملــزم 
هســتند جزئیــات اعمــال سیاســت اســتفاده 
تنظیــم  ســازمان  بــه  را  خــود  منصفانــه 
ــد  ــام کنن ــی اع ــات رادیوئ ــررات و ارتباط مق
و اپراتورهــای مســلط در ســه حــوزه صــوت 
ثابــت، داده ثابــت و همــراه )شــامل صــوت و 
ــه ای  ــای تعرف ــم طرح ه ــس از تنظی داده( پ
ــادی  ــورد نظــر خــود شــامل طرح هــای ع م
و تشــویقی بــا توجــه بــه کــف و ســقف 
تعرفه هــای تصویــب شــده، موظــف هســتند 

ــد. ــت کنن ــوری را دریاف ــه رگوالت تأییدی
صــدور  و  فنــی  بررســی های  معــاون 
پروانــه رگوالتــوری در ایــن بــاره تصریــح 
کــرده کــه براســاس مصوبــه کمیســیون 
هســتند  ملــزم  خدمــات  ارائه کننــدگان 

خــود  تنظیم شــده  تمامــی طرح هــای  در 
ــه  ــل را ب ــل از داخ ــک بین المل ــم ترافی حج
ــتانه  ــه آس ــد ک ــه کنن ــک و ارائ ــوی تفکی نح
اســتفاده منصفانــه ترافیــک داخــل حداقــل 
دو برابــر آســتانه اســتفاده منصفانــه ترافیــک 

باشــد.  بین الملــل 
وضعیــت  دربــاره  شــاه کوه  عباســی 
ــش از  ــا بی ــتفاده آن ه ــه اس ــترکانی ک مش
اســتفاده منصفانــه ماهانــه باشــد، گفتــه 
ــور مشــترک از آســتانه  اســت: درصــورت عب
ــه  ــده پروان ــه، دارن ــه ماهان اســتفاده منصفان
حداقــل  تــا  را  ســرعت کاربــر  می توانــد 
یــا  و  دهــد  kbps۱۲۸ کاهــش  ســرعت 
براســاس اطاع رســانی قبلــی و دریافــت 
فــروش  بــه  نســبت  کاربــر،  از   تأییدیــه 
حجــم اضافــه ترافیــک بین الملــل و داخلــی 

بــه مشــترک اقــدام کنــد.
ــده  ــوز نیام ــرح هن ــن ط ــال ای ــن ح ــا ای ب
صــدای اعتــراض بســیاری از کاربــران را 
ــه  ــد هزین ــوان کرده ان ــیاری عن درآورده و بس
ــت  ــرای اینترن ــان ب ــزار توم ــه ۸۰ ه ماهیان
ــی از  ــه حت ــر ثانی ــت ب ــا ســرعت ۱۶ مگابی ب
ــا  ــت ب ــتر اس ــم بیش ــی ه ــای فعل طرح ه
ــه  ــد ک ــرد و دی ــر ک ــد صب ــود بای ــن وج ای
ــم  ــزان حج ــه می ــت چ ــدگان اینترن ارائه کنن
بــرای مصــرف منصفانــه را بــرای ایــن طــرح 

ــت. ــد گرف ــر خواهن در نظ

براســاس مصوبــه ســتاد تنظیــم بــازار، قــرار شــده از ابتــدای 
آذر مــاه امســال قیمــت نان هــای ســنتی ۱۵ درصــد بیشــتر 

از نــرخ کنونــی عرضــه شــود.
ــدی  ــش ۱۵ درص ــازار افزای ــم ب ــتاد تنظی ــب س ــق تصوی طب
قیمــت نــان در تهــران اعمــال می شــود و بــرای شهرســتان ها 
اخیــر،  روال چنــد ســال  طبــق  دیگــر،  اســتان های  و 

می گیرنــد. تصمیــم  فرمانداری هــا  و  اســتانداری ها 
تغییــری  نــان  چانــه  وزن  در  نیســت  قــرار   همچنیــن 
صــورت گیــرد و شــرایط و وضعیــت تولیــد نــان ماننــد ســابق 

ــد بود. خواه
ــان،  ــنگک ۸۰۰ توم ــان )س ــی ن ــت کنون ــه قیم ــه ب ــا توج ب
لــواش ۲۲۰ تومــان، تافتــون ۴۰۰ و بربــری ۸۰۰ تومــان( 
کــه در خبازی هــای دولتــی پختــه و عرضــه می شــوند 
و بــا احتســاب افزایــش ۱۵ درصــدی، احتمــاالً قیمــت 

ــه  ــون ب ــان تافت ــان، ن ــه ۹۲۰ توم ــری ب ــان ســنگک و  برب  ن
۴۶۰ تومان و نان لواش به ۲۵۰ تومان خواهد بود.

البتــه ایــن نرخ هــا بــر اســاس افزایــش ۱۵ درصــدی 
ــه  ــی نیســت. ب ــی محاســبه شــده و قطع ــت فعل ــه قیم ب
گفتــه رئیــس اتــاق اصنــاف،  سیاســتگذاری بــرای تعییــن 
 قیمــت دقیــق نــان بــه جلســه بعــدی ســتاد تنظیــم بــازار 

موکول شده است.
ــه اینکــه قاســم زراعــت  کار - رئیــس اتحادیــه  ــا توجــه ب ب
ــدای  ــه از ابت ــرده ک ــام ک ــاره اع ــنتی - در این ب ــان س نانوای
ــتان های  ــران و اس ــان در ته ــد ن ــای جدی ــاه قیمت ه آذر م
ــد کــه چــه  ــد و دی ــد منتظــر مان کشــور اجــرا می شــود، بای
 نرخ هایــی بــرای انــواع نان هــای ســنتی کــه بیــش از 
۹میلیــون تــن گنــدم را از آن خــود کرده انــد، اعــام خواهــد 

شــد.

دولــت  هیئــت  کــرد:  اعــام  دولــت   ســخن گوی 
ــارد تومــان  ــرای تســهیات و ۲۸۱ میلی ــارد تومــان ب ۶۵۹ میلی
بــه عنــوان کمــک باعــوض بــه زلزلــه زدگان کرمانشــاه تصویــب 

کــرد کــه اقدامــات اجرایــی آن از امــروز آغــاز می شــود. 
دولــت  هیئــت  نشســت  از  بعــد  نوبخــت   محمدباقــر  
خانواده هــای  بــه  خبرنــگاران،  گفــت:  بــا  مصاحبــه  در 
ــد،  ــه دارن ــازی خان ــداث و بازس ــه اح ــاز ب ــه نی ــتایی ک  روس
۲۵ میلیــون تومــان و بــه خانواده هــای شــهرهای زلزلــه 
ــازی  ــداث و بازس ــرای اح ــان وام ب ــون توم ــده  ۳۵ میلی دی
ــیب دیده  ــوار آس ــر خان ــه ه ــزود: ب ــود. وی اف ــت می ش پرداخ
روســتایی ۵ میلیــون تومــان و بــه هــر خانــواده شــهری 
ــود.  ــت می ش ــوض پرداخ ــک باع ــان کم ــون توم ــز ۶ میلی نی
خانواده هایــی کــه  دولــت همچنیــن گفــت:  ســخن گوی 
ــون  ــون وام و ۲ میلی ــد، ۱۲ میلی ــه دارن ــت خان ــه مرم ــاز ب نی

تومــان کمــک باعــوض پرداخــت می شــود،  وی افــزود: 
دارنــد، احتیــاج  خانــه  لــوازم  خریــد  بــه   کســانی کــه 

۳میلیون وام و۲ میلیون کمک باعوض پرداخت می شود. 
موقــت  اســکان  بــرای  اعــام کــرد:  همچنیــن  نوبخــت 
ــون  ــهرها ۵ میلی ــون و در ش ــتاها ۳ میلی ــا، در روس خانواده ه

پرداخــت می شــود.  باعــوض  کمــک 
 وی بیــان داشــت: ایــن مبالــغ فقــط بــرای خانواده هــا در نظــر 
ــران  ــرای جب ــه ب ــت ک ــه ای اس ــر از مصوب ــده و غی ــه ش گرفت
اســت.  ابنیــه دولتــی  و  زیربناهــا  بازســازی  و   خســارات 
نوبخــت تأکیــد کــرد: ایــن ارقــام بــه بانــک مرکــزی و ســازمان 
 برنامــه و بودجــه ابــاغ شــده اســت. نوبخــت بعــد از جلســه 
تومــان  میلیــارد   ۲۷۰۰ همچنیــن گفــت:  دولــت  هیئــت 
ــت  ــاورزان پرداخ ــه کش ــدم ب ــی گن ــد تضمین ــده خری باقیمان

ــت. ــده اس ش

۷۰ ۲۳۷ درصد، سهم هزینه های جاری 4۰
دولت در بودجه کشور

دالر، قیمت هر تن قیر ایران درصد، افزایش واردات برنج

 حداکثر ۷۰ درصد بودجه باید  سهم هزینه جاری و حداقل 
۳۰ درصد عمرانی باشد. هر تن قیر ایران در حدود ۲۳۷ دالر معامله می شود.

افزایــش  جــاری  ســال  ماهــه  هفــت   در  برنــج   واردات 
۴۰ درصدی داشته است.
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نیــروی  آمارگیــری   نتایــج 
 ۹۵ ســال  در  کشــور   کار 
نشــان می دهــد کــه از حــدود 
نفــر  هــزار   ۲۰۰ و  میلیــون   ۳
ــدود ــته، ح ــال گذش ــکار در س  بی

۱میلیــون و ۷۰۰ هــزار بیــکار، در 
کــه  بوده انــد  شــاغل   گذشــته 
۵۳ درصــد از کل جمعیــت بیــکار 

ــوند. ــامل می ش را ش
نتایــج ایــن مطالعــات نشــان 

می دهــد از ۱.۷ میلیــون بیــکاری کــه در گذشــته شــاغل 
ــن  ــر از ای ــون نف ــه ۱.۵ میلی ــک ب ــردان نزدی ــروه م ــد، گ بودن
ــج  ــر اســاس مطالعــات پن ــا ب ــد.  ام ــراد را تشــکیل داده ان اف
ســال گذشــته از بــازار کار، از بیــن عواملــی کــه موجــب تــرک 
شــغل شــاغان شــده، چهــار عامــل نســبت بــه ســایر عوامــل 
ــروه  ــن گ ــکاری ای ــش بی ــاغان و افزای ــغل ش ــرک ش در ت

ــت.  ــته اس ــتری داش ــر بیش ــش و تأثی نق
بنابر ایــن گــزارش، اولیــن عامــل تــرک شــغل، »موقتــی 
بــودن کار« اســت کــه ۴۴۵ هــزار و ۵۳۴ نفــر از بیــکاران 
ســهم  بــا  کار  بــودن  موقتــی  می دهــد.  تشــکیل  را 
شــغل  تــرک  عوامــل  مهم تریــن  از  درصــدی   ۲۵.۶
زنــان  و  مــردان  دو گــروه  در  بیــکار  جمعیــت  بیــن   در 
بــوده اســت. عــاوه بــر ایــن، »پاییــن بــودن درآمــد«، دومیــن 
عامــل تــرک شــغل اســت. ۲۵۷ هــزار و ۹۱۹ نفــر معــادل ۱۴.۸ 
درصــد از ایــن جمعیــت، بــه دلیــل نارضایتــی از میــران درآمــد 

از کار خــود انصــراف داده انــد.

ــز  ــرو« نی ــل نی ــا تعدی ــراج ی  »اخ
بــا جمعیــت ۲۳۵ هــزار و ۸۶۶ 
از  درصــد   ۱۳.۶ معــادل  نفــری 
بیــکاران و »بــه پایــان رســیدن 
بــا  وظیفــه«،  خدمــت  دوره 
جمعیــت ۲۳۱ هــزار و ۲۶۰ نفــر 
دیگــر  از  درصــد   ۱۳.۳ معــادل 
عوامــل مهــم تــرک شــغل،  تلقــی 
می شــوند. نتیجــه ایــن مطالعــات 
 مرکــز آمــار ایــران نشــان می دهــد 
ــل  ــی مح ــی دائم ــل »تعطیل ــه دلی ــر ب ــزار و ۶۸۵ نف ۱۲۴ ه
کار« شــغل خــود را از دســت داده و بیــکار شــده اند و تعــداد 
۱۱۵ هــزار و ۸۳۸ نفــر نیــز بــه دلیــل »فصلــی بــودن کار« بــه 
جمعیــت بیــکاران پیوســتند. همچنیــن ۳۷ هــزار و ۶۸۹ نفــر، 
بــه دلیــل مســائل خانوادگــی و ۲۹ هــزار و ۸۸۴ نفــر بــه دلیــل 
بیمــاری شــغل خــود را تــرک کرده انــد، در عیــن حــال ۹ هــزار 
ــه ســن بازنشســتگی، ۶ هــزار  و ۲۰۶ نفــر به دلیــل رســیدن ب
و ۸۰۲ نفــر بــه علــت تمایــل بــه جابه جایــی محــل کار خــود، 
ــر  ــزار و ۴۵۶ نف ــرت، ۵ ه ــل مهاج ــر به دلی ــزار و ۴۳۰ نف ۶ ه
ــه  ــز ب ــر نی ــزار و ۶۰۱ نف ــوزش و ۱ه ــا آم ــل ی ــت تحصی ــه عل ب
دلیــل کهولــت ســن،  مجبــور بــه تــرک شــغل خــود شــده اند. 
ــت  ــر از جمعی ــزار و ۵۷۰ نف ــدود ۲۳۰ ه ــن، ح ــر ای ــاوه ب ع
شــاغل کشــور نیــز بــه دلیــل ســایر مــوارد از کار خــود انصــراف 
داده انــد. نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه در ســال ۹۴ نیــز 
دقیقــًا ۴ عامــل اصلــی تــرک شــغل در ســال ۹۵ بــه عنــوان 

عوامــل اصلــی مؤثــر در تــرک شــغل بــوده اســت.

در شــرایطی کــه تولیــد بــاالی 
انــواع میــوه ســبب شــده بــه 
ــهر،  ــطح ش ــای س ــر از مغازه ه  غی
و انتی هــا هــم بــرای فــروش ایــن 
محصــوالت حضورشــان پررنگ تــر 
فاصلــه  شــود،  گذشــته   از 
چنــد برابــری قیمــت عرضــه میــوه 
مغازه هــا جــای  و  آن هــا  بیــن 
ســؤال دارد و بــه گفتــه رئیــس 
و  میــوه  فروشــندگان  اتحادیــه 

ســبزی گران فروشــی هــم وجــود دارد. بــه گــزارش ایســنا، در 
هفته هــای گذشــته و بــه ویــژه بــا افزایــش عرضــه محصــوالت 
نیــز  وانتی هــا  مرکبــات،  انــواع  و  ســیب  ماننــد  باغــی 
حضورشــان پررنگ تــر از گذشــته شــده و کوچــه بــه کوچــه و 
خیابــان بــه خیابــان انــواع میــوه را عرضــه می کننــد کــه البتــه 
ــا قیمتــی دارد  ــادی ب ــادار و بســیار زی ــه معن قیمــت آن فاصل
ــد.  ــه می کنن کــه در مغازه هــای ســطح شــهر مــردم آن را تهی
البتــه کیفیــت نیــز در ایــن میــان می توانــد بخشــی از تفــاوت 
قیمتــی را حاصــل شــود، امــا در بررســی های صــورت گرفتــه از 
ســوی خبرنــگار ایســنا، یــک میــوه بــا کیفیتــی مشــخص کــه 
ــان  ــا هم ــز ب در وانتی هــای ســطح شــهر عرضــه می شــود نی
کیفیــت،  قیمــت بســیار متفاوتــی در مغازه هــای عرضــه کننده 
ــال هــر کیلوگــرم نارنگــی  ــوان مث ــه عن ــار دارد. ب ــوه و تره ب می
ــای  ــر از نارنگی ه ــز کوچک ت ــایز نی ــر س ــه از نظ ــه دو ک درج
وانتی هــا  ســوی  از  تومــان   ۱۶۵۰ اســت،  یــک   درجــه 
عرضــه می شــود، در حالــی کــه همــان میــوه بــا همــان 

ســطح  مغازه هــای  در  کیفیــت 
شــهر قیمتــی حــدود ۴۰۰۰ تومــان 
ــدود  ــه ح ــتر دارد ک ــی بیش و حت
ــه  ــت. البت ــر اس ــر گران ت ۲.۵ براب
ــک رده  ــه در ی ــز ک ــیب زرد نی س
ــرار دارد از ســوی  ــی ق از نظــر کیف
ــه  ــی ۲۵۰۰ فروخت ــا کیلوی وانتی ه
می شــود، امــا مغــازه داران آن را 
بــا همــان کیفیــت حــدود ۵۰۰۰ 
ــد کــه ایــن  تومــان عرضــه می کنن

ــت.  ــتر اس ــر بیش ــدود دو براب ــش ح ــز قیمت ــول نی محص
در این بــاره حســین مهاجــران، رئیــس اتحادیــه فروشــندگان 
میــوه و ســبزی بــه ایســنا گفــت: هزینه هــای کارگــری، 
ــت  ــی اس ــا عوامل ــای مغازه ه ــرژی و اجاره ه ــای ان هزینه ه
ــه  ــبت ب ــهر نس ــطح ش ــای س ــوه را از مغازه ه ــت می ــه قیم ک
وانتی هــا بیشــتر می کنــد، امــا گران فروشــی هــم وجــود 
دارد و نمی تــوان گفــت دلیــل ایــن فاصلــه  قیمتــی فاحــش، 

ــازه داران نیســت.  ســودجویی برخــی مغ
اعــام  ســبزی  و  میــوه  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
کــرد: بازرســی از مغازه هــای ســطح شــهر و برخــورد بــا 
اتحادیــه  و  اســت  اصنــاف  اتــاق  وظیفــه  گران فروشــی 
ــتای  ــاف در راس ــاق اصن ــه ات ــبزی ب ــوه و س ــندگان می فروش
ــود  ــردم خ ــا م ــد ام ــک می کن ــان کم ــا گرانفروش ــورد ب برخ
بایــد بداننــد کــه از فروشــندگانی کــه تنهــا بــه فکــر ســودجویی 
ــای  ــا قیمت ه بیشــتر خــود هســتند و محصــوالت خــود را ب

نامتعــارف عرضــه می کننــد، میــوه نخرنــد.

گرانفروشی در بازار میوهانصراف ۱.۷ میلیون نفر از کار

سیمانسپاهان
شــرکت ســیمان ســپاهان بــا ســه خــط تولیــد و ظرفیــت تولیــد ۴،۰۰۰،۰۰۰ تــن انــواع ســیمان 
ــرفته ترین  ــتفاده از پیش ــا اس ــت و ب ــور اس ــیمان کش ــدگان س ــن تولید کنن ــی از بزرگ تری یک
تجهیــزات و ماشــین آالت، منطبــق بــا اســتانداردهای جهانــی محصــوالت خــود را تولیــد و بــه 
بــازار عرضــه می نمایــد و ســهم عمــده از تأمیــن ســیمان های مــورد نیــاز طرح هــای عمرانــی 

در کشــور را بــر عهــده دارد. 
شــرکت ســیمان ســپاهان، عنــوان صنعــت برگزیــده ســبز کشــور را بــه خــود اختصــاص داده 
ــا  ــده ســیمان های ســرباره ای در کشــور اســت. شــرکت ســیمان ســپاهان ب ــا تولید کنن و تنه
اعتقــاد بــه ایجــاد تنــوع محصــول مطابــق بــا نیــاز مشــتری و تولیــد ســیمان های بــا کیفیــت و 
بهره گیــری از امکانــات تجهیزاتــی و آزمایشــگاه مجهــز و پتانســیل نیــروی انســانی متخصــص، 
تــوان تولیــد حداقــل ۹ نــوع ســیمان شــامل انــواع ســیمان پرتلنــد، پرتلنــد ســرباره ای، آهکــی، 
ــیمان  ــواع س ــد ان ــی در تولی ــابقه طوالن ــه س ــه ب ــا توج ــوده و ب ــب را دارا ب ــی و مرک پوزوالن
ســرباره ای و مطالعــات گســترده تحقیقاتــی و کاربــردی و کســب دانــش فنــی، و بهره بــرداری 
ــوع  ــن ن ــده ای ــا تولید کنن ــن و تنه ــوان اولی ــرباره، به عن ــیمان و س ــات س ــان اخت از دپارتم

ســیمان بــر اســاس اســتاندار ملــی ایــران و اروپــا اســت.

تولید ملی

اما  و  اگرهای اینترنت نامحدود

تصویب پرداخت تسهیالت بالعوض به زلزله  زدگاننرخ احتمالی نان پس از گرانی

۴۰,۷۸۶ ریال 

  دالر آمریکا 

۵۴,۳۹۰ ریال 

  پوند انگلیس  

۱۱,۱۵۹ ریال 

  درهم امارات   

۹,۸۹۰ ریال  

 رینگت مالزی

۶,۲۳۰ ریال 

  یوان چین 

۱۱,۰۱۰ ریال 

 اتحادیه طال  ریال عربستان 
جواهر و سکه 

تهران ۱۰,۸۰۰ ریال 

لیر ترکیه 

۴۸,۰۵۱ ریال 

  یورو 



هشتبهشت
شهردار اصفهان:

شهرسازی، نوعی شهروندسازی است
شــهردار اصفهــان گفــت: علــم شهرســازی، نقــش 
بســیار مهمــی در افزایــش کیفیــت زندگــی شــهری دارد؛ 
ــه  ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــت می ت ــه جرئ ــه ب ــوری ک ــه ط ب

ــم. ــازی بدانی ــی شهروندس ــد نوع ــازی را بای شهرس
نــوروزی، شــهردار اصفهــان، در همایــش  قــدرت هللا 
تســلیت  بــا  نجف آبــاد  دانشــگاه  شهرســازی  روز 
جان باختــن جمعــی از مــردم غــرب کشــور در زلزلــه 
اخیــر اظهــار داشــت: موضوعــات شهرســازی را نمی تــوان 
از مســائل زندگــی جــدا دانســت؛ ایــن علــم بــه میــزان 
ــره خــورده  ــا اصــول شهروندســازی گ ــی ب ــب توجه جال
ــت زندگــی  ــای کیفی ــه ارتق ــد ب ــن دو می توان و جمــع ای

ــد. ــایانی بکن ــک ش کم
وی کــه ســخنانش را بــا گرامیداشــت یــاد شــهدا، 
محســن  و  احمــد کاظمــی  شــهید  ســردار  به ویــژه 
حججــی، شــروع کــرده بــود، اضافــه کــرد: اگــر خدماتــی 
ــد  ــه می دهن ــردم ارائ ــه م ــف ب ــای مختل ــه مجموعه ه ک
ــم و اجــرا شــود، شــاهد  ــه صــورت انســان محوری تنظی ب
ــرای قشــرهای مختلــف  آســایش و آرامــش بیشــتری ب

ــود. ــم ب خواهی
شــهردار اصفهان شهرســازی را رشــته ای مهــم و تأثیرگذار 
در حفــظ جــان و آســایش شــهروندان برشــمرد و ادامــه 
داد: امیدواریــم هرکــس در هــر کجایــی کــه قصــد ارائــه 
ــز  ــازی نی ــل شهرس ــرای اص ــت دارد، ب ــت و فعالی خدم
اهمیــت خــاص قائــل شــود تــا از بــروز بعضی مشــکالت 

جلوگیــری شــود.
ــه  ــتای ارائ ــی را در راس ــن برنامه های ــزاری چنی وی برگ
راهکارهــای مناســب بــرای بهبــود زندگــی شــهری مؤثــر 
ــی از  ــش یک ــت: حــدود شــصت ســال پی ــد و گف خوان
اســتادان دانشــگاه های آرژانتیــن بــا نامگــذاری ایــن روز 
بــه نــام شهرســازی تــالش کــرد اهمیــت ایــن موضــوع را 

بــه خوبــی روشــن کنــد.
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ــت  ــان درنشس ــتان اصفه ــرکت گاز اس ــل ش ــر عام مدی
برگــزاری نهمیــن دوره مســابقات امــدادی شــرکت 
ــرکت  ــی ش ــه میزبان ــت ب ــرار اس ــه ق ــران ک ــی گاز ای مل
ــرار  ــه ق ــه اینک ــاره ب ــا اش ــود، ب ــزار ش ــان برگ گاز اصفه
اســت ایــن مســابقات مهرمــاه ســال آینــده در اصفهــان 
برگــزار شــود، گفــت: خوشــبختانه تیــم امــدادی شــرکت 
ــه در  ــابقات ک ــن مس ــتمین دوره ای ــان در هش گاز اصفه
مشــهد مقــدس برگــزار شــد، توانســت رتبــه ســوم را از 

ــد. ــود کن آن خ
مســابقات  دوره  نهمیــن  افــزود:  علــوی  مصطفــی   
امــدادی شــرکت ملــی گاز ایــران در هفــت رشــته اطفــای 
ــتی  ــوای دس ــده ه ــتگاه دمن ــی، دس ــق، ابزارشناس حری
)بلومــن(، بســتن کنتــور و رگوالتــور، دو امــدادی ۴ در ۱۰۰ 
متــر، آزمــون کتبــی و طناب کشــی بــه میزبانــی شــرکت 

گاز اســتان اصفهــان برگــزار خواهــد شــد.

حمل بار مازاد، عامل به خطر افتادن 
ایمنی جاده ها   

محمدعلــی طرفــه، معــاون هماهنگــی عمرانی اســتاندار 
ــازاد  ــار م ــری از حمــل ب ــرای جلوگی ــان، گفــت: ب اصفه
حمل شــده توســط کامیون هــا بایــد پــس از اینکــه 
حاصــل  اضافه بــار  نبــود  از  اطمینــان  و  وزن کشــی 
ــورت  ــود و در ص ــه ش ــا تهی ــرای آن ه ــه ب ــد، بارنام ش
اجرایی نشــدن ایــن امــر در جاده هــا، کنتــرل و برخــورد 

ــرد. ــورت گی ــان ص ــا متخلف الزم ب
مدیــر کل راه و شهرســازی نیــز گفــت: حمــل بــار مــازاد 
عــالوه بــر بــه خطــر انداختــن ایمنــی، باعــث تخریــب 
جاده هــا نیــز می شــود؛ به ویــژه در راه هــای شــرق 
اســتان کــه از زیرســازی مناســبی نیــز برخوردار نیســتند 
ــا این گونــه وســایل نقلیــه  و بایــد بیشــترین برخــورد ب
انجــام شــود و تــا زمــان تخلیــه بــار مــازاد، اجــازه تــردد 

ــا داده نشــود. ــه آن ه ــا ب در جاده ه
 حجت الــه غالمــی دربــاره آمــار تصادفــات افــزود: 
ــتگی و  ــب خس ــه ترتی ــات ب ــت تصادف ــن عل مهم تری
ــاوز  ــاز ، تج ــرعت غیرمج ــدگان، س ــی رانن خواب آلودگ
ــدم در  ــردن حــق تق ــت نک ــه چــپ و رعای و انحــراف ب

ــت. ــتایی اس ــی و روس ــای فرع راه ه
وی افزود: پرحادثه ترین محورهای اســتان بر اســاس تعداد 
 متوفــی، محورهــای آزادراه کاشــان، محــور کاشــان – اردهــال، 
آزادراه نطنــز، محــور ســمیرم – یاســوج، محــور مجلســی - 

بروجــن و اردســتان – ناییــن اســت.

 تدریس تخصصی ورزش 
در مدارس استان اصفهان  

معــاون تربیــت بدنــی آمــوزش و پــرورش اســتان 
درس  عنــوان  بــه  امــروزه  ورزش  اصفهــان گفــت: 
تدریــس  اصفهــان  اســتان  مــدارس  در  تخصصــی 

. د می شــو
عبدالرضــا رئیســی بــا اشــاره بــه اینکــه فضاهــا و 
امکانــات ورزشــی در مــدارس نســبت بــه گذشــته 
ــتین  ــال نخس ــت: امس ــت، گف ــده اس ــر ش ــی بهت کم
بــار متناســب بــا نیــاز مقاطــع تحصیلــی، وســایل 
در  بدنــی  تربیــت  درس  بــرای  کمک آموزشــی 
 اختیــار آمــوزش و پــرورش اســتان ها قــرار گرفتــه 

است.
مجتبــی نوریــان از انجــام فعالیت هــای ورزشــی در 
ــه  ــف ب ــران موظ ــزود: مدی ــت و اف ــه گف ــاط مدرس حی
ایمن ســازی فضاهــای ورزشــی هســتند و تاکنــون 
عملکــرد مدیــران مــدارس در ایــن زمینــه مطلــوب بــوده 

اســت. 

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir

هیئــت دولــت بــا اختصــاص مبلــغ 28۱ 
 659 و  بالعــوض  تومــان کمــک  میلیــارد 
ــازی  ــرای بازس ــهیالت ب ــان تس ــارد توم میلی
بخش هــای خســارت دیده ناشــی از زلزلــه 

اســتان کرمانشــاه موافقــت کــرد.
شــمار کشــته ها و مصدومــان زلزلــه کرمانشــاه 
بــر اســاس اعــالم مســئوالن اورژانــس کشــور 
در روز چهارشــنبه 2۴ آبان مــاه، ۴۷۴ نفــر 
ــن  ــوده؛ ای ــر ب ــا 9۳88 نف ــداد زخمی ه و تع
ــار پزشــکی  ــن آم ــه آخری ــی اســت ک در حال
ــوده  ــته ب ــه، ۴۳9 کش ــن زمین ــی در ای قانون

اســت. 
ســخنگوی ســازمان امــداد و نجــات هــم 
را  کشــته ها  آمــار  اظهارنظــر،  آخریــن  در 
۴۳2 نفــر اعــالم کــرده اســت. همچنیــن بــر 
اســاس اعــالم ســازمان پزشــکی قانونــی 
کشــور، تاکنــون 2۰۷ جســد توســط پزشــکی 
قانونــی کرمانشــاه معاینــه و بــرای آنــان جــواز 
دفــن صــادر شــده؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
بعضــی از اجســاد بــدون گــزارش بــه پزشــکی 
تلفــات  آمــار  در  و  دفــن شــدند  قانونــی 
نیســتند. بعضــی منابــع خبــری، تعــداد ایــن 
اجســاد را ۳۰ و بعضــی دیگــر 5۰ نفــر اعــالم 

کرده انــد. 
وزیــر بهداشــت هــم احتمــال افزایــش تعــداد 

قربانیــان ایــن حادثــه را تأییــد کــرده اســت.
 دشواری در امدادرسانی به 2 هزار 

روستا
ــه زده  ــزار چــادر در مناطــق زلزل  حــدود 2۴ ه
توزیــع شــده کــه ۱۰ هــزار چــادر دیگــر نیــز در 
ــه  ــا ب ــود؛ ام ــع می ش ــه زدگان توزی ــن زلزل بی
ــث  ــه باع ــتردگی حادث ــئوالن گس ــه مس گفت
ــه حــدود  ــکان خدمت رســانی ب ــه ام شــده ک

2هــزار روســتا دشــوار باشــد.
بــه گفتــه رئیــس ســازمان نوســازی مــدارس 
کشــور تعــداد ۷۰ مدرســه و طبــق برآوردها ۴۰ 
هــزار واحــد مســکونی شــهری و روســتایی در 

مناطــق زلزلــه زده تخریــب شــده اســت.

معــاون اســتاندار کرمانشــاه از حرکــت 5۰ 
بــه ســمت  کامیــون کمک هــای مردمــی 
مناطــق زلزلــه زده کرمانشــاه طــی روز گذشــته 
ــران  ــت ای ــردم نوع دوس ــت. م ــر داده اس خب
ــتند  ــالش هس ــی در ت ــیله و راه ــر وس ــه ه ب
تــا کمک هــای خــود را بــرای زلزلــه زدگان 
کرمانشــاه ارســال کننــد؛ از وجــوه نقــدی 

ــی. ــواد غذای ــواع کاال و م ــا ان ــه ت گرفت
حتــی ســاره جوانمــردی، قهرمــان پارالمپیــک 
مــدال طــالی خــود را بــه حــراج گذاشــته 
و قصــد دارد پــول آن را بــرای کمــک بــه 

ــد. ــال کن ــه زدگان ارس زلزل
 ارسال بزرگ ترین محموله کمک به 

زلزله زدگان به صورت هوایی  
امــوال  فــروش  و  جمــع آوری  کل  مدیــر 
تملیکــی اســتان اصفهــان گفــت: بزرگ تریــن 
اســتان  ارســالی  کمک هــای  محمولــه 
ــه  ــی ب ــه صــورت هوای ــاه ب ــان 2۴آبان م اصفه
ــرب کشــور ارســال شــد. ــه زده غ مناطــق زلزل

ــه   علــی صاحب کرم فــرد افــزود: ایــن محمول
شــامل بیــش از ۴۰ تــن برنــج، ۳ هــزار تختــه 
پتــو و 2۰ هــزار دســت لبــاس در قالــب ســه 
پــرواز هواپیمــای ســنگین c130 از پایــگاه 
هشــتم شــکاری بــه فــرودگاه کرمانشــاه 

منتقــل شــد.
فرمانــده پایــگاه هوایی شــهید بابایــی اصفهان 
هــم گفــت: هفتــه آینده هــم، دومیــن محموله 
بــزرگ کمک هــای ارســالی از اســتان اصفهــان 
بــه مناطــق زلزلــه زده اســتان کرمانشــاه ارســال 

می شــود.
امیــر ســرتیب خلبــان مســعود روزخــوش 
افــزود: امــروز 25 آبان مــاه نیــز، یــک فرونــد 
هواپیمــای دیگــر، محمولــه کمک هــای اســتان 

ــد. ــه کرمانشــاه منتقــل می کن ــان را ب اصفه
 خودروهای ورزشکاران اتومبیلران در 

کنار زلزله زدگان
اصفهانی هــا کــه همیشــه  میــان  ایــن  در 
بــه  و کمک رســانی  دفــاع  صحنه هــای  در 
هموطنــان خــود حاضــر بوده انــد، در پــی 
وقــوع حادثــه زلزلــه کرمانشــاه، بــه هــر 

ــان  ــه هموطن ــرای کمــک ب ــن ب وســیله ممک
از  کرده انــد؛  اقــدام  خــود  حادثه دیــده 
مــردم  کــه  کمک هایــی  آخریــن  جملــه 
ــه کرمانشــاه داشــته اند، اعــزام ۱۷  ــان ب اصفه
دســتگاه خــودروی »آفــرود« از ســوی هیئــت 
اتومبیلرانــی اصفهــان بــه همــراه ۱۰ ُتــن اقــالم 
ــوده  ــاه ب ــه زدگان در2۴ آبان م ــاز زلزل ــورد نی م

ــت. اس
احمــد بازوبنــدی، رئیــس هیئــت اتومبیلرانــی 
اســتان اصفهــان، گفــت: خودروهــای اعزامــی 
از اصفهــان همــراه بــا اقــالم ضــروری شــامل 
ــواب، کنســرو و  ــو، کیســه خ ــی، پت آب معدن
ــا مجــوز جمعیــت هــالل  دیگــر خوراکی هــا ب
اســتان کرمانشــاه  راهــی  اســتان  احمــر 

شــدند.
 مادر صنعت ایران در کنار 

زلزله زدگان
زلزلــه زدگان  یــاری  بــه  نیــز  صنعتگــران 
ــک  ــان ی ــن اصفه شــتافتند؛ شــرکت ذوب آه
ــه زدگان  ــه زلزل ــال کمــک نقــدی ب ــارد ری میلی
ــه  ــم کــرد. همچنیــن خیری ــران تقدی غــرب ای
در  هــم  شــرکت  ایــن  کارکنــان  والفجــر 
ــه  ــال ب ــون ری اقدامــی بشردوســتانه، 2۰۰میلی

ــرد. ــه ک ــور هدی ــرب کش ــه زدگان غ زلزل
عمومــی  روابــط  مدیــر  امیــری،  علیرضــا 
ــدازی  ــن از راه ان ــن، همچنی ــرکت ذوب آه ش
ایســتگاهی بــرای ارائــه غــذای گــرم بــه 
زلزلــه زدگان در مناطــق زلزلــه زده غــرب کشــور 
ــر داد. ــرکت خب ــن ش ــیج ای ــت بس ــه هم ب

 ارسال 2۰ هزار قرص نان    
ــان  ــه نانوای حمیدرضــا خواجــه، عضــو اتحادی
ــه اینکــه 2۰ هــزار  ــا اشــاره ب ــز ب ــان، نی اصفه
ــه مناطــق  ــان ب ــان اصفه ــان از ســوی نانوای ن
زلزلــه زده کرمانشــاه ارســال شــد، گفــت: 
یــاری کــه  و  هرگونــه کمــک  از  نانوایــان 
بتوانــد هموطنانمــان را خوشــحال کنــد، دریــغ 

ــرد. ــد ک نخواهن
 اعزام ۶۴ نیروی امدادی سالمت  

ــان  ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــخنگوی دانش س
ــا بیــان اینکــه  6۴ نفــر نیــروی امــدادی  هــم ب
تیــم  یــک  قالــب  در  اصفهــان  از  ســالمت 
متخصــص بــه مناطــق زلزلــه زده اعــزام شــدند، 
گفــت: تیــم اعزامــی شــامل ۴ متخصــص 
ــص  ــک متخص ــد، ی ــی، ۳ ارتوپ ــراح عموم ج

هوشــبری، ۳۷ پرســتار، ۱۱ کارشــناس اتــاق 
عمــل، 6 تکنســین هوشــبری، 2 مامــا )جمعــا 
ــه زده  ــق زلزل ــه مناط ــب( ب ــروی داوطل 6۴ نی

ــدند. ــزام ش اع
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  جهان پــور  کیانــوش 
تاکنــون ۷ تیــم امــدادی از علــوم پزشــکی 
اصفهــان بــه مناطــق زلزلــه زده اعــزام شــده اند، 
افــزود: عــالوه بــر ایــن ۱۰ کــد اورژانســی شــامل 
8 آمبوالنــس و یــک اتوآمبوالنــس و خــودروی 
ــس از  ــه پ ــاعات اولی ــان س ــتیبانی از هم پش
زلزلــه در اســتان کرمانشــاه مســتقر شــدند و بــه 

ــد. ــتغال دارن ــانی اش امدادرس
 نیاز اصفهان به گروه های خونی 

منفی تامین شد 
مدیــر کل انتقــال خــون اســتان اصفهــان گفــت: 
ــوان  ــال فراخ ــه دنب ــته ب ــه روز گذش ــی س ط
ــروه  ــه گ ــاز ب ــرای نی ــون ب ــال خ ــازمان انتق س
ــرای  ــان ب ــتان اصفه ــاز اس ــی، نی ــی منف خون
کمــک بــه زلزلــه زدگان بــا مراجعــه خــوب مردم 

ــد. ــن ش تامی

ــزار و 5۰۰  ــش از 2 ه ــزود: بی ــی اف ــد زینل مجی
ــی  ــی منف ــای خون ــردم دارای گروه ه ــر از م نف
اســتان اصفهــان بــرای اهــدای خــون بــه مراکــز 
انتقــال خــون اســتان اصفهــان مراجعه داشــتند 
و از ایــن تعــداد بیــش از 2 هــزار نفــر موفــق بــه 
اهــدای خــون شــدند؛ ضمن اینکــه از اهداکنندگان 
می خواهیــم در هفته هــا و ماه هــای آینــده بــه 

مراکــز انتقــال خــون اســتان مراجعــه کننــد.
 توجه به پیشگیری در بالیا

عضــو کمیســیون شــوراهای مجلــس نیــز 
ــت  ــع مدیری ــه جام ــه الیح ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
در  و  کمیســیون مصــوب شــده  در  بحــران 

ــس  ــی مجل ــن علن ــیدگی در صح ــتور رس دس
ــر  ــدم ب ــگیری را مق ــد پیش ــت: بای ــت، گف اس
ــون  ــه قان ــه ب ــا توج ــم و ب ــائل بدانی ــه مس بقی
جامــع الیحــه مدیریــت بحــران بــر روی بحــث 
ــه  ــز توج ــه نی ــت در صحن ــگیری و مدیری پیش

ــت. ــده اس ــژه ای ش وی
ــن  ــا ای ــکل م ــزود: مش ــی اف ــل ابوتراب ابوالفض
اســت کــه جــزو ۱۰ کشــور حادثه خیــز دنیــا 
ــس  ــه پ ــی ک ــتیم. کار خوب ــا هس ــوع بالی در تن
ــه  ــود ک ــن ب ــت، ای ــورت پذیرف ــم ص ــه ب از زلزل
مصوباتــی دربــاره قوانیــن ســاخت و ســاز کلیــه 
بناهــا داشــتیم و همیــن باعــث شــد بــا وجــود 
اینکــه بیــش از ۷ ریشــتر زلزلــه بــه وقــوع 
ــر از  ــی کمت ــا خیل ــا کشــته های م پیوســت، ام
زلزلــه بــم بــا وجــود ریشــتر کمتــر نســبت بــه 

ــد. ــاه باش ــه کرمانش زلزل
 اعزام ۴ اکیپ امدادی از شرکت گاز 

اصفهان  
ســخنگوی شــرکت گاز اســتان اصفهــان بــا 
ــود گاز در  ــبختانه کمب ــه خوش ــه اینک ــاره ب اش
ــی گاز  ــدارد و قطع ــود ن ــه زده وج ــق زلزل مناط
ــار  ــت: چه ــت، گف ــی اس ــاظ ایمن ــه لح ــا ب تنه
اکیــپ امــداد و تعمیــرات و نشــت یابی گاز، 
2۳ آبان مــاه از ســوی شــرکت گاز اصفهــان 
ــزام شــدند  ــه زده کرمانشــاه اع ــه مناطــق زلزل ب
کــه هم اکنــون مشــغول بررســی شــبکه و 
ــت یابی در  ــا و نش ــاره رگوالتوره ــدازی دوب راه ان

ــتند. ــه هس منطق
اینکــه  بیــان  بــا  موســوی  حســن  ســید 
ــود  ــا وج ــالم ب ــگاه گاز ای ــبختانه پاالیش خوش
شــده  مــدار  وارد  2۳آبان مــاه  گاز،  قطعــی 
اســت، ادامــه داد: شــرکت گاز اســتان اصفهــان 
بــرای کمــک در مناطــق زلزلــه زده دو اکیــپ 
ــپ  ــر و دو اکی ــرات شــامل ۱۰ نف ــداد و تعمی ام
ــاه  ــه زده کرمانش ــق زلزل ــه مناط ــت یابی را ب نش

ــت. ــرده اس ــزام ک اع
 ســعید صادقــی، مدیــر کل بهزیســتی اســتان 
اصفهــان، نیــز از ایجــاد ســه پایــگاه جمــع آوری 
کمک هــای مردمــی بــه زلزلــه زدگان غــرب 
کشــور خبــر داد و گفــت: ملزومــات مــورد نیــاز 
زلزلــه زدگان شــامل پتــوی نو، لــوازم گرمایشــی، 
ــوازم  ــی، ل چــادر، کنســرو، خشــکبار، آب معدن
بهداشــتی، داروهــای ضــروری، شــیر خشــک و 

خرماســت.

حمید فرخی
H.Farokhi@eskimia.ir

 اردستان
 

مدیــر آبفــار شهرســتان اردســتان گفــت: مانــده بدهــی 
مشــترکان روســتایی امــور آبفــار اردســتان بالــغ بــر 2میلیــارد و 

ــت. ــال اس ــون ری 85۰ میلی
رضــا دهقــان بــا اشــاره بــه پایــان عملیــات اجرایــی اصــالح و 
تعویــض شــبکه داخلــی روســتای امیرآبــاد بــه طــول ۳ هــزار 
ــال  ــر 2۰۰ میلیــون ری ــغ ب ــاری بال ــا صــرف اعتب و 2۰۰ متــر و ب
ــن طــرح  ــار داشــت: ای ــرت آب اظه ــری از پ ــا هــدف جلوگی ب
بــا مشــارکت دهیــاری و بخشــداری زواره انجــام شــده اســت.
ــاد  ــه تعویــض خــط انتقــال روســتای جعفرآب ــا اشــاره ب وی ب
بــه طــول 2 هــزار و 2۰۰ متــر و روســتای شــمس آباد اردســتان 
بــه طــول یــک هــزار متــر و بــا صــرف اعتبــاری بالــغ بــر 9۰۰ 

میلیــون ریــال بــه  صــورت مشــارکتی بــا همــکاری دهیــاری و 
بخشــداری مرکــزی اردســتان تصریح کــرد: همچنیــن اصالح و 
تعویــض شــبکه دامداری هــای روســتای حســین آباد بــه طــول 
یک هــزار و 2۰۰ متــر و بــا صــرف اعتبــاری بالــغ بــر 2۱۰ میلیــون 

ریــال بــا کمــک بخشــداری زواره انجــام شــده اســت.
ــه آغــاز عملیــات ســاخت  ــر آبفــار شهرســتان اردســتان ب مدی
ــه  ــتان ب ــیرازان اردس ــتای ش ــی روس ــر مکعب ــزن ۱۰۰ مت مخ
ــن روســتا  ــد ای ــن آب شــهرک جدی ــل فرســودگی و تامی دلی
اشــاره کــرد و افــزود: هزینــه اجــرای ایــن طــرح بالــغ بــر ۷۰۰ 

ــال اســت. ــون ری میلی
ــده بدهــی مشــترکان آبفــار اردســتان  ــا بیــان اینکــه مان وی ب
بالــغ بــر 2 میلیــارد و 85۰ میلیــون ریــال اســت، گفــت: ۱۱هــزار 

و 2۰۰ مشــترک آبفــار در شهرســتان اردســتان وجــود دارد.

ــتگاه های  ــه در دس ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب ــتاندار اصفه اس
ــای  ــد دیدگاه ه ــه بای ــدگاه مچ گیران ــای دی ــه ج ــی ب نظارت
واقع گرایانــه و حمایتگرانــه نهادینــه شــود، گفــت: تعــداد 
قوانیــن و دســتورکارها، آمــوزش الزم  نــدادن بــه برخــی 
مدیــران و کارکنــان و همچنیــن در بعضــی مواقــع باندبازی هــا، 
مانــع از ارتقــای ســازمانی بعضــی دســتگاه های اجرایــی 

ــت. ــده اس ش
محســن مهرعلیــزاده در دیــدار بــا مدیــر کل بازرســی اســتان 
ــف  ــگیری از تخل ــت پیش ــه سیاس ــان اینک ــا بی ــان، ب اصفه
ــی و  ــتگاه های اجرای ــد دس ــزود: بای ــت، اف ــم اس ــیار مه بس
ــن  ــد؛ در ای ــد و خــود را یکــی بدانن ــا هــم کار کنن بازرســی ب
صــورت مــردم از عملکــرد دســتگاه ها راضــی خواهنــد بــود و 
اگــر ایــن رابطــه ایجــاد و در عمــل پیگیــری شــود، بــه نتایــج 

مثبــت دســت خواهیــم یافــت.
وی اشــراف اداره کل بازرســی اســتان را به عملکرد دســتگاه ها، 
ــته  ــت محیطی شایس ــای زیس ــا و طرح ه ــا، پروژه ه بانک ه
تحســین خوانــد و بــا اشــاره بــه وضعیــت اســتان در 
بخش هــای مختلــف افــزود: مســئله آب بــرای بخــش 
ــرا  ــت؛ زی ــی اس ــیار حیات ــان بس ــرب اصفه ــاورزی و ش کش

ــده هســتند. ــده رود زن ــه زاین ــان ب ــردم اصفه م
ــداد ورود  ــد تع ــه بای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار اصفه اس
گردشــگران بــه اصفهــان افزایــش یابــد، زیــرا اصفهــان ایــن 
ظرفیــت و مزیــت را دارد کــه میــزان حضــور گردشــگران تــا 
چندیــن برابــر فعلــی افزایــش یابــد، گفــت: تســهیالت خوبی 
بــه متقاضیــان اعطــا شــده و میانگیــن مصــارف بــه منابــع 

ــت. ــی اس ــای دولت ــر از بانک ه ــی بهت ــای خصوص بانک ه

زهرا نصیریگروه اصفهان
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ــری آموزش هــا و  ــا فراگی ــه ب ســربازان وظیف
ــای  ــه ای، فرصت ه ــی و حرف ــای فن مهارت ه
ــود در  ــرای خ ــت را ب ــس از خدم ــغلی پ ش

ــد. ــن می کنن ــان تضمی ــتان اصفه اس
مدیــر کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان 
اصفهــان در گفت وگــو بــا کیمیــای وطــن 
ــای  ــود از کالس ه ــد خ ــه بازدی ــاره ب ــا اش ب
ــه  ــارت در مرکــز آمــوزش توپخان آمــوزش مه

ــاد  ــی صی ــپهبد عل ــهید س ــک های ش و موش
شــیرازی گفــت: همــه ســربازان وظیفــه 
ــد در طــول دوران خدمــت ســربازی  می توانن
و  باشــند  داشــته  مهارت آمــوزی  فرصــت 
برنامه ریــزی  آینــده شــغلی خــود  بــرای 

ــد. کنن
ابوطالــب جاللــی بــا اشــاره بــه اینکــه اکنــون 
در اســتان اصفهــان ۳ هــزار ســرباز وظیفــه در 
۳2پــادگان مشــغول فراگیری آمــوزش  در 9۰ 
رشــته شــغلی  هســتند، افــزود: برنامه ریــزی 

شــده تــا بــا ایجــاد زیرســاخت های پادگانــی، 
ــوزش  ــه ۱2۰ و مشــموالن آم ــن رشــته ها ب ای

بــه ۴ هــزار و 5۰۰ نفــر برســند.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن زمینــه بــه 
شــغلی،  مشــاوره های  وظیفــه  ســربازان 
رغبتــی و آموزشــی هــم داده می شــود، گفــت: 
ــده و  ــه ش ــتاندارد ارائ ــق اس ــا طب آموزش ه
ــه قبول شــدگان  پــس از شــرکت در آزمــون ب

گواهینامــه مهــارت داده می شــود.
جانشــین مرکــز آموزش توپخانه و موشــک های 

ــز  ــیرازی نی ــاد ش ــی صی ــپهبد عل ــهید س ش
گفــت: مهارت آمــوزی، هیــچ تداخلــی بــا 
آموزش هــای نظامــی ســربازان وظیفــه نــدارد 
ــا  ــن مهارت ه ــوزش ای ــرای آم ــادگان ب و در پ

برنامه ریــزی شــده اســت.
ســرهنگ شــکرهللا نصیــری افــزود: ایــن 
آینده نگــری ارتــش و رایگان بــودن کالس هــای 
ــورد  ــربازان بازخ ــن س ــی در بی ــوزش مهارت آم
ــی  ــه خوب ــربازان از آن ب ــته و س ــی داش خوب

اســتقبال کرده انــد.
از دهــه ۷۰ همکاری هــای  ادامــه داد:  وی 
و  فنــی  آمــوزش  مراکــز  بیــن  مشــترک 
حرفــه ای و پادگان هــا شــکل گرفــت و در 

قالــب تفاهم نامــه، ایــن همکاری هــا، امــروز 
موجــب شــده تــا در پادگان هــا، ســربازان 
عــالوه بــر فراگیــری فنــون نظامــی، حرفــه یــا 

ــد. ــوزش ببینن ــغلی را آم ش
فرشــید آقاجانــی کــه مربــی تعمیــر و نگهداری 
بــه  ایــن دوره هــا  خودروســت، می گویــد: 
صــورت ۳ماهــه و در دو مرحلــه شــفاهی و 
ــرای  ــربازان را ب ــود و س ــزار می ش ــی برگ عمل
ــاخته  ــب س ــارت راغ ــای مه ــا ارتق ــب ی کس

ــت. اس
ایــن  فراگیــری  از  نیــز  وظیفــه  ســربازان 
آموزش هــا و تنــوع آمــوزش در دوران خدمــت 

اظهــار خرســندی می کننــد.

استاندار اصفهان تاکید کرد:

دستگاه های نظارتی باید حمایتگرانه عمل کنند
مدیر آبفار شهرستان اردستان خبر داد:

بدهکاری میلیاردی مشترکان آبفار اردستان  

تضمین فرصت شغلی سربازان وظیفه با آموزش های فنی و حرفه ای  

قاچاق، مسئله اساسی و اصلی صنعت 
نساجی است

واقعی شدن نرخ ارز، اقدام عملی 
برای مقابله با قاچاق پوشاک است 

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir

در  اصفهــان  اســتان  نماینــدگان  مجمــع  رئیــس 
کمیســیون  نســاجی  کمیتــه  جلســه  هفدهمیــن 
صنایــع اتــاق بازرگانــی اصفهــان بــا اشــاره بــه تشــکیل 
فراکســیون حمایــت از صنایــع نســاجی در مجلــس 
گفــت: کلیــه هزینه هــای نصــب و راه انــدازی طــرح 
نصــب صندوق هــای الکترونیکــی از ســوی ســازمان 
ــت  ــده دول ــه عه ــی در واحدهــای صنفــی ب ــور مالیات ام
اســت و از ســال 9۷ بــه صــورت همه جانبــه اجــرا 

می شــود.
 ناصــر موســوی الرگانــی افــزود: قاچاق، مســئله اساســی 

و اصلــی صنعــت نســاجی اســت و بــه جــای مقابلــه بــا 
قاچاقچیــان، بایــد زمینــه قاچــاق  را برطــرف کــرد.

 رئیــس هیئت مدیــره انجمــن نســاجی اســتان اصفهــان 
نیــز واقعی ســاختن نــرخ ارز را عامــل مؤثــر در کاهــش 
قاچــاق پوشــاک در کشــور برشــمرد و گفــت: بــه دلیــل 
کــم بــودن نــرخ ارز، قاچــاق کاال بــرای قاچاقچیــان بــه 

دفعــات بــه صرفــه اســت.
ــرای  ــاجی ب ــت نس ــزود: صنع ــاه کرمی اف ــب هللا ش حبی
بقــا بایــد دســت کم ۳۰ درصــد تولیــدات خــود را صــادر 
کنــد. واحدهــای نســاجی بــه تنهایــی نمی تواننــد 
ــدف  ــورهای ه ــود در کش ــوالت خ ــی محص ــه بازاریاب ب
ــان بازرگانــی می تواننــد در ایــن زمینــه  ــد و رایزن بپردازن

ــد. ــا کنن ــری را ایف نقــش مؤث
 مظفــر چلمقانــی، دبیــر انجمــن صنایع نســاجی اســتان 
اصفهــان، گفــت: از 8 هــزار واحــد صنعتــی دارای پروانــه 
اســتان اصفهــان، 2 هــزار و ۳۰۰ واحــد بــه صنعــت 
نســاجی اختصــاص دارد و در کنــار 6 هــزار و ۱۴5 واحــد 
کارگاهــی کوچــک، ۱۰۷ هــزار اشــتغال در اســتان ایجــاد 

ــن واحدهــا  ــی بیشــتر ای ــرده اســت. در شــرایط کنون ک
زیــر 5۰ درصــد ظرفیــت مشــغول فعالیــت هســتند. 

عبدالحســین اخــوان مقــدم، دیگــر عضــو کمیتــه 
نســاجی اتــاق بازرگانــی اصفهــان، در ایــن جلســه 
ــدگان  ــئوالن و نماین ــراف مس ــطه گرهای اط ــت: واس گف
ــا  ــود ت ــی ش ــرخ ارز واقع ــد ن ــازه نمی دهن ــس اج مجل
ــد صــادرات  ــد شــود و بتوان ــی بهره من ــده داخل تولیدکنن

ــد. ــته باش داش
ــدگان،  ــرای واردکنن ــرخ ارز ب ــودن ن ــم ب ــزود: ک وی اف
بهتریــن شــرایط و بــرای تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان، 

ــن شــرایط را ایجــاد کــرده اســت.  بدتری
ــی  ــاق بازرگان ــاجی ات ــه نس ــو کمیت ــر عض ــی، دیگ امام
اصفهــان، در ایــن جلســه از واردات 2/8 میلیــارد دالری 
ــر داد  ــان ســال جــاری خب ــا پای محصــوالت نســاجی ت
و گفــت: واردات بخــش نســاجی نســبت بــه ســال 
گذشــته ۴۰ درصــد رشــد داشــته و ایــن در حالــی اســت 
ــی  ــد ط ــه 55 درص ــد و پارچ ــخ 6۷ درص ــه واردات ن ک
ــوده اســت. ــه ســال گذشــته ب ســال جــاری نســبت ب

#خبر_گردی

اصفهان4
درحاشیه

 کاشت ۱۵۰۰ درخت 
در منطقه ۳ کاشان 

کاشانابراهیم قربانی
E.Ghorbani@eskimia.ir

سرپرســت شــهرداری منطقــه ۳ شــهرداری کاشــان گفــت: 
در 6 ماهــه نخســت ســال، یــک هــزار و 5۰۰ اصلــه درخــت 
و درختچــه از نــوع کاج و نــارون در ســطح منطقــه ۳ 

شــهرداری کاشــان کاشــته شــده اســت.
ســید محمدرضــا متشــکره افــزود: امســال 5 هزار  متــر مربع 
گلــکاری و کاشــت پرچیــن از نــوع گل هــای شــب بو، 
ــه  ــی، در دو مرحل همیشــه بهار، بنفشــه و شــب بوی زعفران

در ســطح منطقــه انجــام شــده اســت.
ــاری فضــای ســبز از  ــرای آبی ــه ب ــه اینک ــا اشــاره ب  وی ب
روش لوله گــذاری اســتفاده می شــود، افــزود: اعتبــار 
ــرای ایــن پــروژه، یــک میلیــارد و 6۰۰ هــزار  هزینه شــده ب
ــر،  ــان امیرکبی ــیه خیاب ــت، حاش ــوار هم ــت. بل ــال اس ری
بلــوار مالصــدرا، بلــوار چمــران و بوســتان شــهرک 22 بهمن، 
از جملــه مکان هایــی اســت کــه از روش لوله گــذاری بــرای 

ــود.  ــتفاده می ش ــا اس ــاری در آنج آبی
ــاری  ــن آبی ــای نوی ــتفاده از روش ه ــا اس ــه وی ب ــه گفت ب
هزینه هــای فضــای ســبز منطقــه ســه بــه کمتــر از 
ــه  ــش یافت ــته کاه ــال گذش ــا س ــه ب ــوم در مقایس یک س

ــت. اس
 روستای قزاآن، منطقه مناسب گردشگری 

معــاون اســتاندار و فرمانــدار کاشــان در بازدیــد از روســتای 
ــای  ــتاهای زیب ــی از روس ــتا، یک ــن روس ــت: ای ــزاآن گف ق
ــت. ــان اس ــتان کاش ــرمایه های شهرس ــگری و از س گردش

حمیدرضــا مؤمنیــان افــزود: مســائل و مشــکالت روســتا، 
از جملــه ســاماندهی آب کشــاورزی روســتا، وضعیــت 
شــبکه آب شــرب، نظــارت بیشــتر بــر تغییــر کاربری هــای 
غیرمجــاز را از طریــق شــورای اســالمی و بخشــدار مربوطــه 
ــه  ــم ب ــه می خواهی ــردم منطق ــم و از م ــری می کنی پیگی
مســئوالن اعتمــاد کننــد و صبــور باشــند تــا مجریــان قانون 

بتواننــد بــه بهتریــن نحــو بــه کار خــود ادامــه دهنــد.

 حقوق مالکانه مردم در پروژه 
قطار اصفهان - تهران حفظ شود

مهناز طغیانی
M.Toghyani@eskimia.ir

 برخوار

و  برخــوار در جلســه هماهنگــی  فرمانــدار شهرســتان 
ــرعت  ــار پرس ــی قط ــروژه مل ــی پ ــای اجرای ــی نیازه بررس
اصفهــان - تهــران گفــت: امــروز از طریــق قــرارداد فاینانس 
بــا مشــارکت شــرکت چینــی، ایــن طــرح در حــال انجــام 
اســت و عمــده مقدمــات اجرایــی آن در اســتان های 
تهــران و قــم و بیشــتر مســیر اصفهــان انجــام شــده و از ۳۰ 
کیلومتــر باقی مانــده، 2۱ کیلومتــر در محــدوده شهرســتان 

ــرار دارد.  برخــوار ق
اســفندیار تاجمیــری بــا اشــاره بــه جایــگاه ملــی و 
ــاخص  ــرح ش ــک ط ــوان ی ــه عن ــرح ب ــن ط ــذار ای تاثیرگ
ــر  ــد ب ــور و تاکی ــی در کش ــتم ریل ــد سیس ــه جدی و تجرب
ــی  ــای دولت ــکاری الزم در بخش ه ــی و هم ــزوم همراه ل
ــت:  ــام کار گف ــهیل در انج ــریع و تس ــرای تس ــی ب و مردم
دیدگاه هــا و انتظاراتــی از ســوی شهرســتان در زمینــه 
نحــوه و مســیر اجــرای ایــن پــروژه وجــود داشــته کــه از 
طریــق نماینــدگان دولــت و مجلــس بــه دســتگاه ها اعــالم 

ــت.   ــده اس ش
 وی بــا اشــاره بــه تداخــل مســیر اجــرای ریــل بــا بعضــی 
زمین هــای کشــاورزی و اماکــن صنعتــی و تولیــدی و 
ــه  ــوق مالکان ــت حق ــر رعای ــی ب ــای مل ــن زمین ه همچنی
ــئله  ــور در مس ــررات کش ــن و مق ــت موازی ــردم و رعای م
تملــک زمین هــا تاکیــد کــرد و دقــت عمــل اعضــای 

ــد.   ــتار ش ــه خواس ــن زمین ــی را در ای ــه ارزیاب کمیت

کمک های مردمی شاهین شهر به 
زلزله زدگان

میمه وحید اصفهانی
V.Esfahani@eskimia.ir

رئیــس جمعیــت هــالل  احمــر شاهین شــهر و میمــه 
گفــت: چادرهــای جمعیــت هــالل  احمــر بــرای جمــع آوری 
کمک هــای غیرنقــدی ایــن شهرســتان بــه حادثه دیــدگان 

زلزلــه اخیــر غــرب کشــور برپاشــده اســت.

محســن امینــی هرنــدی افــزود: مــردم نوع دوســت 
شاهین شــهر و میمــه، عــالوه بــر اهــدای کمک هــای 
ــا،  ــتر بانک ه ــعب بیش ــاب 99999 در ش ــه  حس ــدی ب نق
ــایل  ــی، وس ــروهای غذای ــواع کنس ــی، ان ــو، آب  معدن پت
گرمایشــی نفتــی و گازی خــود را بــه امدادگــران ایــن 
جمعیــت تحویــل دهنــد. البتــه شــهروندان توجــه داشــته 
وســایل  و  مصرف شــده  پتوهــای  اهــدای  از  باشــند 

مســتهلک گرمایشــی خــودداری کننــد.
وی گفــت: نوزدهمیــن مانــور زلزلــه و ایمنــی، همزمــان بــا 
ــزار  ــز برگ ــتان نی ــن شهرس ــدارس ای ــور در م ــر کش سراس
می شــود؛ ایــن نــوع مانورهــا عــالوه بــر تربیــت امدادگــران 
ــی   ــطح آگاه ــش س ــه افزای ــواده، ب ــر خان ــاری در ه افتخ

ــد. ــی کمــک می کن ــروز حــوادث طبیع ــن ب ــردم حی م

اجناس تقلبی و قاچاق در خمینی شهر
ــرد:  ــالم ک ــدن خمینی شــهر اع ــت و مع ــس اداره صنع رئی
بیــش از 25 میلیــون تومــان لــوازم خانگــی قاچــاق توســط 
اداره صنعــت، معــدن و تجــارت خمینی شــهر کشــف شــد.

پرویــز ســتایش فر افــزود: در روزهــای پایانــی ایــن 
 هفتــه، تعــداد ۷۰ بســته چــای قاچــاق و تعــدادی لواشــک 
ــان  ــط بازرس ــی توس ــد صنف ــی از دو واح ــک تقلب و ترش
ایــن اداره کشــف و ضبــط شــد و در ایــن زمینــه ۴ پرونــده 
تخلــف تنظیــم و بــه اداره تعزیــرات حکومتــی تحویــل داده 

شــد.

،،
مدیر کل انتقال خون استان اصفهان 
گفــت: طــی ســه روز گذشــته بــه دنبال 
فراخــوان ســازمان انتقــال خــون بــرای 
نیاز به گروه خونی منفی، نیاز اســتان 
اصفهــان بــرای کمــک به زلزلــه زدگان با 

مراجعــه خــوب مــردم تامیــن شــد

همت اصفهانی ها در کمک به زلزله زدگان کرمانشاه 

ارسال بزرگ ترین محموله  کمک به 
زلزله زدگان به صورت هوایی
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کوتاه اخبار 

 شناسایی 405 موقوفه جدید 
در استان یزد

و  اوقــاف  کل  اداره   ثبتــی  حقوقــی  اداره   رئیــس 
امــور خیریــه اســتان یــزد گفــت: طــی یــک ســال گذشــته 

405 موقوفــه جدیــد در اســتان شناســایی  شــده اســت.
ــه اینکــه  مستندســازی  ــا  اشــاره ب ســعید جعفری پــور  ب
برنامه هــای  از   دولتــی  دســتگاه های  از  مطالبــات 
شــاخص و اولویــت دار حقوقــی ثبتــی اداره کل اوقــاف 
طــی یــک ســال گذشــته اســت، گفــت: بخشــی از اراضــی 
موقوفــات اســتان در اختیــار دســتگاه های دولتــی اســت و 
متأســفانه بیشــترین بدهــی مســتأجرین هــم مربــوط بــه 

ــت. ــی اس ــتگاه های دولت دس
دســتگاه های  بــا  تفاهم نامــه  بــه  اشــاره  ضمــن  وی 
ــاری  ــال ج ــزود: در س ــا، اف ــتای بدهی ه ــی در راس دولت
دانشــگاه علــوم پزشــکی یــزد بــا مبلــغ 21 میلیــارد و 384 
ــه،  ــورت گرفت ــای ص ــتای بدهی ه ــان در راس ــون توم میلی

ــت. ــرده اس ــد ک ــه منعق تفاهم نام

برگزاری هجدهمین نمایشگاه 
دستاوردهای  پژوهشی و فناوری

ــاری،  ــال و بختی ــاوری چهارمح ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
گفــت: هجدهمیــن نمایشــگاه اســتانی دســتاوردهای 
ــاوری در  ــم و فن ــارک عل ــط پ ــاوری توس ــی و فن پژوهش

ــد. ــد ش ــزار  خواه ــهرکرد برگ ش
اســماعیل پیرعلــی از برگــزاری هجدهمیــن نمایشــگاه 
ــاوری  ــی و فن ــی، پژوهش ــتاوردهای علم ــنواره دس و جش
چهارمحــال و بختیــاری در فرهنگ ســرای بــزرگ شــهرکرد 
دســتورالعمل  اســاس  بــر  کــرد:   اظهــار  و  داد  خبــر 
ــه  ــم هفت ــال مراس ــوم، امس ــوی وزارت عل ــالی از س ارس
ــخ  ــاوری اســتانی در سراســر کشــور از تاری پژوهــش و فن
ــی 10 آذرمــاه برگــزار می گــردد و برگــزاری نمایشــگاه  4 ال
دســتاوردهای علمــی، پژوهشــی و فنــاوری بــر عهــده 

ــود. ــد ب ــاوری خواه ــم و فن ــارک عل پ
کارآفرینــی، رویــداد  برگــزاری  داشــت:   عنــوان   وی 

ایــده شــو در حــوزه IT و نشســت تخصصــی فناوری هــای 
نویــن آب بــه منظــور معرفــی آخریــن دســتاوردهای 
ــاور اســتان در حــوزه آب از  شــرکت های دانش بنیــان و فن

ــت. ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــای پ ــر برنامه ه دیگ

شکل گیری حاشیه نشینی،  معضل 
جامعه  کنونی 

معــاون وزیــر و راه و شهرســازی گفــت: شــکل گیری 
ــمی در  ــکان غیررس ــات اس ــین و مح ــق حاشیه نش مناط
اطــراف شــهرها ازجملــه معضــات کنونــی جامعــه اســت.
حمیدرضــا عظیمیــان،  در نشســت بــا اســتاندار چهارمحــال 
مناطــق  شــکل گیری  کــرد:  اظهــار  بختیــاری،   و 
ــراف  ــمی در اط ــکان غیررس ــات اس ــین و مح حاشیه نش

ــت. ــه اس ــی جامع ــات کنون ــه  معض ــهرها از جمل ش
ــات   ــار و  تبع ــش آث ــرای کاه ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
اســکان  محــات  و  حاشیه نشــین  مناطــق  منفــی 
ــای الزم  ــه همکاری ه ــای مربوط ــد نهاده ــمی بای غیررس
را داشــته باشــند، افــزود: وزارتخانــه راه و شهرســازی 
حاشیه نشــینی را یــک معضــل اجتماعــی قلمــداد کــرده و 

ــت. ــی از آن اس ــکات ناش ــع مش ــدد رف درص
معــاون وزیــر و راه و شهرســازی و رئیــس ســازمان ملــی 
زمیــن و مســکن کشــور  بــا بیــان اینکــه بــرای رفع مشــکل 
حاشیه نشــینی،  زمیــن  واگــذار می شــود، ادامــه داد: 
اتخــاذ یــک رویکــرد علمــی و کارشناســانه از ســوی ایــن 
وزارتخانــه و همــکاری و هماهنگــی بین  بخشــی پیش نیــاز 

حــل ایــن معضــل اجتماعــی اســت.

سرمایه گذاری 40 میلیارد  تومانی 
اوقاف در کرمان

ــت:  ــان گف ــتان کرم ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــرکل اوق مدی
اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان کرمــان طــی 
حوزه هــای  در  تومــان  میلیــارد   40 اخیــر  ســال های 
ــرمایه گذاری  ــی س ــی و رفاه ــادی، خدمات ــف اقتص مختل

ــت. ــرده اس ک
حجت االســام محمــد قاســمی زاده در دیــدار جمعــی 
ــده  ــا نماین ــاف اســتان ب ــان ادارات اوق ــران و معاون از مدی
وقــف هفتــه  مناســبت  بــه  کرمــان  در   ولی فقیــه 

اظهــار داشــت: بــا راه انــدازی ســامانه الکترونیکــی ســازمان 
اوقــاف، تمــام موقوفــات، رقبــات، مســاجد و ... ثبت شــده 

و براســاس آن نیــات واقفــان اجــرا می شــود.
وی دوره هــای تربیــت حافظــان قــرآن ســازمان اوقــاف را 
یــادآور شــد و ادامــه داد: بیــش از 10 هــزار نفــر هر ســال در 
ــد و امســال ششــمین  ــی شــرکت می کنن ــای قرآن دوره ه
ــا  ــه حفــظ یــک ت ســال متوالــی اســت کــه عاقمنــدان ب

ســی جــزء را زیــر پوشــش داریــم.

برداشت بی رویه آب با مجوز قانونی 
صورت گرفته است

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان کرمــان گفــت: 
در کشــور  فزاینــده ای  بــه صــورت   برداشــت آب کــه 
 صــورت گرفتــه بــا خواســت و مجــوز قانونــی انجــام 
شــده اســت.رضا جزینــی زاده در همایــش بین المللــی 
ــت را  ــط زیس ــامت، محی ــام س ــی و نظ ــرات اقلیم تغیی
امانتــی بــرای آینــدگان دانســت و اظهــار داشــت: محیــط 
زیســت متعلــق بــه آینــده اســت و بایــد آن را تحویل نســل 
 بعــد دهیــم، امــا طــوری پیــش رفتــه  و عمــل کرده ایــم کــه 

جواب گوی زمان حال خود هم نیستیم.
وی بــا بیــان اینکــه کشــور ما در فرســایش خاک، پوشــش 
گیاهــی و هــدر دادن انــرژی رتبــه اول دنیــا را کســب کــرده 
اســت، ابــراز داشــت: هرچــه میانگیــن مــا در ایــن زمینه هــا 
ــه  ــه ب ــت ک ــوع اس ــن موض ــان دهنده ای ــد، نش ــاال باش ب
ــم، امنیــت اصلــی کشــور را  ــی پیــش نمی روی ســوی خوب
ســامتی جامعــه شــکل می دهــد کــه بــا محیــط زیســت 
افســردگی های  ســرطان ها،  ریزگردهــا،  خــورده،  گــره 
ناشــی از بیــکاری و خشــونت های اجتماعــی آن را بــه 
چالــش بــرده اســت، نظــام مــا بایــد اهمیــت آن را در کنــار 

اهمیــت امنیــت نظامــی قــرار دهــد.

 حدیث بابایی
H.Babaie@eskimia.ir

گروه استانها

ســیدمحمدرضا موالــی زاده دبیــر شــورای فرهنــگ 
عمومــی کشــور در دیــدار بــا نماینــده ولی فقیــه در 
چهارمحــال و بختیــاری بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد 
ــور  ــی در کش ــگ عموم ــورای فرهن ــای ش برنامه ه
بــر اســاس مصالــح و مشــکات فرهنگــی کشــور 
برنامه ریــزی شــود، اظهــار کــرد: اگــر می خواهیــم 
ســخنان مقــام معظــم رهبــری در رابطــه بــا اقتصاد 
مقاومتــی در کشــور اجرایــی شــود  بایــد فرهنــگ 
ــروزه  ــه ام ــور را ک ــی در کش ــه کار جمع کار و روحی

ــم.  ــت کنی ــگ شــده اســت،  تقوی کم رن
وی ادامــه داد: امــروز مصرف گرایــی در جامعــه 
ــا  ــم ت ــاش کنی ــد ت ــت و بای ــرده اس ــدا ک رواج پی
اســتفاده از کاالی ایرانــی را در بیــن افــراد جامعــه 
بــه یــک فرهنــگ تبدیــل کنیــم، تــا ایــن اقدامــات 
ــه  ــی در جامع ــاد مقاومت ــق اقتص ــاز تحق بسترس

گــردد.
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــگ عموم ــورای فرهن ــر ش دبی
ــای  ــردن آموزه ه ــه ک ــه نهادین ــاز جامع ــروز نی ام
ــیره  ــنت و س ــرد: در س ــح ک ــت، تصری ــی اس دین
معصومیــن آموزه هــای بســیاری در رابطــه بــا 
ــم  ــاش می کنی ــد ت ــا بای فرهنــگ وجــود دارد و م

تــا بــا همــکاری دســتگاه های اجرایــی یــک 
ــم. ــی کنی ــی و اجرای ــردی را عملیات ــه کارب برنام

فرمــوده  بــه  گفــت:  پایــان  در   موالــی زاده 
مقــام معظــم رهبــری فرهنــگ بــه مثابــه هوایــی 
اســت کــه تنفــس می کنیــم و یــک امــر راهبــردی 
اســت و امــروزه هــر حــوزه ای را کــه مــی  خواهیــم 
ســامان بدهیــم، نیازمنــد نهادینــه کــردن فرهنــگ 

آن موضــوع در جامعــه هســتیم.

 نام گذاری 3 روز جدید 
در تقویم رسمی ایران

از  کشــور  عمومــی  فرهنــگ  شــورای   دبیــر 

ــم رســمی ســال  ــد در تقوی ــذاری 3 روز جدی نام گ
1397 هجــری شمســی بــا مصوبــه شــورای عالــی 

انقــاب فرهنگــی خبــر داد.
ســید رضــا موالــی زاده در دیــدار از گنجینیــه 
بختیــاری  و  چهارمحــال  پــرورش  و  آمــوزش 
 در گفــت و گویــی افــزود: هشــتم ربیــع االول، 
ســال روز شــهادت حضــرت امــام حســن عســگری 
ــی عصــر )عــج(،  ــاز امامــت حضــرت ول )ع( و آغ
و کشــتی  روز  عنــوان  بــه  شــهریورماه   پنجــم 
29 بهمــن مــاه بــه عنــوان روز اقتصــاد مقاومتــی و 
کارآفرینــی در تقویــم ســال 97 بــه عنــوان تعطیــل 

رســمی در تقویــم ایــران ثبــت شــد.
ایرانــی  ســبک  ترویــج  ادامــه گفــت:  در  وی 
و  جامــع  ســبک  یــک  عنــوان  بــه   اســامی 
ــورای  ــای ش ــن برنامه ه ــری از مهم تری ــه نگ جامع

فرهنــگ عمومــی کشــور در ســال 97 اســت.
موالــی زاده افــزود: از 2 مــاه پیــش کارگروهــی بــا 
حضــور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی و اعضــای 
شــورای فرهنــگ عمومــی تشــکیل شــده کــه ایــن 
ــگ  ــورای فرهن ــاله ش ــار س ــه چه ــروه برنام کارگ

ــد. عمومــی را تدویــن مــی کن
ــت  ــارت اس ــی عب ــگ عموم ــه وی، فرهن ــه گفت ب
از فصــل باورهــای مشــترک و رفتارهــای یــک 

 جامعــه کــه شناســنامه فرهنگــی جامعــه بــه 
حساب می آید.

موالــی زاده تصریــح کــرد: فرهنــگ کار و کارجمعی، 
گرایــش بــه ســمت مصــرف کاالی ایرانــی، گرایش 
بــه کیفــی کــردن کاالی ایرانــی و کاهــش مصــرف 
ــورای  ــای ش ــن برنامه ه ــی از مهم تری کاالی خارج

فرهنــگ عمومــی در ســال جــاری اســت.
 الگوی مناسبی در زمینه فرهنگ 

عمومی وجود ندارد
ــاری  ــال و بختی ــه در چهارمح ــی فقی ــده ول نماین
ــای تفریحــی، شــادی و مســائل  ــت: رویکرد ه گف
ورزشــی در جامعــه مــا،  الگــوی مناســب فرهنگــی 

نــدارد.
ــام  ــی نکون ــلمین محمدعل ــام و المس حجت االس
نیــزدر دیــدار بــا دبیــر شــورای فرهنــگ عمومــی، بــا 
اشــاره بــه اینکــه نقــش شــورای فرهنــگ عمومــی 
ــار کــرد: در  در جامعــه تثبیــت شــده نیســت، اظه
جلســات ایــن شــورا اعضــا وظایــف خــود را گاهــًا 
ــز در  ــات نی ــد و مصوب ــی انجــام نمی دهن ــه خوب ب

ــوند. ــرا نمی ش ــه اج جامع
وی افــزود: بعضــی از ارزش هــای نظــام جمهــوری 
اســامی ماننــد پیاده روی اربعین حســینی، شــهدا، 
ــکاف،  ــدر، اعت ــب های ق ــی، ش ــای قرآن رویکرد ه
صــورت  بــه  مذهبــی  هیئت هــای  و  مکان هــا 
ــی شــورای  ــد ول ــی شــکل گرفته ان ــگ عموم فرهن
ــن ارزش هــا نقشــی  فرهنــگ عمومــی در نشــر ای

نداشــته اســت.
نماینــده ولی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری 
ــا بیــان اینکــه شــورای فرهنــگ عمومــی نقــش  ب
مؤثــری در نشــر فرهنگ هــای بالنــده جامعــه 
نداشــته اســت، اضافــه کــرد: جــای کار بســیاری در 

ــود دارد. ــه وج ــن زمین ای
نکونــام بــا اشــاره بــه اینکــه در اغلــب فرهنگ هــای 
ــورد،  ــم می خ ــه چش ــادی ب ــص زی ــه نواق جامع
ادامــه داد: زوایــا و نواقــص متعــددی در فرهنــگ 
ــورای  ــت ش ــه الزم اس ــود دارد ک ــگری وج گردش
فرهنــگ عمومــی بــرای اصــاح ایــن نواقــص 

باشــد. نقش آفریــن 

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در شهرکرد گفت: 

تحقق اقتصاد مقاومتی، نیازمند 
تقویت فرهنگ کار در جامعه است

محمــد میرزایــی در گفت  و گــو بــا فــارس، بــا اشــاره بــه 
اجــرای طــرح غربالگــری اضطــراب کــودکان 5 و 6 ســاله 
در مراکــز ســامت روان محلــی و مهدهــای کــودک، اظهــار  
 کــرد: مــدت ســه ســال اســت کــه ایــن طــرح توســط 
ســازمان بهزیســتی اجــرا می شــود و ســاالنه 1500 کــودک 
ــرد:   ــه خاطرنشــان ک غربالگــری اضطــراب شــدند.  وی در ادام
ــن  ــق ای ــودک از طری ــزار ک ــه ســه ه ــی معاین امســال پیش بین

ــرار دارد.  ــه ق ــرح در برنام ط
مدیــرکل بهزیســتی چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــخیص داده  ــرب تش ــه مضط ــی ک ــت،  کودکان ــه نخس در مرحل
شــوند بــرای انجــام مصاحبــه تشــخیصی بــا مشــاوران ماقــات 
ــق  ــرای تشــخیص دقی ــدام ب ــن اق ــزود: ای ــد داشــت، اف خواهن

اســت کــه آیــا کــودکان دارای اضطــراب هســتند یــا خیــر؟

ــراب   ــری اضط ــام غربالگ ــه انج ــت: هزین ــان داش ــی بی میرزای
امســال بــا مشــارکت خانواده هــا انجــام می شــود.

وی  بــا بیــان  اینکــه اضطــراب یــک حالــت خلقــی اســت کــه 
ــرس،  ــا ت ــراه ب ــم هم ــب مبه ــرد احســاس ناخوشــایند و اغل ف
نگرانــی، دلواپســی و دل شــوره  دارد، عنــوان داشــت: در بیشــتر 
مواقــع کــودکان قــادر بــه بیــان ایــن احساســات خــود نیســتند.

میرزایــی گفت:اضطــراب در شــکل گیری شــخصیت کــودک 
تأثیــر به ســزایی دارد و موجــب افــت عملکــرد اجتماعــی کــودک 

می شــود.
ــم اضطــراب کــودکان  ــه عائ وی ادامــه داد: چنانچــه والدیــن ب
ــی،  ــرد تحصیل ــت عملک ــر اف ــن ام ــند ای ــاوت باش ــود بی تف خ
ــه  ــر ب ــی منج ــته و حت ــراه داش ــه هم ــغلی را ب ــی و ش اجتماع
مصــرف مــواد مخــدر  و ســایر آســیب های اجتماعــی می شــود.

ــمال  ــارت ش ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
کرمــان گفــت: زمینــه بــرای احــداث کارخانــه فــرآوری 

ــود دارد. ــان وج ــتان کوهبن ــرب و روی در شهرس س
ــه گــزارش تســنیم، مهــدی حســینی نژاد در نشســت  ب
خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاران  و  فرمانــدار   بــا 
ــه  ــادن ب ــدات مع ــم تولی ــازه ندهی ــت: اج ــار داش اظه
ــد  ــق تولی ــرای رون ــود.  ب ــه ش ــام فروخت ــورت خ ص
اســتان بایــد یارانــه تســهیات بدهیــم و گــردش 
 مالــی واحدهــای تولیــدی را در بانک هــای اســتان 
قــرار دهیــم تــا در پرداخــت تســهیات دســت بانک هــا 

ــود. بازتر ش
را  معــادن  ظرفیت هــای  اگــر  کــرد:  عنــوان  وی 
ــاهد  ــره وری را ش ــش به ــم، افزای ــت کنی ــم هدای  بتوانی

اســت ســرمایه گذاران  بجــا  پــس  بــود،  خواهیــم 
دهنــد  قــرار  اکتشــاف  راســتای  در  را   پهنه هــا 
ــار کســانی کــه فعالیــت  ــر ایــن صــورت در اختی در غی

ــد،  قــرار خواهــد گرفــت. دارن
و روی  داد: در معــادن ســرب  ادامــه  حســینی نژاد 
راور ذخیــره ای در حــد  و   شهرســتان های کوهبنــان 
400 تــا 500 هــزار تــن را داریــم کــه زمینــه بــرای احداث 

کارخانــه در اســتان در ایــن زمینــه فراهم اســت.
وی تصریــح کــرد: مــواد اولیــه در منطقــه وجــود دارد، 
ــرب  ــرآوری س ــه ف ــداث کارخان ــرای اح ــه ب ــذا زمین ل
ــی  ــای حقیقت ــود  گوی ــن خ ــه ای ــود دارد ک و روی وج
اســت کــه ظرفیــت تولیــد شــمش در منطقــه شــدنی 

اســت.

نقــی تقوایــی ضمــن قدردانــی از مــردم یــزد در راســتای اهدای 
خــون بــه زلزلــه زدگان غــرب کشــور، گفــت: در پــی اعــام خبــر 
ــتان های  ــاه و اس ــتان کرمانش ــرزه در اس ــوع زمین ل ــوار وق ناگ
بــه  یــزدی  نوع دوســت  مــردم  نفــر  غربــی حــدود 350 
پایگاه هــای انتقــال خــون مراجعــه داشــته اند کــه از ایــن 
تعــداد 175 نفــر موفــق بــه اهــدای خــون شــده و همچنیــن 100 
ــورت  ــری ص ــا نمونه گی ــه از آن ه ــد ک ــی بوده ان ــون اول ــر خ نف

گرفتــه اســت.
وی وضعیــت اســتان را در انباشــت خــون و فرآورده هــای 
ــدم  ــه ع ــا توجــه ب ــزود: ب ــرد و اف ــوان ک ــوب عن ــی،  مطل خون
اعــام نیــاز از ســوی اســتان های غربــی کشــور، از هــم 
بــه  مراجعــه  از  کــه  خواهشــمندیم  عزیــز  اســتانی های 
پایگاه هــای انتقــال خــون خــودداری کــرده و بــه ســایت 

ــه و  ــانی http://www.yazdbto.ir/ مراجع ــه نش ــازمان ب س
ــام اینترنتــی در ایــن ســایت در نوبــت مقــرر جهــت  ــا ثبت ن ب
ــرکل ســازمان انتقــال خــون  ــد. مدی اهــدای خــون اقــدام کنن
ــه  ــزد هیچ گون ــه در اســتان ی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزد ب اســتان ی
گــروه خونــی خاصــی به صــورت اورژانســی نیــاز نداریــم، 
اظهــار داشــت: خوشــبختانه در گــروه خونــی O  نیــز در حــال 
 حاضــر وضعیــت مطلوبــی وجــود دارد و هیــچ جــای نگرانــی

وجود ندارد.
ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه وضعیــت 
مطلــوب اســتان در زمینــه خــون و فرآورده هــای خونــی، 
عزیــز  یزدی هــای  از  فعلــی،  شــرایط  در  خــون  اهــدای 
ــه  ــاز بیشــتری ب ــه نی ــا را در فصــل زمســتان ک خواســتاریم م

ــد. ــاری کنن ــا را ی ــت م ــی اس ــای خون ــون و فرآورده ه خ

ــع طبیعــی  ــری صندوق هــای مناب ــی راهب دبیرســتاد مل
کشــور از پیگیــری ایــن صنــدوق بــرای صــادرات گیاهــان 

دارویــی از ایــران بــه کشــور هنــد خبــر داد.
ــمین  ــا در شش ــی نی ــا لعل ــا، احمدرض ــزارش ایرن ــه گ ب
نشســت کمیتــه تخصصــی صندوق هــای حمایــت از 
توســعه منابــع طبیعــی کشــور در شــهرکرد،  اظهــار کــرد: 
یکــی از رویکردهــای ایــن صنــدوق، ایجــاد زنجیــره تولید 
از ســطح مراتــع تــا بــازار فــروش و ایجــاد بســتری بــرای 
ــرد  ــا رویک ــور ب ــی در کش ــرمایه گذاری خارج ــعه س توس

کشــت و توســعه گیاهــان دارویــی اســت . 
ــرداران  ــت بهره ب ــود معیش ــور بهب ــه منظ ــزود: ب وی اف
منابــع طبیعــی در اســتان کرمــان و بــا توجــه بــه 
ــور  ــوزه در کش ــی آنغ ــاه داروی ــرای گی ــا ب ــود تقاض وج

 هنــد، صنــدوق حمایــت از توســعه منابــع طبیعــی 
ــادرات  ــرای ص ــه ب ــور خارج ــا وزارت ام ــی ب رایزنی های

ــت.  ــده اس ــد ش ــه هن ــول ب ــن محص ای
ــزاری  ــدوق درصــدد برگ ــن صن ــه داد: ای ــا ادام ــی نی لعل
ــران در  ــفیر ته ــران و س ــد در ای ــفیر هن ــا س ــات ب جلس
بــرای جلــب مشــارکت ســرمایه گذاران  نــو  دهلــی 

ــت.  ــدی اس هن
ــاه آنغــوزه از ســوی  ــن گی ــون 30 ت ــان کــرد: تاکن وی بی
تعاونی هــای منابــع طبیعــی اســتان کرمــان بــرای 
صــادرات جمــع آوری شــده کــه بــا آغــاز صــادرات آنغــوزه 
بــه کشــور هنــد امــکان صــادرات دیگــر گیاهــان دارویــی 
ایــن  همــکاری  بــا  و  شــده  برنامه ریــزی  بصــورت 

صنــدوق از سایراســتان ها نیــز فراهــم می شــود. 

استانها

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

غربالگری  اضطراب 1500 کودک 5 و 6 ساله

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان:

احداث کارخانه فرآوری سرب و روی در کوهبنان

مدیرکل سازمان انتقال خون استان یزد گفت:

وضعیت مطلوب یزد در انباشت فرآورده های خونی 

دبیر راهبری صندوق های منابع طبیعی گفت:

زمینه صادرات گیاهان دارویی به هند فراهم شد

گشایش چهلمین نمایشگاه 
 دستاوردهای صنعت 

هسته ای جمهوری اسالمی 
ایران در دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد شهرکرد
فوالدشهرمحمدرضا شریفی

M.R.Sharifi@eskimia.ir

نمایشــگاه دســتاوردهای صنعــت هســته ای ایــران 
بــا حضــور دســتیار ویــژه رئیــس ســازمان انــرژی 
ــت  ــان صنع ــان و محقق ــران، کارشناس ــی ای اتم
ــگاه  ــجویان در دانش ــتادان و دانش ــته ای، اس هس
آزاد اســامی شــهرکرد بــرای ارائــه تازه تریــن 

ــا شــد. ــت برپ ــن صنع دســتاوردهای ای
ســازمان  رئیــس  ویــژه  دســتیار  و   مشــاور 
ــن نمایشــگاه  ــت: در ای ــران،  گف ــی ای ــرژی اتم ان
ــرژی  ــتاوردهای ان ــا دس ــط ب ــول مرتب 400 محص

ــت.  ــده اس ــش درآم ــه نمای ــران ب ــی ای اتم
ــگاه  ــن نمایش ــزود: چهلمی ــان اف ــر  زارع علی اصغ
مختلفــی  حوزه هــای  در  هســته ای  صنعــت 
ســنگین،  آب  تولیــد  غنی ســازی،  همچــون 
راکتــور  قــدرت،  و  بــرق  اتمــی  نیروگاه هــای 
تحقیقاتــی اراک، دســتاوردهای حــوزه کشــاورزی، 
پســمانداری،  هســته ای،  پزشــکی  و  ســامت 
ایمنــی  هســته ای،  ســوخت  پرتوهــا،  کاربــرد 
ــا نمایــش  هســته ای، لیزرهــای حــوزه ســامت ب
سنگ شــکن  کلیــه و پروســتات و ســیموالتور 

آموزشــی فعــال اســت. 
صنعــت  متخصصیــن  داشــت:  اظهــار   وی 
اتمــی جمهــوری  انــرژی  هســته ای ســازمان 
ســاخت  بــه  موفــق  ایــران  اســامی 
باطری هــای هســته ای شــدند کــه تــا پایــان 
می شــود  صنعتــی  تکنولــوژی  ایــن  امســال 
دنبــال  را  آن  ســازی  تجــاری  فراینــد   و 

خواهیم کرد.

ــی  ــرژی اتم ــازمان ان ــس س ــژه رئی ــتیار وی دس
باطری هــای  ایــران،  تصریــح کــرد: ســاخت 
آمریــکا،  کشــورهای  انحصــار  در  هســته ای 
در  اســت کــه  روســیه  و  انگلیــس   فرانســه، 
عرصه هــای مختلــف پزشــکی، صنعــت و زندگــی 

مــردم کارکــرد اساســی دارد. 
ــیا  ــت در آس ــوری اس ــا کش ــران تنه ــت: ای وی گف
ــه 100 درصــد چرخــه ســوخت  ــان اســام ک و جه
ــن  ــن بزرگتری ــت و ای ــودش اس ــه خ ــق ب متعل
افتخــاری اســت کــه ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت 

ــت.  ــده اس ــتاورد ش ــن دس ــه ای ــر ب منج
تولیــد داشــت:  بیــان  زارعــان    علی اصغــر  
کلیــه  راســتای  در  پرتودهــی  پــاک،  انــرژی 
محصــوالت  در  ویــژه  بــه  کشــور  تولیــدات 
تولیــد  و  پزشــکی  مســائل  و   کشــاورزی 
ــرای اســتفاده حــدود یــک میلیــون  رادیــو دارو  ب
نفــر در ســال جهــت تشــخیص و درمــان ســرطان 
ــی ســازمان  ــه مأموریت هــا و وظایــف اصل از جمل

انــرژی اتمــی در کشــور اســت.
ــال و  ــامی چهارمح ــگاه آزاد اس ــت دانش سرپرس
ــکاری  ــا هم ــن نمایشــگاه ب ــت: ای ــاری،  گف بختی
ســازمان انــرژی اتمــی، ســازمان بســیج علمــی و 
پژوهشــی اســتان چهارمحــال و بختیــاری و حــوزه 
پژوهشــی دانشــگاه آزاد اســامی شــهرکرد در 20 

غرفــه برپــا شــده اســت. 
دکتــر فرهــاد خاکســار حقانــی افــزود: نمایشــگاه 
در  شــهرکرد  واحــد  اســامی  آزاد   دانشــگاه 
غنی ســازی،  همچــون  مختلفــی  حوزه هــای 

اتمــی  نیروگاه هــای  ســنگین،  آب   تولیــد 
اراک،  تحقیقاتــی  راکتــور  قــدرت،  و  بــرق 
و  ســامت  کشــاورزی،  حــوزه  دســتاوردهای 
پزشــکی هســته ای، پســمانداری، کاربــرد پرتوهــا، 
ســوخت هســته ای، ایمنــی هســته ای، لیزرهــای 
ــا نمایــش سنگ شــکن کلیــه و  حــوزه ســامت ب
ــت. ــال اس ــی فع ــیموالتور آموزش ــتات و س پروس

ازاد  دانشــگاه  فنــاوری  و  پژوهــش  معــاون 
مراســم ایــن  حاشــیه  در  شــهرکرد   اســامی 

اظهــار کــرد: نمایشــگاه دســتاوردهای صنعــت 
هســته ای ایــران بــه واقعیــت نمــاد صــرف فعــل 
خواســتن ملــت بــزرگ ایــران زیــر پرچــم والیــت 

اســت.
ــزاد زمانی دهکــردی افــزود: بومی ســازی  ــر به دکت
ســوخت،  چرخــه  مختلــف  حوزه هــای  در 
انــرژی  و کاربردهــای  نیروگاه هــای هســته ای 
هســته ای در صنایــع مختلــف نشــان دهنــده 

توانایــی پژوهشــگران ایرانــی اســت.

#خبر_ویژه

کوتاه از استان ها
 افزایش 30 هکتاری سطح 

زیر کشت زعفران در سیرجان
مدیــر جهــاد کشــاورزی ســیرجان  گفــت: ســطح زیــر 
کشــت محصــول زعفــران از 60 هکتــار در ســال گذشــته 
بــه 93 هکتــار در ایــن شهرســتان افزایــش یافتــه 

اســت.
اکبــر محمودآبــادی از آغــاز برداشــت محصــول زعفــران 
در ایــن شهرســتان خبــر داد و اظهــار داشــت: بــا توجــه 
ــت  ــرای کاش ــتان ب ــن شهرس ــب ای ــم مناس ــه اقلی ب
ــن محصــول و ســودآوری  ــم ای ــی ک ــاز آب ــران و نی زعف
ــوب  ــران خ ــت زعف ــتقبال کاش ــاورزان، اس ــرای کش ب

ــوده اســت. ب
ــول از  ــن محص ــت ای ــه کاش ــوری ک ــزود: به ط وی اف
ــه  ــوده اســت امســال ب ــار ب ســال گذشــته کــه 60 هکت
93 هکتــار در ســطح شهرســتان افزایــش یافتــه اســت.
مدیــر جهــاد کشــاورزی ســیرجان افــزود: از 93 هکتــار 
ســطح زیــر کشــت موجــود 190 کیلوگــرم زعفــران تولیــد 
ــران را 11  ــدار زعف ــن مق ــران کاران ای ــه زعف ــود ک می ش
ــه فــروش می رســانند. میلیــارد و 500 میلیــون ریــال ب

 میزبانی اردکان از مسابقات 
بین المللی زیبایی اسب عرب ایران

بیســت و ســومین دوره مســابقات بیــن المللــی زیبایی 
اســب عــرب ایــران در اردکان برگــزار می شــود.

بیســت و ســومین دوره مســابقات بین المللــی زیبایــی 
اســب عــرب ایــران در رده اســب های خالــص ایرانــی و 
اســب های خــون خارجــی )ایکاهــو( از هشــتم آذر مــاه 
در مجموعــه ورزشــی آزادی اردکان آغــاز می شــود و بــه 

مــدت ســه روز ادامــه می یابــد.

 »باشگاه کتاب خوانی« در 
چهارمحال و بختیاری راه اندازی شد 
مدیــرکل کانــون پــرورش فکــری چهارمحــال و بختیاری 
گفــت: هم زمــان بــا هفتــه کتــاب باشــگاه کتاب خوانــی 

در کانــون پــرورش فکــری فارســان راه اندازی شــد. 
ــه  ــد ب ــار داشــت: اعضــای عاقه من ــرزاد رحیمــی اظه ف
کتــاب و کتاب خوانــی از ایــن پــس می تواننــد بــا 
ــی شهرســتان فارســان  عضویــت در باشــگاه کتاب خوان
از جلســات نقــد و کتاب هــای تــازه منتشــر شــده خــود 

ــوند. ــد ش بهره من
ــاب  ــگ کت ــج فرهن ــت تروی ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
جهــت  خاقانــه  راهکارهــای  و  کتاب خوانــی  و 
جــذب کــودکان و نوجوانــان بــه مطالعــه،  افــزود: 
ــری  ــئولیت  پذی ــه مس ــاد زمین ــا ایج ــگاه ب ــن باش ای
 کــودکان و نوجوانــان در زمینــه فعالیت هــای حــوزه 
ــری گروه هــای  ــذاری مســئولیت های رهب ــاب و واگ کت
می تواننــد  خــود  همســاالن  میــان  در  کتاب خــوان 
ــان  ــه در می ــگ مطالع ــج فرهن ــی در تروی ــش خوب نق

ــن قشــر داشــته باشــند. ای

 کشف 580 کیلوگرم هروئین 
در مهریز

رئیــس کل دادگســتری اســتان یــزد،  گفــت: 580 
ــت  ــیش در لیس ــرم حش ــن و 800 گ ــرم هروئی کیلوگ
بازرســی شهرســتان مهریــز از جاســازی ماهرانــه فلــزی 
ــوری، کشــف  ــون عب داخــل یــک دســتگاه تانکــر کامی

شــد.
ــاک  ــا پ ــون ب ــن کامی ــزود: ای ــی اف ــا حبیب محمدرض
افغانســتان تــردد می کــرد و راننــده آن افغــان اســت و 

ــدان شــد. ــه زن ــا قــرار بازداشــت موقــت روان ب
ایــن مقــام قضایــی تصریــح کــرد: پرونــده ایــن موضوع 
در دادســرای شهرســتان مهریــز مفتــوح و تحقیقــات در 

ایــن ارتبــاط بــرای تکمیــل پرونــده ادامــه دارد.
ــرار دارد.  ــزد ق ــوب شــهر ی ــری جن ــز در 30کیلومت مهری
فرمانــده انتظامــی یــزد گفــت: محمولــه هروئیــن 
یادشــده در عملیــات دقیــق و ضربتــی مأمــوران مبــارزه 

ــه دســت آمــد. ــواد مخــدر اســتان ب ــا م ب

برداشت 11 هزار تن محصول انار 
در ابرکوه

مدیــر جهــاد کشــاورزی ابرکــوه گفــت: بــا اتمــام فصــل 
ــار از  ــوه ان ــن می ــزار ت ــار، 11 ه ــول ان ــت محص برداش

ــت. ــده اس ــت ش ــتان برداش ــن شهرس ــای ای باغ ه
هکتــار   630 اینکــه  بیــان  بــا  غیب اللهــی   مهــدی 
باغ هــای ایــن شهرســتان بــه محصــول انــار اختصــاص 
دارد، افــزود: تولیــد انــار نســبت بــه ســال قبــل 10 درصد 
ــی از  ــز بخش ــش آن تجهی ــت افزای ــش دارد و عل افزای
باغــات بــه سیســتم آبیــاری نویــن و آموزش هــای 

ترویجــی بــه باغــداران اســت.
وی بابیــان اینکــه بیــش از یــک هــزار خانوار کشــاورز در 
تولیــد انــار فعالیــت دارنــد، افــزود: متوســط تولیــد ایــن 
ــا  ــی از باغ ه ــن و در بعض ــتان 18ت ــول در شهرس محص

بــه 30 تــن در هکتــار رســید.
غیب الهــی تأکیــد کــرد: ارقــام انــار مرغــوب شهرســتان 
ــت  ــس اس ــوش و مل ــرش، میخ ــیرین، ت ــوع ش از ن
و کشــاورزان انــار تولیــدی را عــاوه بــر عرضــه در 
ــی از آن را  ــوری، بخش ــازه خ ــوار و ت ــتان های هم ج اس

بــه رب ســنتی مرغــوب فــراوری می کننــد.

برگزاری دوره بازآموزی مربیان 
غارنوردی کشور در شهرکرد

رئیــس هیــأت کوه نــوردی و صعودهــای ورزشــی 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: دوره بازآمــوزی مربیــان 
غارنــوردی درجــه  2 و 3 کشــور از صبــح امــروز در 

ــد. ــاز ش ــهرکرد آغ ش
ــوزی  ــزاری دوره بازآم ــیه برگ ــی در حاش ــاد بهمن فره
مربیــان  کــرد:  اظهــار  غارنــوردی کشــور  مربیــان 
ــح در دوره  ــروز صب ــور از ام ــتان کش ــوردی 11 اس غارن
بازآمــوزی ایــن رشــته ورزشــی در شــهرکرد بــه بررســی 
آخریــن فنــون غارنــوردی و روش هــای آموزشــی 

می پردازنــد.
ویــژه  غارنــوردی  بازآمــوزی  دوره  داد:  ادامــه  وی 
ــا و 4  ــی آق ــور 22 مرب ــا حض ــه 3 و 2 ب ــان درج مربی
ــدت 5 روز در  ــه م ــوردی ب ــی غارن ــوان مرب ــر از بان نف

شــهرکرد ادامــه دارد.

،،
 دبیــر شــورای فرهنــگ عمومــی گفت: 
اگر می خواهیم ســخنان مقام معظم 
رهبــری در رابطــه بــا اقتصــاد مقاومتــی 
در کشــور اجرایــی شــود  بایــد فرهنــگ 
را   در کشــور   کار جمعــی  روحیــه   و 

تقویت   کنیم.

مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی چهارمحــال و 
ــاماندهی  ــون س ــق قان ــت: مطاب ــاری گف بختی
معامــات مــرزی اگــر شــخصی بخواهــد از 
ــد  ــداری کن ــی را خری ــور کاالی ــق آزاد کش مناط
ــد  ــد بای ــش از 80 دالر باش ــن کاال بی و ارزش ای
ــروه  ــروش آن کاال را در کارگ ــد ف ــور خری فاکت
اســتانداری ارائــه و عــوارض گمــرک را نیــز 
پرداخــت کنــد در غیــر این صــورت قاچــاق 

می شــود. محســوب 
محمدرضــا عمــرون بــا اشــاره بــه  نحــوه 
برخــورد بــا کاالی قاچــاق و میــزان محکومیــت 
متخلفــان، اظهــار کــرد: در هفت ماهــه نخســت 
تومــان  میلیــارد   13 حــدود  ســال جاری 
در  قاچــاق  بــا کاالی  رابطــه  در  محکومیــت 

ــتر  ــه بیش ــتیم ک ــاری داش ــال و بختی چهارمح
ــاق  ــه کاالی قاچ ــوط ب ــا مرب ــن محکومیت ه ای

عبــوری از اســتان اســت.
وی ادامــه داد: نحــوه برخــورد بــا متخلفــان 
در ابتــدا ضبــط کاالی قاچــاق از متخلفــان و 
ســپس جــزای نقــدی توســط مراجــع قانونــی 
بــرای متخلفــان در نظــر گرفتــه می شــود و 
ــدی  ــزای نق ــت ج ــوان پرداخ ــخص ت ــر ش اگ
ــه  ــل ب ــدی تبدی ــزای نق ــد، ج ــته باش را نداش
حبــس می شــود کــه در چهارمحــال و بختیــاری 
ــا کاالی  ــه حبــس در رابطــه ب 7 نفــر محکــوم ب

ــود دارد. ــاق وج قاچ
تعزیــرات  مدیــرکل  ایســنا،  گــزارش  بــه 
حکومتــی چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان 

اینکــه بخشــودگی جرایــم و عفــو متخلفــان 
ــرایط  ــاس ش ــر اس ــاق کاال ب ــه قاچ ــوط ب مرب
و ضوابــط خــاص صــورت می گیــرد، افــزود: 
ــود را  ــدی خ ــزای نق ــف ج ــان نص ــر متخلف اگ
ــر را  ــرده باشــند و شــرایط الزم دیگ پرداخــت ک

داشــته باشــند، مشــمول عفــو می شــوند.
ابتــدای  از  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  عمــرون 
ســال جاری تعــداد 198 اکیــپ ســیار  مشــترک 
از واحدهــای صنفــی بازرســی به عمــل آورده 
ــی ها  ــن بازرس ــرد: در ای ــان ک ــت، خاطرنش اس
ــه  ــایی و ب ــف شناس ــد متخل ــدود 405 واح ح
359 واحــد نیــز  تذکــر داده شــده کــه ایــن رقــم 
نســبت بــه ســال گذشــته بــا رشــد 5 درصــدی 

ــوده اســت. مواجــه ب

وی بــا بیــان اینکــه عمــده کشــفیات کاالی 
قاچــاق شــامل پوشــاک، برنــج، گــردو و تلفــن 
ــف  ــر کاالی کش ــه داد: اگ ــت، ادام ــراه اس هم
شــده در کشــور تولیــد نشــود، ایــن کاال بــه 
ــد  ــروش می رس ــور به ف ــده در کش ــورت مزای ص
ــن کاال  ــد می شــود ای ــر کاال در کشــور تولی و اگ
ــد و  ــروش می رس ــه ف ــادرات ب ــرط ص ــه ش ب
کاالهایــی از جملــه مــواد آرایشــی، بهداشــتی و 
ــدم  ــه ســامت  محــور باشــند،  منه ــی ک خوراک

می شــوند.
چهارمحــال  حکومتــی  تعزیــرات  مدیــرکل 
و بختیــاری همچنیــن در رابطــه بــا نقــض 
آزاد کشــور،  مناطــق  از  ورود کاال  تشــریفات 
ســاماندهی  قانــون  مطابــق  تصریــح کــرد: 

ــد از  ــه  بخواه ــخصی ک ــرزی، ش ــات م معام
ــد  ــداری کن ــی را خری ــور کاالی ــق آزاد کش مناط
باشــد  دالر   80 از  بیــش  ایــن کاال  ارزش  و 
در  را  آن کاال  فــروش  خریــد  فاکتــور  بایــد 
ــرک  ــوارض گم ــه و ع ــتانداری ارائ ــروه اس کارگ
ــد در غیراین صــورت آن کاال،  ــز پرداخــت کن را نی

می شــود. محســوب  قاچــاق 
عمــرون در پایــان گفــت: بســیاری از مــردم 
به علــت عــدم اطــاع از تشــریفات قانونــی 
در رابطــه بــا ورود کاال از شــهرهای مــرزی و 
ــی را  ــاوه، کاالی ــم و گن ــه قش ــی از جمل مناطق
باعنــوان مصــرف شــخصی و بــدون فاکتــور 
ــر ارزش  ــه اگ ــد ک ــداری می کنن ــروش خری ف
کاال بیــش از مقــدار اعــام شــده توســط گمــرک 
باشــد، قاچــاق محســوب و پیگرد قانونــی دارد و 

ــد. ــه ده ــر ارائ ــور معتب ــد فاکت ــرد بای ف

واردات کاال از مناطق آزاد کشور بدون ارائه فاکتور معتبر غیرقانونی است
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بهشــتی،  شــهید  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  اســتاد تمام 
ــاره  ــا اش ــزان ب ــا می ــو ب ــت  و گ ــریفی اقدس در گف ــه ش فرزان
و  اندویورولــوژی  ســالیانه  نهمیــن کنگــره  برگــزاری  بــه 
درون بیــن  و  کم تهاجمــی  )جراحی هــای  الپاروســکوپی 
ــم  ــره یک ــن کنگ ــت: ای ــار داش ــاری ادرار(،  اظه ــه و مج کلی
تــا ســوم آذرمــاه ســال جــاری برگــزار شــده و تازه تریــن 
 روش هــای درمانــی در حــوزه مشــکالت اورولــوژی در آن ارائــه 
مشــکل  شــایع ترین  داد:  ادامــه  وی  شــد.   خواهــد 
سیســتم ادراری در منطقــه ســنگ های کلیــه و حالــب اســت 
و برهمیــن اســاس ایــن موضــوع در کنگــره مدنظــر قــرار دارد.
اقــدس بــا اشــاره بــه اینکــه آمــار کشــوری در مــورد مبتالیــان 
ــه  ــال ازآن جایی ک ــن ح ــا ای ــت:  ب ــم، گف ــه نداری ــنگ کلی س
ایــران روی منطقــه کمربنــد ســنگ قــرار دارد، میــزان افــرادی 

کــه دچــار ایــن مشــکل هســتند بســیار زیــاد اســت. همچنیــن 
ــوند. ــه می ش ــنگ های کلی ــر س ــان درگی ــتر از زن ــردان بیش م

رئیــس نهمیــن کنگره ســالیانه اندویورولــوژی و الپاروســکوپی، 
افــزود: زنــان به علــت برخــی از مســائل همچــون تأثیــر 
ــه  ــبت ب ــر نس ــگی کمت ــن یائس ــا س ــتروژن ت ــون اس هورم
ــی  ــن به طورکل ــه می شــوند، همچنی ــار ســنگ  کلی ــردان دچ م
 6 و   5  ،4 دهه هــای  ســنگ کلیــه  بــه  ابتــال  دهه هــای 
 زندگــی اســت ولــی ایــن مســئله در ســنین پایین تــر نیــز بــه 

وجود می آید.
ــه  ــت ایجــاد ســنگ کلی ــرد: بیشــترین عل ــح ک اقــدس تصری
کمبــود مصــرف آب، مصــرف زیــاد نمــک، نــوع رژیــم غذایــی 
و اســتفاده از پروتئین هــای حیوانــی اســت. همچنیــن شــغل 

ــر گــذار  باشــد. ــه تأثی ــن زمین ــد در ای افــراد می توان

ــان،   ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
ــت:  ــار داش ــارس، اظه ــا ف ــو ب ــت  و گ ــی در گف ــام صانع بهن
ــرد  ــانی و عملک ــت خون رس ــل برگش ــل و غیرقاب ــع کام قط

مغــز را »مــرگ مغــزی« می گوینــد.
 وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه ادامــه حیــات تمــام 
اعضــای بــدن بــه جریــان خــون بســتگی دارد، قطــع 
ــده  ــز ش ــلول های مغ ــن س ــن رفت ــث از بی ــانی باع خون رس

و بازگشــت بــه حیــات را غیرممکــن می ســازد.
ــان در  ــوم پزشــکی اصفه ــت علمــی دانشــگاه عل عضــو هیئ
ــی  ــزی، نوع ــرگ مغ ــرد م ــی ف ــر علم ــت: از نظ ــه گف ادام
جســد )کاداور( بــوده و امــکان حیــات مجــدد برایــش 
ــا گــزارش نشــده اســت  ــون در دنی غیرممکــن اســت و تاکن
کــه حتــی یــک مــرگ مغــزی بــه حیــات بازگشــته باشــد.

قانــون،  منظــر  از  مغــزی  مــرگ  بــه  اشــاره  بــا   وی 
بیــان داشــت: قانــون اســتفاده از اعضــای فــرد مــرگ مغــزی 
را در جلســه روز چهارشــنبه مــورخ 1379/01/17 مجلــس 
ــه  ــد و آیین نام ــب گردی ــرح و تصوی ــالمی مط ــورای اس ش
اجرائــی آن در مــورخ 1381/02/25 در هیئــت دولــت مصــوب 

و ابــالغ شــد.
ــرد:  ــح ک ــای اســالم،  تصری ــی در خصــوص نظــر فقه صانع
آیــت هللا خامنــه ای، شــبیری  امــام خمینــی،  حضــرت 
ــه فقهایــی هســتند کــه انجــام  زنجانــی و مظاهــری از جمل

ــتند. ــز دانس ــالم جای ــر اس ــو را از نظ ــدای عض اه
وی در پایــان تأکیــد کــرد: از نظــر مــا،  زمــان طالســت زیــرا 
تأخیــر در تصمیــم بــرای اهــدای عضــو فــرد مــرگ مغــزی بــا 

مــرگ قابــل پیشــگیری یــک انســان  برابــر اســت.

استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت:

مردانبیشتراززناندرگیرسنگکلیهمیشوند
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح کرد:

فرصتهایطالییبرایپیشگیریازمرگیکانسان

 کاهش فشار خون
با راهکارهای طب سنتی

عضــو  و  ســنتی  طــب  متخصــص  قــدس،   روشــنک 
ــرد:  ــار ک ــران اظه ــوم پزشــکی ای ــت علمــی دانشــگاه عل هیئ
بیمــاری پرفشــاری خــون از دســته امــراض امتالییــه در طــب 
ایرانــی اســت. امتــال در لغــت به معنــای »ُپــری و انباشــتگی« 
و به لحــاظ طبــی به معنــای تجمــع مــواد غیــر مفیــد در 
 بــدن و عــدم تناســب بیــن میــزان مصــرف مــواد بــا خــروج 
آن هــا از بــدن به دالیــل مختلــف از جملــه یبوســت و ... 
ــوری  ــوری، درهم خ ــًا از پرخ ــب عموم ــدم تناس ــت.این ع اس
ــل  ــظ مث ــذای غلی ــوردن غ ــذا )خ ــب غ ــت ترتی ــدم رعای و ع
ماکارونــی قبــل از غــذای لطیــف مثــل ســاالد کاهــو( پدیــد 

می آیــد.
ــدن و  ــرای پرهیــز از وقــوع امتــال در ب وی در ادامــه افــزود: ب
ــر  ــی را در نظ ــنتی راهکارهای ــب س ــون، ط ــار خ ــش فش کاه

ــه اســت. گرفت
قــدس بــه مــواردی از ایــن راه کارهــا اشــاره و خاطرنشــان کرد: 

حجــم غــذای مصرفــی در هــر وعــده کاهــش یابــد و از مصرف 
مــداوم غذاهــای غلیــظ نظیــر گوشــت گاو، غذاهای کنســروی، 
انــواع ســس ها و الزانیــا و ماکارونــی و ... بپرهیزنــد و اگــر کار 
ســنگین بدنــی ندارنــد، ســعی کننــد از غذاهــای لطیــف مثــل 
گوشــت مــرغ، گوشــت گوســفند، ســاالد کاهــو و ... اســتفاده 
کننــد. از تداخــل طعــام یــا همــان وارد کــردن غــذای جدیــد 
پیــش از اتمــام هضــم غــذای خورده شــده قبلــی پرهیــز کننــد 
ــذای  ــرف غ ــی مص ــذا )یعن ــرف غ ــب در مص ــوء ترتی و از س
غلیــظ پیــش از غــذای لطیــف( و از خــواب و جمــاع هنــگام 
پــری شــکم اجتنــاب کننــد. حرکــت مالیــم )ورزش معتــدل( 

را هرگــز فرامــوش نکننــد.
ــی  ــح کــرد: طــب ایران ایــن متخصــص طــب ســنتی،  تصری
ــزاج  ــه م ــودن ب ــل ب ــج در قائ ــب رای ــا ط ــزش ب ــه تمای وج
ــت و  ــد اس ــاری واح ــک بیم ــه ی ــال ب ــراد مبت ــف در اف مختل
ایــن امــر ســبب خواهــد شــد کــه نســخه درمانــی بــرای یــک 
ــف،  ــرد مختل ــرای دو ف ــون ب ــاری خ ــر پرفش ــاری نظی بیم
ــد  ــترکی خواهن ــاط مش ــه نق ــود.  البت ــته ش ــاوت نوش متف

ــت. داش

قــدس متذکــر شــد: مصــرف بی رویــه و ســرخود انــواع گیاهــان 
و دمنوش هــا می توانــد منجــر بــه عــوارض جبران ناپذیــری 
 شــود بنابرایــن بهتــر اســت در مصــرف آن هــا اعتــدال را 
ــر  ــن رابطــه بی تأثی ــز در ای ــان نی ــد. برخــی از گیاه ــت کنی رعای
نیســتند ماننــد گیــاه بومــادران و گیــاه کیالــک بیشــتر در کاهش 
ــرش،  ــای ت ــو، چ ــد و آب آلبال ــتولیک مؤثرن ــار خون دیاس فش
ــه روی فشــار خون سیســتولیک  ــون بیشــتر ب ــرگ زیت ســیر و ب
انــار هــم بــر فشــار خون  تأثیــر دارنــد.  ســیاهدانه و آب 

ــد.  ــتولیک مفیدن ــار خون دیاس ــر فش ــم ب ــتولیک و ه سیس
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــه عواملــی جــز خوراکی ها 
ممکــن اســت در نوســانات فشــار خون تأثیــر بگــذارد بــه جــام 
جــم آنالیــن گفــت: بــر اســاس فلســفه طــب ایرانــی،  درگیــری 
اعضــای دیگــر نظیــر ســوء مزاج هــای کبــد، کلیــه ، ریــه، طحــال 
ــه  ــال ب ــد در ابت ــترک می توان ــای مش ــوان اعض ــاء به عن و امع
ــال  ــواع امت ــاد ان ــم در ایج ــر بگویی ــا دقیق ت ــون ی ــاری خ پرفش
ــروزی اش  ــای ام ــانی به معن ــراض نفس ــد. ام ــا کن ــش ایف نق
ــن  ــه ای ــال ب ــی هــم در ابت اســترس و فشــارهای روحــی و روان

ــود. ــد ب ــذار خواهن ــدت تأثیر گ ــانات آن به ش ــاری و نوس بیم

تومورهــای  کــرد:  عنــوان  ارتوپــدی  جــراح 
ــا 30 ســال  ــراد 10 ت ــدی در اف ــم ارتوپ خوش خی
ــال  ــا 20 س ــراد 10 ت ــم در اف ــای بدخی و توموره

بیشــتر دیــده می شــود.
ارتوپــدی  جــراح  حاجی علیلوســامی،  ســام 
پنجمیــن  و  بیســت  برگــزاری  آســتانه  در 
ایــران  ارتوپــدی  جراحــان  انجمــن  کنگــره 
در خصــوص تومورهــای اســتخوانی، عنــوان 
 کــرد: تومورهــای اســتخوانی بــه دو دســته 
ــود  ــی ش ــیم م ــم تقس ــم و بدخی ــوش خی خ
مــا  کشــور  در  آن  خوش خیــم  نــوع   کــه 

شایع تر است.
وی افــزود: بــه طــور کلــی تومــور  ارتوپــدی 

ــود  ــالق می ش ــی اط ــته از تومورهای ــه آن دس ب
ــد  ــد مانن ــت هم بن ــتخوانی و باف ــت اس ــه باف ک
را  اعصــاب  و  چربــی  عضــالت،   مفاصــل، 

درگیر کند.
وی بــا توجــه بــه شــیوع تومورهــای خوش خیــم 
بــر  عنــوان کــرد:  آن،  آرام  بســیار  رونــد  و 
ــاالی  ــنین ب ــه در س ــا ک ــایر توموره ــالف س  خ
50  تشــخیص داده می شــود، تومورهــای ارتوپــد 
ــخیص  ــاد و تش ــال ایج ــا 30 س ــنین 10 ت در س
داده مــی شــود. بــه گــزارش فــارس، ایــن 
اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران بــا توجــه 
ــت:  ــتخوانی، گف ــای اس ــایع ترین توموره ــه ش ب
ــای  ــه در فض ــن ک ــتخوانی لگ ــت های اس کیس

خالــی اســتخوان ایجــاد می شــود، بســیار شــایع 
اســت بــه گونــه ای کــه بیمــار در نهایــت نیــاز بــه 

ــد. ــدا می کن ــی پی جراح
وی افــزود: در مــوارد انــدک  کیســت اســتخوانی 
موجــب تضعیــف و شکســته شــدن اســتخوان 
ــالت  ــز  مداخ ــورت نی ــن ص ــه در ای ــود ک می ش

جراحــی بایــد انجــام شــود.
بــه  بــا توجــه  ادامــه  حاجی علیلو ســامی در 
ــرد:  ــح ک ــم اســتخوانی، تصری ــای بدخی توموره
ــا  ــو ب ــه زان ــوال در ناحی ــم اص ــای بدخی توموره

عالئمــی ماننــد درد و تــورم بــروز می یابــد.
ــراد  ــم،  بیشــتر اف ــزود: تومورهــای بدخی وی اف
10 تــا 20 ســال را درگیــر می کنــد کــه بــرای 
تشــخیص بایــد نمونه بــرداری انجــام شــود کــه 
در نهایــت پــس از تشــخیص طــی جراحــی 
و ســپس برداشــت  را  درگیــر  ناحیــه   بایــد 

پیوند استخوان انجام داد.
وی افــزود: در برخــی مــوارد نیــز بــه جــای 
بازســازی  بــرای  پروتــز  از  می تــوان  پیونــد 

اســتفاده کــرد.
ایــن جــراح ارتوپــدی یــادآور شــد: خوشــبختانه 
ــه  ــوط ب ــوژی مرب ــام تکنول ــر تم ــال حاض در ح
تشــخیص و درمــان تومورهــای ارتوپــدی در 

ــود دارد. ــور وج کش
ــران  ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل ــتاد دانش ــن اس ای
خاطرنشــان کــرد: امــروزه دیگــر نیــازی نیســت 
 بیمــاری بــرای درمــان بــه خــارج از کشــور

ســفر کنــد. وی در پایــان تصریح کرد: در بیســت 
و پنجمیــن کنگــره ارتوپــدی مباحــث مربــوط بــه 
تومورهــای اســتخوانی بــه صــورت مفصــل مــورد 
بحــث قــرار مــی گیــرد و عالقه منــدان مــی 
تواننــد بــرای بهره منــدی در ایــن کنگــره حضــور 

یابنــد. بیســت و پنجمیــن کنگــره انجمــن 
جراحــان ارتوپــدی ایــران  29 آبان لغایــت 3 آذر 

ــود. ــزار می ش ــک برگ ــل المپی در هت
در کنگــره امســال 15 ســخنران خارجــی از 
آلمــان،   ترکیــه،  کــره،  آمریــکا،  کشــورهای 
اتریــش  و  کانــادا  انگلســتان،   کلمبیــا، 
ــره  ــن کنگ ــت و پنجمی ــد. در بیس ــور دارن  حض
انجمــن جراحــان ارتوپــدی ایــران 6 ری الیــو 
 ، زانــو  ترومــا،   ، دســت  هیــپ،  ســرجری 
ــه  ــود. از جمل ــی ش ــزار م ــانه برگ ــا، ش ــچ پ  م
کنگــره  حاشــیه  در  کــه   کارگاه هایــی 
ــرات،  ــه ســتون فق ــوان ب ــزار می شــود، می ت برگ
ــپ،  ــال، هی ــور، شــانه، اطف ــا، دســت، توم تروم
مــچ پــا، اخــالق پزشــکی، جراحــی زانــو و 
ــزار  ــی  برگ ــع  عموم ــه  مجم ــن جلس  همچنی

خواهد  شد.

#طب_سنتی

سالمت6

جراح ارتوپدی گفت:
دردوتورمزانوراجدیبگیرید

تازههایپزشکی
 تأثیر مصرف یک فنجان قهوه 

در پیشگیری از حمله قلبی 
ــیدن  ــد، نوش ــی جدی ــه مقدمات ــک مطالع ــج ی ــق نتای طب
ــش  ــی را کاه ــکالت قلب ــک مش ــوه ریس ــان قه ــر فنج ه

می دهــد. 
ــگاه  ــق از دانش ــم تحقی ــت تی ــتیونس، سرپرس ــورا اس ل
ــاره مــی گویــد: »نوشــیدن یــک فنجــان  کلــورادو، در این ب
ــی  ــاری قلب ــی و بیم ــوه ریســک ســکته، نارســایی قلب قه

عــروق کرونــر را کاهــش می دهــد.«
ــات  ــده از مطالع ــای بدســت آم بررســی پیشــرفته داده ه
بلندمــدت قلــب،  نشــان می دهــد هــر فنجــان قهــوه 
ــی را  ــایی قلب ــک نارس ــد ریس ــه می توان ــی در هفت مصرف
 تــا 7 درصــد، ســکته را تــا 8 درصــد و بیمــاری قلبــی را تــا 

5 درصد کاهش دهد.
ــه  ــک مطالع ــن در ی ــا همچنی ــتیونس، »م ــه اس ــه گفت ب
تعجــب آور  دریافتیــم،  گوشــت قرمــز ممکــن اســت 
 بــا کاهــش ریســک نارســایی قلبــی و ســکته هــم 

مرتبط باشد.«
ــن  ــد در مــورد وجــود رابطــه بی ــوان مــی کنن ــان عن محقق
ــاز  ــی نی ــز و کاهــش ریســک مشــکالت قلب گوشــت قرم
بــه پژوهش هــای بیشــتری در آینــده اســت و هنــوز ایــن 

ــد. ــد نکرده ان ــه را تأیی رابط
ــه  ــوط ب ــای مرب ــق داده ه ــم تحقی ــه، تی ــن مطالع در ای
مطالعــه بلندمدتــی را کــه از ســال 1948 بــر روی ســاکنان 

ــد. ــود،  بررســی کردن ــاز شــده ب ــکا آغ ــگام آمری فرامین
 بــه گفتــه اســتیونس، »مــا براســاس بررســی ایــن

داده هــا دریافتیــم هــم مصــرف گوشــت قرمــز و هــم قهــوه 
ــا کاهــش ریســک بیمــاری قلبــی عروقــی و ســکته در  ب

بیــن ایــن جمعیــت مــورد مطالعــه مرتبــط بــود.«

شیردهی طوالنی مدت  عامل 
محافظت کودک در مقابل اگزما

ــادران  ــازه م ــویق ت ــد، تش ــی جدی ــج تحقیق ــق نتای طب
ــودک در  ــود ک ــب می ش ــوزاد موج ــه ن ــیردهی ب ــه ش ب
نوجوانــی کمتــر در معــرض ریســک ابتــال بــه اگزمــا قــرار 

ــرد.  گی
در مطالعــات قبلــی مشــخص شــده بــود کــه شــیردهی 
ــه  ــودک ب ــال ک ــک ابت ــش ریس ــب کاه ــوزاد موج ــه ن ب

آلرژی هــا یــا آســم می شــود.
فوایــد  برخــی  پیگیــری  یافته هــای جدیــد حاصــل 
حفاظتــی شــیردهی در بیــن نــوزادان در کشــور بــالروس 

ــت. ــرق اروپاس در ش
نتایــج نشــان داد 0.7 درصــد نوزادانــی کــه مادرشــان بــه 
آن هــا شــیر ســینه نــداده بــود در ســن 16 ســالگی مبتــال 
بــه اگزمــا شــده بودنــد، در حالی کــه 0.3 درصــد افــرادی 
کــه مادرشــان بــه آن هــا شــیر داده بــود مبتــال بــه ایــن 

بیمــاری پوســتی شــده بودنــد.
ــور، سرپرســت تیــم تحقیــق از کالــج  دکتــر کارســتن فل
کینــگ لنــدن، در این بــاره می گویــد: »هنــوز شــواهد 
خوبــی از ایــن مطالعــه بــرای نقــش حفاظتــی شــیردهی 
در مقابلــه بــا آســم بدســت نیامــده و نیــاز بــه مطالعــات 

بیشــتری در ایــن زمینــه اســت.«

تغذیه

آیا سیب زمینی  بی خاصیت است؟
بــرای  ارزان  نســبتًا  خوراکــی  یــک  زمینــی   ســیب 
ــواد مغــذی،  سرشــار می باشــد.  ــواع م ــوده و از ان رشــد ب
ــه ســبب افزایــش میــل مــردم  امــا در ســال های اخیــر ب
بــه مصــرف غذاهــای کــم  کربوهیدراتــی، ســیب زمینی 
ــه  ــت:  ب ــوان گف ــت و می ت ــوردار نیس ــل برخ ــق قب از رون

ــم شــده اســت. ــت اش ک ــل از محبوبی نســبت قب
 در ادامــه بــه برخــی مــوارد مربــوط بــه ســیب زمینی، 
برخــی  و  غذایــی اش  ارزش  آن،  خــواص  هم چــون 

می پردازیــم. مضراتــش 
 ۱۰ خاصیت سیب زمینی برای سالمت بدن

۱- حفظ سالمت استخوان ها: 
در  موجــود  روِی  و  منیزیــم  فســفر، کلســیم،   آهــن، 
ــد  ــاده ای مفی ــا م ــد ت ــک می کنن ــه آن کم ــیب زمینی ب س
ــن و روی  ــد. آه ــتخوان ها باش ــالمت اس ــظ س ــرای حف ب
در تولیــد کالژن نقشــی اساســی دارنــد. فســفر،  کلســیم 
هــر دو در ســاختار اســتخوانی از اهمیتــی بســیار بــاال 

ــد.  برخوردارن
۲- بهبود فشار خون: 

ــدیم در  ــرِ س ــه کمت ــر چ ــرف ه ــد، مص ــه می دانی چنان ک
ــا ایــن حــال،  ــر دارد. امــا ب ــود فشــارخون نقشــی مؤث بهب
ــت.  ــر اس ــاال مؤث ــار خون ب ــز در فش ــیم نی ــرف پتاس مص
ــم  ــیم و منیزی ــیم، کلس ــودن پتاس ــا دارا ب ــیب زمینی ب س

می توانــد در کاهــش فشــار خون مؤثــر باشــد.
۳- بهبود سالمت قلب: 

ــود در  ــن »ب6« موج ــن »C« و ویتامی ــیم، ویتامی پتاس
ــه  ــترول اش، هم ــدان کلس ــراه فق ــه هم ــیب زمینی، ب س

ــند. ــد باش ــب مفی ــالمت قل ــظ س ــد در حف می توانن
افــزون بــر ایــن ســیب زمینی حــاوی مقــدار زیــادی فیبــر 
ــر در کاهــش  ــد، فیب ــااًل می دانی ــه احتم ــان ک اســت و چن

کلســترول و بهبــود ســالمت قلــب نقشــی مؤثــر دارد.
۴- کولین: 

کولیــن، یــک مــاده ی مغــذی خــوب در ســیب زمینی 
ــری و  ــو، یادگی ــق و خ ــود خل ــه بهب ــد ب ــت و می توان اس

ــد.  ــک کن ــه کم حافظ
ــدودًا از  ــزرگ، ح ــیب زمینی ب ــک س ــه ی ــت ک ــی اس گفتن
57 میلــی گــرم کولیــن برخــوردار اســت. مــردان بالــغ بــه 
550 میلــی گــرم و زنــان بالــغ بــه 425 میلی گــرم کولیــن 

در طــول روز،  نیــاز دارنــد.
۵- ضد سرطان: 

در  فــوالت  اســت.  فــوالت  از  سرشــار  ســیب زمینی 
ــن  ــر ای ــزون ب ــم را دارد و اف ــنتز و ترمی ــش س DNA نق
ــه  ــت ب ــرطانی ممانع ــلول های س ــیاری از س ــاد بس  از ایج

عمل می آورد.
۶- بهبود سالمت دستگاه گوارش: 

ــاال  ــر آن چــه در ب ــزون ب ــرِ موجــود در ســیب زمینی، اف فیب
ــد  ــوده و می توان ــد ب ــت مفی ــع یبوس ــد، در رف ــه ش گفت
بهبــود ســالمِت دســتگاه گــوارش را در پــی داشــته باشــد.

۷- مدیریت وزن:
ــی  ــارغ از تمامــی مزایای ــر موجــود در ســیب زمینی، ف  فیب
ــه  ــا ب ــت وزن ی ــد در مدیری ــراه دارد،  می توان ــه هم ــه ب ک
ــر  ــد. فیب ــد باش ــز مفی ــش وزن نی ــر در کاه ــارت بهت عب

ــد. ــش می ده ــتها را کاه اش

زیبایی

۵ ویتامین مفید بر بهبود سالمت 
پوست و مو

اولیــن نکتــه ای کــه بســیاری از متخصصــان ســالمت بــه 
ــد،  ــه می کنن ــرای داشــتن پوســتی ســالم توصی شــما ب
ــعه  ــرض اش ــن در مع ــرار گرفت ــان ق ــردن زم ــدود ک مح
مــاوراء بنفــش مضــر خورشــید و اســتفاده از ضــد آفتاب 

محافــظ پوســت اســت. 
ــول  ــاف اص ــن اوص ــا ای ــوز، ب ــت نی ــزارش بهداش ــه گ ب
ــن  ــا در تأمی ــش آن ه ــا و نق ــورد ویتامین ه ــه در م اولی

ــت. ــده گرف ــد نادی ــت را نبای ــالمت پوس س
 ویتامین آ: 

ــود،  ــی ش ــک م ــرعت خش ــه س ــما ب ــت ش ــر پوس اگ
احتمــاال دچــار کمبــود ویتامیــن »آ« شــده اســت. 
ــرف  ــق مص ــه از طری ــد روزان ــن را می توانی ــن ویتامی ای
غذاهایــی ماننــد ســیب زمینی، هویــج و ســبزیجات 

ــد.  ــن نمایی تأمی
داده،  نشــان  آمریــکا  پوســت  آکادمــی  تحقیقــات 
اســتفاده از لوســیون های حــاوی ویتامیــن »آ« بــر 
ــن  ــه و کاهــش چی ــرل شــدن آکن ــه کنت روی پوســت ب

ــد. ــی کن ــک  م ــروک  کم و چ
 ویتامین ب کمپلکس: 

ویتامیــن » ب  کمپلکــس« حــاوی بیوتــن اســت. )بیوتن 
مــاده شــکل دهنده ناخن هــا، پوســت و ســلول های 
مــو اســت.( کمبــود ویتامیــن »ب کمپلکــس« در رژیــم 

ــزش مــو می شــود.  ــی، باعــث ری غذای
کرم هــای موضعــی و پمادهــای ســاخته شــده بــا 
را  »ب«،می توانندســلول ها  گــروه  ویتامین هــای 
هیدراتــه کــرده و درخششــی خــاص بــه پوســت بدهنــد. 
ــن  ــه اســتفاده از ای ــات نشــان داده ک ــن تحقیق همچنی

کرم هــا خاصیــت ضــد التهابــی نیــز دارد.
 ویتامین ث: 

ــد. کالژن  ــک میکن ــد کالژن کم ــه تولی ــن، ب ــن ویتامی ای
پروتئینــی اســت کــه در ماتریکــس خــارج ســلولی 
جانــوران، وجــود دارد. ایــن مــاده فراوان تریــن پروتئیــن 

ــردد.  ــوب می گ ــدن محس ب
ــه  ــته های کالژن در هم ــورت رش ــه ص ــن کالژن ب پروتئی
انــواع بافت هــا هســتند، ولــی بــه میــزان متفــاوت 

یافــت می شــود.
 ویتامین ای: 

بــرای داشــتن پوســتی نــرم و صــاف، ســعی کنیــد 
آجیــل، زیتــون و اســفناج، کــه سرشــار از ایــن ویتامیــن 

ــد.  ــه نمایی ــود اضاف ــی خ ــم غذای ــه رژی ــتند را ب هس
ــه  ــرم ب ــه داشــتن پوســتی ن ــا ب ــه تنه ــن ن ــن ویتامی ای
شــما کمــک می کنــد، باعــث می شــود موهایــی محکــم 

تــر بــا درخششــی خــاص را از آن خــود کنیــد.
 ویتامین کا:

بــرای محــو کــردن تیرگی هــای پوســت و چیــن و 
ــن  ــن ویتامی ــاوی ای ــای ح ــال کرم ه ــه دنب ــا ب چروک ه

ــید.  باش
ــه  ــن »کا«، ب ــاوی ویتامی ــی ح ــای غذای ــه رژیم ه گرچ
ــن  ــد ، بهتری ــن کمــک می کنن ــن ویتامی ــود ای ــع کمب رف
راه بــرای تأمیــن آن، اســتفاده موضعــی پمــاد و یــا کــرم 

هــای حــاوی ویتامیــن کا اســت.

گروه سالمت فاطمه احمدی
F.Ahmadi@eskimia.ir

پزشــکی  فوریت هــای  و  حــوادث  مدیریــت 
اســتان اصفهــان در رابطــه بــا خدمــات ارائــه 
ــه زده،   ــق زلزل ــه مناط ــان ب ــس اصفه ــده اورژان ش
 گفــت: 22 نیــروی امــدادی اورژانــس بــه مناطــق 

زلزله زده کرمانشاه اعزام شدند. 
غفــور راســتین  ادامــه داد:  هشــت خــودروی 
ــرو  ــر نی ــل و 16 نف ــزات کام ــا تجهی ــس ب آمبوالن
 از اصفهــان بــه ایــن مناطــق اعــزام شــدند و 
بــه  امدادرســانی  مشــغول  حاضــر  حــال  در 

هســتند. مصدومــان 
وی افــزود: 60 نیــروی پرســتاری و متخصــص 
جراحــی، ارتوپــدی، داخلــی و طــب اورژانــس نیــز 
از اصفهــان بــرای ارائــه خدمــات پزشــکی و درمانــی 

ــده   اند. ــزام ش ــاه اع ــه کرمانش ب
مدیــر حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان 
حــال  در  اکنــون،  کــرد:  تصریــح  اصفهــان،  
 انتقــال یــک خــودروی پشــتیبان بــه مناطــق 
زلزلــه زده هســتیم تــا نیازهــای تجهیزاتــی و 
خوراکــی نیروهــای اعــزام شــده را بــرای چنــد روز 

ــد. ــن کن تأمی
ــتان  ــات اس ــن اقدام ــه اولی ــاره ب ــا اش ــتین ب راس
وقــوع  دنبــال  بــه  گفــت:  زمینــه،   ایــن   در 
کرمانشــاه،  اســتان  در  ریشــتری   7.3 زلزلــه 
یــک  اصفهــان  اســتان  پزشــکی  فوریت هــای 

دســتگاه اتوبــوس آمبوالنــس بــه همــراه چهــار نفــر 
ــای  ــناس فوریت ه ــین و کارش ــای تکنس از نیروه
پزشــکی خــود را جهــت امدادرســانی بــه مجروحان 

ــرد. ــزام ک ــه زده  اع ــق زلزل مناط
اعزامــی  نیروهــای  بازگشــت  از  ادامــه  در  وی 
از  اصفهــان  اســتان  پزشــکی   فوریت هــای 
مــرز مهــران پــس از 20 روز خبــر داد و گفــت: 
پزشــکی  فوریت هــای  اعزامــی  نیروهــای 
ایــن اســتان بــه مــرز مهــران پــس از 20 روز 
خدمات رســانی بــه زائــران اربعیــن حســینی و 
ــان  ــه اصفه ــت ب ــال بازگش ــی در ح ــالی معل کرب

هســتند.
پزشــکی  فوریت هــای  و  حــوادث   مدیــر 
اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه ایــام اربعیــن 
ــاده روی  ــزرگ پی حســینی)ع( و انجــام مراســم ب
ــی، خاطــر نشــان  ــالی معل ــه ســمت کرب ــران ب زائ
اســتان  بیمارســتانی  پیــش   اورژانــس  کــرد: 
اصفهــان، تعــداد 10 دســتگاه آمبوالنــس بــه همــراه 
30 نفــر نیــروی کارشــناس فوریت هــای پزشــکی، 
یــک خــودروی پشــتیبان بــا دو نیــرو، یــک 
دســتگاه خــودروی ارتباطــات بــه همــراه ســه نیــرو 
و یــک تعمیــرگاه ســیار بــا ســه نفــر نیــرو را بــرای 
امدادرســانی بــه مصدومــان احتمالــی این مراســم 

ــرد. ــزام ک ــروی اع ــرز خس ــه م ــزرگ ب ب
ــه  ــی ب ــای اعزام ــت: واحده ــان داش ــتین اذع راس
ــدند  ــتقر ش ــروی مس ــرز خس ــدت 10 روز در م م

امــا بــه دنبــال بازنشــدن ایــن مــرز، بــا هماهنگــی 
ــه مــرز مهــران منتقــل شــدند. انجــام شــده ب

 گزارش خدمات تیم های اعزامی 
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

در کرمانشاه
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــط عموم ــر رواب مدی
اصفهــان،  کیانــوش جهانپــور در رابطــه بــا عملکــرد 
تیــم هــای اعزامــی بــه مناطــق زلزلــه زده اســتان 
کرمانشــاه در گفــت وگــو بــا خبرنــگار مــا،  گفــت: 
از  یکــی  اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
مــردم  بــه  خدمت رســانی  در  پیشــتاز   مراکــز 
اســتان کرمانشــاه بــوده و در ایــن رابطــه کار خــود 
ــا  ــه ب ــوع زلزل ــاعات وق ــتین س ــان نخس را از هم
مدیریــت یکپارچــه و بــا هماهنگــی ســتاد هدایــت 

آغــاز کــرد.
 جهانپــور ادامــه داد: بــا توجــه بــه ایــن کــه 
ــی از حساســیت  خدمــت رســانی در مواقــع بحران
باالیــی برخــوردار اســت، کادر مجربــی از پزشــکان و 
پرســتاران اصفهــان انتخــاب و در تیم هــای خــاص 

ســازماندهی شــدند. 
ــان،  ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــخن گوی دانش س
خاطــر نشــان کــرد: تیم هــای اعزامــی شــامل 
ــد،  ــه ارتوپ ــی، س ــراح عموم ــص ج ــار متخص چه
پرســتار،   37 هوش بــری،  متخصــص  یــک 
تکنســین  شــش  عمــل،  اتــاق   11 کارشــناس 
ــه  ــنبه ب ــه در روز دوش ــا  ک ــری و  دو  مام هوش ب

ــد. ســمت کرمانشــاه حرکــت کردن
جهانپــور  تصریــح کــرد: روز اول، تیــم پیشــتاز 
ــتار  ــک پرس ــد و ی ــک ارتوپ ــراح و ی ــامل دو ج ش
ــد  ــاز کردن ــت را آغ ــش مأموری ــتان ارت در بیمارس
 و در کنــار ســایر همــکاران بــه ارائــه خدمــات 

بهداشتی درمانی پرداختند.
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــط عموم ــر رواب مدی
ــان،  ــتان اصفه ــی اس ــتی درمان ــات بهداش و خدم
سه شــنبه  روز  صبــح  هــم  دوم  تیــم  افــزود: 
متخصــص  1 ارتوپــد،    1 جــراح،    2  شــامل 

عمــل،  اتــاق  کارشــناس   5  هوش بــری، 
ــه  ــه منطق ــتار ب ــری و 4 پرس ــین هوش ب 2 تکنس
مأموریــت  ادامــه  در  و  اعــزام  غــرب  گیــالن 
ــاب  ــرپل ذه ــه س ــر ب ــگام عص ــم هن ــن تی  همی

اعزام  شدند.
ســوم  تیــم  کــرد:  تشــریح  همچنیــن   وی 
 شــامل 32 پرســتار در بخش هــای بیمارســتان 
هــزار تخت خوابــی امــام رضــا)ع( بــه کمــک 

شــتافتند. حادثه   دیــدگان 
ایــن مقــام مســئول در ادامــه گفــت: تیــم چهــارم، 
شــامل یــک ارتوپــد و یــک کارشــناس اتــاق 
 عمــل صبــح در بیمارســتان امــام خمینــی)ره(
مســتقر شــده و پــس از ویزیــت بیمــاران،  در 
پرســتار  و  ارتوپــد  اتفــاق  بــه  عصــر  شــیفت 
رضــا)ع(  امــام  بیمارســتان  در  اول   تیــم 

خدمت رسانی کردند.
ــم پنجــم شــامل 2 پرســتار و ــزود: تی ــور اف  جهانپ

ذهــاب  ســرپل  بــه  عمــل  اتــاق  تکنســین   1 
 اعــزام شــدند و ششــمین تیــم هــم شــامل 
ــنبه  ــر سه ش ــم اول، ظه ــراح تی ــتار و 2 ج 4 پرس
مســتمر  صــورت  بــه  و  رفتنــد  داالهــو   بــه 

مداخالت درمانی خود را انجام داده اند.
ــزام  ــر تیم هــای اع ــالوه ب ــرد: ع وی خاطرنشــان ک
ــس  ــامل  8 آمبوالن ــی ش ــد اورژانس ــده،  10 ک ش
و 1 اتوآمبوالنــس و خــودروی پشــتیبانی از همــان 
ســاعات اولیــه پــس از زلزلــه در اســتان کرمانشــاه 
مســتقر بــوده و همچنــان بــه امــداد رســانی 

ــتند. ــغول هس مش
 اعزام نجاتگران متخصص از اصفهان به 

مناطق زلزله زده کرمانشاه
احمــر هــالل  جمعیــت  عامــل   مدیــر 
نیــز  مومنــی  محســن  اصفهــان،   اســتان 
اظهــار کــرد:  2 هــزار نفــر از عوامــل امــدادی 
بــه حالــت  اصفهــان  احمــر   جمعیــت هــالل 

آماده باش در آمدند.

قالــب  در  نجات گــر   32 داد:  ادامــه   مومنــی  
بیمارســتانی  پیــش  آوار،  تخصصــی  تیم هــای 
ــس و  ــتگاه آمبوالن ــتعداد 6 دس ــه اس ــت ب و آنس
ــالم  ــض اع ــه مح ــدادی ب ــودرو ام ــتگاه خ 6 دس
 نیــاز بــه مناطــق زلزلــه زده اعــزام شــدند کــه

هم اکنون در حال انجام مأموریت هستند.
وی افــزود:  تیــم دوم جمعیــت هــالل احمــر 
ایــن  نجات گــران  از  نفــر   30 شــامل  اســتان، 
جمعیــت در قالــب تیــم تخصصــی اســکان امــروز 

بــه منطقــه اعــزام می شــوند.
بــه گفتــه مدیر عامــل جمعیــت هالل احمــر اســتان 
ــزار  ــامل 5 ه ــدادی ش ــه ام ــالم اولی ــان،  اق اصفه
تختــه پتــو و هــزار دســتگاه چــادر امــدادی بــه ایــن 

مناطــق ارســال شــد. 
اســکان  تیــم  همچنیــن  داد:  ادامــه  مومنــی 
اضطــراری و تیــم ســازه های درمانــی،  درمــان 
 اضطــراری اعــم از BHCU ،RDH و RH شــامل

2 تیــم 13 نفــره بــه همــراه 2 دســتگاه آمبوالنــس 
و 2 دســتگاه خــودرو امــدادی در صــورت فراخــوان 

آمــاده اعــزام بــه منطقــه اســت. 

از مــردم  بســیاری  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
زدگان  زلزلــه  بــه  کمــک  بــرای   اصفهــان 
اعــالم آمادگــی کردنــد، تصریــح کــرد: شــماره تلفن 
پیــام کوتــاه 30001147  ســامانه  و   36612424
جمعیــت هالل احمــر اســتان اصفهــان آمــاده 
ــی  ــالم آمادگ ــت نظــرات و پیشــنهادات و اع دریاف

ــت. ــتانی ها اس ــم اس ه
مدیرعامــل جمعیــت هــالل احمــر اســتان اصفهان، 
ــه  ــانی ب ــاری رس ــور ی ــه منظ ــرد: ب ــان ک خاطرنش
زلزلــه زدگان منطقــه غــرب کشــور، هــم اســتانی ها 
و شــهروندان مــی تواننــد نــوع تخصــص و تمایــل 
خــود را از قبیــل امــدادی، درمانــی، بهداشــتی، فنی 
ــق  ــاز از طری ــورت نی ــا در ص ــالم ت ــی اع و مهندس

فراخــوان اقــدام شــود.

،،
 استان اصفهان  یکی  از  مراکز  پیشتاز در 
خدمت  رســانی به مردم اســتان کرمانشــاه 
اســت. در ایــن رابطــه کار خــود را از همــان 
نخستین ساعات  وقوع  زلزله  با  مدیریت 
یکپارچــه  و  بــا  هماهنگــی  ســتاد  هدایــت 

آغــاز کــرد.

خدماتاورژانسیوپزشکیاصفهان
بهزلزلهزدگانغربکشور
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اصول اساسى در تربیت فرزند 
اصل بیست و نهم: توجه به 

نیازهای فرزند )۱(
صدیقه ایروانی

S.Iravani@eskimia.ir

دســته  یــک  دســته اند:  دو  انســانی  هــر  نیازهــای 
نیازهایــی کــه مربــوط به جســم انســان هســتند و دســته 
ــای  ــان، نیازه ــر انس ــه روح، روان و فک ــوط ب ــر مرب دیگ
ــد و  ــن می کنن جســمی، رشــد جســمانی انســان را تأمی
نیازهــای بعــد ملکوتــی انســان باعــث رشــد و تکامــل او 
می شــوند تــا او را بــه ســر حــد کمــال کــه منتهــای رشــد 

اوســت، برســانند.
تغذیــه جســم چیــزی اســت کــه بــه دلیــل ظاهــر بــودن 
اینکــه غریــزی اســت مــورد توجــه الزم  به دلیــل   و 
قــرار می گیــرد و پــدران و مــادران معمــواًل در ایــن مــورد 
کوتاهــی نخواهنــد کــرد بــرای فرزندشــان بهتریــن تغذیــه 
و بهتریــن پوشــاک و بهتریــن مســکن و امکانــات رفاهی 
کــه برایشــان ممکــن و میســر اســت را فراهــم می کننــد 

و تمامــی تمرکزشــان را بــر ایــن نکتــه قــرار می دهنــد.
امــا آن جــا کــه نیــاز اصلــی انســان اســت و بایــد تغذیــه 
نیازهایــی  قــرار می گیــرد  بی مهــری  مــورد  و  بشــود 
ــه علــت مشــغولیت والدیــن در رفــع   اســت کــه گاهــی ب
مواجــه  یــا کم لطفــی  و  فراموشــی  بــا  قبلــی  نیــاز 

. د می گــرد
ــنین 5 و 6  ــا س ــودک را ت ــادری،  ک ــدر و م ــر پ ــه ه البت
ــای  ــد. رفتاره ــرار می دهن ــه ق ــوب موردتوج ــالگی خ س
فــردی و اجتماعــی از قبیــل بهداشــت و احتــرام بــه 
دیگــران و ... را بــه او می آموزنــد و ازآن جــا بــه بعــد را بــه 
ــن  ــب همی ــه اصــل مطل ــم و مدرســه می ســپارند ک معل
اســت، ســپردن امــر تربیــت و تغذیــه روح و روان و تغذیه 
فکــر کــه موجــب بالندگــی کــودک می شــود بــه جریــان 
ــد  ــا نیازمن ــدی نیســت ام ــم و تربیــت کار ب رســمی تعلی

ــی والدیــن اســت. حمایــت و همــکاری و همدل
ــه ای از  ــد مــا در هــر مرحل ــد توجــه داشــت کــه فرزن بای
ســن نیازمنــد بــه چیــزی اســت. بــه روایــت زیــر توجــه 
کنیــد: »قــال علــی )ع(: َوَلــُدک ریحاَنُتــک َســْبعا َو 

ــک.« ــُدوُّک َاْو َصدیُق ــَو َع ــمَّ ُه ــبعا ُث ــک َس خاِدُم
ــر  ــبویی ب ــرگ خوش ــال اول،  ب ــت س ــدت در هف فرزن
ســاقه درخــت وجــود شماســت و در هفــت ســال دوم، 
خدمتگــزار و فرمان بــردار شماســت و در هفــت ســال 
ســوم، ممکــن اســت دشــمن بدخــواه شــما یــا دوســت 

خیرخــواه شــما باشــد.
پیامبــر )ص( می فرماینــد: »َاْلَوَلــُد َســیٌد َســْبَع ِســنیَن َو 

عبــٌد َســْبَع ِســنیَن َوزیــٌر َســْبَع ِســنیَن.«
ــدر و  ــا و ســید پ ــد در هفــت ســال اول زندگــی، آق فرزن
ــردار  ــده فرمان ب ــال دوم، بن ــت س ــت و در هف ــادر اس م
ــوم، ــال س ــت س ــت و در هف ــادر اس ــدر و م ــع پ  و مطی

وزیر خانواده و مشاور پدر و مادر است.

گروه خانواده
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مراتب سه گانه صبر
ــوزه و  ــتاد ح ــی، اس ــدی گرج ــام مه حجت االس
دانشــگاه، اظهــار کــرد: صبــر بــه معنــای اســتقامت 
بنــدگان  خــوب  خصوصیــات  جــزو  مقــدس، 
قــرآن  در  خداونــد محســوب می شــود. صبــر 
مقــدس شــمرده شــده تــا جایــی کــه در آیــات ۹۰ 
ســوره یوســف و ۱۵۳ و ۱۵۶ ســوره بقــره بــه ایــن 

ــد شــده اســت. ــم تاکی مه
ــه  ــی دارد؛ ب ــی مختلف ــر معان ــرد: صب ــان ک وی بی
ــره  ــه بق ــوره مبارک ــه ۱۵۳ س ــال در آی ــوان مث عن
صبــر بــه معنــای اســتقامت در مقابــل ســختی ها، 
گرســنگی ها، تشــنگی ها و مالت هــای مربــوط 
ــه ۹۰ ســوره مبارکــه  ــر اســاس آی ــه آن اســت؛ ب ب
باعــث  نیــز، دو عامــل تقــوا و صبــر  یوســف 

ــت. ــده اس ــرت ش ــتگاری آن حض رس
ایــن اســتاد اخــاق در ذکــر مراتــب ســه گانه 
مفهــوم صبــر گفــت: صبــر در قــرآن دارای مراتــب 
ــات،  ــل طاع ــر در مقاب ــدا صب ــت؛ ابت ــه گانه اس س
ــرای  ــد ب ــان بای ــه انس ــت ک ــا اس ــن معن ــه ای ب
ــور باشــد؛  دســتورات الهــی و انجــام واجبــات صب
ــول  ــات را قب ــادات و طاع ــختی های عب ــی س یعن
ــج،  ــاز، روزه، ح ــل نم ــی مث ــام واجبات ــد. انج کن
ــه  ــد ک ــتادگی می طلب ــر و ایس ــس، زکات، صب خم
ــده  ــاره ش ــا اش ــه آن ه ــام ب ــن اس ــن مبی در دی

ــت. اس
دیگــر،  مرتبــه  در  صبــر  داد:  ادامــه  گرجــی 
ــا و  ــا باه ــدن ب ــع مواجه ش ــر در مواق ــامل صب ش
ــا مشــکات  ــه ب ــای آمیخت سختی هاســت. در دنی
و رخ دادن حوادثــی مثــل مــرگ  و ســختی ها 

عزیــزان، واردآمــدن خســارات مالــی و... . 
ــوم  ــت و هج ــل مصیب ــتقامت در مقاب ــر و اس صب
هواهــای نفســانی از مراتــب دیگــر صبــر و تحمــل 
اســت کــه از آن بــه  صــورت بســیار ارزشــمند یــاد 

شــده اســت. 
ــه  ــی حوصل ــه معن ــر ب ــرد: گاهــی صب ــان ک وی بی
اســت؛ امــا نقطــه مقابــل آن، گاهــی صبــر و 
حوصلــه بــه صــورت افراطــی باعــث از دســت دادن 
مراتــب  عبــادت،  کار،  در  طایــی  فرصت هــای 
ــن  ــه ای ــود ک ــادت و ازدواج می ش ــی، عب تحصیل

ــت. ــرود اس ــام مط ــن اس ــر در دی ــوع صب ن
ــارات  ــاس اش ــر اس ــزود: ب ــوزه اف ــتاد ح ــن اس ای
ــت  ــول اس ــودی عج ــا موج ــان فطرت ــی، انس قرآن
ــه  ــه ب ــن عجل ــی، ای ــت اله ــت تربی ــد تح ــه بای ک
ــاهده  ــرای مش ــن ب ــود؛ همچنی ــل ش ــر تبدی صب
کــردن بیشــتر مراتــب و مصادیــق صبــر در جامعــه، 
ســرمایه گذاری فکــری و تربیتــی در مــدارس و 

ــت. ــر اس ــد و مؤث ــانه ها مفی رس
گرجــی بــا بیــان اینکــه رســیدن بــه مراتــب عالــی 
در زندگــی مســتلزم صبــر و اســتقامت اســت، 
ــق  ــد از طری ــا بای ــن آموزه ه ــرد: ای ــان ک خاطرنش
ــی  ــژه در ســنین کودک ــی و به وی رســانه های عموم
در  پــرورش  و  آمــوزش  طریــق  از  نوجوانــی  و 

ــود. ــن ش ــه و تبیی ــدارس توصی م

گردشگری

 تخریب ۵ بنای باستانی 
استان کرمانشاه بر اثر زلزله

مدیــر کل میــراث فرهنگــی کرمانشــاه گفــت: کاروانســرای 
شاه عباســی قصــر شــیرین، عمــارت خســرو، چهارقاپــی 
در شهرســتان قصــر شــیرین، بنــای زیــج منیــژه در 
ــو  ــتان داالئ ــرد در شهرس ــه  یزدگ ــاب و قلع ــرپل ذه س

آســیب دیده انــد.
بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا در پــی زلزلــه  ۷.۳ ریشــتری 
ــراث  ــر کل می ــی، مدی ــل باالی ــد شــب گذشــته، جلی چن
ــارت  ــاه، از خس ــتان کرمانش ــگری اس ــی و گردش فرهنگ
و گفــت:  داد  خبــر  اســتان  ایــن  تاریخــی  بنــای   ۵
عمــارت  شــیرین،  قصــر  شاه عباســی  کاروانســرای 
ــای  خســرو، چهارقاپــی در شهرســتان قصــر شــیرین، بن
زیــج منیــژه در ســرپل ذهــاب و قلعــه  یزدگــرد در 

شهرســتان داالئــو آســیب دیده انــد.
ــم  ــک تی ــه، ی ــوع زلزل ــس از وق ــه پ ــزود: بافاصل وی اف
ــن  ــه ای ــزان خســارت  ب ــرای تشــخیص می کارشناســی ب
ــن بناهــای  ــن محــدوده  ای ــزام شــدند. همچنی ــا اع بناه
تاریخــی را محصــور کرده ایــم و نیروهایمــان در ایــن 

ــده اند. ــتقر ش ــز مس مراک
تیــم  یــک  نیــز  سه شــنبه  صبــح  افــزود:  باالیــی 
ــزام شــده اند  ــف اع ــه مناطــق مختل ــر ب کارشناســی دیگ
ــد و  ــی از درص ــی دقیق ــل، ارزیاب ــور در مح ــا حض ــا ب ت
ــد.  ــاغ کنن ــند و آن را اب ــته باش ــارات داش ــم خس حج
ــانی الزم را  ــر اطاع رس ــیدن خب ــض رس ــه مح ــز ب ــا نی م

صــورت خواهیــم داد.
ــزان  ــاره می ــاه درب ــی کرمانش ــراث  فرهنگ ــر کل می مدی
خســارات  نیــز گفــت: میــزان آســیب  های احتمالــی 
فــرق دارد. بیشــترین خســارات مربــوط بــه کاروانســرای 

ــت. ــوده اس ــد ب ــدود ۵۰ درص ــاید ح ــیرین ش ــر ش قص

 موزه های زیر نظر میراث  فرهنگی 
روز ۲۸ صفر تعطیل است

مدیــر کل موزه هــا و امــوال منقــول فرهنگی تاریخــی 
ســازمان میــراث  فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری 
گفــت: موزه هــا و اماکــن فرهنگی تاریخــی زیــر نظــر 
ــر  ــا ۲۸ صف ــان مصــادف ب ــه ۲۶ آب ــن ســازمان، جمع ای
ــان  ــر، میزب ــل اســت؛ امــا در روز یکشــنبه، ۳۰ صف تعطی

ــود. ــد ب ــگران خواه ــدان و گردش عاقه من
ــازمان  ــر س ــر نظ ــی زی ــن فرهنگی تاریخ ــا و اماک موزه ه
ــت  ــل اس ــش روز تعطی ــال، ش ــی در س ــراث  فرهنگ می
ــام  ــن شــش روز شــامل ۲۱ رمضــان شــهادت ام ــه ای ک
علــی)ع( و شــب احیــا، ۲۸ صفــر ســالروز رحلــت 
مجتبــی)ع(،  حســن  امــام  و  اکــرم)ص(  پیامبــر 
تاســوعا و عاشــورای حســینی، ۲۵ شــوال شــهادت امــام 
ــام  ــت ام ــالروز رحل ــرداد س ــادق)ع( و ۱۴ خ ــر ص جعف

ــت. ــی)ره( اس خمین
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شــهر کرمانشــاه، بزرگ تریــن شــهر کردنشــین 
و مهم تریــن شــهر در منطقــه مرکــزی غــرب 
ــی و  ــهرهای تاریخ ــاه از ش ــت. کرمانش ــران اس ای
فرهنگــی ایــران بــه شــمار مــی رود و پیدایــش آن 
ــه ســده چهــارم میــادی بازمی گــردد. در ادامــه  ب
ــار تاریخــی ایــن شــهر  ــه معرفــی تعــدادی از آث ب

می پردازیــم.
 کاروانسرای عباسی قصر شیرین

ــه  ــوط ب کاروانســرای عباســی قصــر شــیرین مرب
دوره صفــوی و دوره پهلــوی اســت و در قصــر 
شــیرین، خیابــان شــهدا واقــع شــده؛ ایــن اثــر در 
تاریــخ ۸ مــرداد ۱۳۸۱ بــا شــماره ثبــت ۵۸۹۴ بــه  
عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده 

اســت.
 موزه مردم شناسی قصر شیرین

بخشــی از کاروانســرای عباســی قصــر شــیرین از 
ــه مــوزه مردم شناســی اختصــاص  ســال ۱۳۸۷ ب

داده شــده  اســت. 
در ایــن مــوزه ابــزار زندگــی کشــاورزی و عشــایری، 
و  پوشــاک کــردی کُــردان جنــوب کردســتان 
ــش گذاشــته  ــه نمای ــی عشــایری ب وســایل زندگ

شــده اســت.
 چهارقاپی

چهارقاپــی، بنایــی بــه صــورت چهارتاقــی، مربــوط 
بــه دوران ساســانی اســت و در قصــر شــیرین، در 

شــمال ایــن شــهر واقــع شــده اســت. 

ایــن اثــر در تاریــخ ۲۲ تیــر ۱۳۷۹ بــا شــماره ثبــت 
ــه  ــران ب ــی ای ــار مل ــی از آث ــوان یک ــه  عن ۲۷۴۶ ب

ثبــت رســیده اســت.
ــای تاریخــی و  ــی از بناه ــی، یک آتشــکده چهارقاپ
شــگفت انگیز اســتان کرمانشــاه اســت. آتشــکده 
چهارقاپــی یــا بــه معنــی چهــار در از جملــه 
ــهر  ــه در ش ــت ک ــانی اس ــکده های دوره ساس آتش
مــرزی قصــر شــیرین از توابــع اســتان کرمانشــاه 

ــرار دارد.  ق

ــی  ــی چهارقاپ ــای تاریخ ــد بن ــان معتقدن تاریخ دان
ــن  ــا در ای ــوذ عثمانی ه ــا نف ــان ب ــاال همزم احتم
منطقــه بــه ایــن نــام خوانــده شــده اســت؛ گرچــه 
ایــن بنــا در قــرون چهــارم و پنجــم هجــری 
قمــری از ســوی دامــداران و صنعتگــران بــه عنوان 
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــز م ــدت نی ســکونتگاه کوتاه م

می گرفتــه اســت. 

ــه  ــت ک ــکده هایی اس ــوع آتش ــکده از ن ــن آتش ای
ــوده؛ ولــی متأســفانه در اثــر  دارای داالن طــواف ب
مــرور زمــان رواق آن فروریختــه اســت؛ بــا وجــود 
ــده  ــاری از آن دی ــمت ها آث ــی از قس ــن در بعض ای
می شــود. ایــن آتشـــکده عبــارت اســت از اتاقــی 
ــه دارای  ــر ک ــاد ۲۵ در ۲۵ مت ــه ابع ــکل ب مربع ش
ســقفی گنبدی شــکل بــه قطــر ۱۶ متــر بــوده؛ 
ولــی متأســفانه اکنــون اثــری از آن باقــی نمانــده 
اســت و تنهــا بقایــای گوشــواره ها در چهــار گوشــه 
ــاق مربع شــکل دارای  ــن ات ــده می شــود. ای آن دی
ــراف  ــه رواق اط ــه ب ــت ک ــار درگاه ورودی اس چه
فضــای مرکــزی منتهــی می شــوند. در اطــراف 
ایــن بنــا مجموعــه اتاق هــا و فضاهایــی وجــود دارد 
ــای  ــه کاوش ه ــا درنتیج ــی از آن ه ــه بخش های ک
شناســایی  اخیــر  ســال های  باستان شــناختی 
ــح  ــتفاده از مصال ــا اس ــا ب ــن بن ــت. ای ــده اس ش
محلــی از قبیــل ســنگ و گــچ ســاخته شــده 

ــوده اســت.  ــا آجــری ب ــد بن ــه گنب اســت؛ البت
ــی  ــای تقویم ــه بناه ــی از جمل ــکده چهارقاپ آتش
ایــران بــوده کــه جهــت تشــخیص شــروع فصــول 
ــر  ــن اث ــت. ای ــده اس ــتفاده می ش ــال از آن اس س
تاریخــی بــه جــا مانــده از دوره ساســانیان در دوران 

ــد. ــی دی ــی آســیب های فراوان ــگ تحمیل جن
 بنای تاریخی زیج منیژه

بنــای تاریخــی زیــج منیــژه که قدمــت آن بــه دوره 
ــتای  ــت روس ــل باف ــد، در داخ ــانیان می رس ساس
پاتــاق از توابــع ســرپل ذهاب در اســتان کرمانشــاه 

قــرار دارد. 

ــرا  ــاق گ ــت ط ــش پایین دس ــژه در بخ ــج منی زی
و کــوه بــزرگ پاتــاق، در نزدیکــی گــور دخمــه 
مــادی قــرار دارد کــه مــردم بومــی بــه آن کل داوود 

می گوینــد. 
ایــن بنــا دارای پــان مستطیل شــکلی اســت کــه 
ــا اســتفاده از مصالــح  ــا جهــت شــرقی غربی و ب ب
ــش  ــت. در بخ ــده اس ــاخته ش ــچ س ــنگ و گ س
ــود  ــی وج ــبتا بزرگ ــاالر نس ــا ت ــن بن ــزی ای مرک
دارد کــه پیرامــون آن را راهروهایــی احاطــه کــرده 
ــوان  ــمالی می ت ــای ش ــق راهروه ــت. از طری اس
ــا و از  ــی بن ــع جنوب ــای ضل ــه اتاق ه ــه مجموع ب
ــه اتاق هــای  ــه مجموع ــی ب ــق راهــروی جنوب طری
ــک از  ــرد. هری ــدا ک ــع شــمالی دسترســی پی ضل
راهروهــای شــرقی و غربــی پیرامــون تــاالر نیــز بــه 
راهــروی دیگــری منتهــی می شــود کــه درنهایــت 
ــه  ــه مجموع ــوان ب ــا می ت ــن راهروه ــق ای از طری
ــا دسترســی  ــی بن ــع شــرقی و غرب ــای ضل اتاق ه

پیــدا کــرد. 

در گذشــته، هــر ضلــع قلعــه ۳۰ حجــره بــا 
طاق هــای گهواره ای شــکل داشــته اســت. امــروزه 
ــت.  ــده اس ــای مان ــر ج ــالم ب ــره س ــا دو حج تنه
دروازه قلعــه در ضلــع غربــی قــرار داشــته اســت. 
ــان آب  ــای جری ــوز هــم بقای ــع شــرقی، هن در ضل
دیــده می شــود. در هــر زاویــه قلعــه، یــک بــرج و 
در میــان هــر دو بــرج اصلــی، دو بــرج کوچک تــر 
ــازه  ــن دژ، س ــه ای ــت. در میان ــده اس ــاخته ش س
چهارگوش ماننــد دیگــری دیــده می شــود کــه 

ــی رود.  ــمار م ــه ش ارگ دژ ب
شــواهد و مــدارک معمــاری از جملــه شــکل 
ــن نحــوه پوشــش  درگاه هــا و قوس هــا و همچنی
ســقف فضاهــا نشــان می دهــد ایــن بنــا احتمــاال 

ــه اواخــر دوره ساســانی اســت.  ــق ب متعل
بنــای تاریخــی زیــج منیــژه پاتــاق در ســال ۱۳۸۴ 
توســط ســازمان میــراث فرهنگــی بــا شــماره 
ــت  ــه ثب ــران ب ــی ای ــار مل ــت آث ۱۳۴۱۰ در فهرس

ــید. رس

بناهای تاریخی کرمانشاه

ــرد: در بعضــی  ــار ک ــی، اظه ســعید مرتضــوی، کارشــناس مذهب
ــوان شــده؛  ــر عن ــم بدت ــن از شــراب خوردن ه ــات دروغ گفت روای
ــار  ــن ب ــول روز چندی ــی در ط ــی گاه ــال آدم ــن ح ــا ای ــی ب ول

ــود. ــاه می ش ــن گن ــب ای مرتک
ــا بیــان اینکــه لفــظ دروغ بــه معنــی خــاف واقــع گفتــن  وی ب
ــزول  ــز باعــث ن ــزود: قســم دروغ نی ــار کــردن اســت، اف ــا رفت ی

ــود. ــا می ش ب
ایــن کارشــناس مذهبــی بــا اشــاره بــه حدیــث »از عائــم آخــر 
زمــان احتســاب دروغ گویــی بــه عنــوان زرنگــی اســت«، ادامــه 
داد: بدتــر از همــه این هــا، توجیــه دروغ و آن را بــه عنــوان دروغ 
ــاه  ــه گن ــده، توجی ــث آم ــردن اســت. در احادی ــی بیان ک مصلحت

بدتــر از خــود گنــاه اســت. 
ــراب  ــا را س ــن دنی ــه ای ــرآن ک ــر ق ــه تعبی ــزود: ب ــوی اف مرتض

معرفــی کــرده، دروغ گویــی بــرای دســتیابی بــه منافــع دنیایــی 
مثمــر ثمــر نخواهــد بــود و مرتکــب گناهــی بــزرگ شــدن بــرای 
بــه دســت آوردن ســودی ناچیــز، عاقانــه نیســت. دروغ در رأس 

همــه گناهــان جامعــه اســت. 
ایــن اســتاد حــوزه علمیــه خاطرنشــان کــرد: دروغ گویــی باعــث 
ــود  ــط می ش ــراد و رواب ــان اف ــاد می ــه اعتم ــن روحی ــن رفت از بی
ــی  ــل حــرف را دروغ تلق ــع راســتگویی طــرف مقاب ــی موق و حت
می کنــد کــه ایــن مســئله باعــث ســلب اعتمــاد و آرامــش 

می شــود. 
ــار  ــریعی، آث ــرب تش ــار مخ ــر آث ــاوه ب ــه داد: دروغ ع وی ادام
 تکوینــی دیگــری در کل عالــم دارد؛ بدیــن معنــا کــه باهــا 
ــی  ــد اســت و گاه ــان جدی ــد حاصــل گناه ــای جدی و بیماری ه

ــود. ــدان می ش ــرای فرزن ــاری ب ــاد گرفت ــب ایج موج

و  مســئوالن  هم اندیشــی  نشســت  در  الهیــاری  فریــدون 
کارشناســان گردشــگری شــرکت توســعه گردشــگری ژاپــن 
ــتای  ــی در راس ــت هم اندیش ــن نشس ــت: ای ــار داش )jica( اظه
شناســایی مناطــق و مقاصــد گردشــگری در داخــل ایــران صورت 
گرفتــه و فعــاالن گردشــگری ژاپــن در ایــن راســتا چنــد مقصــد 
ــزد را  ــز و ی ــران، تبری ــواز، ته ــان، اه گردشــگری همچــون اصفه

ــد. ــاب کرده ان ــگری انتخ ــای گردش ــی ظرفیت ه ــرای بررس ب
ــتان  ــی اس ــی و تمدن ــای فرهنگ ــه ظرفیت ه ــاره ب ــا اش وی ب
اصفهــان تاکیــد کــرد: پژوهشــگران ژاپنــی در راســتای انتخــاب 
مقاصــد گردشــگری، دو مقولــه مســیر راه ابریشــم و تنــوع آثــار 
و جاذبه هــای تاریخــی را اصلی تریــن مــاک خــود بــرای 
شناســایی ظرفیت هــای گردشگری شــان در نظــر گرفته انــد.

ــا توجــه  مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان افــزود: ب

بــه شــروع دوران زندگــی اجتماعــی در اســتان اصفهــان در 
بیــش از ۴۵ هــزار ســال قبــل و همچنیــن آغــاز تمــدن در فــات 
مرکــزی ایــران در بیــش از هفــت هــزار ســال قبــل )در تپه هــای 
باســتانی ســیلک( و همچنیــن ارائــه خدمــات شایســته اصفهان 
ــا  ــه فرهنــگ و تمــدن جهــان اســام، همگــی ســبب شــده ت ب
ــه یکــی از اصلی تریــن مقاصــد  ــه منزل ــه اصفهــان، ب ژاپنی هــا ب
ــی  ــگران ژاپن ــت گردش ــژه جه ــیا، به وی ــرب آس ــگری غ گردش

بیندیشــند.
وی بــا اشــاره بــه تمــدن فــات مرکــزی ایــران در دوران اســامی 
تصریــح کــرد: قــرار داشــتن اصفهــان در نزدیکــی مســیر جــاده 
ابریشــم ســبب شــده تــا تمدن هــای کهــن شــرق آســیا 
ــا  ــه فرهنگــی و توســعه گردشــگری ب ــه مقول ــژه ب ــه ای وی عاق

ــان داشــته باشــند. اصفه

سعید مرتضوی، کارشناس مذهبی، اظهار کرد:

دروغ گویی باعث سلب اعتماد اجتماعی می شود
 ظرفیت های گردشگری اصفهان و ژاپن 

شناسایی می شوند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــاب  ــد حــدود ششــدانگ یــک ب چــون تحدی
خانــه پــاک شــماره ۴۴۵/۲۱۵۰/۴۰۰۱  اصلــی 
ــق  ــه طب ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش ۱۶ ثب واق
پرونــده ثبتــی بــه نــام امیر هــادی فرزنــد 
نــوروز در جریــان ثبــت اســت و بــه علــت 
عــدم حضــور متقاضــی ثبــت بــه عمــل نیامــده 
اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده ۱۵ 
قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد 
حــدود پــاک مرقــوم در روز ســه شــنبه  مــورخ 
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ســاعت ۹ صبــح در محــل شــروع 
و بــه عمــل خواهــد آمــد لــذا بــه موجــب ایــن 
آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد 
ــی در  ــن آگه ــرر در ای ــه در روز و ســاعت مق ک
محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا 
ــت از  ــون ثب ــاده ۲۰ قان ــق م ــن  مطاب مجاوری
تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی 
تــا ۳۰ روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق 
تبصــره ۲ مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف 
معترضیــن  ثبــت  معترضــی  پرونده هــای 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه ایــن اداره بــا تقدیــم دادخواســت 
ــم  ــی تقدی ــی گواه ــه مرجــع ذیصــاح قضائ ب
ــلیم  ــن اداره تس ــه ای ــذ و ب ــت را اخ دادخواس

ــد. نمایی
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ 

حبیبــی - رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک 
برخــوار

برخــوار    امــاک  و  اســناد  ثبــت  اداره 
تاریــخ  بــه  شــماره:۳۷/۰۵/۸۴۲/الف/م 

۹۶ /۰۸ /۱۵

آگهی وقت رسیدگی و دادخواست 
وضمائم به آقای / خانم شرکت فنی 

بهزاد صنعت سپاهان   فرزند 
 ۹۶۱۰۱۰۰۳۵۱۰۰۸۵۵۳  : اباغنامــه  شــماره 
 ۹۶۰۹۹۸۰۳۵۱۰۰۰۵۱۸  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   ۹۶۰۶۳۹  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
تنظیــم:۹۶/۰۸/۱۶ خواهــان یاســر صالحــی 
بــه  دادخواســتی  حســین  فرزند:محمــد 
زاده  بختیــاری  بشــیر  خوانــدگان  طرفیــت 
ــزاد صنعــت  ــی به ــی وشــرکت فن فرزند:لطفعل
ــک   ــه چ ــه وج ــته مطالب ــه خواس ــپاهان ب س
مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه 
ــه ۹۶۰۹۹۸۰۳۵۱۰۰۰۵۱۸  ــده کاس ــماره پرون ش
شــعبه ۱۰  دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان 
ــه تاریــخ  اصفهــان   ثبــت و وقــت رســیدگی ب
۹۶/۱۰/۰۹ســاعت ۱۳ تعییــن  شــده اســت کــه 
ــاده  ــوع م ــق موض ــتور دادگاه طب ــب دس حس
۷۳قانــون آییــن دادرســی مدنــی  بعلــت 
مجهــول المــکان بــودن خوانــده  و در خواســت 
خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
ــده  ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه کثیراالنتش
ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهی 
بــه دفتــر دادگاه مراجعــه  و ضمــن اعــام 

ــل خــود نســخه دوم دادخواســت  نشــانی کام
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــردد . ــر گ ــیدگی حاض ــت رس جه
عمومــی  دادگاه   ۱۰ شــعبه   ۲۶۳۱۲ الــف  م 

اصفهــان  شهرســتان  حقوقــی 
  

آگهی ابالغ وقت رسیدگی  
ــده کاســه ۹۶۱۰۶۹ خواهــان  در خصــوص پرون
مبنــی  دادخواســتی  ســیاه  شــاه  ســعید 
برمطالبــه   بــه طرفیــت الهــه حیــدری فرزنــد 
ــیدگی  ــت رس ــوده و وق ــم نم ــی تقدی ــا قل رض
مــورخ ۹۶/۱۰/۹ســاعت  روز شــنبه    بــرای 
۸:۳۰تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت بــه  
مجهــول المــکان بــودن خوانــده مراتــب در 
جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت 
ــان  ــع در خیاب ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه روی 
ــا  ــاختمان صب ــب س ــور – جن ــی پ ــه نیل مدرس
 ۸۱۶۵۷۵۶۴۴۱ پســتی  کــد   ۵۷ پــاک   –
ــعبه ۹  ــان – ش ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در 
وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــود . ــی ش ــاذ م ــی اتخ ــم مقتض تصمی
ــعبه ۹  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: ۲۶۲۹۲م ال ش

ــان ــاف اصفه شــورای حــل اخت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــعبه  ــه ۹۶۰۶۹۱ ش ــده کاس ــوص پرون در خص
وکالــت  بــا  علیرضــا شمســیان  ۵خواهــان 
ــب  ــی برجل ــدی کشــوری دادخواســتی مبن مه
ــام  ــه انضم ــده ۹۶۰۱۹۴ب ــث در کاســه پرون ثال
مطلــق خســارات قانونــی    بــه طرفیــت موســی 
ــیدگی  ــت رس ــوده و وق ــم نم ــگری  تقدی عس
 ۹۶/۱۰/۱۲ مــورخ  شــنبه    ســه  روز  بــرای 
ســاعت ۱۱ صبــح تعییــن گردیــده اســت . 
باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
ــاده  ــه م حســب تقاضــای خواهــان مســتندا ب
۷۳ قانــون آئیــن دادرســی مدنــی، مراتــب 
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان خ 
شــیخ صــدوق شــمالی چهــارراه وکا  مجتمــع 
ــاف    ــع حــرم شــورای حــل اخت شــهدای مداف
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در 
وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی
  ۵ شــعبه  دفتــر  الــف   ۲۶۲۶۹م  شــماره: 

اصفهــان اختــاف  حــل  شــورای 

آگهی وقت رسیدگی 
 ۹۶۱۰۱۰۶۷۹۴۴۰۱۱۳۸۳  : اباغنامــه  شــماره 
 ۹۶۰۹۹۸۶۷۹۴۴۰۱۰۷۶  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   ۹۶۱۰۷۷  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
ــب  ــم زین ــان خان ــم : ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ خواه تنظی

نجفــی چمطاقــی دادخواســتی بــه طرفیــت 
ســینی  قربانــی  الــه  روح  آقــای  خوانــده 
ــرح  ــه  مط ــته مطالب ــه خواس ــین ب فرزند:حس
کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده 
کاســه ۹۶۰۹۹۸۶۷۹۴۴۰۱۰۷۶شــعبه ۱۴حقوقــی 
شــورای حــل اختــاف  اصفهــان )مجتمــع 
شــهدای مدافــع حــرم (ثبــت گردیــده کــه وقــت 
ــاعت ۱۱:۳۰  ــخ ۹۶/۱۰/۱۸ س ــه تاری ــیدگی ب رس
ــول  ــت مجه ــه عل ــذا ب ــت ل ــده اس ــن  ش تعیی
ــان  ــت خواه ــده و درخواس ــودن خوان ــکان ب الم
ــن دادرســی  ــون آیی ــاده ۷۳ قان ــز م ــه تجوی و ب
ــی  ــور مدن ــاب در ام ــی و انق ــای عموم دادگاه ه
و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از 
جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانده 
ــه  ــاد آن ب ــاع از مف ــی و اط ــر آگه ــس از نش پ
ــل  ــانی کام ــام نش ــن اع ــه و ضم دادگاه مراجع
خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را 
دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی 

ــردد . ــر گ حاض
ــر شــعبه شــورای  م الــف ۲۶۲۸۳ مســئول دفت
حــل اختــاف شــعبه ۱۴حقوقــی شــورای حــل 
ــع  ــهدای مداف ــع ش ــان )مجتم ــاف اصفه اخت

ــوری  ــه ن حــرم (عاطف

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم 

شــماره اباغنامــه : ۹۶۱۰۱۰۰۳۵۱۴۰۹۰۴۷ شــماره 
شــماره   ۹۶۰۹۹۸۰۳۵۱۴۰۰۷۷۷  : پرونــده 
 : تاریــخ تنظیــم  بایگانــی شــعبه : ۹۶۰۸۹۷ 
حاجــی  ادیــب  حســن  خواهــان   ۹۶/۰۸/۱۰
باقــری –ســید علــی ســید بنکدار-مرتضــی 
کمالــی  دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده 
بــه  اصفهــان  امورورشکســتگی  اداره تصفیــه 
رســتمی  حاجــی  محمــود  مقامــی  قائــم 
هنــدی –ابوالقاســم هرنــدی  بــه خواســته 
اعتــراض بــه عملیــات اجرایــی )موضــوع مــواد 
۱۴۶و۱۴۷قانــون اجــرای احــکام  مدنــی (مطرح 
کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع وبــه شــماره پرونــده 
۹۶۰۹۹۸۰۳۵۱۴۰۰۷۷۷شــعبه ۱۴دادگاه عمومــی 
حقوقــی شهرســتان اصفهــان ثبــت ووقــت 
رســیدگی مــورخ ۹۶/۱۰/۱۶ســاعت ۱۰:۳۰تعییــن 
کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 
ــت  ــه عل ــی ب ــی مدن ــن دادرس ــون آیی ۷۳ قان
مجهــول المــکان بــودن خوانــده ودردفتــر دادگاه 
ــود  ــل خ ــانی کام ــام نش ــن اع ــه و صم مراجع
نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت 
ــت رســیدگی در دادگاه  ــوق جه ودر وقــت مقررف

ــردد. ــر گ حاض
۱۴دادگاه  شــعبه  منشــی   ۲۶۳۱۷ م/الــف 

اصفهــان  شهرســتان  حقوقــی  عمومــی 
 

آگهی وقت رسیدگی و دادخواست 
وضمائم به مصطفی  جابری   فرزند  

محمد حسین 
 ۹۶۱۰۱۰۶۷۹۵۷۰۰۷۲۰  : اباغنامــه  شــماره 

 ۹۶۰۹۹۸۶۷۹۵۷۰۰۵۸۳  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   ۹۶۰۵۸۳ : بایگانــی شــعبه  شــماره 
ــی  ــته ربیع ــان فرش ــم : ۹۶/۰۸/۱۵ خواه تنظی
ــی  ــده مصطف ــت خوان ــه طرفی ــتی ب دادخواس
ــه  ــرح ک ــه  مط ــته مطالب ــه خواس ــری  ب جاب
ــده  ــه شــماره پرون ــن شــعبه ارجــاع و ب ــه ای ب
شــعبه   ۹۶۰۹۹۸۶۷۹۵۷۰۰۵۸۳ کاســه 
ــان  ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ــی ش ۲۷حقوق
)مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم(  ثبــت و 
ــاعت  ــخ ۹۶/۱۰/۱۹س ــه تاری ــیدگی ب ــت رس وق
۱۸:۱۵ تعییــن  شــده اســت که حســب دســتور 
ــن  ــون آیی ــاده ۷۳ قان ــق موضــوع م دادگاه طب
دادرســی مدنــی  بعلــت مجهــول المــکان 
بــودن خوانــده  و در خواســت خواهــان مراتــب 
ــار  ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ی
آگهــی مــی شــود تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه 
پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه 
مراجعــه  و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت 
و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر 

ــردد  گ
.م الــف ۲۶۲۸۱مســئول دفتــر شــعبه شــورای 
حــل اختــاف شــعبه ۲۷حقوقــی شــورای حــل 
ــع  ــهدای مداف ــع ش ــان )مجتم ــاف اصفه اخت

حــرم (عالــی پــور 

ابالغیه
شماره اباغنامه : ۹۶۱۰۱۰۶۷۹۵۶۰۰۳۶۷
شماره پرونده: ۹۶۰۹۹۸۶۷۹۵۶۰۰۳۸۶

تاریــخ   ۹۶۰۳۸۶: شــعبه  بایگانــی  شــماره   
ــاغ شــونده  ــم :۹۶/۰۸/۱۵ مشــخصات اب تنظی
حقیقــی : علــی ولــی پورمجهــول المــکان 
تاریــخ حضور۹۶/۱۰/۱۹محــل حضــور اص خ 
ســجاد – خ آیــت الــه اربــاب روبــروی مدرســه 
نیلــی پــور جنــب ســاختمان صبــا پــاک 
ــور  ــاعت حض ــور ۹۶/۱۰/۱۹ س ــخ حض ۵۷ تاری
مهــر  بانــک  دعــوی  خصــوص  در   ۱۷:۳۰  :
اقتصادبــه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر فــوق 
جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید . 
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــر ش ــف/۲۶۲۷۹ دفت م ال
ــتان  ــک شهرس ــماره ی ــع  ش ــعبه ۲۶ مجتم ش

ــان اصفه

آگهی وقت رسیدگی و دادخواست 
وضمائم به خانم بیتا مرادی  

 ۹۶۱۰۱۰۶۷۹۵۷۰۰۷۲۱  : اباغنامــه  شــماره 
 ۹۶۰۹۹۸۶۷۹۵۷۰۰۵۷۰  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   ۹۶۰۵۷۰  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
ــی  ــته رفیع ــان فرش ــم : ۹۶/۰۸/۱۵ خواه تنظی
دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده بیتــا مــرادی 
ــن  ــه ای ــه ب ــرح ک ــه  مط ــته مطالب ــه خواس ب
ــه  ــده کاس ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ش
۲۷حقوقــی  شــعبه   ۹۶۰۹۹۸۶۷۹۵۷۰۰۵۷۰
شــورای حــل اختــاف اصفهــان )مجتمــع 
وقــت  و  ثبــت  حــرم(   مدافــع  شــهدای 

ــاعت ۱۸:۳۰  ــخ ۹۶/۱۰/۱۹س ــه تاری ــیدگی ب رس
تعییــن  شــده اســت کــه حســب دســتور 
ــن  ــون آیی ــاده ۷۳ قان ــق موضــوع م دادگاه طب
دادرســی مدنــی  بعلــت مجهــول المــکان 
بــودن خوانــده  و در خواســت خواهــان مراتــب 
ــار  ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ی
آگهــی مــی شــود تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه 
پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه 
مراجعــه  و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت 
و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر 

ــردد . گ
م الــف ۲۶۲۸۲ مســئول دفتــر شــعبه شــورای 
حــل اختــاف شــعبه ۲۷حقوقــی شــورای حــل 
ــع  ــهدای مداف ــع ش ــان )مجتم ــاف اصفه اخت

حــرم (معصومــه عالــی پورهفشــجانی

آگهی وقت رسیدگی و دادخواست 
وضمائم به فرهاد آژفرزند  علی نقی  

 ۹۶۱۰۱۰۰۳۵۰۵۰۸۱۷۴  : اباغنامــه  شــماره 
شــماره پرونــده : ۹۶۰۹۹۸۰۳۵۰۵۰۰۵۲۹ شــماره 
تنظیــم  تاریــخ   ۹۶۰۶۳۷  : شــعبه  بایگانــی 
: ۹۶/۰۸/۱۵خواهــان ســلمان صــدر الدیــن 
کرمــی  دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده 
ــفته   ــه س ــه وج ــته مطالب ــه خواس ــاد آژ ب فره
مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه 
ــه ۹۶۰۹۹۸۰۳۵۰۵۰۰۵۲۹  ــده کاس ــماره پرون ش
ــتان  ــی شهرس ــی حقوق ــعبه ۵دادگاه عموم ش
ــخ  ــه تاری ــیدگی ب ــت رس ــت و وق ــان  ثب اصفه
۹۶/۱۰/۲۳ســاعت ۹:۰۰تعییــن  شــده اســت 
کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع 
مــاده ۷۳قانــون آییــن دادرســی مدنــی  بعلــت 
مجهــول المــکان بــودن خوانــده  و در خواســت 
خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
ــده  ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه کثیراالنتش
ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی 
بــه دفتــر دادگاه مراجعــه  و ضمــن اعــام 
ــل خــود نســخه دوم دادخواســت  نشــانی کام
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ
الــف  .م  گــردد  حاضــر  رســیدگی  جهــت 
۲۶۳۲۴مدیــر دفتــر دادگاه حقوقــی شــعبه 
۵دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان 

ــدی ــف محم –یوس

آگهی وقت رسیدگی و دادخواست 
وضمائم به مهدی قنبری    فرزند  

محمد علی  
 ۹۶۱۰۱۰۶۸۳۶۶۰۵۸۶۹  : اباغنامــه  شــماره 
 ۹۶۰۹۹۸۶۸۳۶۶۰۱۰۲۱  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   ۹۶۱۱۳۰  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
ــری    ــم طاه ــان مری ــم : ۹۶/۰۸/۱۵خواه تنظی
دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه مهریــه 
پرداخــت  از  اعســار  و  دادرســی  خســارات 
ایــن  بــه  مطــرح کــه  دادرســی    هزینــه 
ــه  ــده کاس ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ش

ــواده  ۹۶۰۹۹۸۶۸۳۶۶۰۱۰۲۱ شــعبه ۶دادگاه خان
شــهید  )مجتمــع  اصفهــان  شهرســتان  
قدوســی (  ثبــت و وقــت رســیدگی بــه تاریــخ 
ــت  ــده اس ــن  ش ــاعت ۱۰:۰۰ تعیی ۹۶/۱۰/۲۷س
کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 
آییــن دادرســی مدنــی  بعلــت  ۷۳قانــون 
مجهــول المــکان بــودن خوانــده  و در خواســت 
خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
ــده  ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه کثیراالنتش
ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی 
بــه دفتــر دادگاه مراجعــه  و ضمــن اعــام 
ــل خــود نســخه دوم دادخواســت  نشــانی کام
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــردد . ــر گ ــیدگی حاض ــت رس جه
ــی  ــر دادگاه حقوق ــر دفت ــف ۲۶۳۰۸ مدی م ال
ــان  ــتان اصفه ــواده شهرس ــعبه ۶ دادگاه خان ش

ــی ــه افغان –راضی

رونوشت آگهی حصر وراثت
بــه   نشــلجی  محمــدی  حمیدرضــا  آقــای 
شناســنامه شــماره ۲۱۱ بــه شــرح دادخواســت 
ــت  ــن دادگاه درخواس ــه ۱۰۱۰/۹۶ از ای ــه کاس ب
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
محمــدی  محمدعلــی  شــادروان  کــه  داده 
ــخ  ــنامه ۲۰ در تاری ــماره شناس ــه ش ــلجی ب نش
بــدرود  خــود  دائمــی  اقامتــگاه   ۹۶/۰۸/۰۲
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
محمــدی  مهرانگیــز  بــه۱(  اســت  منحصــر 
نشــلجی فرزنــد احمدآقــا بــه ش ش ۱۷ ، 
ــد  ــلجی فرزن ــدی نش ــه محم ــر، ۲( رقی همس
طاهــره   )۳  ،   ۳۹ بــه ش ش  محمدعلــی 
ــه ش  ــد محمدعلــی ب محمــدی نشــلجی فرزن
ش ۴  ، ۴( شــهربانو محمــدی نشــلجی فرزنــد 
ــا  ــه ش ش ۱۲۷۰ ، ۵( حمیدرض ــی ب محمدعل
ــه ش  ــد محمدعلــی ب محمــدی نشــلجی فرزن
نشــلجی  محمــدی  احمدرضــا   )۶  ، ش۲۱۱ 
ــه ش ش ۱۲۵۰۰۳۱۳۹۷  ــی ب ــد محمدعل فرزن
فرزنــد  نشــلجی  محمــدی  احتــرام   )۷  ،
محمدعلــی بــه ش ش ۱۴۹۳ ، ۸( وجیهــه 
محمــدی نشــلجی فرزنــد محمدعلــی بــه 
ش ش ۲۷ ، فرزنــدان . اینــک بــا انجــام 
ــور را در  ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات تش
یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا 
هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنمامــه از 
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر  نخســتین 
ــم دارد واال  ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ــی ی آگه

ــد .  ــد ش ــادر خواه ــی ص گواه
ــاف  قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اخت

ــف ۱۶۱۲  ــین پورم/ال ــه حس ــان ، فاطم کاش

رونوشت آگهی حصر وراثت
بــه   قمصــری  میرحســینی  ســعید  آقــای 
شناســنامه شــماره ۱۳۰ بــه شــرح دادخواســت 
ــه کاســه ۱۰۰۴/۹۶ از ایــن دادگاه درخواســت  ب
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 

حســین  ســید  شــادروان  کــه  داده 
میرحســینی قمصــری به شــماره شناســنامه 
۹۴۸ در تاریــخ ۷۴/۰۴/۰۲ اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه۱( 
ــب  ــد حبی ــری فرزن ــان قمص ــیه ندافی قدس
ــه ش ش ۱۸۹۸ ، همســر، ۲( ســعید  ــه ب ال
میرحســینی قصــری فرزنــد سیدحســین 
بــه ش ش ۱۳۰ ، ۳( دانــش میرحســینی 
ــه ش ش  ــین ب ــد سیدحس ــری فرزن قمص
۳۱۹۸ ، ۴( ســیدبهرام میرحســینی قمصــری 
فرزنــد سیدحســین بــه ش ش ۲۷ ، ۵( 
ــد  ــری فرزن ــنی قمص ــیدمرتضی میرحس س
زهــزه   )۶ ، بــه ش ش ۷۸  سیدحســین 
میرحســینی قمصــری فرزنــد ســید حســین  
پرویــن   )۷  ،  ۳۳۷۶ بــه ش ش  فرزنــد 
ــین  ــد سیدحس ــری فرزن ــینی قمص میرحس
بــه ش ش ۱۳ ، ۸( جالــی میرحســینی 
قمصــری فرزنــد ســید حســین بــه ش 
ــینی  ــم میرحس ــراق خان ش ۲۸۲۹ ، ۹( اش
ــه ش ش  ــین ب ــد سیدحس ــری فرزن قمص
۱۷۴ ، ۱۰( فرزانــه ســادات میــر حســینی 
ــد ســید حســین بــه ش ش  قمصــری فرزن
۹۶ ، فرزنــدان . اینــک بــا انجــام تشــریفات 
یــک  در  را  مزبــور  درخواســت  مقدماتــی 
ــا  ــد ت ــی مــی نمای ــه آگه ــک مرتب ــت و ی نوب
ــا وصیتنمامــه  هــر کســی اعتراضــی دارد و ی
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر  
نخســتین آگهــی یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم 
دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد . قاضــی 
شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف کاشــان 

ــف ۱۶۱۰ ــین پورم/ال ــه حس ، فاطم

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــدانگ  ــدود شش ــد ح ــه تحدی ــا اینک ــر ب نظ
ــش  ــع در بخ ــماره ۸۸۴ / ۵۴ واق ــاک ش پ
ــوابق و  ــق س ــه طب ــان ک ــت اصفه ــه ثب میم
پرونــده ثبتــی بــه نــام خانــم زهرا خورســندی 
ــت  ــان ثب ــره در جری ــد قاســمعلی و غی فرزن
ــی  ــدود قانون ــد ح ــات تحدی ــت و عملی اس
آن بــه عمــل نیامــده اســت . اینــک بنــا بــه 
دســتور قســمت اخیــر مــاده ۱۵ قانــون ثبــت 
ــدود  ــد ح ــرده تحدی ــای نامب ــق تقاض و طب
پــاک مرقــوم در روز شــنبه مــورخ ۲ / ۱۰ 
/ ۹۶ ســاعت ۹ 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 
ــن  ــات مالکی ــد و اعتراض ــور یابن ــل حض مح
یــا مجاوریــن مطابــق مــاده ۲۰ قانــون ثبــت 
از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی 
ــخ  ــد .  تاری ــد ش ــه خواه ــا ۳۰ روز پذیرفت ت

انتشــار : ۲۵ / ۸ / ۹۶ 
رئیس ثبت میمه – مهدی ذکاوتمند 

۱۸۶۱ /م الف

،،
شــواهد و مــدارک معمــاری از جملــه 
شکل درگاه ها و قوس ها و همچنین 
نحــوه پوشــش ســقف فضاهــا نشــان 
می دهــد زیــج منیــژه احتمــاال متعلــق 

بــه اواخــر دوره ساســانی اســت

امروز پنجشنبه 25 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 578 روزنامه
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گهی تحدید حدود اختصاصی

نظــر بــا اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ پالک 
شــماره 885 / 54 واقــع در بخــش میمــه ثبت 
اصفهــان کــه طبــق ســوابق و پرونــده ثبتــی بــه 
نــام خانــم زهــرا خورســندی فرزنــد قاســمعلی 
و غیــره در جریــان ثبــت اســت و عملیــات 
ــده  ــل نیام ــه عم ــی آن ب ــدود قانون ــد ح تحدی
ــه دســتور قســمت اخیــر  ــا ب اســت . اینــک بن
مــاده 15 قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده 
ــوم در روز یکشــنبه  ــالک مرق ــد حــدود پ تحدی
ــح در محــل  ــورخ 3 / 10 / 96 ســاعت 9 صب م
شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد لــذا بــه موجب 
ــی  ــار م ــن اخط ــه مجاوری ــه کلی ــی ب ــن آگه ای
گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی 
ــن  ــد و اعتراضــات مالکی در محــل حضــور یابن
یــا مجاوریــن مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از 
ــا  ــدی ت ــم صــورت مجلــس تحدی ــخ تنظی تاری

30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد . 
ــت  ــس ثب ــار : 25 / 8 / 96 ریی ــخ انتش  تاری

ــف ــد 1861 /م ال ــدی ذکاوتمن ــه – مه میم

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم لــه: احســان صادقــی بــه 
ــی عصــر نمایشــگاه  ــوار ول نشــانی خــورزوق بل
ــد  ــید احم ــم : س ــوم علیه ــل کاوه محک اتومبی
ــین    ــید حس ــد س ــی فرزن ــی من ــدی س محم
بــه نشــانی مجهــول المــکان  محکــوم بــه : بــه 
موجــب رأی شــماره 404 بــه تاریــخ 96/06/19 
حــوزه شــعبه 4  شــورای حــل اختــالف برخــوار  
محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه : حضــور در 
دفترخانــه اســناد رســمی و انتقــال ســند وانــت 
پیــکان بــه شــماره انتظامــی 23-355 ب 57 
ــت  ــز پرداخ ــان و نی ــام خواه ــه ن ــدل 82 ب م
مبلــغ 240000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی رای 
ــر  ــرا ب ــه اج ــد. هزین ــی باش ــی م ــادره غیاب ص
ــاده  ــد.  م ــی باش ــه م ــوم علی ــده ی محک عه
34 قانــون اجــرای احــکام : همیــن کــه اجرائیه 
بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد ، محکــوم علیــه 
مکلــف اســت ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بــه 
موقــع اجــرا بگــذارد  یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت 
محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه 
ــه از آن  ــوم ب ــتیفاء محک ــم و اس ــرای حک اج
ــه  میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود قــادر ب
اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد بایــد ظــرف مهلت 
مذبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه 
قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد 

ــد.   صریحــا اعــالم نمای
ــک  ــماره ی ــع ش ــارم مجتم ــعبه چه ــر ش دفت

شهرســتان برخــوار
ــگ و ارشــاد اســالمی  ــه اداره فرهن شــماره نام
ــخ  1396/08/10 ــه تاری ــف ب 5/37/829/م ال

اخطار اجرایی
ــه: حمیدرضــا احمــدی  مشــخصات محکــوم ل
عصــر  ولــی  بلــوار  خــورزوق  نشــانی  بــه 
نمایشــگاه اتومبیــل کاوه محکــوم علیهــم : 
ــه نشــانی  ــد محمــود  ب ــی جــوکار فرزن غالمعل
ــب  ــه موج ــه : ب ــوم ب ــکان  محک ــول الم مجه
ــوزه  ــخ 96/06/19 ح ــه تاری ــماره 403 ب رأی ش
شــعبه 4  شــورای حــل اختــالف برخــوار  
محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه : حضــور در 
دفترخانــه اســناد رســمی و انتقــال ســند پرایــد 
ــدل  ــی 48-694 ب 55 م ــماره انتظام ــه ش ب
1379 بــه نــام خواهــان و نیــز پرداخــت مبلــغ 
ــق  ــی در ح ــه دادرس ــت هزین ــال باب 195000 ری
خواهــان رای صــادره غیابــی مــی باشــد. هزینــه 
اجــرا بــر عهــده ی محکــوم علیــه مــی باشــد. 
مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام : همیــن 
ــد ،  ــالغ ش ــه اب ــوم علی ــه محک ــه ب ــه اجرائی ک
محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف ده روز مفاد 
آنــرا بــه موقــع اجــرا بگــذارد  یــا ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود قــادر 
ــد ظــرف  ــد بای ــه ندان ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ب
مهلــت مذبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را به 
قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد 

ــد.   ــالم نمای صریحــا اع
ــک  ــماره ی ــع ش ــارم مجتم ــعبه چه ــر ش دفت

شهرســتان برخــوار
ــگ و ارشــاد اســالمی  ــه اداره فرهن شــماره نام
ــخ  1396/08/10 ــه تاری ــف ب 5/37/828/م ال

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خانــم مریــم مــرادی فرزنــد رضــا دادخواســتی 
ــر  ــه طرفیــت علــی اکب ــه ب ــه خواســته مطالب ب
ســلطانی بــه ایــن دادگاه تســلیم کــه بــه کالســه 
 96/09/28 تاریــخ  بــرای  و  ثبــت   96/470
ــن  ــیدگی تعیی ــت رس ــر وق ــاعت 03:00 عص س
شــده اســت نظــر بــه اینکــه خوانــدگان مجهــول 
المــکان میباشــد لــذا حســب مــاده 73 قانــون 
ــت در  ــی مراتــب یــک نوب آئیــن دادرســی مدن
ــع و  ــر االنتشــار طب یکــی از روزنامــه هــای کثی
ــه  ــوت ب ــور دع ــده مذک نشــر میشــود و از خوان
عمــل مــی آیــد جهــت دریافــت نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر دادگاه مراجعــه 
ــیدگی  ــت رس ــز جه ــوق نی ــرر ف ــت مق و در وق

حاضــر شــود. 
ــک  ــماره ی ــع ش ــارم مجتم ــعبه چه ــر ش دفت

شهرســتان  برخــوار
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

ــخ 96/08/22 ــه تاری ــف ب 5/37/873/م ال

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای ابراهیــم حاجــی بابایــی  دادخواســتی به 
ــی  ــد خادم ــت امی ــه طرفی ــه ب خواســته مطالب
بــه ایــن دادگاه تســلیم کــه بــه کالســه 96/612 
ــاعت 05:00  ــخ 96/09/21 س ــرای تاری ــت و ب ثب

عصــر وقــت رســیدگی تعییــن شــده اســت نظــر 
بــه اینکــه خوانــدگان مجهــول المــکان میباشــد 
ــی  ــن دادرس ــون آئی ــاده 73 قان ــب م ــذا حس ل
ــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه  مدن
ــود و  ــر میش ــع و نش ــار طب ــر االنتش ــای کثی ه
ــد  ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب ــور دع ــده مذک از خوان
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس ــت دریاف جه
ــت  ــه و در وق ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــم ب ضمائ
مقــرر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر شــود. 
دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یــک 

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

ــخ 96/08/21 ــه تاری ــف ب 5/37/870/م ال

دادنامه
ــه  ــی ب ــد عل ــرب فرزن ــه ع ــای نورال ــاکی: آق ش
نشــانی خــورزوق خ ابــوذر ک ابــوذر منــزل 
ــای  ــم: آق ــری مته ــی اکب ــر عل ــخصی قدی ش
اکبــر مــرادی فرزنــد میــرزا بــه نشــانی اصفهــان 
خ شــریعتی )بعــد از خــورزوق( ک صالحــی 
اتهــام:  قرمــز  درب   12 مســجد پ  روبــروی 
ــخ 96/08/13  ــه تاری ــدی ب ــرح عم ــرب و ج ض
در وقــت فــوق العــاده شــعبه 102 دادگاه کیفــری 
امضــاء  تصــدی  بــه  برخــوار  شهرســتان  دو 
ــده کالســه  ــل تشــکیل اســت و پرون ــده ذی کنن
فــوق تحــت نظــر قــرار دارد دادگاه بــا توجــه بــه 
ــالم و  ــیدگی را اع ــم رس ــده خت ــات پرون محتوی
بــا اســتعانت از خداونــد متعــال بــه شــرح ذیــل 
ــد:رای دادگاه ــه صــدور رای مــی نمای ــادرت ب مب

ــد  ــر مــرادی فرزن ــام آقــای اکب در خصــوص اته
ــدی  ــرح عم ــرب و ج ــراد ض ــر ای ــر ب ــرزا دائ می
موضــوع شــکایت آقــای نورالــه عــرب فرزنــد نور 
ــده از  ــات پرون ــی محتوی ــا بررس ــی دادگاه ب عل
جملــه کیفر خواســت تنظیمی توســط دادســرای 
عمومــی و انقــالب شهرســتان برخــوار شــکایت 
شــاکی گواهــی پزشــکی قانونی شــهادت شــهود 
و عــدم حضــور متهــم جهــت ارائــه دفــاع موثــر 
ــزه  ــی ب ــق آگه ــه از طری ــالغ احضاری ــم اب علیرغ
انتســابی را محــرز و مســلم دانســته و بــه 
اســتناد مــواد 448،449،450،462،488،709،7

ــون مجــازات اســالمی مصــوب  10،714،715 قان
1392 متهــم را بــه پرداخــت 1- ســه درصــد دیــه 
کامــل بابــت جــرح حارصــه زیــر چشــم چــپ و 
دامیــه ســر2- شــش هــزارم دیــه کامــل بابــت 
کبــودی بــاالی ابــروی چــپ و زیــر چشــم 
ــورم  ــت ت ــه کامــل باب ــم درصــد دی چــپ 3- نی
بــاالی ابــروی چــپ و 4- دو ونیــم درصــد دیــه 
کامــل بابــت ارش پارگــی پــرده صمــاخ گــوش 
ــرف  ــودی( در حــق شــاکی ظ راســت)بدون بهب
ــوده  ــوم نم ــت محک ــخ جنای ــال از تاری ــک س ی
ــرف  ــی و ظ ــادره غیاب ــی دارد رای ص ــالم م و اع
ــی در  ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
ایــن دادگاه و ســپس بــا توجــه بــه میــزان دیــه 

قطعــی اســت. 
رئیــس شــعبه 102 دادگاه کیفــری دو شهرســتان  

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

5/37/872/م الــف بــه تاریــخ 96/08/21

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
دادخواســتی  آقابابائــی   طاهــره  خواهــان: 
ــی  ــت طغیان ــای حج ــده آق ــت خوان ــه طرفی ب
بــه خواســته حضانــت مطــرح کــه بــه ایــن 
شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه 
9609983751301010 شــعبه اول دادگاه عمومــی 
ــت  ــت و  وق ــوار ثب ــتان برخ ــی( شهرس )حقوق
 10:00 ســاعت   1396/10/16 مــورخ  رســیدگی 
تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع 
مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه 
علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و در 
خواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی 
ــا  ــردد ت ــی گ ــی م ــار آگه ــر االنتش ــد کثی از جرای
خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار 
آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم 
نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد.
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
5/37/883/م الــف بــه تاریــخ 96/08/23

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــه   چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خان
پــالک شــماره 9737 فرعــی از31 واقــع در 
ــده  ــق پرون ــه طب ــان ک ــت اصفه ــش 14 ثب بخ
ثبتــی بنــام ولــی هللا انصــاری تبــار فرزنــد 
محمــد در جریــان ثبــت اســت وبــه علــت 
ــده  ــل نیام ــت بعم ــی ثب ــور متقاض ــدم حض ع
ــاده  ــر از م ــمت اخی ــتور قس ــه دس ــا ب ــک بن این
ــرده  ــای نامب ــق تقاض ــر طب ــت و ب ــون ثب 15 قان
ــوم در روز  ــک مرق ــدود مل ــد ح ــی تحدی متقاض
ســه شــنبه  مــورخ96/9/21 ســاعت 9   در محــل 
شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بموجــب ایــن 
ــار  ــن اخط ــن و مجاوری ــه مالکی ــه کلی ــی ب آگه
ــل  ــرر در مح ــاعت مق ــه در روز و س ــردد ک میگ
ــان  ــد اعتراضــات مجاوریــن و صاحب حضــور یابن
ــون ثبــت از تاریــخ  امــالک مطابــق مــاده 20 قان
تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود تا ســی روز 
ــاده  ــره 2 م ــق تبص ــد و طب ــد ش ــه خواه پذیرفت
ــای  ــده ه ــف  پرون ــن تکلی ــون تعیی ــده قان واح
ــاه از  ــک م ــرف ی ــرض ظ ــت معت ــی  ثب معترض
تاریــخ  تســلیم اعتــراض  بــه ایــن اداره بایســتی 
ــالح   ــع ذیص ــه مراج ــت  ب ــم دادخواس ــا تقدی ب
قضایــی گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه 

ــد ..  ــلیم نمای ــن اداره تس ای
 96/8/25  : انتشــار  تاریــخ   26579 الــف  م 
ــرب  ــناد  غ ــت اس ــه ثب ــس منطق ــدری ریی حی

اصفهــان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
یکبــاب  ششــدانگ  حــدود  تحدیــد  چــون 
ســاختمان   پــالک شــماره 3533 فرعــی از 
25/603 واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان 
ــادری  ــاز ن ــام مهن ــی بن ــده ثبت ــق پرون ــه طب ک
درباغشــاهی فرزنــد اســماعیل در جریــان ثبــت 
ــه علــت عــدم حضــور متقاضــی ثبــت  اســت وب
ــه دســتور قســمت  ــا ب ــک بن ــده این ــل نیام بعم
اخیــر از مــاده 15 قانــون ثبــت و بر طبــق تقاضای 
نامبــرده متقاضــی تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم 
در روز ســه شــنبه  مــورخ96/9/21 ســاعت 9   در 
محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بموجب 
ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن و مجاوریــن 
ــرر در  ــاعت مق ــه در روز و س ــردد ک ــار میگ اخط
محــل حضــور یابنــد اعتراضــات مجاوریــن و 
صاحبــان امــالک مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت 
از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا 
ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق تبصــره 
2 مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف  پرونــده 
ــک  ــرف ی ــرض ظ ــت معت ــی  ثب ــای معترض ه
ــن اداره  ــه ای ــراض  ب ــخ  تســلیم اعت ــاه از تاری م
ــع  ــه مراج ــت  ب ــم دادخواس ــا تقدی ــتی ب بایس
ذیصــالح  قضایــی گواهــی تقدیــم دادخواســت را 

ــد ..  ــن اداره تســلیم نمای ــه ای اخــذ و ب
 96/8/25  : انتشــار  تاریــخ   26605 الــف  م 
ــرب  ــناد  غ ــت اس ــه ثب ــس منطق ــدری ریی حی

اصفهــان

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 
31/9759 بخش 14 ثبت اصفهان 

نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یکباب 
ســاختمان پــالک شــماره 31/9759 مجــزی 
ــی در اجــرای  موضــوع  ــالک 31 اصل شــده  از پ
قانــون تعییــن تکلیــف واقــع در بخــش 14 ثبــت 
اصفهــان  کــه طبــق ســوابق و پرونــده ثبتــی بــه 
نــام ولــی حســنی فرزنــد رجــب در جریــان ثبــت 
اســت و عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن  
ــا بــه دســتور  بــه عمــل نیامــده اســت اینــک بن
ــق  ــت و طب ــون ثب ــاده 15 قان ــر م ــمت اخی قس
تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــالک مرقــوم 
در روز پنــج شــنبه مــورخ 96/9/16 ســاعت 9 
صبــح  در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمد، 
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  ــا مجاوریــن مطابــق مــاده 20 قان مالکیــن ی
ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیدی 

ــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد. ت
 96/8/25  : انتشــار  تاریــخ   26586 الــف  م 
ــرب  ــالک غ ــناد و ام ــت اس ــه  ثب ــس منطق رئی

اصفهــان –علیرضــا حیــدری

دادنامه
شماره ابالغنامه : 9610100350209119

 شــماره پرونــده :93 09980350200643 شــماره 
بایگانــی شــعبه : 930735 تاریــخ تنظیــم : 
زارع  جبــار  اکبر،حســن  خواهــان   96/08/15
وســایرین بــا وکالــت نســیم جنتی  دادخواســتی 
بــه طرفیــت خوانــدگان مســعود دیانــی و صدیقه 
ــت  ــمی تمام ــال رس ــته انتق ــه خواس ــی ب دیان
ســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ پــالک 
299/28بخــش 16ثبــت اصفهــان تقدیــم دادگاه 
ــه  ــوده ک ــان نم ــای عمومــی شهرســتان اصفه ه
ــی  ــعبه 2 دادگاه عموم ــه ش ــیدگی ب ــت رس جه
حقوقــی  شهرســتان اصفهــان  واقــع در خیابــان  
ــاختمان  ــهیدنیکبخت س ــاال  خ ش ــاغ ب ــار ب چه
دادگســتری کل اســتان اصفهــان  طبقــه 3 اتــاق 
شــماره 304   ارجــاع و بــه شــماره پرونــده 
کالســه 930735ثبــت گردیــده  بعلــت مجهــول 
المــکان بــودن خوانــدگان ودر خواســت خواهــان 
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــاده 73قان ــز م ــه تجوی و ب
ــی  ــور مدن ــالب  در ام ــی و انق ــای عموم دادگاهه
ــی  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــتور دادگاه  مرات و دس
از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا 
خوانــدگان پــس از نشــر آگهــی و اطــالع ازمفــاد 
ــانی  ــالم نش ــن اع ــه و ضم ــه دادگاه مراجع آن ب
کامــل خــود جهــت مالحظــه نظریــه کارشناســی 

ــردد . ــن شــعبه حاضــر گ در ای
دادگاه   دوم  شــعبه  منشــی   26320 الــف  م 

اصفهــان  حقوقــی 

 دادنامه 
شــماره  95-1034/ش51  پرونــده  کالســه 
دادنامــه 9609976805100886  مرجــع رســیدگی 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم  ش ــاه ویک ــعبه پنج : ش
ــاری  ــی و اعتب ــه مال ــان :موسس ــان خواه اصفه
ــن  ــید امی ــی  س ــت عامل ــه مدیری ــگریه ب عس
جــوادی نشــانی :اصفهــان خ شــیخ صــدوق 
شــمالی روبــروی ســه رامفیــد ســاختمان مالــی 
اعتبــاری عســگریه طبقــه 4 وکیــل :آقــای یاســر 
ــی نشــانی :خ شــیخ صــدوق  شــیروانی زاده آران
شــمالی روبــروی ســه راه مفیــد ســاختمان 
مالــی واعتبــاری عســگریه طبقــه 4 خوانــده 
:1-آقــای احســان عــرب صالحــی 2-آقــای 
علیرضــا عابدینــی 3آقــای محســن  عــرب 
صالحــی  عــرب  امیــن  صالحــی  4-آقــای 
نشــانی همگــی مجهــول المــکان   خواســته 
ــل  ــت اص ــال باب ــغ 85/000/000ری ــه مبل :مطالب
ــر  ــراردادی وخســارت تاخی بدهــی و خســارت ق
ــت  ــم دادخواس ــخ تقدی ــراردادی از تاری ــه ق تادی
روز شــمار مبلــغ 81/206ریــال بــه انضمــام کلیــه 
هزینــه هــای دادرســی و حــق الوکالــه گردشــکار 
:پــس از ارجــاع پرونــده بــه ایــن شــعبه و ثبــت 
ــی و  ــوق و طــی تشــریفات قانون ــه کالســه ف آنب
اخــذ  نظریــه مشــورتی اعضاءقاضــی شــورا ختــم 
رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه 

ــورا« ــی ش ــد :»رای قاض ــی نمای ــدور رای م ص
در خصــوص دعــوی آقــای یاســر شــیروانی زاده 

ــاری  ــی اعتب ــت از موسســه مال ــه وکال ــی ب آران
ــن   ــید امی ــی س ــت عامل ــه مدیری ــگریه ب عس
جــوادی بطرفیــت خوانــدگان 1-اآقــای احســان 
عــرب صالحــی فرزنــد :اصغــر2 –آقــای علیرضــا 
ــن  ــای محس ــان  3-آق ــد :رمض ــی فرزن عابدین
عــرب صالحــی فرزنــد :عبــاس 4-آقــای امیــن 
عــرب صالحــی فرزنــد اصغــر بخواســته مطالبــه 
ــی  ــل بده ــت اص ــال باب ــغ 85/000/000 ری مبل
ــارت  ــام خس ــه انضم ــراردادی ب ــارات ق و خس
تاخیــر تادیــه قــرار دادی  از تاریــخ تقدیــم 
داخواســت از قــرار روزانــه 81/206ریــال و کلیــه 
خســارات قانونــی باتوجــه به قــرارداد مشــارکتی 
مدنــی ســرمایه ثابــت بــه شــماره1685-33—
شــده  ارائــه   93/7/9 1/17699322مــورخ 
ــدگان  ــل خواهــان کــه امضــاء خوان توســط وکی
ــل  ــارات وکی ــود دارد و اظه ــل آن وج ــز درذی نی
وجلســه  دادخواســت  شــرح  در  خواهــان 
ــرازی  ــر اینکــه طــی قرارداداب رســیدگی مبنــی ب
ــه اخــذ تســهیالت  ــده ردیــف اول اقــدام ب خوان
ــای   ــدگان  ردیفه ــک مــوکل نمــوده و خوان از بان
دوم وســوم وچهــارم بــا مضــاء ذیــل قــرار 
بــر  را  مربــوط  خســارات  دادابــرازی کلیــه 
ــه صــورت  اســاس قــرار داد مشــارکت مدنــی ب
پرداخــت تضامنــی تضمیــن نمــوده انــد و اینکــه 
خوانــده ردیــف اول از ایفاءتعهــدات خــود در 
بازپرداخــت تســهیالت دریافتــی امتنــاع نمــوده 
و بدهــی نامبــرده تاتاریــخ تقدیــم دادخواســت 
85/000/000ریــال میباشــد و خوانــدگان ردیفهای 
اول دوم ،ســوم ،وچهــارم نیــز علــی رغــم مطالبه 
مــوکل تاکنــون  نســبت بــه پرداخــت آن اقدامی 
ننمــوده انــد و خســارت تاخیــر تادیــه قــرار دادی 
طبــف مــاده  20 قــرار دادابــرازی معــادل%38....

بدهــی بــرای هرســال کــه به صــورت روز شــمارو 
ــدگان  ــه خوان ــد و از اینک ــه 81/206 میباش روزان
جلســه  در  قانونــی  ی  ابالغهــا  رغــم  علــی 
رســیدگی حضــور نیافتــه والیحــه ای نیــز ارائــه 
ــرازی  ــدارک اب ــدن م ــد ومصــون مان ــوده ان ننم
خواهــان  از اعتــراض فلــذا شــورا بــا عنایــت بــه 
جمیــع محتویــات پرونــده بــه اســتناد بــه مــواد 
10و230و576قانــون مدنــی ومــاده 10قانــون 
ــع  ــی 1368مجم ــات بانک ــول مطالب ــوه وص نح
تشــخیص مصلحــت و مــاده 15قانــون اصــالح 
قانــون عملیــات بانکــی بــدون ....و موجــب 
ــون  ــاده 15 قان ــه م ــره ب ــاق 2 تبص ــون الح قان
ــازات خــاص  ــون تســری امتی پیــش گفتــه قان
بانکهــا ب موسســات اعتبــاری مجــاز غیــر 
بانکــی مصــوب 1378مجلس شــورای اســالمی 
ایــران و مــواد 198و519 قانــون آئیــن  دادرســی 
ــه  ــدگان ب ــت خوان ــر محکومی ــم ب ــی حک مدن
پرداخــت تضامنــی مبلــغ 85/000/000 ریــال 
ریــال   2/385/000 و  خواســته  اصــل  بابــت 
ــر در  ــارت تاخی ــی و خس ــه دادرس ــت هزین باب
ــرار  ــدرج در ق ــرخ من ــق ن ــرار دادی طب ــه ق تادی
داد از قــرار روزانــه مبلــغ 81/206 ریــال از تاریــخ 
تقدیــم دادخواســت و تاریــخ وصــول  و هزینــه 
نشــر آگهــی  طبــق تعرفــه و حــق الوکالــه  
ــان  صــادر  ــه  در حــق خواه ــق تعرف ــل طب وکی
ــرف  ــی و ظ ــادره غیاب ــد رای ص ــالم مینمای واع
مــدت 20 روز پــس ابــالغ قابــل واخواهــی  ودر 
ایــن شــعبه و پــس از آن ظــرف مــدت 20 روز 
قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم عمومــی 

ــد. ــان میباش ــی اصفه حقوق
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــف26229 قاض م/ال

ــان  شــعبه 51اســتان اصفه

دادنامه 
شــماره   950488 پرونــده  کالســه 
9609976795701570مرجــع  دادنامــه 
اختــالف  حــل  رســیدگی27حقوقی شــورای 
ــان خ  ــانی :اصفه ــی  نش ــدی زینل ــان مه خواه
امــام –خ کاظمــی  خ فرهنگیــان 80متــری 
ــده :علــی ســلطانی   دوم کــوی مجــدد پ9خوان
نشــانی :  مجهــول االمــکان   خواســته :اصــالح 
ــس  ــکار : پ ــماره 566-95/6/10  گردش رای ش
ــه  ــت ان ب ــن شــعبه و ثب ــه ای ــده ب ارجــاع پرون
ــذ  ــی واخ ــریفات قانون ــی تش ــه وق و ط کالس
ــم  ــورا خت ــی ش ــا ءقاض ــورتی اعض ــه مش نظری
ــادرت  ــر مب ــرح زی ــه ش ــالم و ب ــیدگی را ع رس
ــی « در  ــد .  »اصالح ــی نمای ــدوررای م ــه ص ب
خصــوص دعــوی مهــدی زینلــی بطرفیــت 
علــی ســلطانی بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 
40/000/000 ریــال بــه انضمــام خســارات قانونــی 
دادنامــه  زمــان صــدور  در  اینکــه  بــه  نظــر 
بدلیــل ســهو  95/6/10و  شــماره 566مــورخ 
رای  در  خواهــان  خواســته  از  بخشــی  قلــم 
ــن  ــا ای ــده  اســت و ضمن صــادره لحــاظ نگردی
موضــوع طــی الیحــه ای نیــز از ســوی خواهــان 
درخواســت گردیــده اســت فلــذا ضمــن  تاییــد 
رای شــماره 566 مــورخ 95/6/10 حکــم بــه 
ــارت  ــت خس ــه پرداخ ــده  ب ــت خوان محکومی
تاخیــر تادیــه مبلــغ ---/20/000/000ریــال از 
ــم  ــرای حک ــان اج ــت زم ــخ 95/3/19لغای تاری
در حــق خواهــان صــادر واعــالم مــی گــردد 
.رای صــادره حضــوری بــوده وظــرف مــدت 
بیســت روز پــس از ابــالغ  قابــل تجدیــد نظــر 
خواهــی ذر محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان 
مــی باشــد تســلیم رای بــدون اصالحــی و 
ــده  ــه پرون ــی باشد.کالس ــوع م ــس ممن بالعک
:95-308شــماره دادنامــه 566-95/6/10مرجع 
ــالف   ــل اخت ــورای ح ــعبه 27 ش ــیدگی :ش رس
اصفهــان  خواهــان :مهــدی زینلــی نشــانی 
امــام خمینــی خ کاظمــی خ  :اصفهــان  خ 
فرهنگیــان  8 متــری  دوم کــوی مســجد پــالک 
ــول  ــانی: مجه ــلطانی نش ــی س ــده :عل 9  خوان
ــغ 40/000/000  ــه مبل ــته : مطالب ــکان  خواس الم
ریــال بابــت  کارســاختمانی  بــه انضمــام مطلــق 
ــاع   ــس از ارج ــکار : پ ــی  گردش ــارات قانون خس
پرونــده بــه ایــن شــعبه و ثبــت آن بــه کالســه 

فــوق و طــی تشــریفات  قانونــی و اخــذ نظریــه 
مشــورتی اعضــاء قاضــی شــورا ختــم رســیدگی 
را اعــالم  وبــه شــرح زیــر مبــادرت  بــه صــدور 
در  شــورا«  قاضــی  :»رای  نمایــد  مــی  رای 
ــت  ــه طرفی ــی ب ــدی زینل ــوی مه ــوص دع خص
علــی ســلطانی بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 
ــق خســارات  ــه انضمــام مطل ــال ب 40/000/000ری
بــه ضمائــم ودادخواســت  باتوجــه  قانونــی 
تقدیمــی خواهــان واظهــارات خوانــده در جلســه 
دادرســی مــورخ 95/5/12 کــه طــی آن خوانــده 
اقــرار بــه مدیونیــت خــود نســبت بــه خواهــان 
ــذا  ــت ،ل ــوده اس ــال نم ــغ 20/000/000ری ــه مبل ب
شــورا دعــوی خواهــان را وارد داشــته و مســتند 
آئیــن  مــواد 198و202و515و522قانــون  بــه 
دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده 
ــق  ــال در ح ــغ 20/000/000ری ــت مبل ــه پرداخ ب
خواهــان صــادر واعــالم مــی نمایــد رای صــادره 
ــر  ــازاد ب ــغ م ــی اســت و در خصــوص مبل قطع
20/000/000ریــال نظــر بــه عــدم ارائــه مســتندات 
ــه  محکمــه پســند از ســوی خواهــان مســتند ب
ــی قــرار رد  ــون آئیــن دادرســی مدن مــاده 2 قان
دعــوی خواهــان صــادر واعــالم مــی گــردد.رای 
صــادره حضــوری و ظــرف 20  روز پــس از ابــالغ 
قابــل تجدیــد نظــر خواهــی ودر یکــی از محاکــم 

ــد . ــی باش ــان  م ــی اصفه ــی حقوق عموم
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــف 26260قاض م/ال

ــان ــی  اصفه ــوزه قضائ ــعبه 27 ح ش

 دادنامه 
رســیدگی  :960066مرجــع  پرونــده  کالســه 
شــعبه 31 شــورای حــل اختــالف اصفهــان 
 9609976795400641  : دادنامــه  شــماره 
مــورخ 96/6/29خواهــان :عبــد العلــی پــور 
شــهید  خ کهندژ-کوچــه  اصفهــان   – عجــم 
رهنمــا –روبرونبــات گل چیــن منــزل عبدالعلــی 
ــول  ــی –مجه ــان نکوئ ــده :پیم ــور عجــم خوان پ
ــدگان  ــده /خوان ــزام خوان ــکان  خواســته :ال الم
ــر اســناد رســمی یــک خــط  ــه حضــور در دفت ب
ــخ  ــه تاری ــماره 09131131192ب ــه ش ــل  ب موبای
ــه  96/6/29شــعبه 24 شــورای حــل اختــالف ب
ــت  ــکیل اس ــر تش ــده زی ــا ء کنن ــدی امض تص
ــر  ــت نظ ــوح وتح ــه 960066مفت ــده کالس ،پرون
میباشــد. بــا مالحظــه اوراق  پرونــده و اظهــارات 
طرفیــن شــورا بــا اســتعانت از خداونــد متعــال 
ــی  ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــی مب ــرح آت ــه ش ب
دعــوی  :در خصــوص  رای شــورا   نمایــد.   
عبدالعلــی پورعجــم بــه طرفیــت پیمــان نکوئــی 
ــه  ــدگان ب ــده /خوان ــزام خوان ــته ال ــه خواس ب
ــم ســند رســمی  ــه و تنظی ــر خان حضــور در دفت
و انتقــال یــک خــط تلفــن موبایــل بــه شــماره 
ــارات  ــت خس ــن پرداخ 09131131192و همچنی
مصــدق   نوشــت  رو  اســتناد  ،بــه  دادرســی 
قولنامــه مورخــه ----مبنــی بــر خریــد خــودرو 
موصــوف توســط خواهــان و بررســی  محتویــات 
و اوراق پرونــده و جوابیــه اســتعالم از مخابــرات 
ــه  ــی ب ــان نکوئ ــای پیم ــی آق ــر معرف ــی ب مبن
ــوی و براســاس   ــورد دع ــک خــط م ــوان مال عن
مســتندات  ، شــورا دعــوی خواهــان را وارد 
و ثابــت تشــخیص داده وبــه اســتناد مــواد 
ــون   198و519ق.آ.د.م و مــواد 225،220،219، قان
ــور  ــه حض ــی  راب ــان نکوئ ــده پیم ــی خوان مدن
دردفتــر اســناد رســمی و تنظیــم و انتقــال  
ــن  ــوی و همچنی ــورد دع ســند رســمی خــط م
پرداخــت مبلــغ ----/500/000 هزینه دادرســی 
ــد . رای  ــی نمای ــوم م ــان محک ــق خواه در ح
ــالغ   ــخ اب ــرف 20 روز از تاری ــی و ظ صــادره غیاب
ــن  شــعبه و ســپس  ــی در همی ــل  واخواه قاب
ظــرف 20روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم 

ــد.  ــی باش ــان م ــی اصفه ــی حقوق عموم
26272م/الــف قاضــی شــعبه 24 شــورای حــل 

اختــالف  اصفهــان – حســین گازری   

دادنامه 
 : دادنامــه  :960530شــماره  پرونــده  کالســه 
9609976793901851 مــورخ 96/7/26 مرجــع 

ــالف  ــل اخت ــورای ح ــعبه :9 ش ــیدگی ش رس
ــر باقــری نشــانی:  خواهــان :ســید مجتبــی می
اصفهــان –آبشــار ســوم شــهرک شــهید کشــوری 
ــی   ــه کریم ــل :ریحان ــتان 3  وکی ــان بوس خیاب
ــع  ــان  نیکبخــت مجتم ــان خیاب نشــانی :اصفه
اداری نیکبخــت طبقــه 5 واحــد 213خوانــده:1-

پــگاه رجبــی 2-مهــران کریمــی نشــانی : هــردو 
مجهــول المــکان خواســته:مطالبه وجــه 2 فقــره  
ســفته بــه مبلــغ یکصد و هشــتاد میلیــون  ریال 
بــه انضمــام  هزینــه های دادرســی  گردشــکار:با 
عنایــت بــه محتویــات پرونــده واخــذ نظریــه ی 
مشــورتی اعضــای محتــرم  شــورا ضمــن ختــم 
رســید گــی بــا ســتعانت از خداونــد متعــال بــه 
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد 
.» رای قاضــی شــورا« در خصــوص دعــوی 
ــت  ــا وکال ــری ب ــر باق ــی می ــای ســید مجتب آق
ــم  ــت 1-خان ــه طرفی ــی ب ــه کریم ــم ریحان خان
ــته  ــه خواس ــی ب ــران کریم ــی 2-مه ــگاه رجب پ
ــال  ــه مبلــغ یکصــد وهشــتاد میلیــون ری مطالب
وجــه دو فقــره ســفته بــه شــماره خزانــه  دارای  
ــق   ــام  مطل ــه انضم کل )910217(و)613920(ب
خســارات قانونــی  ، بــا عنایــت بــه بقــای 
ــور در  ــه ظه ــان ک ــتندات دریدخواه ــول مس اص
ــان  ــتحقاق خواه ــده و اس ــه خوان ــتغال ذم اش
درمطالبــه وجــه خواســته دارد  وعــدم  حضــور  
رســیدگی ومصــون  در جلســه   خوانــدگان  
مانــدن  خواســته از هــر گونــه  تعــرض وتکذیــب 
شــورادعوای مطروحــه را وارد  وثابت  تشــخیص 
داده ، لــذا بــه اســتنادمواد 307و309 قانــون  
198و515و519و522قانــون  ومــواد  تجــارت 
ــت   ــر محکومی ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس آئی
خوانــدگان  بصــورت تضاضــی بــه پرداخــت 
مبلــغ یکصــد وهشــتادمیلیون ریــال بابــت 

ــیصد و  ــون و س ــت میلی ــته  وهف ــل خواس اص
نــود هــزار ریــال  بابــت هزینــه دادرســی وهزینــه 
ــی   ــر آگه ــه نش ــا وهزین ــفته ه ــت  س واخواس
ــه   ــای  تعرف ــل برمبن ــه ی وکی ــز حــق الوکال ونی
ــه  ــر تادی ــارت تاخی ــن  خس ــی  وهمچنی قانون
از تاریــخ واخواســت ســفته هــا )96/4/25( 
لغایــت تاریــخ وصــول  درحــق خواهــان  صــادر 
واعــالم مــی نمایــد رای صــادره  غیابــی و 
ــل  ــالغ قاب ــس از اب ــدت بیســت روز پ ظــرف م
ــس از  ــن شــورا و بیســت روزپ واخواهــی در ای
آن  قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاههــای  

ــی باشــد  ــان م ــی اصفه ــی  حقوق عموم
.26258م/الــف قاضــی شــورا شــعبه 9 شــورای 
حــل  شــورای  دو  )مجتمــع  اختــالف  حــل 

اختــالف شهرســتان  اصفهــان (

دادنامه 
دادنامــه  :960634شــماره  پرونــده  کالســه 
مرجــع   96/7/27-9609976796302136:
ــل  ــورای ح ــه  ش ــی وس ــعبه س ــیدگی : ش رس
ــینی  ــاس  حس ــید عب ــان :س ــالف  خواه اخت
نشــانی :بهارســتان  فــاز دوم بلــوک 129 پــالک 
پیــام  160خوانــده :1-مســعود میرزایــی 2- 
اســالم  پــور 3-یدا...اســالم پــور  نشــانی 
ــد  ــه –بع ــیر الدول ــی خ مش ــام خمین :1- خ ام
از اولیــن چهــار راه  ســمت چــپ فروشــگاه  
ــکان  ــول الم ــگ  2و3- مجه ــگ فن ــران وان ای
بشــماره   خــودرو  از  توفیــق  :رفــع  خواســته 
از  پــس  241/23ع52گردشــکار:  انتظامــی 
ــه  ــه ایــن شــعبه وثبــت آن ب ــده  ب ارجــاع پرون
کالســه  فــوق  وطــی تشــریفات  قانونــی واخــذ 
نظریــه  مشــورتی اعضــاء قاضــی  شــورا ختــم  
رســیدگی را اعــالم  وبــه شــرح زیــر مبــادرت بــه 
صــدور رای مــی نمایــد:  »رای قاضــی شــورا «در 
خصــوص اعتــراض ثالــث آقــای ســید عبــاس  
حســینی  بــه طرفیــت  خواندگان1-محمــود 
میرزائــی  2-پیــام اســالم پــور 3- یدهللا اســالم 
پــور  نظربــه اینکــه  خواهــان  معتــرض نســبت 
ــترد  ــودرا مس ــراض  خ ــود اعت ــای  خ ــه ادع ب
ــده  ــدن  پرون ــه ش ــتار  مختوم ــوده و خواس نم
ــه شــعبه  طــی الیحــه  بشــماره 96301138 را ب
تقدیــم  نمونــده انــد شــورا  مســتندا«  بــه مــواد 
417و197و2 از قانــون آئیــن  دادرســی مدنــی و 
ــوی  ــون اجــرای احــکام رد دع 146 و147 از قان
خواهــان  راصــادر واعــالم مــی داردرای صــادره  
ــی در  ــر خواه ــد نظ ــل  تجدی ــرف 20 روز قاب ظ
محاکــم  عمومــی حقوقــی اصفهــان  مــی باشــد 
. 26270م/الــف قاضــی شــورای حــل اختــالف 
ــان) مجتمــع  ــی اصفه ســی وســه حــوزه قضائ

ــالف ( ــل اخت ــورای ح ــماره دو ش ش

 دادنامه 
کالســه پرونــده اصلــی  :960338  شــماره 
یــخ  ر 96بتا 0997679530 1 062 : مه نا د ا د
:----مرجــع  رســیدگی  1396/8/8تاریــخ 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــعبه 23 ش ــیدگی : ش رس
خواهــان : فیــروز وطــن خــواه خوزانــی  بــا 
وکالــت زهــره هاشــم پــور   بــه نشــانی : اصفهان 
–خ نیکبخــت  جنــب پارکینــک دادگســتری 
ســاختمان عــدل طبقــه اول  خوانــده :حســین 
ــته :  ــکان  خواس ــول الم ــک   مجه ــر ل ــا س آق
مطالبــه وجــه یــک طغــری ســفته بــه شــماره 
062494گردشــکار : بــه تاریــخ 96/7/12 شــعبه 
ــه  ــا مالحظ ــان ب ــالف اصفه 23 شــورای حالخت
اوراق پرونــده کالســه 960338 بــا اســتعانت از 
ــه  ــادرت ب ــی مب ــرح آت ــه ش ــال ب ــد متع خداون
ــورا   ــی ش ــد .   رای قاض ــی نمای ــدور رای م ص
رای قاضــی شــورای حــل اختــالف در خصــوص 
ــت  ــا وکال ــی ب ــوی فیروزوطــن خــواه خوزان دع
ــا  ــین آق ــت حس ــه طرفی ــور  ب ــم پ ــره هاش زه
ســر لــک بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 88000000 
ریــال موضــوع یــک طغــری ســفته بــه شــماره 
062494 بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی 
بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده و بقــای 
ــت  ــه دالل ــد خواهــان ک اصــول مســتندات در ی
ــده   ــه خوان ــتغال ذم ــن و اش ــتقر ار دی ــر اس ب
دارد و دفاعیــات  وکیــل خواهــان  در جلســه 
ــل  ــه  دلی ــده هیچگون ــه خوان ــیدگی و اینک رس
موجــه و مــدرک موثــر قانونــی در خصــوص 
ذمــه  برائــت  بــر  مبنــی  دعــوی مطروحــه 
ــوی  ــوده شــورا دع ــه ننم ــراز و اقام ــش  اب خوی
ــت دانســته و مســتندا  ــان را محــرز و ثاب خواه
بــه مــواد 198و519و522 و519 قانــون آئیــن 
دادرســی مدنــی حکــم بــر محکومیــت خوانــده 
بابــت اصــل  بــه پرداخــت مبلــغ 88000000 
ــه  ــت هزین ــال  باب ــغ 1170000 ری خواســته و مبل
ــق  ــی و ح ــر آگه ــه نش ــی و هزین ــای دادرس ه
الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه و خســارت تاخیــر و 
تادیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت )96/5/2(

تــا زمــان وصــول  بــر اســاس آخریــن شــاخص 
بانــک مرکــزی در حــق خواهــان صــادر و اعــالم 
مــی نمایــد رای صــادره غیابیمحســوب و ظــرف 
ــی   ــل واخواه ــالغ قاب ــخ اب ــدت 20 روز ازتاری م
درهمیــن شــعبه و پــس انقضــای مهلــت مذکور 
ــی  در  ــر خواه ــد نظ ــل تجدی ــرف20 روز قاب ظ
محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد .

م الــف 26254 قاضــی شــعبه 23 شــورای حــل 
ــالف  اصفهان  اخت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم

 9610100351409134  : ابالغنامــه  شــماره 
 9609980351400793  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   960917  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
آقــای /خانــم  : 96/8/13 خواهــان  تنظیــم 
مرتضــی بهــرام دریابیگــی دادخواســتی بــه 
طرفیــت خوانــده آقــای /خانــم حســین کراچــی 
ــور  ــدی پ ــی - رضــا زن ــرام معین ــی - به هفدان

بــه خواســته اعــالم بطــالن معاملــه مطــرح کــه 
ــده  ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ــن ش ــه ای ب
 14 شــعبه   960998  035  1400793 کالســه 
ــان  ــتان اصفه ــی شهرس ــی حقوق دادگاه عموم
ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ 1396/10/18 
ســاعت 12:00 تعییــن کــه حســب دســتور 
ــن  ــون آئی ــاده 73 قان ــوع م ــق موض دادگاه طب
ــکان  ــول الم ــت مجه ــه عل ــی ب ــی مدن دادرس
ــب  ــده و در خواســت خواهــان مرات ــودن خوان ب
ــار  ــر االنتش ــد کثی ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ی
اگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه 
ــه دفتــر دادگاه  پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی ب
مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود ، 
نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم رادریافت و 
در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه 

ــردد. ــر گ حاض
دادگاه   14 شــعبه  منشــی   26315 الــف  م 

– اصفهــان  شهرســتان  حقوقــی  عمومــی 

گردش کار 
ــر ارجــاع  ــده کالســه : 418/95 متعاقــب ب پرون
امــر داوری از ســوی ریاســت محتــرم دادگاه 
شــعبه نهــم دادگســتری اصفهان و قبــول داوری 
از زمــان اولیــن جلســه داوری و مشــخص 
شــدن موضــوع داوری ، هیئــت داوران پــس 
ــن  ــر دعــوت طرفی ــده ســعی ب ــه پرون از مطالع
جهــت برگــزاری جلســه داوری نمودنــد کــه 
ــوت  ــده و دع ــور خوان ــدم حض ــه ع ــه ب ــا توج ب
ــد  ــان در موع ــا خواه ــن ، تنه ــی از طرفی قانون
ــوده  ــدا نم ــور پی ــی حض ــوت قانون ــرر در دع مق
ــد و از ســوی  ــه نمودن و مســتندات خــود را ارائ
خوانــده بــا لحــاظ دعــوت قانونــی و تماســهای 
ــه  ــده ارائ ــتنداتی در پرون ــه مس ــرر هیچگون مک
ــا بررســی اســناد  ــت داوران ب ــذا هیئ ــد ل نگردی
ــم  ــه شــده ازســوی خواهــان خت ــدارک ارائ و م
ــه  ــبت ب ــی نس ــرح ات ــالم و بش ــیدگی را اع رس
ــه  ــد.رأی داوران باتوجــه ب صــدور رای مــی نمای
یادبــرگ مربــوط بــه پرونــده 95/418 موضــوع 
دعــوای آقــای رازمیــک در مگردیچیــان بطرفیت 
شــرکت رهســاز عمــران ســپاهان بــه نمایندگــی 
آقــای حســین مــوم کــش در خصــوص خریــد 
ــاورز  ــوار کش ــع در بل ــان واق ــد آپارتم ــک واح ی
ــوار شــفق مجتمــع بانــک رفــاه طبقــه ســوم  بل
از بلــوک A واحــد ســوم در مــورخ 84/11/2 کــه 
مــی بایســتی حســب قــرار داد 36 مــاه پــس 
از تاریــخ قــرار داد تحویــل مــی گردیــده اســت و 
بــه خواســته الــزام خوانــده بــه تعهــدات بشــرح 
تحویــل  در  تأخیــر  پرداخــت خســارت   -1  :
آپارتمانهــا و الــزام خوانــده بــه تحویــل واحــد ها. 
2- هزینــه تکمیــل آپارتمانهــا طبــق مشــخصات 
فنــی ضمیمــه قراردادهــا. تفاوت قیمــت مصالح 
مصرفــی ، دســتگاه پلــه )ســرامیک بجــای 
ســنگ گرانیــت( بــا آنچــه کــه اجــرا شــده اســت 
. 3- فراهــم نمــودن مقدمــات انتقــال واحدهــا. 
همچنیــن بابــت کارهــای اضافــی خــارج از قــرار 
ــغ  ــه مبل ــام گرفت ــده انج ــط خوان ــه توس داد ک
یکصــد میلیــون ریــال از ســوی خوانــده اعــالم 
شــده کــه مــورد تأییــد مــی دانــد. کــه در بازدیــد 
از محــل مشــاهده میگــردد کــه اجــرای کابینــت 
و تجهیــزات مربوطــه، کمــد، شــیرآالت، ســینک، 
روشــویی، فرنگــی و همچنیــن پنــل آیفــون در 
محــل نصــب نگردیده اســت. کــه هیئــت داوران 
ــا بررســی و معاینــه از محــل و مطالعــه قــرار  ب
داد فیمابیــن و مســتندات ارائــه شــده و در 
ــر در  ــه مســائل ممکــن التأثی نظــر گرفتــن کلی
قضیــه و بــا توجــه بــه آنکــه خوانــده در جلســات 
ــی  ــر ب ــی ب ــه و دلیل ــدا نیافت ــور پی داوری حض
ــد  ــه ننمودن ــان ارائ ــتندات خواه ــاری مس اعتب
نســبت بــه خواســته ردیــف اول خوانــده را 
مکلــف بــه تحویــل آپارتمــان و پرداخــت مبلــغ 
تأخیــر  خســارت  بابــت  384ریــال   ,000,000
ردیــف  بــه  نســبت  و  آپارتمــان  تحویــل  در 
ــت  ــه پرداخ ــزم ب ــده را مل ــته خوان دوم خواس
85٫000٫000ریــال و نســبت بــه ردیــف ســوم 
ــات  ــودن مقدم ــم نم ــر فراه ــی ب ــته مبن خواس
ــب  ــه ) حس ــه اینک ــت ب ــا عنای ــند ب ــال س انتق
ــان  ــمی آپارتم ــت رس ــان ( مالکی ــار خواه اظه
موضــوع خواســته در اختیــار خوانــده نمــی 
ــوای  ــی در دع ــمی ، طرفیت ــک رس ــد و مال باش
حاضــر نــدارد، دعــوای مطروحــه در شــرایط 
حاضــر قابلیــت اســتماع نــدارد و قــرار رد دعوای 
ــن  ــد . و همچنی ــی نمای ــادر م ــه را ص مطروح
تصمیــم بــه الــزام خواهــان نســبت بــه پرداخت 
ــط  ــده توس ــار ش ــال ) اظه ــغ 100٫000٫000 ری مبل
خواهــان( بابــت اضافــه کاری انجــام شــده 
داوری  رأی  نمانــد.  مــی  خوانــده  توســط 
بــر اســاس قوانیــن آئیــن دادرســی مدنــی 
ــه دادگاه ــراض ب ــل اعت ــت روز قاب ــرف بیس  ظ

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

عمومــی حقوقــی اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی  
در خصــوص پرونــده کالســه 960842 خواهــان 
ســید حجــت الــه هاشــمی دادخواســتی مبنــی 
برمطالبــه   بــه طرفیــت علــی بخــش کــری ونــد 
تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز ......   
ــده  ــن گردی ــاعت 9:30تعیی ــورخ 96/10/4س م
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب اســت . باعنای
ــده  ــا خوان ــد منتشــر ت ــب در جرای ــده مرات خوان
ــه ایــن شــعبه واقــع  قبــل از وقــت رســیدگی ب
در خیابــان ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه 
ــاختمان  ــب س ــور – جن ــی پ ــه نیل روی مدرس
ــد پســتی 8165756441  ــالک 57 ک ــا – پ صب
ــعبه 32  ــان – ش ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 

مقتضــی اتخــاذ مــی شــود .
شــماره: 24972 م  الــف مدیــر دفتــر شــعبه 32 

شــورای حــل اختــالف اصفهان
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9 توپ و تور
 اظهارات جنجالی 

مدیر عامل ذوب آهن
ــت  ــر درای ــد: اگ ــن می گوی ــگاه ذوب آه ــل باش ــر عام مدی
ــتقالل،  ــگاه های اس ــود، باش ــال« نب ــای فوتب »اصفهانی ه
پرســـپولیس و تراکتـورســـازی، مجــوز حرفه ای ســازی 

نمی گرفتنــد! 
ــه  ــاره اینک ــعید آذری درب ــر، س ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
باشــگاه ذوب آهــن توانســت مجــوز حرفــه ای کنفدراســیون 
ــاه  ــه م ــدود س ــت: ح ــد، گف ــب کن ــیا را کس ــال آس فوتب
ــی و  ــال آســیا معرف ــدگان کنفدراســیون فوتب پیــش نماین
ــر اســاس گــزارش آن هــا، آرایــی صــادر  اعــزام شــدند و ب
ــد.  ــالغ گردی ــازی اب ــه حرفه ای س ــه کمیت ــن آرا ب ــد. ای ش
ــد  مراتبــی کــه نماینــدگان AFC مــورد ممیــزی قــرار دادن
شــامل مــوارد مختلــف از جملــه چــارت باشــگاه، فعالیــت 
برنامــه توســعه فوتبــال، مســائل  پایــه،  در رده هــای 
ــی و...  ــن چمــن، مباحــث مال ــداد زمی ســخت افزاری، تع

ــود.  ب
وی افــزود: AFC امســال ممیــزان آلمانــی را کــه در 
بوندســلیگا کار می کردنــد، اســتخدام کــرده بــود و درواقــع 
ــران  ــگاه های ای ــام باش ــود. از تم ــاد ب ــخت گیری ها زی س
درنهایــت هفــت باشــگاه موفــق شــدند در ســید اول قــرار 
ــد.  ــب کنن ــیا را کس ــازی آس ــوز حرفه ای س ــد و مج بگیرن
و  پرســپولیس  تراکتورســازی،  خاطرنشــان کــرد:  وی 
ــن  ــن ای ــرای گفت ــر )و ب ــه آخ ــال در لحظ ــتقالل امس اس
جملــه معذرت خواهــی می کنــد( بــا درایــت اصفهانی هــای 
فوتبــال توانســتند مجوزحرفــه ای بگیرنــد؛ بــا درایــت 
ــر  ــاکت! اگ ــا س ــاج و محمدرض ــدی ت ــل مه ــرادی مث اف
ــا ایــن حجــم از  درایــت اصفهانی هــا نبــود، ایــن تیم هــا ب

ــتند. ــور نداش ــیا حض ــان آس ــگ قهرمان ــی در لی بده

 حیدری، مداوای زلزله زدگان را 
به داوری ترجیح داد

ــدار  ــادان قضــاوت دی ــت آب ــت نف ــکان و صنع ــدار پی داور دی
ــت.  ــده نگرف ــر عه ــم را ب ــن دو تی ای

بــه گــزارش ایســنا، دکتــر بیــژن حیــدری، داور دیــدار پیــکان 
و صنعــت نفــت آبــادان، در چارچــوب هفتــه دوازدهــم لیــگ 
برتــر فوتبــال ایــران، بــه دلیــل حضــور در بیمارســتان و 
مــداوای مصدومــان زلزلــه کرمانشــاه در دیــدار ایــن دو تیــم 

حاضــر نمی شــود. 
حیــدری بیــان کــرد: متاســفانه مصدومــان زلزلــه کرمانشــاه 
زیــاد بودنــد و بخشــی از آن هــا بــه بیمارســتان مــا در 
ــا فریــدون  ــا هماهنگــی ای کــه ب همــدان منتقــل شــده اند. ب
ــا  ــام داده ام، از آن ه ــه داوران، انج ــس کمیت ــان، رئی اصفهانی
درخواســت کــردم کــه حضــور مــن در دیــدار پیــکان و صنعــت 
ــه مــداوای مصدومــان  ــم ب ــا مــن بتوان ــد ت نفــت را لغــو کنن

ــم.  ــر کرمانشــاه رســیدگی کن ــه اخی زلزل
او ادامــه داد: خوشــبختانه آقــای اصفهانیــان نیــز ایــن قضیــه 
را درک کردنــد و بــا همــکاری ای کــه بــا بنــده داشــتند، نامــه 
حضورنیافتــن مــن را بــه هیئــت فوتبــال تهــران ارســال 
کردنــد. خــدا را شــکر می کنــم تمــام مــردم ایــران بــا مــردم 
کرمانشــاه همــدردی می کننــد و کمیتــه داوران نیــز این گونــه 
ــه زدگان انجــام داد. ــا مصدومــان و زلزل همــدردی خــود را ب

کوتاه اخبار 

ساره جوانمردی، مدال طالی 
پارالمپیکش را به حراج گذاشت

ســاره جوانمــردی، ورزشــکار پرافتخــار تیــم ملــی تیراندازی 
جانبــازان و معلــوالن، مــدال طالیــش را در بازی هــای 
پارالمپیــک ریــو بــه نفــع هموطنــان آســیب دیده در زلزلــه 

مناطــق غــرب کشــور بــه حــراج گذاشــت. 
ــه و  ــن حادث ــوع ای ــس از وق ــت: پ ــردی گف ــاره جوانم س
زمانــی کــه دیــدم جامعــه ورزش کشــور بــرای کمــک بــه 
مــردم زلزلــه زده دســت بــه کار شــدند و هــر یــک بــه نــوع 
ــوان  ــه عن ــد، مــن هــم فکــر کــردم کــه ب خــود کاری کردن
ــام  ــم انج ــه کاری می توان ــی چ ــکار پارالمپیک ــک ورزش ی
ــان  ــن جری ــم ســهم کوچکــی در ای ــم گرفت دهــم و تصمی

ــزرگ داشــته باشــم. ب
ــم  ــم گرفت ــن اســاس تصمی ــر ای ــرد: ب وی خاطرنشــان ک
ــای  ــالی بازی ه ــدال ط ــی م ــم، یعن ــمندترین مدال ارزش
ــن  ــیب دیده در ای ــردم آس ــع م ــه نف ــو، را ب ــک ری پارالمپی
حادثــه  تلــخ بــه فــروش بگــذارم و امیــدوارم بتوانــم اندکی 
ــم.  ــام بخش ــده را التی ــردم مصیبت دی ــن م ــای ای از درده

ثبت روز جهان پهلوان تختی در 
تقویم رسمی کشور

پنجــم شــهریورماه، زادروز جهان پهلــوان تختــی، بــه عنــوان 
روز ملــی کشــتی در تقویــم رســمی کشــور ثبــت شــد. 

ســید محمدرضــا موالــی زاده، دبیــر شــورای فرهنــگ 
عمومــی کشــور، بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: پنجــم 
شــهریورماه بــه عنــوان روز ملــی کشــتی در تقویــم رســمی 

ــید.  ــت رس ــه ثب ــال 97 ب ــور در س کش
فدراســیون کشــتی در چهــار ســال گذشــته در تــالش بــود 
ــا  ــوان غالمرض ــهریورماه زادروز جهان پهل ــم ش ــا روز پنج ت
ــمی  ــم رس ــتی در تقوی ــی کش ــوان روز مل ــه عن ــی ب تخت
ــکاری  ــا هم ــبختانه ب ــه خوش ــد ک ــت برس ــه ثب ــور ب کش

ــد. ــق ش ــر محق ــن ام ــالح ای ــع ذی ص ــی مراج تمام

 شمشیرباز اصفهانی 
مسافر جام جهانی شد

شمشــیرباز اصفهانــی بــرای حضــور در جــام جهانــی 
اســلحه اپــه بــه ایتالیــا اعــزام می شــود. ایــن 
مســابقات بــا حضــور ۲۵۰ شمشــیرباز از کشــورهای 
مختلــف جهــان در شــهر لگنانــو ایتالیــا برگــزار 
خواهــد شــد و محمــد رضایــی شمشــیرباز اصفهانی، 
در ایــن دوره از رقابت هــا بــه مصــاف حریفــان خــود 
خواهــد رفــت. امیــر کنعانــی مقــدم، طاهــر عاشــوری 
و محمــد اســماعیلی، دیگــر اعضــای تیــم ملــی 
ــن مســابقات هســتند  ــه کشــورمان در ای اســلحه اپ
کــه بــا هدایــت مربــی ازبکســتانی خــود بــه ایتالیــا 

اعــزام می شــوند.

گروه ورزشدامون رشیدزاده
D.Rashidzade@eskimia.ir

ــگ  ــه لی ــن هفت ــدار ای در حســاس ترین دی
برتــر، امروز، ســپاهان میزبان تراکتورســازی 
اســت. اگرچــه ایــن دو تیــم همیشــه 
ــی  ــن فصــل حــال و روز خوب ــی در ای مدع
ندارنــد، امــا شــرایط بــه گونــه ای اســت کــه 
بــرای هــر دو تیــم، تنهــا پیــروزی می توانــد 
ــه  ــد و ب ــران باش ــروج از بح ــه خ ــه منزل ب
همیــن دلیــل دیــدار امــروز از شــرایط 

ــت. ــوردار اس ــژه ای برخ وی
 سپاهان

ســپاهانی ها پــس از نتایــج ناامیدکننــده از 
فرصــت تعطیــالت بازی هــای ملــی اســتفاده 
ــل  ــدار حســاس مقاب ــای دی و خــود را مهی
تراکتوری هــا کرده انــد. بــا ایــن حــال خبــر 
محرومیــت ســپاهان از داشــتن تماشــاگر 
فوتبال دوســتان  کام  کــه  بــود  شــوکی 

ــخ کــرد.  ــی را تل اصفهان
ســپاهان در ایــن فصــل بــه شــدت از 
رفتــار هــواداران افراطــی خــود ضــرر کــرده 
و هرچنــد بــه اعتقــاد خیلی هــا حــذف 
ــت،  ــه اس ــه ای ناعادالن ــاگران جریم تماش
امــا تکــرار حــوادث تلــخ در ایــن هفته هــای 

ــت.  ــیده نیس ــی پوش ــر کس ــر ب اخی
متاســفانه افتتــاح ورزشــگاه نقــش جهــان 

ایــن امیــد را بــه وجــود آورد که تماشــاگران 
اصفهانــی بــا فوتبــال آشــتی کنند؛ امــا بروز 
رفتارهــای ناهنجــار برخــی تماشــاگرنماها تا 
اینجــا نه تنهــا کمکــی بــه ســپاهان نکــرده، 
بلکــه جریمه هــای فراوانــی را هــم روی 

دســت باشــگاه گذاشــته اســت. 

طرفــداران  از  بســیاری  دیگــر  طــرف  از 
ــن  ــروز همی ــل ب ــه دلی ــپاهان ب ــی س واقع
رفتارهــا ترجیــح می دهنــد قیــد حضــور در 
ورزشــگاه نقــش جهــان را بزننــد و از خانــه 
محبوبشــان  تیــم  بازی هــای  نظاره گــر 

ــند.  باش
بــه هــر ترتیــب باشــگاه ســپاهان اگــر 
هرچــه زودتــر فکــری بــه حــال ایــن 

مشــکالت  دچــار  نکنــد،  تماشــاگرنماها 
فراوانــی در بازی هایــی کــه میزبــان اســت 
ــپاهان  ــب س ــن غای ــد. مهم تری ــد ش خواه
در ایــن دیــدار شــاهین ثاقبــی اســت.  
ــه اخطاره  ــل س ــه دلی ــپاهان ب ــک س هافب
بــودن، توفیــق رویارویــی بــا تراکتورســازی 
ــابقش  ــم س ــا تی ــدار ب ــرد و دی ــدا نک را پی
ثاقبــی کــه  شــاهین  داد.  دســت  از  را 
پیش تــر در دیــدار بــا تیم هــای ســایپا 
و  اول  هفته هــای  از  ســیاه جامگان  و 
ــا  ــود، ب نهــم لیــگ برتــر کارت زرد گرفتــه ب
ــازی هفتــه یازدهــم  اخطــاری کــه اوایــل ب
دریافــت  عــادل  رضــا  از  پیــکان  برابــر 
ــرد، ســه کارته شــد و نامــش در لیســت  ک
ــت.  ــرار گرف ــم ق ــه دوازده ــان هفت محروم
ــاالت تابســتانی  ــل و انتق ــه در نق ــی ک ثاقب
ــوان ســهمیه لیــگ یــک از  ــه عن امســال ب
ملــوان بــه ســپاهان آمــد، بــه جــز بــازی در 
ــازی  تیــم ُپرطرفــدار بنــدر انزلــی، ســابقه ب
در تراکتورســازی را هــم دارد.  هافبــک حــال 
حاضــر ســپاهان در لیگ هــای چهاردهــم و 

پانزدهــم، بازیکــن تراکتورســازی بــود.
 تراکتورسازی

تراکتورســازی در هفته هــای گذشــته لیــگ 
ــا بدشانســی های متعــددی مواجــه  ــر ب برت
شــده بــود. مصدومیــت بیشــتر ســتاره های 

ــرای یحیــی گل محمــدی  ایــن تیــم کار را ب
از  و  بــود  و شــاگردانش ســخت کــرده 
ــی  ــدان چنگ ــز چن ــم نی ــج تی ــن رو نتای ای
ــت  ــا بازگش ــا ب ــاال ام ــی زد. ح ــه دل نم ب
ــد  ســتاره های مصــدوم تراکتورســازی مانن
محمــد ابراهیمــی، ســینا عشــوری، شــهرام 
گــودرزی، محمــد نــوری و...، ایــن تیــم در 
ــی  ــل قبول ــای قاب ــهدا نمایش ه ــام ش ج

داشــت. 
تراکتورســازی مقابــل پدیــده اگرچــه در 
ــا  ــید، ام ــری نرس ــه برت ــول ب ــت معم وق
عملکــرد تیــم خــوب بــود. مقابــل ســایپا در 
ــرای  ــی ب ــز روز خوب ــال جــام شــهدا نی فین

ــود.  ــدی ب ــی گل محم ــاگردان یحی ش
تراکتــور دیــروز در مســابقه ای کــه ســه بــر 
ــی  ــروز شــد، عملکــرد بســیار خوب صفــر پی
ــه ای را  ــش یک طرف ــا نمای ــت و تقریب داش
مقابــل ســایپا ارائــه داد. حــاال بــا بازگشــت 

دســت  بازشــدن  و  باتجربــه  بازیکنــان 
یحیــی گل محمــدی بــه نظــر می رســد 
از  بهتــری  بازی هــای  آینــده شــاهد  در 

تراکتورســازی باشــیم.
دیــدار ســپاهان – تراکتورســازی از ســاعت 
ــان  ــه در ورزشــگاه نقــش جه 14:4۵ دقیق

برگــزار خواهــد شــد. 
ــا وجــود  ــزارش ب ــن گ ــم ای ــان تنظی ــا زم ت
اعتــراض ســپاهان بــه رأی کمیتــه انضباطی 
مبنــی بــر برگــزاری دیــدار بــدون تماشــاگر 
هنــوز هیــچ خبــری از لغــو این رأی منتشــر 
نشــده اســت و بــا توجــه بــه ســوابق قبلــی 
امــکان  ســپاهان  تماشــاگران  تخلفــات 
حــذف یــا تغییــر ایــن رأی ضعیــف اســت. 
بــه هــر حــال امیدواریــم بــا درایت مســئوالن 
باشــگاه ســپاهان، شــاهد راهکارهایــی بــرای 
بهترشــدن جــّو ورزشــگاه نقــش جهــان 

باشــیم.

نگاهی به دیدار حساس سپاهان – تراکتورسازی

فرار از بحران

قهرمــان پاراقایقرانــی ایــران کــه اهــل کرمانشــاه اســت، ۲۵ 
ــور از  ــرب کش ــه غ ــه زلزل ــود را در حادث ــکان خ ــر از نزدی نف

ــت داد.  دس
ــال  ــه س ــروزی راد ک ــهال به ــه«، ش ــزارش »ورزش س ــه گ ب
گذشــته در رقابت هــای پارالمپیــک نتایــج خوبــی در رشــته 
پاراقایقرانــی کســب کــرد، ایــن روزهــا در غــم از دســت دادن 

نزدیکانــش عــزادار شــده اســت. 
ــر  ــد روز دیگ ــا چن ــد ت ــه بای ــاهی ک ــران کرمانش ــن قایق ای
ــر از  ــود، ۲۵ نف ــزام ش ــیا اع ــی آس ــای قهرمان ــه رقابت ه ب
نزدیــکان خــود را کــه اهــل شــهر ســرپل ذهــاب بودنــد، در 
زلزلــه اخیــر از دســت داده اســت. ایــن اتفــاق تلــخ از نظــر 
ــه؛ امــا  ــه هــم ریخت ــران را ب روحــی قایقــران ملی پــوش ای
ــرده  ــرم ک ــی او را دلگ ــه خــودش کمک هــای مردم ــه گفت ب

اســت. 

در  ایــران،  پاراقایقرانــی  قهرمــان  راد،  بهــروزی  شــهال 
ــر گفــت:  ــاره اتفاقــات اخی ــا »ورزش ســه« درب گفت وگــو ب
ــرب  ــه غ ــه زلزل ــم را در حادث ــر از نزدیکان ــفانه ۲۵ نف متاس
کشــور از دســت دادم. مــن کرمانشــاهی هســتم و افــرادی 
ــا  ــد. ب ــک نبوده ان ــوام درجــه ی ــوت شــدند، جــزو اق ــه ف ک
ــور  ــاب حض ــرپل ذه ــهر س ــا در ش ــنایان م ــال آش ــن ح ای
ــدند.  ــوت ش ــد و ف ــر آوار ماندن ــفانه زی ــه متاس ــتند ک داش
ــای  ــی رقابت ه ــر راه ــا ۵ روز دیگ ــد ت ــن بای ــزود: م وی اف
ــه  ــتم ب ــل نتوانس ــن دلی ــه همی ــوم و ب ــیا ش ــی آس قهرمان
ــروم؛ چــون حــق خــروج از اردوی تیــم  ــه زده ب مناطــق زلزل
ــا مــن  ــی از دوســتان ب ــن حــال خیل ــا ای ــدارم. ب ــی را ن مل
از ســوی  همــدردی کردنــد. کمک هایــی کــه می بینــم 
ــد و  ــم می کن ــن ک ــی م ــود، از ناراحت ــام می ش ــردم انج م
باعــث می شــود بــار دیگــر بــه مــردم کشــورم افتخــار کنــم.

کاپیتــان دوم پرســپولیس از مــردم خواســت ضمــن ابــراز 
ــه غــرب کشــور، هــر کمکــی  ــا آســیب دیدگان زلزل همــدردی ب

ــد. ــام دهن ــد، انج ــان برمی آی از دستش
 بــه گــزارش خبــر فارســی، حســین ماهینــی از مردم کشــورمان 
ــرب  ــه غ ــیب دیدگان زلزل ــه آس ــک ب ــرای کم ــا ب ــت ت خواس

کشــور و کرمانشــاه از هیــچ کمکــی دریــغ نکننــد. 
ــران  ــاه و ای ــردم کرمانش ــه م ــا دارد ب ــت: ج ــاره گف او در این ب
تســلیت گفتــه و بــه آن هــا بگویــم کــه مــردم خونگرم کرمانشــاه 
ــن  ــال ای ــه دنب ــن و باشــگاه پرســپولیس ب ــا نیســتند و م تنه
هســتیم کــه کمکــی را از طریــق آقــای انصــاری کــرده باشــیم. 
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــی مه ــت، ول ــز اس ــت ناچی ــت اس درس
هرچــه زودتــر ایــن اتفــاق و کمک رســانی ها انجــام شــود؛ 
ــواداران  ــن هســتم ه ــه ســردی اســت و مطمئ ــوا رو ب ــرا ه زی
اســتقالل، پرســپولیس و بازیکنــان ایــن دو باشــگاه بــه دنبــال 

کمک رســانی هســتند. 
درســت  هیــچ کاری  تســلیت گفتــن  بــا  داد:  ادامــه  وی 
ــه  ــاز ب ــورد نی ــایل م ــر وس ــه زودت ــدوارم هرچ ــود؛ امی نمی ش
مــردم کرمانشــاه برســد و ان شــاءهللا دیگــر شــاهد ایــن 
اتفاقــات نباشــیم؛ چــون بســیار ســخت و ناگــوار اســت. 
امیــدوارم کــه مســئوالن بیشــتر بــه فکر باشــند و ســاختمان هایی 
کــه ســاخته می شــود، قوی تــر و محکم تــر باشــد تــا اگــر زلزلــه 
یــا هــر اتفاقــی افتــاد، شــاهد تلفــات و خرابــی زیــادی نباشــیم. 
ــز  ــری نی ــر طاه ــتعفای علی اکب ــاره اس ــان درب ــی در پای ماهین
ــا هرکــس  ــه هــر حــال چــه آقــای طاهــری باشــد ی گفــت: ب
دیگــر کــه می خواهنــد بــه عنــوان مدیــر عامــل باشــگاه 
پرســپولیس را اداره کنــد، صــالح باشــگاه را بخواهــد و امیــدوارم 
ــزرگ  ــع باشــگاه ب ــه نف ــه می شــود ب ــه گرفت ــی ک ــر تصمیم ه

ــد. ــپولیس باش پرس

ورزش

دادنامه 
 96۰99768369۰۰881  : دادنامــه  شــماره 
شــماره   96/۵/۲3  : تنظیــم  تاریــخ 
شــماره   9۵۰99868369۰۰634  : پرونــده 
بایگانــی شــعبه : 9۵۰7۲۵ پرونــده کالســه 
دادگاه   9 شــعبه   9۵۰99868369۰۰634
)مجتمــع  اصفهــان  شهرســتان  خانــواده 
شــهید قدوســی( تصمیــم نهایــی شــماره 
آقــای  خواهــان:   96۰99768369۰۰881
ــت  ــا وکال ــالن ب ــد ارس ــتوان فرزن ــن اس بهم
ــیدرضاقلی  ــد س ــوی فرزن ــم موس ــم مری خان
ــان  ــان - خیاب ــان - اصفه ــانی اصفه ــه نش ب
چهاربــاغ بــاال مجتمــع کاویــان طبقــه 4 واحــد 
41۰  خوانــده: آقــای لیــال عباســی فرزنــد 
مظاهــر بــه نشــانی مجهــول المــکان خواســته: 
صــدور گواهــی عــدم امــکان ســازش بــه 
درخواســت زوج گردشــکار: دادگاه پــس از 
بررســی اوراق و محتویــات پرونــده و بــا اعــالم 
ختــم رســیدگی بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه 
ــوص  ــدرأی دادگاه در خص ــدور رای مینمای ص
ــت  ــه وکال ــوی ب ــم موس ــم مری ــوی خان دع
ــه  ــالن ب ــد ارس ــتوان فرزن ــن اس ــای بهم از آق
ــد مظاهــر  ــال عباســی فرزن ــم لی ــت خان طرفی
ــکان  ــدم ام ــی ع ــدور گواه ــته ص ــه خواس ب
ســازش بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی 
ــم  ــت دائ ــه زوجی ــراز رابط ــه اح ــه ب ــا توج ب
ــند ازدواج  ــت س ــر رونوش ــب تصوی ــه موج ب
بــه شــماره ترتیــب 3۵۲9 - 1364/11/11 و 
اظهــارات وکیــل خواهــان در جلســه دادرســی 
ــر انگیــزه طــرح دعــوی  139۵/11/13 مبنــی ب
ــت و خــروج  ــت غیب ــه جه ــوکل ب ــه م از ناحی
خوانــده از کشــور و پاســخ مرکــز مشــاوره 
توحیــد کــه حاکــی از عــدم توفیــق در امــکان 
ــه  ــا توج ــد دادگاه ب ــی باش ــی م ــه زندگ ادام
ــرم و مشــاور و  ــق قاضــی محت ــر مواف ــه نظ ب
ــون  ــواد 1133 از قان ــررات م ــتناد مق ــه اس ب
مدنــی و ۲۰ ، ۲4، ۲9 و 34 از قانــون حمایــت 
خانــواده گواهــی عــدم امــکان ســازش صــادر 
اجــازه مــی دهــد ظــرف  بــه خواهــان  و 
مــدت 3 مــاه از تاریــخ ابــالغ رأی قطعــی یــا 
ــر رســمی  ــی از دفات ــه یک ــه ب ــت دادنام قطعی
ثبــت طــالق مراجعــه و همســر خــود را مطلقــه 
ــت  ــوط اس ــالق من ــه ط ــرای صیغ ــد اج نمای
ــدرج در ســند ازدواج  ــه من ــه پرداخــت مهری ب
از ناحیــه زوج و بــه نــرخ روز بــه زوجــه و 
یــا تودیــع در صنــدوق دادگســتری اســت 
ــه لحــاظ  ــی ب ــوق مال در خصــوص ســایر حق
ــار نظــر  ــکان اظه ــه ام ــه و مطالب ــدم مراجع ع
ــی  ــدارد طــالق در صــورت اجــرا رجع وجــود ن
اســت و زوج در مــدت عــده حــق رجــوع 
دارد رأی صــادره غیابــی ظــرف مــدت ۲۰ 
روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی درایــن 
دادگاه و ظــرف مــدت ۲۰ روز پــس از انقضــاء 
مهلــت واخواهــی قابــل تجدیدنظرخواهــی در 
محاکــم تجدیدنظــر اســتان اصفهــان مــی 

ــد. باش
ــم  ــم محاک ــف ۲63۰3 رئیــس شــعبه نه م ال
ــین  ــان اردوان حس ــتان اصفه ــواده شهرس خان

زاده

 دادنامه 
شــماره    9۵۰791: پرونــده  کالســه 
یــخ  ر 96۰99767971۰بتا ۰734 مه: نا د ا د
:----مرجــع  رســیدگی  1396/7/1۰تاریــخ 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــعبه 41 ش ــیدگی : ش رس
ــد  ــی  فرزن ــواه تهران ــم دادخ ــان : ابراهی خواه
محمــد  بــا وکالــت  حســین دادخــواه  تهرانــی  
ــاال  -  ــاغ ب ــان –خ چهارب ــانی : اصفه ــه نش ب
مجتمــع پارســیان – طبقــه ۵- واحــد 7۰۵ 
خوانــده :حمــزه رحیمــی  فرزنــد : احمــد 
خواســته  المــکان   مجهــول  نشــانی  بــه 
بــه  چــک   فقــره  یــک  وجــه  مطالبــه   :
شــماره 898۵41بتاریــخ 9۵/1/1۵بــه مبلــغ 
بــه  بانــک ســپه  عهــده  ریــال   ۲۵/۰۰۰/۰۰۰
انضمــام  مطلــق  خســارات  قانونــی و تاخیــر 
ــده  ــاع پرون ــس از ارج ــکار : پ ــه   گردش تادی
ــوق  ــه ف ــه کالس ــت آن ب ــعبه و ثب ــن ش ــه ای ب
و طــی تشــریفات  قانونــی و اخــذ نظریــه  
ــیدگی را  ــورا رس ــی  ش ــاء قاض ــورتی اعض مش
اعــالم و بشــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای 
ــد : رای قاضــی شــورا   درخصــوص  مــی نمای
ــت   ــا وکال ــی ب ــواه تهران ــم دادخ ــوی ابراهی دع
حســین دادخــواه تهرانــی بــه طرفیــت  حمــزه 
رحیمــی بــه خواســته  مطالبــه وجــه چــک بــه 
شــماره 898۵41بتاریــخ 9۵/1/1۵بــه مبلــغ 
۲۵/۰۰۰/۰۰۰ریــال بــه اضمــام مطلــق خســارت 
ــه  ــی  از ناحی ــه تقدیم ــر تادی ــی و تاخی قانون
ــه  ــن ب ــتقرار دی ــر اس ــت ب ــه دالل ــان ک خواه
ــده داشــته و  ــده خوان ــر عه ــزان خواســته ب می
ــد مدعــی  بقــاء اصــول مســتندات مذکــوردر ی
داللــت بــر بقــاء دیــن و اشــتغال ذمــه خوانــده 
واســتحقاق خواهــان در مطالبه وجــه آن را دارد 
ــال  ــده دفــاع  موجهــی در قب ــذا چــون خوان .ل
ــی  ــته ودلیل ــول نداش ــه محم ــوی مطروح دع
ــرده   ــه  نک ــه وارائ ــود اقام ــه خ ــت ذم ــر برائ ب
198و۵1۵و۵19و  مــاده  بــه  است.مســتندا 
ــوی  ــی دع ــی مدن ــن دادرس ــون آیی ۵۲۲ قان
مطروحــه را وارد و ثابــت دانســته و حکــم 
ــغ  ــت مبل ــه پرداخ ــده ب ــت خوان ــر محکومی ب
--/۲۵/۰۰۰/۰۰۰ریــال بابــت  وجــه چــک مــورد 
دعــوی ومبلــغ ---/1/۵9۰/۰۰۰ریــال بابــت 
ــه از  ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس ــه دادرس هزین
تاریــخ سررســید چــک) 9۵/1/1۵(تازمــان 
ــن شــاخص  ــر اســاس آخری ــم ب اجــرای حک
بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ونشــر 
ــه وکیــل طبــق تعرفــه در  آگهــی و حــق الوکال
حــق خواهــان صــادر واعــالم مــی نمایــد .رای 
صــادره غیابــی وبیســت روز پــس از ابــالغ 
قابــل واخواهــی در همین شــعبه و بیســت روز 
دیگــر پــس از آن قابــل تجدیــد نظــر خواهــی 

شهرســتان  حقوقــی  عمومــی  محاکــم  در 
ــد. ــی باش ــان م اصفه

۲6۲61م/الــف قاضــی شــورا ی حــل اختــالف 
شــعبه 41حــوزه قضائــی اصفهــان 

ابالغیه 
شماره ابالغنامه : 961۰1۰679۵6۰۰37۰

ــماره  ــده 96۰998679۵6۰۰۲۰۰ ش ــماره پرون ش
تنظیــم  تاریــخ   96۰۲۰۰  : شــعبه  بایگانــی 
:96/۰8/1۵ مشــخصات ابــالغ شــونده حقیقــی 
: فاضــل جانجانــی گــودرزی مجهــول المــکان 
 : حضــور  ســاعت  حضــور96/1۰/۲۰  تاریــخ 
ــجاد –  ــان - خ س ــور اصفه ــل حض 16:3۰مح
ــی  ــه نیل ــروی مدرس ــاب روب ــه ارب ــت ال خ آی
پــور جنــب ســاختمان صبــا پــالک ۵7 تاریــخ 
ــور : 16:3۰ در  ــاعت حض ــور 96/1۰/۲۰ س حض
خصــوص دعــوی علــی شمســائی ســخویدی 
بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

ــوید .  ــر ش ــعبه حاض ــن ش ــیدگی در ای رس
م الــف ۲6۲76 دفتــر شــعبه ۲6 مجتمــع 

شــماره یــک شهرســتان اصفهــان( 

ابالغیه
شماره ابالغنامه : 961۰1۰6794۵۰1۰67

شــماره پرونــده 96۰9986794۵۰۰۵۵1 شــماره 
تنظیــم  تاریــخ   96۰۵۵1  : شــعبه  بایگانــی 
:96/8/1۵ مشــخصات ابــالغ شــونده حقیقــی 
: احمدحســن زاده مجهــول المــکان تاریــخ 
حضور96/1۰/۰۵ســاعت 17:3۰محــل حضــور 
اصفهــان  خ ســجاد – خ آیــت الــه اربــاب 
روبــروی مدرســه نیلــی پــور جنــب ســاختمان 
تاریــخ حضــور 96/1۰/۰۵  پــالک ۵7  صبــا 
ــوی  ــوص دع ــور : 17:3۰ در خص ــاعت حض س
مهــری  و  خوابجانــی  خدارحمــی   عبــاس 
جعفــری ســودانی بــه طرفیــت شــما در وقــت 
ــعبه  ــن ش ــیدگی در ای ــت رس ــوق جه ــرر ف مق

ــوید .  ــر ش حاض
ــع   ــعبه 1۵ ) مجتم ــر  ش ــف ۲6۲36 دفت م ال

ــان ( ــتان اصفه ــک شهرس ــماره ی ش
 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی پرونده  
کالسه 961744ح

خواهــان آقــای رضــا متولیــان فرزنــد :حســن   
دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده آقــای ســید 
میــالد دفتریــان  فرزنــد :ســید محمــود دائــر 
بــر مطالبــه مبلــغ 44۰/۰۰۰/۰۰۰ریــال بابــت 
فــروش مــرغ زنــده ، هزینه دادرســی خســارت 
تاخیــر تادیــه و اعســار از پرداخــت هزینــه 
دادرســی بــه دادگاه  ناییــن تقدیــم نمــوده  کــه 
پــس از واصــل  شــدن  بــه ایــن دفتــر  و ثبــت 
بــه کالســه  فــوق  و جــری تشــریفات  قانونــی  
ــنبه   ــرای روز ش ــیدگی  ب ــت رس ــن وق و تعیی
مــورخ96/1۰/۰۲ ســاعت 11 صبــح بــا توجــه بــه 
ــه اســتناد  ــده  ب ــودن خوان ــکان ب ــول الم مجه
مدنــی  دادرســی  آئیــن  قانــون  مــاده 73 

ــک  ــب ی ــالب  مرات ــی و انق ــای عموم دادگاهه
ــر االنتشــار   ــای کثی ــت در یکــی از روزنامهه نوب
آگهــی مــی شــود  تــا نامبــرده  قبــل از حلــول  
وقــت بــه دفتــر شــعبه  مراجعــه و نســبت بــه 
دریافــت  نســخه ثانــی  دادخواســت و ضمائــم 
اقــدام  و ســپس  در وقــت رســیدگی تعییــن 

ــد .  شــده  و در جلســه دادگاه حضــور یابن
ــف /3۲1 احمــد قاســمی رئیــس شــعبه  م ال

ــن  ــی نائی اول دادگاه  عموم

رونوشت آگهی حصر وراثت 
ــه  ــد :عبدالرضاب ــم صغــری ســعیدی فرزن خان
شــماره شناســنامه 187 بــه شــرح داخواســت 
بــه کالســه 161/96ش ح1از ایــن دادگاه در 
خواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن 
توضیــح داده کــه شــادروان علــی اصغــر اکبری 
شــهیدی فرزنــد خســرو بــه شــماره شناســنامه 
ــی  ــگاه دائم ــخ 1396/۰8/۰8اقامت ۲۵8در تاری
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
ــی  ــه :1- شمس ــت ب ــر اس ــوم منحص آن مرح
ســعیدی کلــواری فرزنــد :اســکندر بــه شــماره 
شناســنامه ۲۵7متولــد 13۲7صــادره از لردگان 
ــد  ــری ســعیدی فرزن ــی (۲-صغ ــادر متوف )م
ــد  ــه شــماره شناســنامه 187متول عبدالرضــا ب
متوفــی  )همســر  ســمیرم  از  13۵9صــادره 
بــه شــماره  اکبــری شــهیدی  ( 3-ســاغر 
1۲۰/۰۲3199/6متولــد 138۰صــادره از ســمیرم 
)فرزنــد متوفــی (4-کیــارش اکبــری شــهیدی 
ــد  ــه شــماره شناســنامه 1۲۰/۰318۲6/9متول ب
متوفــی( )فرزنــد  شــهرضا  از  1387صــاره 

والغیر%اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
در خواســت مزبــور رادر یــک نوبــت یــک مرتبــه 
آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتــراض دارد 
ویــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از 
تاریــخ نشــر نخســتین [گهــی ظــرف یــک 
مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

خواهــد شــد .
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــف 1۲19 قاض م/ال
شــعبه اول شهرســتان ســمیرم –ســید محمــد 

ــادی  فقیهــی محمــد آب

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 
25/3531 بخش 14 ثبت  اصفهان 

ــدانگ  ــدود شش ــد ح ــه تحدی ــه اینک ــر ب نظ
شــماره  پــالک  ویــال   بــاغ  درب   یــک 
ــالک ۲۵/71۰  ــده  از پ ــزی ش ۲۵/3۵31 مج
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــرای موض در اج
واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان  کــه طبــق 
ســوابق  و پرونــده ثبتــی رای هیــات بــه نــام 
ــان  ــد در جری ــد محم ــی فرزن ــا جوان علیرض
ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد حــدود قانونی 
ــه  ــا ب ــک بن ــت این ــده اس ــل نیام ــه عم آن  ب
دســتور قســمت اخیــر مــاده 1۵ قانــون ثبــت 
و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود 
ــورخ 96/9/16  ــنبه م ــوم در یکش ــالک مرق پ

ســاعت 9 صبــح  در محــل شــروع و بــه 
ــن  ــب ای ــه موج ــذا ب ــد، ل ــد آم ــل خواه عم
آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد 
کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در 
محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا 
ــت از  ــون ثب ــاده ۲۰ قان ــق م ــن مطاب مجاوری
تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 

ــد.  ــد ش ــه خواه 3۰ روز پذیرفت
 96/8/۲۵ : انتشــار  الــف ۲6914تاریــخ  م 
رئیــس منطقــه  ثبــت اســناد و امــالک غــرب 

ــدری ــان – حی اصفه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 96۰۵6۵ کالســه  پرونــده  خصــوص  در 
فردادخواســتی  مومنــی  نفیســه  خواهــان 
مبنــی بــر مطالبــه 18۰۰۰۰۰۰ریــال بــه انضمــام 
ــا  ــی رض ــت عل ــه طرفی ــارات    ب ــق خس مطل
ــیدگی  ــت رس ــوده و وق ــم نم ــترگی  تقدی س
ســاعت   96/9/۲8 مــورخ    .... روز  بــرای 
ــه   ــت ب ــت . باعنای ــده اس ــن گردی ۵:3۰تعیی
بــودن خوانــده حســب  المــکان  مجهــول 
تقاضــای خواهــان مســتندا بــه مــاده 73 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی، مراتــب در 
جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت 
رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان خ 
شــیخ صــدوق شــمالی چهــارراه وکال  مجتمــع 
شــهدای مدافــع حــرم شــورای حــل اختــالف   
و  دادخواســت  ثانــی  نســخه  و  مراجعــه 
ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم 
حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  
تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 

ــد. ــد ش خواه
دفتــر شــعبه ۲۵  الــف  شــماره: ۲6841م 
ــالف  ــع شــماره دو   شــورای حــل اخت مجتم

ــان اصفه

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــدانگ   ــدود شش ــد ح ــه تحدی ــه اینک ــر ب نظ
ســاختمان پــالک شــماره 3944فرعــی از 
4۰/۲94واقــع در بخــش 14ثبــت اصفهــان  
کــه طبــق رای هیــات بــه نــام ملــک حســین 

ــروز    ــی مف ــد غیب ــوند  فرزن ــدی  االس اس
ــد  ــات تحدی ــت و عملی ــت اس ــان ثب در جری
ــه عمــل نیامــده اســت  ــی آن  ب حــدود قانون
ــر مــاده  ــه دســتور قســمت اخی ــا ب .اینــک بن
ــرده  ــای نامب ــق تقاض ــت و طب ــون ثب 1۵ قان
تحدیــد حــدود پــالک مرقــوم درروز یــک 
شــنبه مــورخ :96/۰9/19ســاعت 9 صبــح  در 
محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا 
ــه کلیــه مجاوریــن  ــه موجــب ایــن آگهــی ب ب
اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر 
در ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد و 
ــق  ــن مطاب ــا مجاوری ــن ی ــات مالکی اعتراض
تنظیــم  تاریــخ  از  ثبــت  قانــون   ۲۰ مــاده 
روز   3۰ تــا  تحدیــدی  مجلــس  صــورت 

ــد. ــد ش ــه خواه پذیرفت
ــار : 96/۰8/۲۵   ــخ انتش ــف /۲688۵ تاری م ال
رئیــس منطقــه  ثبــت اســناد و امــالک غــرب 

اصفهــان – حیــدری

 دادنامه 
 96۰99768369۰14۲6  : ادنامــه  د  شــماره 
شــماره   1396/7/۲۵  : تنظیــم  تاریــخ 
شــماره   9۵۰99868369۰۰7۲۲  : پرونــده 
پرونــده    9۵۰8۲1  : شــعبه  بایگانــی 
 9 شــعبه  کالســه9۵۰99868369۰۰7۲۲  
دادگاه خانــواده شهرســتان اصفهــان ) مجتمــع 
شهیدقدوســی (   خواهــان: خانــم اقــدس 
آقــای  بــا وکالــت  عموئــی فرزنــد رحیــم 
ــد ســیدنصیر  ــه فرزن ــی دمن ســیدامید عبداله
بــه نشــانی اصفهــان - خیابــان حکیــم نظامــی 
چهــارراه حکیــم نظامــی مجتمــع پارســیان 
طبقــه دوم واحــد 7 خوانــده: آقــای هوشــنگ 
ــول  ــانی مجه ــه نش ــن ب ــد حس ــفی فرزن یوس
المــکان خواســته: طــالق بــه درخواســت زوجه

و  اوراق  بررســی  از  پــس  دادگاه  گردشــکار: 
محتویــات پرونــده و بــا اعــالم ختــم رســیدگی 
بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رأی مــی 
ــدرای دادگاه  در خصوصــی دعــوی آقــای  نمای
ــم  ــت از خان ــه وکال ــی ب ــد عبدالله ــید امی س
ــت  ــه طرفی ــم ب ــد رحی ــی فرزن ــدس عموی اق
ــه  ــن ب ــد حس ــفی فرزن ــنگ یوس ــای هوش آق
ــده از  ــه جهــت تخلــف خوان خواســته طــالق ب
بندهــای 1 و 8 از شــرایط ضمــن عقــد نــکاح و 
بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی رابطــه زوجیت 
دایــم بیــن طرفیــن بــه موجــب تصویــر ســند 
ازدواج بــه شــماره ترتیــب 31۰9 - 137۲/۵/3 
دفترخانــه ازدواج شــماره 193 اصفهــان محــرز 
محلــی  تحقیقــات  انجــام  نتیجــه  اســت 
ــب  ــه موج ــان و ب ــری ۲3 اصفه ــط کالنت توس
نامــٔه شــماره ۲3/۵698/1/7۰ ک-139۵/7/11 
ــی دارد .  ــایی در محل ــدم شناس ــر ع ــت ب دالل
ــار  ــی 96/۲/9 اظه ــه دادرس ــان در جلس خواه
داشــته همســرش از اســفندماه ســال 9۰ و 
ــان ( و  ــان )خواه ــاری ایش ــه بیم ــه ب ــا توج ب
احیانــًا تــرس از مخــارج و مشــکالت بیمــاری 
منــزل مشــترک اســتیجاری را تــرک و بــه 
مــکان نامعلومــی رفتــه و تــا کنــون هیــچ 
اطالعــی از ایشــان در دســت نــدارد پــدر و مادر 
همســرش در شــهر قــم زندگــی مــی کردهانــد 
فــوت شــدهاند تــا یــک ســال پــس از رفتــن 
همســر خــود در منــزل مشــترک زندگــی مــی 
کــرده و پــس از آن بــه واســطه بیمــاری و 
مشــکالت متعــدد نــزد خواهــرش زندگــی 
ــوارد  ــه م ــا توجــه ب ــل ایشــان ب ــد و وکی میکن
گفتــه شــده خواهــان طــالق مــوکل بــه اســتناد 
شــرایط ضمــن عقــد شــده و بــه شــهادت 
ــرده  ــتناد ک ــوی اس ــات دع ــت اثب ــهود جه ش
ــه  ــان در جلس ــهود خواه ــارات ش ــت اظه اس
ــر  ــت ب دادرســی 1396/4/19 اخــذ شــده دالل

تصدیــق اظهــارات خواهــان و تــرک منــزل 
مشــترک از ناحیه خوانده و از ســال 139۰ دارد 
ــا وصــف  ــا توجــه بــه عــدم حضــور ایشــان ب ب
دعــوت از طریــق نشــر آگهــی و همچنیــن عــدم 
معرفــی داور و مالحظــه نظــر داوران در اجــرای 
ــت  ــون حمای ــاده ۲8 قان ــررات تبصــره ۲ م مق
خانــواده اخــذ شــده و داللــت بــر عــدم امــکان 
ادامــه زندگــی اســت دادگاه بــا توجــه بــه 
ــف  ــاور تخل ــرم مش ــی محت ــق قاض ــر مواف نظ
خوانــده از بنــد 8 از شــرایط ضمــن عقــد نــکاح 
محــرز میدانــد بــه اســتناد مقــررات مــواد 
1119 و تبصــره مــاده 1133 قانــون مدنــی و ۲۰ 
، ۲4، ۲9 و 33 از قانــون حمایــت خانــواده 
ــت در  ــال وکال ــرایط اعم ــراز ش ــه اح ــم ب حک
ــه خواهــان اجــازه داده مــی  طــالق صــادر و ب
شــود ظــرف مــدت 6 مــاه از تاریــخ ابــالغ رای 
فرجامــی یــا انقضــاء مهلــت فرجوامخواهــی به 
یکــی از دفاتــر رســمی ثبــت طــالق مراجعــه و 
بــا بــذل تمــام یــا قســمتی از مهریــه و قبــول 
بــذل بــه وکالــت از خوانــده خــود را بــه طــالق 
بائــن مطلقــه کنــد زوجیــن فرزنــدی ندارنــد و 
حقــوق مالــی در ایــن پرونــده مطالبــه نشــده 
ــه رأی صــادره غیابــی و ظــرف مــدت  اســت ب
بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در 
ــن دادگاه و ظــرف مــدت بیســت روز پــس  ای
از انقضــاء مهلــت واخواهــی قابــل تجدیــد 
نظرخواهــی در محاکــم تجدیــد نظراســتان 

ــان مــی باشــد. اصفه
ــم  ــم محاک ــعبه نه ــس ش ــف ۲63۰1 رئی م ال
خانــواده شــهر ســتان اصفهــان  اردوان حســین 

زاده

آگهی احضار 
ــماره  ــه :   961۰11۰3۵99۰1341 ش ــماره نام ش
شــماره     96۰998۰3۵99۰۰۵4۰  : پرونــده 
بایگانــی شــعبه :  96۰۵74 تاریــخ تنظیــم 
:96/۰8/11 بــا ســالم نظــر بــه اینکــه در پرونــده 
کالســه 96۰۵74ب ۲۰آقــای مهــدی جهانیــان 
ــه  ــت ب ــم اس ــین مته ــد حس ــی فرزن اصفهان
ــب  ــروع حس ــق نامش ــال از طری ــل  م تحصی
شــکایت آقــای مرتضــی قــادری  فرزنــد مهدی 
کــه بــه واســطه مجهــول المــکان بــودن و 
ــرده  ــه نامب ــالغ ب ــت  اب ــی جه ــدم دسترس ع
اســت  لــذا مقتضــی  باشــد  نمــی  میســر 
دســتور فرماییــد برابــر مــاده 174قانــون آییــن 
دادرســی کیفــری متهــم  ظــرف  یکمــاه از 
تاریــخ نشــرآگهی در یکــی از روزنامه هاگــی 
ــد  ــه نمای ــن شــعبه مراجع ــه ای کثیراالنتشــار ب
درج ونســخه ای از روزنامــه را جهــت بهــره 
بــرداری قضایــی بــه ایــن مرجــع ارســال 
نماییــد ضمنــا حضــور متهــم جهــت ادای 

ــت  ــی اس ــعبه الزام ــن ش ــح در ای توضی
۲6۲38م/الف 

عمومــی  ۲۰دادســرای  شــعبه  بازپــرس 
اخــالق  –خــوش  اصفهــان  وانقــالب 

،،
ــان تراکتورســازی  امــروز، ســپاهان میزب
اســت. اگرچــه ایــن دو تیــم همیشــه 
مدعــی در ایــن فصــل حــال و روز خوبــی 
ندارند، اما شــرایط به گونه ای اســت که 
بــرای هــر دو تیــم، تنهــا پیــروزی می تواند 

بــه منزلــه خــروج از بحــران باشــد
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تسلیت نه؛ دست به کار شویدفاجعه خانوادگی برای قهرمان قایقرانی ایران



پیشهناد فیلم

یتیم خانه ایران

کارگردان: ابوالقاسم طالبی
نویسنده: ابوالقاسم طالبی

بازیگــران: علیــرام نورایــی، فــرخ نعمتــی، بهــار 
محمدپــور، انوشــیروان ارجمنــد، آهــو خردمنــد، 
جعفــر دهقــان، علــی شــادمان، داریــوش اســدزاده، 
ــعبان،  ــکا ش ــینی، ملی ــن حس ــا، محس ــان صف ایم
شــهرام تیموریــان، مهــری آل آقــا، قطب الدیــن 
صادقــی، اکبــر بهشــتی، داوود مقــدادی، بــرت جــان 

ــد ــن آنامن ــه، برش ــان طرف ــن، برای کل
 خالصه داستان فیلم

فیلــم، داســتان قحطــی و خشکســالی ایــران را کــه 
در ســال های 1295 تــا 1297 و در کــوران جنــگ اول 
جهانــی و در زمــان اشــغال ایــران بــه دســت قــوای 
ــد. ــت می کن ــس رخ داد، روای ــه روس و انگلی بیگان

ابوالقاســم  کارگردانــی  بــه  ایــران«  »یتیم خانــه 
ــد  ــینمایی باش ــر س ــک اث ــه ی ــش از آنک ــی پی طالب
ــم  ــک تله فیل ــا ی ــریال ی ــک مینی س ــت ی می توانس
مناســبتی باشــد؛ زیــرا ایــن فیلــم بــه لحــاظ اهمیــت 
ــان محــدوِد  ــد در زم و گســتردگی موضــوع، نمی توان

ــردازد.  ــِق تاریخــی بپ ــه حقای ســینما ب
»یتیم خانــه ایــران« می کوشــد تــا حقیقتــی را از 
ــا  ــر بکشــد؛ ام ــه تصوی ــم تاریخــی ب ــه  مه ــک بره ی
ــه تصویــر کشــیدن ایــن فیلــم چیســت؟  اهمیــت ب
در سراســر فیلــم بــا دیالوگ هایــی مواجــه می شــویم 
کــه بیــش از حــد شــعاری بــه نظــر می آینــد؛ 
ــودن بعضــی  ــا و کشــدار ب ــودن دیالوگ ه شــعاری ب
ــی  ــکانس ها مانع ــط در س ــال بی رب ــا و اتص از نماه
ــا شــخصیت ها.  ــاط مخاطــب ب ــرای ارتب می شــوند ب
کامــل  فیلمنامــه  از  فــارغ  ایــران«   »یتیم خانــه 
شــکلی کــه  اســت؛  شــکل گرفتــه  منســجم  و 
ــته  ــرآن داش ــعی ب ــاز س ــت. فیلمس ــینمایی نیس س
ــه  ــمگیر ب ــن های چش ــا و میزانس ــق قاب ه ــا خل ب
هــدف برســد؛ اگرچــه کلیــِت ســاختاری »یتیم خانــه 
ایــران« از نظــر قواعــد کارگردانــی تــا ده دقیقــه  
 نخســت فیلــم قابــل قبــول اســت، امــا صــد و 
ــده اند  ــان ش ــا پنه ــر در خرده روایت ه ــه  دیگ ده دقیق
را درک                                                                         فیلـــم  اســـاس  و  پایــه  نمـی توانیـــم  و 

ــم. کنی

حرف و نقل

 لــی یونــگ آئــه، بازیگــر یانگــوم، در صفحــه 
اخیــر  زلزلــه  حادثه دیــدگان  بــا  خــود  شــخصی 
ــه  ــت: در زلزل ــه نوش ــگ آئ ــی یون ــرد. ل ــدردی ک هم
ــده و در  ــران، زندگــی بســیاری از مــردم آســیب دی ای
معــرض خطــر قــرار دارد... ایــران زیبــا بــه ســرعت احیا 
خواهــد شــد. پیــروز باشــید. حــال مــن خــوش بــود؛ 
امــا اکنــون پــس از ایــن حادثــه، احســاس افســردگی 

می کنــم.
ــا  ــان ب ــاه همزم ــاب از دوم آذرم ــزه کت ــرح پایی  ط
روز کتابگــردی در کتابفروشــی های عضــو طــرح آغــاز 
شــده و تــا 22 آذرمــاه در مراکــز اســتان ها و 2 دی در 

شهرســتان ها اجــرا می شــود.
 محمــد ســلوکی دربــاره  افزایــش حضــور بازیگــران 
ــد  ــام مجــری، معتق ــی در مق در برنامه هــای تلویزیون
ــد در یــک برنامــه  اســت: اگــر هنرمنــدی واقعــا بتوان
ــی  ــاق خوب ــد، اتف ــذب کن ــب را ج ــی مخاط تلویزیون
اســت؛ امــا اگــر باعــث شــود کــه اصــل یــک برنامــه 
منــوط بــه حضــور چهــره بازیگــر شــود، آفــت بزرگــی 

ــود. ــوب می ش ــون محس ــرای تلویزی ب
 معــاون فرهنگــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
گفــت: هرچــه روایتگــری رســانه ها هنرمندانه تــر 
باشــد، نشــر بیشــتر رونــق می گیــرد؛ بنابرایــن رســانه ها 
در ایــن راســتا نقــش بســزایی دارنــد. گاهــی بــه  نظــر 
می رســد در ایــن حــوزه اثــر و کتــاب بدیعــی نیســت که 
ــاش و جســت وجوگری  ــه ت ــود؛ در حالی ک ــی ش معرف
ــع را  ــب بدی ــد مطال ــاب می توان ــوزه کت ــگاران ح خبرن

کشــف و بــه مــا معرفــی کنــد.
ــی  ــه تهیه کنندگ ــد« ب ــای »ســفر تایلن  فیلمنامه ه
ــواد  ــندگی ج ــش و نویس ــد درمن ــی محم و کارگردان
ــه  ــکافه« ب ــی و »نس ــوع اجتماع ــا موض ــتوده نیا ب س
تهیه کنندگــی محمــد احمــدی، کارگردانــی فرهــاد 
نجفــی و نویســندگی مشــترک فرهــاد نجفــی/ حمیــد 

ــد. ــا موضــوع اجتماعــی مجــوز گرفتن ســلیمی ب
 وحیــد کریمــی، تهیه کننــده نمایــش »سرتاســر« 
ضمــن تســلیت بــه مــردم ایــران و بازمانده هــای زلزلــه 
غــرب کشــور اعــام کــرد درآمــد حاصــل از اجراهــای 
ــن  ــه آســیب دیدگان ای ــن نمایــش، ب ــده از ای باقی مان

ــه اهــدا می شــود. حادث
 کوئنتیــن تارانتینــو خبرهــا را مبنــی بــر اینکــه فیلم 
جدیــدش دربــاره چارلــز منســون اســت، تکذیــب کرد. 
اوایــل امســال شــایعاتی منتشــر شــد مبنــی بــر ایــن 
ــون  ــز منس ــاره چارل ــروژه ای درب ــو روی پ ــه تارانتین ک
قاتــل و گروهــش کار می کنــد؛ امــا بــه نظــر می رســد 

همــه آن شــایعات اکنــون بی مــورد باشــند.
 پنجمیــن جشــنواره فیلــم »بســفر« بــا نمایــش 
را آغــاز  آلــن کار خــود  جدیدتریــن فیلــم وودی 
ــل« در  ــدر وی ــا »وان ــگفتی« ی ــرخ ش ــد. »چ می کن
اولیــن شــب ایــن جشــنواره کــه جمعــه آینــده کلیــد 

می شــود. اکــران  می خــورد، 
ــن  ــرد«، دومی ــرق س ــم »ع ــی فیل ــی فن  مراحل
ســاخته ســینمایی ســهیل بیرقی، همچنان ادامــه دارد 
و کارن همایونفــر بــه زودی ســاخت موســیقی فیلــم را 

ــد. ــاز می کن آغ

کوتاه اخبار 
 باغ بانوان طلوع، میزبان 

سوگواره »از سفر تا صفر«
ســوگواره »از ســفر تــا صفــر« به مناســبت  کیمیای وطن
روزهــای آخــر صفــر روز پنجشــنبه 25 آبان مــاه ویــژه بانــوان 

در باغ طلوع برگزار می شود. 
رحلــت  مناســبت  بــه  صفــر«  تــا  ســفر  »از  ســوگواره 
پیامبــر)ص(، امــام حســن)ع( و امــام رضــا)ع( برگــزار 
ــوان طلــوع ســازمان  ــاغ بان می شــود. ایــن برنامــه از ســوی ب
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان برنامه ریــزی شــده 
کــه بــا برنامــه ســخنرانی دکتــر اســحاقی دربــاره لقمه هــای 
ــث  ــت حدی ــار، قرائ ــه اطه ــا ائم ــوی ب ــاط معن ــال و ارتب ح
ــذری شــله زرد، روز پنجشــنبه 25  شــریف کســاء و پخــت ن

آبان مــاه ویــژه بانــوان برگــزار می شــود. 
عاقه منــدان بــرای حضــور در ایــن برنامــه می تواننــد ســاعت 
1۴ بــه محــل بــاغ طلــوع واقــع در اتوبــان شــهید آقابابایــی، 

بعــد از پــل تمــدن، روبــه روی بــرج کبوتــر مراجعــه کننــد.

 شبی با نوازندگان سازهای بادی 
در اصفهان

بــا  تک نــوازی  ماهانــه  سلســله اجرای  کیمیای وطن
نواختــن  بــا محوریــت  آبان مــاه  در  عنــوان »دلنــوازان« 
می شــود.  برگــزار  تعزیــه  مراســم  در  بــادی  ســازهای 
هنرســرای خورشــید بــه عنــوان یکــی از مراکــز هنــری 
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان 25 و 2۶ 
آبان مــاه بــه مــدت دو شــب از ســاعت 2۰ میزبــان نوازنــدگان 

است. 
ــج  ــوازان«، تروی ــه »دلن ــله اجرای ماهان ــی سلس ــدف اصل ه
هنــر تک نــوازی در میــان مــردم اســت کــه برنامــه ایــن مــاه 
ــادی  ــازهای ب ــت س ــا محوری ــی ب ــب دو کارگاه آموزش در قال
ــت  ــس درس ــر تنف ــت تأثی ــا محوری ــا 19 ب ــاعت 17 ت از س
در نوازندگــی ســازهای بــادی و قــره نــی ایرانــی برگــزار 

می شــود. 
حمیــد رضایــت، جعفــر ســیامکی، محمدرضــا حســینی، 
حســین کیانــی، حمیــد اشــجع، داوود رازانــی و کســری 
جدیــدزاده از نوازنــدگان شــب اول و مصطفــی قناعــت، 
محســن قناعــت، یدالــه حاتم پــور، احمــد محمدیــان، مســعود 
عظیمی فــر و شــهروز بلوچســتانی نیــز از نوازنــدگان شــب دوم 

هســتند. 
ــه  ــد ب ــه می توانن ــن برنام ــرکت در ای ــرای ش ــدان ب عاقه من
محــل هنرســرای خورشــید واقــع در خیابــان کاوه، پــل شــهید 

چمــران، جنــب شــهرداری منطقــه 7 مراجعــه کننــد.

 »نهنگ عنبر ۲« به شبکه 
نمایش خانگی می آید

ــبکه  ــاه وارد ش ــنبه 29 آبان م ــر 2« روز دوش ــگ عنب »نهن
نمایــش خانگــی می شــود. »نهنــگ عنبــر 2« بــا فــروش 
تقریبــا 1 میلیــارد و 2۰۰ میلیــون تومــان و جــذب 112 هــزار 
ــروش  ــورددار ف ــران، رک ــه اک ــا در ۳ روز اولی ــاگر تنه تماش
افتتاحیــه و همچنیــن بــا فــروش بــاالی 2۰ میلیــارد 
تومــان در کل زمــان اکــران، پرفروش تریــن فیلــم در 

ــران اســت. ــخ ســینمای ای تاری

ــت  ــزه هیئ ــدون امضــا«، دو جای ــخ ب ــدون تاری ــم ســینمایی »ب فیل
ــن  ــزه بهتری ــم و جای ــدان فیل ــی منتق ــیون بین الملل داوران فدراس
بازیگــر نقــش اول مــرد جشــنواره فیلــم براتیســاوا را از آن خــود کرد. 
جشــنواره  نوزدهمیــن  جوایــز  اهــدای  و  اختتامیــه  مراســم 
بین المللــی فیلــم براتیســاوا سه شنبه شــب در »ســینما لومیــر« 
ــد  ــدزاده و وحی ــد محم ــزار شــد و نوی در پایتخــت اســلواکی برگ
ــد.  ــت کردن ــنواره را دریاف ــن جش ــم ای ــزه مه ــد، دو جای جلیلون

ــوری  ــفارت جمه ــاون س ــدد، مع ــا م ــم حمیدرض ــن مراس در ای
ــم در  ــل فیل ــت عوام ــل غیب ــه دلی ــش، ب ــران در اتری اســامی ای
ــم  ــن مراس ــرد. در ای ــت ک ــم را دریاف ــن فیل ــز ای ــم، جوای مراس
ــی  ــیون بین الملل ــت داوران فدراس ــزه هیئ ــد جای ــد جلیلون وحی
جایــزه  محمــدزاده  نویــد  و   )FIPRESCI( فیلــم  منتقــدان 

ــد.  ــت کردن ــش اول را دریاف ــرد نق ــر م ــن بازیگ بهتری
ــا، نویــد محمــدزاده در یــک پیــام تصویــری بــه  بــه گــزارش ایرن

افــراد حاضــر در جشــن گفــت: بــرای دومیــن بــار اســت کــه ایــن 
ــرای  ــزه را ب ــن جای ــم ای ــش ه ــال پی ــرم؛ دو س ــزه را می گی جای
ــر  ــتیوال، دبی ــوم از فس ــم و ممن ــد« گرفت ــم »ناهی ــازی در فیل ب

ــرم داوران.  ــت محت فســتیوال و هیئ
ــتم  ــنیدم، نمی دانس ــر را ش ــن خب ــح ای ــی صب ــزود: وقت وی اف
ــورم در  ــل در کش ــب قب ــرا ش ــت؛ زی ــا ناراح ــم ی ــحال باش خوش
ــاه و  ــام، کرمانش ــه ای ــت، منطق ــن اس ــه زادگاه م ــه ای ک منطق
ــن  ــان م ــان و همزبان ــی از هموطن ــد و خیل ــه آم کردســتان، زلزل
ــه  ــد و کشــته شــدند. می خواهــم ایــن جایــزه را ب ــر آوار ماندن زی
جان باختــگان، مال باختــگان و بازمانــدگان ایــن اتفــاق تلــخ 

ــم. ــم کن تقدی
ــر  ــاوا از 9 نوامب ــم براتس ــی فیل ــنواره بین الملل ــن جش  نوزدهمی
)1۸ آبــان( آغــاز شــده و تــا روز پنجشــنبه 1۶ نوامبــر )25 آبــان( 

ــه دارد. ادام

اســماعیل عفیفــه، تهیه کننــده، از آماده ســازی موســیقی ســریال 
»آنــام« توســط افشــین عزیــزی و پخــش ایــن مجموعــه  

تلویزیونــی پــس از »لیسانســه ها« خبــر داد. 
ایــن تهیه کننــده دربــاره ســاخت مجموعــه  »آنــام« کــه بــر 
تعــداد قســمت های آن افــزوده شــد، گفــت: ایــن ســریال 
ــمتی  ــت ۶5 قس ــت، درنهای ــورت گرف ــه ص ــی ک ــس از اتفاقات پ
ــت.  ــده اس ــه کار ش ــن مجموع ــه از ای ــون 1۶۰۰ دقیق ــد و تاکن ش
ــه   ــس از مجموع ــش آن پ ــون پخ ــران تلویزی ــه  مدی ــق گفت طب

»لیسانســه ها« خواهــد بــود. 
او گفــت: در حــال حاضــر گــروه در تهــران مشــغول تصویربــرداری 
مجموعــه  »آنــام« هســتند و تــا پایــان کار در تهــران خواهنــد ماند. 
ــادور«  ــر »مات ــریال هایی نظی ــازی س ــزی، آهنگس ــین عزی  افش
ــه دار« مســعود کرامتــی و فیلــم  و »یادداشــت های یــک زن خان
تلویزیونــی »همــه چــی رو بــه راهــه« محمدحجــت ذی جــودی را 

ــر عهــده داشــته  اســت. وی همچنیــن آهنگســازی فیلم هایــی  ب
ــام«،  ــه  بی ن ــی، »کوچ ــف علیمردان ــی«  هات ــر »هفت ماهگ نظی
ــردن  ــا می شــود« حماســه پارســا، »م ــه پ »چهارشــنبه، خــون ب
ــی را در  ــاس رافع ــی« عب ــن ایران ــهریور« و »جش ــت ش ــه وق ب

ــه دارد.  کارنام
ــواد  ــی ج ــه کارگردان ــام« ب ــریال »آن ــاز اول س ــرداری ف تصویرب
ــاس  ــم امیرعب ــه قل ــه و ب افشــار و تهیه کنندگــی اســماعیل عفیف
ــتان  ــان در شهرس ــاخص آذربایج ــران ش ــور بازیگ ــا حض ــام ب پی

ــد خــورد.  ــر کلی کلیب
ــا  ــم و ســریال شــبکه ۳ ب ــام«، محصــول گــروه فیل ســریال »آن
ــامت  ــر س ــامت و دفت ــای س ــوزش و ارتق ــر آم ــارکت دفت مش
 جمعیــت و خانــواده وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
ــواد  ــی ج ــه کارگردان ــه و ب ــماعیل عفیف ــی اس ــه تهیه کنندگ و ب

ــت. ــده اس ــته ش ــام نوش ــاس پی ــط امیرعب ــار توس افش
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شــخصیت پیامبــر اســام)ص( همــواره مــورد توجه 
بــزرگان شــعر و ادب فارســی بــوده اســت. اشــعاری 
ــام  ــه مق ــان و ارادت ورزی ب ــتایش ایش ــه در س ک
واالی شــان ســروده شــده، گــواه ایــن موضــوع 

اســت. 
ــوی،  ــه در مثن ــت ک ــاعرانی اس ــی از ش ــا، یک موالن
ــته  ــر)ص( داش ــخص پیامب ــه ش ــژه ای ب ارادت وی
ــه  ــه در زیرمجموع ــوی ک ــعر از مثن ــدود 5۶ ش و ح
ادبیــات تعلیمــی قــرار می گیــرد، بــا جملــه »گفــت 
ــه جــز احادیثــی  ــن ب ــر« آغــاز می شــود و ای پیغمب
ــث  ــاب »احادی ــر در کت ــر فروزانفــ ــه دکت ــت ک اس

ــت. ــرده اس ــردآوری ک ــوی« گ مثن
 سیمای پیامبر در مثنوی

ــی« می نویســد:  ــاب »ســرّ ن ــر زرین کــوب در کت دکت
»آشــنایی کامــل و عمیــق موالنــا بــا معارف اســامی 
و غــور و تأمــل در آن هــا، باعــث شــده کــه در مثنــوی 
از داســتان پیامبــران، به ویــژه ســیرت حضــرت 
رســول بــا تنــوع و گســتردگی فــراوان بهــره ببــرد.« 
ــورد  ــر کمــال و م ــر)ص( مظه ــا، پیامب از نظــر موالن

عنایــت و محبــت خــاص خداســت؛ از ایــن  رو 
ایشــان را بــا القــاب »ســلطان جــان، ســلطان 
البشــر، شــاه بی بدیــل، طفــل رشــید، صــد قیامــت، 
َوراِی عقل هــا و فهم هــا و...« توصیــف می کنــد 
ــان  ــر همیشــه در جهــ ــام پیامب ــد اســت ن و معتق
ــرا  ــود؛ زی ــد ب ــاودان خواه ــان ج ــن آدمی و در ذه
محمــد)ص( همــه کمــاالت و برتــرِی پیامبــران 
پیشــین را در وجــود خــود جمــع کــرده و بــه تنهایــی 
ــن رو او  ــت؛ از ای ــن« اس ــی و ُحس ــع خوب »مجم
ــر،  ــا، ِمهیــن پیغمب ــی چــون »فخــر انبی ــا صفات را ب
ــاد  ــز و...« ی ــر بشــر، آن عزی ــران، فخــ ــرِ پیغمب َس

می کنــد.
موالنــا، پیامبــر اســام)ص( را اســاس عالم هســتی 
و آفرینــش جهــــان می دانــد و می فرمایــد هرکــس 

در پنــاه او قــرار گیــرد، از آســیب بــه دور اســت: 
نام احمد چون حصاری شد حصین

 تا چه باشد ذات آن روح االمین؟
موالنــا می گویــد همــگان نابودشــدنی هســتند ولــی 
نــام حضــرت محمــد)ص( در تاریــخ ماندنی اســت: 

از ِدَرم هــا نام شاهان برکَنند
نام احمد تا ابد برمی زنند

نام احمد، نام جمله انبیاست 
چون که صد آمد، نود هم پیش ماست

 پیامبر)ص(، دلیل عالم
مولــوی در تمــام مثنــوی، بــا نگاهــی خــاص ابعــاد 
وجــودی و زندگــی فــردی و اجتماعــی پیامبــر)ص( 

را بررســی و تصویــر کــرده اســت. 
و  عالــم  از  برتــر  پیامبــر)ص(،  او  دیــدگاه  از 
آدمیــان اســت و هیچ کــس در جایــگاه و مقــام 

نیســت.  پیامبــر)ص( 
از نظــر موالنــا، پیامبــر)ص( هــوش و آگاهــی ایــن 
جهــان اســت؛ از ایــن  رو گفتــار و کــردار رســول خــدا 
ــرو  ــوان عارفــی حقیقــی و پی ــه عن ــوی ب ــرای مول ب
دیــن اســام، تصویــری از انســانی کامــل و الهــی را 
ــاب  ــه دل او بازت ــه خــدا در آیین ــد ک مجســم می کن
ــرای رســیدن  ــه و او راهــی امــن و مســتقیم ب یافت
ــانیت  ــاد انس ــر)ص(، نم ــرا پیامب ــت؛ زی ــه خداس ب
ــه  ــی ک ــت؛ کس ــانی اس ــاالت انس ــوه ای از کم و جل
ــان  ــده و در بی ــق می ورزی ــه او عش ــم ب ــد ه خداون
ــو  ــر ت ــد: »اگ ــش می فرمای ــام و منزلت ــی مق بزرگ

ــدم.«  ــان را نمی آفری ــن جه ــودی، م نب
ــر  ــد خــدا را بهت ــر می خواهی ــاد دارد اگ ــا اعتق موالن
ــوب  ــد)ص( را خ ــرت محم ــد حض ــید، بای بشناس
معشــوق  کــه  بی بدیــل  پیامبــری  بشناســید؛ 
ــد  ــه خواه ــوده و ن ــه ب ــرش ن ــوده و نظی ــد ب خداون

ــود:  ب
بهر این خاتم شده است او که به جود 

مثل او نه بود و نه خواهند بود

 ابعاد زندگی پیامبر)ص(
پیامبــر اســام)ص( در زندگــی فــردی و اجتماعــی 
خودشــان بــه امــور معنــوی و دنیایــی توجــه 
احــوال  دقایــق  در  موالنــا  دقــت  داشــته اند. 
ــی  ــردی و اجتماع ــی ف ــاد زندگ ــر)ص( و ابع پیامب
ــا  ــه موالن ــتداری خالصان ــت و دوس ــان از اهمی ایش
ــل  ــه دلی ــان دارد. ب ــر)ص( نش ــه پیامب ــبت ب نس
گســتردگی مضامیــن و ابعــاد زندگــی پیامبــر)ص( 
ــورد اشــاره می شــود. ــد م ــه چن ــط ب ــوی فق در مثن

بــه  تــوکل  پیامبــر)ص(  از خصلت هــای  یکــی 
خداونــد و تــاش بــرای کســب روزی حــال اســت: 

گفت پیغمبر به آواز بلند
با توکل زانوی ُاشتر ببند 

رمز الکاسب حبیب هللا شنو 
از توکل در سبب کاهل مشو 

امــور  در  و  بوده انــد  رازدار  اکــرم)ص(  پیامبــر 
مهــم بــا یــاران خــود بــه گفت وگــو و رأی زنــی 

 : ختنــد ا می پرد
مشورت کن با گروه صالحــان 

بر پیمبر امر »شاورهم« بدان 
ــال  ــامل ح ــان ش ــوزی ایش ــف و دلس ــواره لط هم
ــه بیمارشــان می شــده اســت؛  ــی صحاب ــه، حت هم
ــار در  ــه ناچ ــه گاه ب ــی ک ــا کافران ــان ب ــی ایش حت
خانه شــان مهمــان می شــدند، بــا رحــم و عطوفــت 

رفتــار می کردنــد. 
ــد حضــرت محمــد)ص( انســانی  ــا می فرمای موالن
اســت کــه همــواره بــه لطــف خــدا امیــدوار اســت 
و دیگــران را بــه امیــدواری دعــوت می کنــد: گفــت 

پیغمبــر کــه نومیــدی بــد اســت 
فضل و رحمت های باری، بی حد است 

از چنین محسن نشاید ناامید 
دست در فتراک آن محسن زنید

ــه  ــوان نتیج ــد می ت ــه ش ــه گفت ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
بزرگــی چــون  از دیــدگاه عارفــان  گرفــت کــه 
مولــوی، پیامبــر)ص(، نمونــه انســانی کامل اســت؛ 
ــه شــخصیت  ــوان خــدا را در آیین انســانی کــه می ت
ــه  ــی ک ــر مهربان ــرد. پیامب ــاره ک ــیمای  او نظ و س
پیــروی از ایشــان مایــه هدایت و رســتگاری اســت؛ 
ــنه« و  ــوه حس ــرآن، »اس ــر ق ــه تعبی ــه ب ــی ک کس
بهتریــن الگــو بــرای زندگــی آدمیــان، خاصــه ای از 
ــر  همــه خوبی هــا و نمــاد برکــت و رحمــت خــدا ب

ــان اســت. زمینی

،،
بــا توجــه بــه آنچــه گفته شــد می تــوان 
نتیجــه گرفــت کــه از دیــدگاه عارفــان 
بزرگــی چــون مولــوی، پیامبــر)ص(، 
نمونــه انســانی کامل اســت؛ انســانی 
که می توان خدا را در آیینه شخصیت 

و ســیمای او نظــاره کــرد

نگاهی به سیمای پیامبر در مثنوی مولوی

محمـد)ص(،پیامبـرخوبیها

 فرازی از وصیت نامه 
شهید سلمان اسماعیلی

ِبْسِم ا... الََّرْحمِن الرَّحیم
»َو ما َرَمیَت ِإْذ َرَمیَت َو لکنَّ ا... َرمی« 

»هنــگام شــلیک تیرهــا تــو شــلیک نمی کــردی، 
بلکــه خــدا شــلیک می کــرد.« 

ــر انقــاب و  ــر کبی ــه رهب ــا درود ب ــا ســام و ب ب
ــران.  ــارز ای ــت مب ــن و مل ــهدای گلگون کف ش

وظیفــه هــر فــرد مســلمان ایجــاب می کنــد کــه 
ــا  ــای ابرقدرت ه ــا و زورگویی ه ــل ظلم ه در مقاب
ــوق  ــرد و از حق ــه کار گی ــوان دارد ب ــه در ت هرچ
حقــه مســتضعفان دفــاع بکنــد و در ایــن 
و  خانــواده  می دهــد  انجــام  کــه  جهــادی 
ــه  ــرا ک ــدارد؛ زی ــی ن ــا معن ــن دنی ــات ای مادی

ــا  ــش از این ه ــب بی ــت و مکت ــرف و حیثی ش
دارد.  ارزش 

ــواده  ــهیدپرور و خان ــت ش ــه ام ــم ب می خواه
ــا  ــه و ب ــن خالصان ــه م ــم ک ــار کن ــش اظه خوی
آگاهــی در ایــن راه کــه راه انبیــاء و ائمــه اطهــار 
اســت، گام نهــاده ام و اگــر لیاقــت داشــته 
باشــم، بــا همــان خلــوص و ســادگی بــه 

ــت. ــم پیوس ــاءا... خواه لق
ای امــت مبــارز! مــا نســبت بــه هــم وظایفــی 
و  مــن  وظیفــه  یعنــی  داریــم؛  متقابــل 
هم ســنگرانم، مبــارزه مســتقیم و مســلحانه 
اســت و وظیفــه شــما هــم ایــن اســت کــه در 
ــه جهانیــان  ــا اتحــاد خویــش ب پشــت جبهــه ب
ثابــت کنیــد کــه خیانــت بــه خــون شــهدا معنی 
ــدگان  ــان ادامه دهن ــدارد و همچن ــی ن و مفهوم

ــود. ــد ب ــان خواهی راه ایش
ــده را از  ــل آین ــدان و نس ــه فرزن ــم ک می خواه
ــال  ــد متع ــن خداون ــرآن و فرامی ــا ق ــی ب کودک
ــوق  ــع حق ــا مداف ــدگان م ــا آین آشــنا ســازید ت
ــتم را از  ــم و س ــه ظل ــند و ریش ــان باش محروم

جــا بکننــد.
ــواده ام دارم و آن  ــا خان ــد کلمــه ای ب  حــاال چن
ــدس را  ــاس مق ــن لب ــن ای ــه م ــت ک ــن اس ای
پوشــیده ام کــه مدافــع اســام و قــرآن باشــم و 
ــر در  ــکان شــهادت مــن هســت. اگ ــر آن ام ه
ایــن راه شــهادت نصیبــم شــد و بــه عهــدی کــه 
بــا خــدا بســته بــودم، وفــا کــردم و بــه لقــاءا... 
ــد و  ــدرم می رس ــه پ ــن ب ــوق م ــتم، حق پیوس
فرزنــدان و عیالــم تحــت نظــر ایشــان هســتند 
و اگــر همســرم نخواســتند پــس از مــن در 

خانــه ام بماننــد، هــر آنچــه شــرع مقــرر داشــته، 
ــد  ــم بای ــی فرزندان ــد؛ ول ــهم ببرن ــد س می توانن
پیــش پــدرم باشــند و زیــر نظر ایشــان مشــغول 
آموختــن فرامیــن الهــی و فریضه هــای شــرعی 
باشــند تــا ادامه دهنــدگان راه مــا باشــند و 
ــه ام باشــند، در  ــی کــه در خان ــا زمان همســرم ت
امــور فرزندانــم می تواننــد دخالــت کننــد؛ ولــی 
ــد در  ــد، نمی توانن ــا رفتن ــه م ــه از خان ــی ک زمان

امــور فرزندانــم دخالتــی بکننــد. 
ــدارم  ــی ن ــس قرض ــه هیچ ک ــن ب ــن م همچنی
ــه مــن بدهــکار نیســت. دیگــر  و کســی هــم ب
عرضــی نــدارم. همــه شــما را بــه خداونــد متعال 
وصیت نامــه،  ایــن  بــودن  در  می ســپارم. 

ــت.  ــل اس ــن باط ــی م ــه قبل وصیت نام
سلمان اسماعیلی

نقاشی

 نمایش آثار نقاشی خط »چلیپا« 
در نگارخانه صفوی

ــا« در  ــوان »چلیپ ــا عن ــم عســکری« ب ــار نقاشــی خط »مری نمایشــگاه آث
نگارخانــه صفــوی برگــزار شــده اســت. ایــن هنرمنــد در گفت وگــو بــا ایمنــا 
ــرای  ــوع ب ــاب موض ــی خط و انتخ ــه نقاش ــود در زمین ــدی خ ــه عاقه من ب
اجــرای ایــن تکنیــک در تابلو هــای نمایــش داده شــده اشــاره کــرد و گفــت: 
مــن دربــاره  خلــق نقاشــی خط های ارائه شــده بســیار تحــت تأثیــر اجــرام 
آســمانی بــودم و بــه دلیــل عاقــه ام بــه صــور فلکــی و اجــرام آســمانی، 
ســعی کــردم آثــارم بــه همــان ســمت گرایــش یابــد تــا زیبایــی ملکوتــی و 

آســمانی را داشــته باشــند و بتــوان بــا آن هــا ارتبــاط برقــرار کــرد. 
ــن  ــی ای ــت: همگ ــا گف ــرم بوم ه ــوع ف ــاوت ن ــاره تف ــم عســکری درب مری
ــا  ــگاه کام ــن نمایش ــا در ای ــکل بوم ه ــتند و ش ــاز هس ــا دست س بوم ه
بــا یکدیگــر متفــاوت اســت و حالــت چلیپــا دارنــد و از نقــوش هندســی 
مســجد امــام الهــام گرفتــه شــده اند؛ زیــرا ســعی کــردم از ســاختار مربــع 

ــا خــارج شــوم.  شــکل و ســاده  بوم ه
ــه  ــگاه ارائ ــن نمایش ــی خط در ای ــوی نقاش ــداد 1۴ تابل ــه داد: تع وی ادام
ــرا  ــوم اج ــک روی ب ــک آکریلی ــتفاده از تکنی ــا اس ــی ب ــه همگ ــده ک ش

شــده اند.
ــک  ــی گرافی ــه کارشناس ــکری، دانش آموخت ــم عس ــت مری ــی اس  گفتن
اســت و نمایشــگاه نقاشــی خط »چلیپــا«، نخســتین نمایشــگاه انفــرادی 
ــه در بعضــی نمایشــگاه ها و جشــنواره های گروهــی  اوســت؛ ضمــن اینک

در ایــران و خــارج از ایــران نیــز شــرکت داشــته اســت. 
ــرای بازدیــد از نمایشــگاه نقاشــی خط »چلیپــا« می تواننــد  عاقه منــدان ب
ــا  ــاعت 17 ت ــا س ــا 1۳ و بعدازظهره ــاعت 1۰ ت ــا س ــاه صبح ه ــا ۸ آذرم ت
22 بــه نگارخانــه صفــوی، واقــع در خیابــان خاقانــی، حــد فاصــل خواجــه 

پطــروس و وحیــد، جنــب کوچــه شــماره ۳1 مراجعــه کننــد.

عکاسی

 برگزاری کارگاه عکاسی فاین آرت 
در کانون عکس اصفهان

کانــون عکــس اصفهــان در کارگاهــی ســه روزه بــه آمــوزش عکاســی 
ــه ۸، 9 و 1۰  ــن کارگاه چهارشــنبه، پنجشــنبه و جمع ــردازد. ای ــن آرت می پ فای
آذرمــاه 1۳9۶ بــا حضــور مهــرداد افســری بــه عنــوان مــدرس برگــزار خواهــد                  

شــد. 
بــرای ثبت نــام در ایــن کارگاه عــدد 1 را بــه ۰91۳۳۰۳۳۸7۴ یــا آی دی تلگــرام 
@Shahram_Ahmadzadeh ارســال کنیــد. بــه همــه  افــراد شــرکت کننده 

در ایــن کارگاه ســه روزه گواهــی حضــور داده خواهــد شــد. 
ــدرک  ــت. او م ــت اس ــاز و ویدئوآرتیس ــکاس، مستندس ــری، ع ــرداد افس مه
کارشناســی عکاســی را در ســال 1۳79 و کارشناســی ارشــد عکاســی خــود 
را در ســال 1۳۸5 از دانشــگاه هنــر تهــران دریافــت کــرده اســت. افســری 1۴ 
ســال ســابقه تدریــس در دانشــگاه های هنــر دارد و عضــو افتخــاری انجمــن 

هنرمنــدان ایــران اســت. 
آثــار او در بیــش از ۸۰ نمایشــگاه از ســال 1۳7۸ در کشــورهای ایــران، 
آلمــان، آمریــکا، امــارات، لیتوانــی، اســپانیا، ایتالیــا، اســلوونی، ترکیــه، 
ــس  ــا، پاری ــز ایتالی ــال ونی ــه در بین گرجســتان، فرانســه، انگلســتان، از جمل
فتــو فرانســه، هنــر معاصــر اســتانبول، مــوزه کویینــز آمریــکا، مــوزه هنرهــای 
معاصــر گرجســتان، دانشــگاه وســت منیســتر لنــدن، مــوزه ملــی رینــا صوفیــا 
اســپانیا، مــوزه  طراحــی و معمــاری مــوا، لیوبلیانــا، اســلوونی و … بــه نمایــش 

درآمــده اســت. 
افســری برگزیــده دهمیــن بینــال عکــس ایــران و همچنیــن جــزو هنرمنــدان 
انتخابــی بــرای پــروژه »تهــران یــک مایل مربــع« موسســه هنــری ویزیتینگ 
ــوده  ــکا ب ــورک آمری ــری« در واشــنگتن و نیوی ــل هن ــروژه »پ ــدن و پ آرت لن
ــی و خارجــی و  ــری داخل ــن جشــنواره  هن اســت. داوری و ســخنرانی چندی

ــای اوســت. ــر فعالیت ه ــن نمایشــگاه از دیگ نمایشــگاه گردانی چندی

سینما

 اکران »فصل فراموشی فریبا« 
در کشورهای عربی

بــه گفتــه عبــاس رافعــی، کارگــردان »فصــل فراموشــی فریبــا«، ایــن فیلــم در 
کشــورهای عربــی در حــال اکــران اســت و بــه زودی در رومانــی هــم بــه نمایــش 

ــود.  ــته می ش گذاش
عبــاس رافعــی، کارگــردان ســینما، در گفت وگــو بــا خبرنــگار مهــر دربــاره اکــران 
فیلــم ســینمایی »فصــل فراموشــی فریبــا« در کشــورهای عربــی گفــت: حضــور 
ــد؛ امــا  ــاز کن ــی ب ــه بازارهــای جهان ــرای ورود ب ــد راه را ب در جشــنواره ها می توان
ایــن حضورهــا نبایــد مقصــد و هــدف نهایــی باشــند. جشــنواره ها معمــوال مثــل 
مفصل هــا و لوالهایــی عمــل می کننــد کــه آثــار را بــه اکــران عمومــی، صاحبــان 
ــد و مــا هــم  ســینما و پخش کننده هــا در کشــورهای مختلــف معرفــی می کنن
بایــد از فرصــت حضورهــای جشــنواره ای بــرای ورود بــه بازارهــای دنیــا و پخــش 

جهانــی آثــار ایرانــی اســتفاده کنیــم.
وی افــزود: فیلــم ســینمایی »فصــل فراموشــی فریبــا« در حــدود ۸9 جشــنواره 
جهانــی شــرکت کــرد و بیشــترین جوایــز فنــی مثــل جایزه تدویــن، فیلمبــرداری 
و... را بــرای ســینمای ایــران بــه ارمغــان آورد؛ در حالــی کــه فیلم هــای ســینمای 
ایــران اغلــب جوایــز مفهومــی مثــل جایــزه ویــژه هیئــت داوران و جایــزه ویــژه 
منتقــدان را دریافــت می کننــد و کمتــر پیــش می آیــد کــه جوایــز فنــی بگیرنــد. 
البتــه اگــر مــا بــا اســتانداردهای ســینمای جهــان فیلــم بســازیم، ایــن اتفــاق 

می افتــد و فیلــم مــا بــه شــکل اســتاندارد وارد چرخــه خارجــی می شــود. 
ــرار  ــی برق ــای ایران ــا فیلم ه ــا ب ــه خارجی ه ــی ک ــه ارتباط ــاره ب ــا اش ــی ب رافع
ــا را  ــای م ــر فیلم ه ــورهای دیگ ــی کش ــرم وقت ــه نظ ــرد: ب ــان ک ــد، بی می کنن
می بیننــد، نگــران شــخصیت درونــی فیلــم می شــوند؛ یــک جاهایــی بــرای او 
ــن  ــه همی ــد؛ ب ــه می کنن ــرای او گری ــی ب ــک جاهای ــی ی ــد و حت دســت می زنن
دلیــل بــه واســطه همیــن آثــار متوجــه می شــوند کــه مــردم مــا مثــل خودشــان 

ــد. ــی می کنن ــوند و زندگ ــق می ش عاش

امروز پنجشنبه 25 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 578 روزنامه

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

پنجره ای به شاخسار تاک
نویسنده مصطفی بالعل
قیمت 28 هزار تومان

نشر پیدایش

یک روز بلند طوالنی
نویسنده گیتی صفرزاده
قیمت 7 هزار تومان

نشر هیال

بهرام صادقی
نویسنده مهدی نوید

قیمت 12 هزار و 500 تومان
نشر بن گاه

پخش»آنام«پساز»لیسانسهها«نویدمحمدزاده،جایزهاشرابهزلزلهزدگانپیشکشکرد



11 و حوادث اجتماعی  کوتاه اخبار 
 ضرورت ایجاد بانک  شیر مادر 

در استان ها
ــران  ــوزادان ای ــره ســامت ن ــن کنگ ــی چهارمی ــر اجرای دبی
گفــت: ۶۰ درصــد نوزادانــی کــه بــه موقــع متولــد می شــوند 
و ۸۰ درصــد نوزادانــی کــه نــارس بــه دنیــا می آینــد، دارای 
ــوزادان  ــکل در ن ــن مش ــه ای ــه ب ــدم توج ــوده و ع زردی ب
 می توانــد گاهــی منجــر بــه عقب افتادگــی ذهنــی در

ــن  ــز در چهارمی ــئله نی ــن مس ــن ای ــود، بنابرای ــا ش آن ه
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــوزادان مدنظ ــامت ن ــره س کنگ
دکتــر پریســا محققــی در افتتاحیــه چهارمیــن کنگــره 
ســامت نــوزادان ایــران،  اظهــار داشــت: ســامت  نــوزادان 
ــه  ــخصی یافت ــود مش ــته بهب ــای گذش ــه زمان ه ــبت ب نس
ــه  ــده ک ــر ش ــر کمت ــرگ و می ــاخص های م ــت و ش اس
ــد. وی  ــد ش ــه خواه ــز ارائ ــره نی ــاخص ها در کنگ ــن ش ای
ــر  ــوزادان تغیی ــت از ن ــت مراقب ــه کیفی ــه اینک ــا اشــاره ب ب
کــرده اســت، گفــت: ایــن موضــوع ســبب کاهــش مــرگ 
و میــر نــوزادان شــده اســت. همچنیــن در چهارمیــن 
ــوزادان  ــون ن ــی همچ ــوزادان موضوعات ــامت ن ــره س کنگ
و  گفت وگــو   بحــث  مــورد  آن هــا  تغذیــه  و   نــارس 
قــرار می گیــرد. ایــن فــوق تخصــص نــوزادان گفــت: 
 دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز پیشــرو در موضــوع 
ــیر  ــد ش ــب می توانن ــادران داوطل ــوده و م ــیر ب ــک ش بان
خــود را بــرای ســایر نــوزادان بــه ایــن بانــک تحویــل دهنــد 
کــه بــه ایــن منظــور بانــک شــیر یکــی از نیروهــای خــود 
را بــرای دریافــت شــیر مــادر بــه درب خانــه مــادر شــیرده 
اعــزام می کنــد. وی گفــت: البتــه ایــن مــادر از نظــر 
بیماری هــای عفونــی بررســی می شــود کــه ســامت شــیر 
ــران  ــوز در ته ــک شــیر هن ــرد. بان ــرار گی ــد ق آن مــورد تأیی
و ســایر اســتان ها راه انــدازی نشــده و تــاش جهــت 
ــدازی آن در ایــن کنگــره مدنظــر قــرار گرفتــه اســت. راه ان

 آلودگی هوا علت ۱۱ درصد 
مرگ و میرها در جهان

ــت  ــی بهداش ــازمان جهان ــد س ــزارش جدی ــاس گ ــر اس ب
ــد  ــرده، ۹۲ درص ــی ک ــال ۲۰۱۲ را بررس ــت س ــه وضعی ک
مــردم دنیــا درگیــر آلودگــی هــوا هســتند و در ســال ۲۰۱۲، 
ــوا جــان خــود را از  ــت آلودگــی ه ــه عل ــر ب ــون نف ۷ میلی
ــت ۱۱  ــه عل ــت ک ــا اس ــدان معن ــن ب ــد و ای ــت داده ان دس

ــت.  ــی هواس ــان آلودگ ــا در جه ــد مرگ ه درص
ــه از  ــد ک ــش دارن ــوا نق ــی ه ــی در آلودگ ــل مختلف عوام
ــه ای از  ــه انتشــار گازهــای گلخان ــوان ب ــه آن هــا می ت جمل
ــه دی اکســید کربن از ســوی کارخانه هــا اشــاره کــرد.  جمل
خودروهــا مهم تریــن عامــل آلودگــی هــوا هســتند و دودی 
حــاوی ۱۰۰۰ عنصــر ســمی را وارد اتمســفر می کننــد و 
ــا ۹۰ درصــد آلودگــی هــوا در کشــورهای  ایــن عامــل ۶۰ ت

ــی اســت.  صنعت
بــر اســاس گــزارش شــرکت کنتــرل کیفیــت هــوای تهــران 
بــه نقــل از ســازمان جهانــی بهداشــت ســاالنه ۷ میلیــون 
نفــر در سراســر جهــان بــر اثــر آلودگــی هــوای  داخــل خانه 
ــد و ۱۱.۵  ــه جــان خــود را از دســت می دهن ــرون خان و بی
ــوا  ــه آلودگــی ه ــان ب ــر در جه ــل مــرگ و می درصــد از عل

اختصــاص دارد.

جامعه

اعزام کارشناسان نظام روانشناسی 
به مناطق زلزله زده

مشــاوره  و  روانشناســی  نظــام  ســازمان  رئیــس 
 از اعــزام کارشناســان ایــن ســازمان بــه مناطــق 
مصــوب  و گفــت:  داد  خبــر  زلزلــه زده کرمانشــاه 
کرده ایــم تــا روانشناســان در بایــای طبیعــی در کنــار 

ــند.  ــته باش ــور داش ــردم حض م
عباســعلی الهیــاری بــا اظهــار تأثــر از وقــوع زمین لــرزه 
در مناطــق غربــی کشــور و جــان باختــن و مصدومیــت 
تعــدادی از هم وطنــان، افــزود: روز گذشــته مشــاوران 
و روانشناســان ســازمان نظــام روانشناســی بــرای 
ــت زده  ــه مــردم مصیب ــات روانشناســی ب ــه خدم ارائ
ــدند.  ــزام ش ــه زده اع ــق زلزل ــه مناط ــور، ب ــرب کش  غ
وی ادامــه داد: قــرار اســت ســازمان نظام روانشناســی 

کمک هــای مردمــی هــم تهیــه و جمــع آوری کنــد. 
مقــرر شــد تــا کمک هــای الزم بــه صــورت غیــر 
نقــدی ظــرف ۷۲ ســاعت بــه حراســت ســازمان 
تحویــل داده شــود و روز شــنبه پــس از جمــع آوری بــه 

ــود.  ــال ش ــه زده ارس ــق زلزل ــمت مناط س
رئیــس ســازمان نظــام روانشناســی از برگــزاری 
ارائــه  خصــوص  در  ســازمان  اضطــراری  جلســه 
ــرد:  ــد ک ــر داد و تأکی ــه زدگان خب ــه زلزل ــات ب خدم
ــس از  ــی، پ ــام روانشناس ــی نظ ــات قبل ــق مصوب طب
ــان و  ــت روانشناس ــرار اس ــی ق ــوادث طبیع ــوع ح وق

ــند. ــده باش ــه دی ــردم حادث ــار م ــاوران در کن مش

هشدار معاون پلیس فتا  
درباره سودجویی کالهبرداران

معــاون پلیــس فتــا گفــت: بــرای جلوگیــری از 
ــه  ــز  وج ــودجویان از واری ــرداران و س ــت کاهب فعالی
بــه کارت هــای شــخصی بــرای کمــک بــه زلزلــه 
بــه گــزارش خبرگــزاری   زدگان خــودداری کنیــد. 
ــه  ــاره ب ــا اش ــوروزی ب ــی ن ــرهنگ مصطف ــر، س مه
اینکــه در راســتای کمــک بــه مــردم زلزلــه زده عــده ای 
اجتماعــی  و  وب  شــبکه های  در  فرصت طلــب 
تأکیــد کــرد: هســتند،  دنبــال کاهبــرداری   بــه 

از  تنهــا  هم وطنــان  کــه  می کنــم  توصیــه 
معتبــر  رســانه های  از  کــه  روش هایــی   طریــق 
اعــام می شــود، کمک هــای خــود را بــه دســت 
مــردم زلزلــه زده برســانند.معاون پلیــس فتــا در پایــان 
گفــت: درخواســت مــن از هم وطنــان ایــن اســت کــه 
در صــورت مشــاهده هرگونــه شــماره حســاب فــردی 
و شــخصی، پلیــس فتــا را در جریــان بگذارنــد تــا بــا 
هماهنگــی مراجــع قضایــی ایــن افــراد تحــت تعقیــب 
قانونــی قــرار گیرنــد و اگــر مبلغــی بــه حســاب آن هــا 
ــه دســت  ــغ پــس گرفتــه شــود و ب واریــز شــده، مبل

مــردم زلزلــه زده برســد.

کوتاه اخبار 
بازداشت پیمانکار  بیمارستان 

اسالم آباد  غرب
بــا دســتور دادســتان اســام آباد غــرب پیمانکار بیمارســتان 
جدیــد اســام آباد غــرب کــه در اثــر  زلزلــه تخریــب شــده 
ــروژه   ــن  پ ــی اســت  همچنی اســت بازداشــت شــد. گفتن
ــه  دچــار   ــرب  توســط   زلزل ــر اســام آباد  غ مســکن  مه

تخریــب  شــدید شــده  و  قابلیــت  ســکونت  نــدارد.

بازداشت ۳ مأمور قالبی در پیشوا
ــتگیری  ــران از دس ــتان ته ــرق اس ــی ش ــده انتظام فرمان
ــه أخــاذی از  ــوان   مأمــور  اقــدام ب ۳ نفــر کــه تحــت عن
شــهروندان پیشــوا  می کــرد، خبــر داد و گفــت: در بازرســی 
 از خــودرو  ایــن  افــراد  ۳  پــاک  جعلــی خــودرو  کشــف

شد. 
ســردار عبدالرضــا ناظــری گفــت: در پــی شــکایت یکــی از 
ــور  ــرادی در پوشــش مأم ــه اف ــر اینک ــی ب شــهروندان مبن
ــا  ــد، ب ــاذی از وی کرده ان ــه أخ ــدام ب ــی اق ــروی انتظام نی
توجــه بــه حساســیت موضــوع، رســیدگی بــه ایــن پرونــده 
در دســتور کار مأمــوران پلیــس آگاهــی شهرســتان پیشــوا 

قــرار گرفــت. 
وی افــزود: مأمــوران بــا انجــام تحقیقــات  نامحســوس  و 
برنامه ریــزی دقیــق،  موفــق  شــدند  خــودرو  ایــن  افــراد 
ــد  ــه  أخــاذی  می کردن ــدام  ب ــا  اســتفاده از آن اق ــه  ب ک
را  در  یکــی از شهرســتان های  مجــاور  شناســایی  و 

توقیــف  کننــد. 
ــی  ــم در بازجوی ــزود: مته ــی اف ــد انتظام ــام ارش ــن مق ای
ــه  ــراف کــرد ک ــر دیگــر اعت ــا دو نف ــه هم دســتی ب ــه ب اولی
ــه دســتگیری  ــق ب ــی موف ــات ضربت ــن طــی عملی مأموری

ــدند.  ــم ش ــتان مته ــی از هم دس یک
ــان خاطــر نشــان کــرد: دســتگیری  ســردار ناظــری در پای
هم دســت دیگــر متهــم در دســتور کار پلیــس اســت 
ــا،  ــور نم ــراد مأم ــایی اف ــور شناس ــه منظ ــهروندان ب و ش
ــات آن  ــه و مندرج ــان را مطالب ــایی آن ــًا کارت شناس حتم
را بــا صاحــب کارت تطبیــق دهنــد و بایــد توجــه کــرد کــه 
ــم  ــراد ک ــال اف ــتر به دنب ــی بیش ــوران قاب ــارقان و مأم س
 ســواد و ســوء اســتفاده  از  آنــان هســتند و نداشــتن  
یــا  و  مأموریــت  حکــم  و  معتبــر  شناســایی  کارت 
حکــم قضایــی نشــانه  بــارز  افــراد  مأمورنماســت و 
ــه  ــه ب ــکوک را بافاصل ــوارد مش ــد م ــهروندان می توانن  ش

مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطاع دهند.

آزار شیطانی دختر ۱6 ساله
از  پاکدشــت  عمومــی  امنیــت  و  اطاعــات  پلیــس 
دســتگیری آدم ربایــی کــه بــه دختــر نوجوانــی تجــاوز کرده 

ــر داد.  ــود، خب ب
ــری  ــه کانت ــادری ب ــه م ــا مراجع ــنبه ب ــر روز سه ش عص
پاکدشــت و اظهــار  ایــن  موضــوع  کــه راننــده ناشناســی 
دختــر ۱۶ ســاله اش را در مســیر مدرســه ربــوده و پــس از 
تجــاوز بــه وی، او را در یکــی از خیابان هــا رهــا کــرده و خــود 
نیــز متــواری شــده اســت، مأمــوران وارد عمــل شــده و بــا 
ــم، او را شناســایی و دســتگیر  یافتــن ســرنخ هایی از مته

کردنــد. ایــن پرونــده در دســت بررســی اســت.

رئیــس کمیتــه مشــارکت های مردمــی، اســکان و 
تغذیــه ســتاد اربعیــن حســینی، گفــت: بــا همــت 
ــب  ــدادی موک ــی تع ــای مذهب ــن و هیئت ه خیری
ــان  ــان هم وطن ــذا می ــع  غ ــخ و توزی ــت طب جه
زلزلــه زده در اســتان کرمانشــاه، برپــا خواهــد شــد. 
بــه گــزارش روابــط عمومی ســتاد بازســازی عتبات 

عالیــات، حســن پــارک ضمــن ابــراز همــدردی بــا 
هم وطنــان زلزلــه زده، افــزود: در لبیــک بــه فرمــان 
ــن  ــای اربعی ــه موکب ه ــاب، ب ــم انق ــر معظ رهب
ــوان خــود  ــا ت ــی ارســال شــد ت حســینی فراخوان
ــه زده بســیج  ــه مناطــق زلزل را در جهــت کمــک ب

کننــد. 

رئیــس ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات تصریــح 
کــرد: محبــان اهــل بیــت علیهــم الســام و زائــران 
ــه  ــک ب ــرای کم ــار ب ــن ب ــن ای ــان اربعی  و خادم
یــا  نــدای »لبیــک  بــا  زلزلــه زده  هم وطنــان 
می شــوند.  خدمــت  میــدان  وارد  حســین« 
حــال  در  اکنــون  هــم  اینکــه  بیــان  بــا  وی 

ســاماندهی خادمــان اهــل بیــت علیهــم الســام 
و موکب هــا جهــت اعــزام بــه کرمانشــاه هســتیم، 
همــکاری  بــا  اخیــر  روزهــای  طــی  افــزود: 
مســئوالن اســتانی، کمک هایــی توســط موکب هــا 
و ســتادهای بازســازی عتبــات اســتان های ایــام 
ــده  ــال ش ــه زده ارس ــق زلزل ــه مناط ــتان ب و خوزس

ــت.  اس
ــتان  ــات خوزس ــازی عتب ــتاد بازس ــت: س وی گف
ــا کنــون ۵ تریلــر کنســرو، ۴ تریلــر آب معدنــی  ت

ــام  ــات ای ــازی عتب ــتاد بازس ــن آرد و س و ۲۵ ت
ــرغ  ــی، تخم م ــامل آب معدن ــه ش ــز دو محمول نی
کرمانشــاه  بــه  را  خوراکــی  اقــام  ســایر   و 
ــق  ــه طب ــان اینک ــا بی ــارک ب ــد. پ ــال کرده ان ارس
اعــام مســئوالن اصلی تریــن نیــاز هموطنــان 
ــو اســت، گفــت: از  ــه زده غــذا و پت در مناطــق زلزل
ــع آوری  ــا جم ــده ت ــته ش ــز خواس ــب داران نی موک
کمک هــای مردمــی در زمینــه تأمیــن ایــن نیازهــا 

ــد. ــز باش متمرک

موکب داران اربعین به یاری زلزله زدگان شتافتند

گروه اجتماعی رسول مهدی زاده
R.M.Zadeh@eskimia.ir

روز  بــه  روز  جــذاب  و  مبهــم  دنیــای  امــروزه 
گســترش می یابــد و انســان ها زمــان بیشــتری 
الزم دارنــد تــا بــا ایــن گســتردگی همــراه و همســو 
باعــث  وفنــاوری  ازتکنولــوژی  اســتفاده  شــوند. 
می شــود کــه ســطح دانــش عمومــی جامعــه 
افزایــش یابــد. البتــه درکنــار نقــاط مثبــت، از 
ــد،  ــل ش ــد غاف ــم نبای ــا ه ــن فض ــرهای ای دردس
 مشــکاتی کــه بحــث وجدل هــای بی شــماری را 

به ارمغان آورده است. 
بــا همیــن مقدمــه بــه ســراغ نوشــین میرجهانیــان، 
روانشــناس، مشــاور و مــدرس دانشــگاه رفتیــم 
کــه  مشــکاتی  و  دردســرها  دربــاره  او  بــا  و 
ــود  ــه وج ــویی ب ــی زناش ــازی درزندگ ــای مج  فض

آورده است به گفت و گو نشستیم.
 علت اینکه فضای مجازی با زندگی مردم 

عجین شده است، چیست؟
ــازی  ــای مج ــات در فض ــترش ارتباط ــروزه باگس ام
شــده اند  رانــده  عقــب  بــه  انســانی  رابطه هــای 
نویــن  تکنولوژی هــای  ظهــور  حقیقــت  در  و 
ــته  ــراه داش ــه هم ــی ب ــروزی تحوالت ــه ام درجامع
ــد  ــان رشــد ســریعی دارن اســت. ایــن تحــوالت چن
ــه  ــه ب ــرد و جامع ــرای ف ــا آن ب ــارزه ب ــوان مب ــه ت ک
ســختی امکان پذیــر اســت. فضاهــای مجــازی 
ــه  ــتند ک ــی هس ــای ارتباط ــدی از فضاه ــل جدی نس
توانســته اند جــای خــود را در اجتمــاع بازکننــد. 
ــف  ــای مختل ــگ و گروه ه ــنین،  فرهن ــراد در س اف
در ایــن فضــا   دور هــم جمــع شــده و بــا هــم 
ــی  ــه غیرواقع ــد. ارتباطــی ک ــرده ان ــرار ک ــاط برق ارتب
و شــاید در مــواردی غیراصولــی وبــی ارزش اســت. 
ایــن فضــای مجــازی  بــا  پیامدهــای مواجهــه 
ایجــاد  باعــث  و  دارد  وجــود  تمــام کشــورها  در 
ــراد  ــرای اف ــی ب حساســیت ها و دغدغه هــای متفاوت
شــده اســت. ایــن فضــا بــر ابعــاد مختلــف زندگــی 
فــردی و اجتماعــی تأثیــر می گــذارد و هــرروز، 
بیشــتر و بیشــتر در عمــق زندگــی افــراد نفــوذ کــرده 

می یابــد. وگســترش 
ــه  ــدی روب ــی رون ــبکه های اجتماع ــه ش ــش ب گرای
بخــش  شــبکه ها  ایــن  درحقیقــت  دارد.  رشــد 
جدایی ناپذیــر زندگــی مــردم هســتند و البتــه گاهــی 
ــود  ــه خ ــراد را ب ــی اف ــداف مشــخص و معین ــا اه ب
مجــذوب کرده انــد. البتــه ظهــور هــر پدیــده ای دارای 
ــت  ــت. آثارمثب ــه اس ــی در جامع ــت و منف ــار مثب آث
ــه  ــاط و دسترســی آســان ب شــامل: ســهولت درارتب
دانــش و اطاعــات تخصصــی و کمــک بــه بــاال بردن 
آگاهــی اســت. ولــی غالبــًا آثارمنفــی درجامعه هایــی 
بــا فرهنــگ پاییــن و عــدم مدیریــت صحیــح 

ــتند.  ــر هس ــت بزرگ ت ــار مثب ــار آث ــتفاده درکن اس

از آن جــا کــه افــراد عنصــر اصلــی در خانواده هــا 
و رکــن اصلــی در جامعــه را تشــکیل می دهنــد، 
بــه جــرأت می تــوان گفــت: تأثیــر ایــن فضــا 
در خانــواده کــه نهــاد اصلــی زندگــی اجتماعــی 
اجتمــاع  افــراد  تربیــت  محــل  و  جایــگاه  و 
ــواده  ــود. خان ــده می ش ــر دی ــتر و بهت ــت،  بیش اس
را  انســان  کــه  اســت  محیطــی   نخســتین 
ــد.  ــرار می ده ــود ق ــط خ ــا و رواب ــر فض ــت تأثی تح
اگــر خــود خانــواده  بنابرایــن می تــوان پی بــرد 
تأثیــر فضایــی غیرارزشــی و غیراصولــی  تحــت 
اختاالتــی  دچــار  آن  کارکردهــای  گیــرد،   قــرار 

خواهد شد. 
ایــن اختــاالت منشــأ بــروز دگرگونی هــای عمیــق و 

ــی اســت.  ــای خانوادگ ــط و ارزش ه اساســی دررواب
ــه  ــوالت ب ــا وتح ــن دگرگونی ه ــیاری ازای ــه بس گرچ

خانواده هــا تحمیــل می شــوند.
 فضای مجازی در طالق عاطفی 

دخیل است؟
 حضوردرفضــای مجــازی بــه علــت جذابیــت 
بــه  می شــود  دیــده  آن  در  کــه  وتنوع هایــی 
انتشارســریع اخبارواطاعــات، افزایــش قــدرت 
تحلیــل وتقویــت روحیــٔه انتقــادی امــکان عبــور از 
ــا،  ــان ایده ه ــت.  بی ــرده اس ــم ک ــا  را فراه مرزه
ازطــرف  ســریع  بازخوردهــای  وامــکان  افــکار 
دربحث هــای  وهمــکاری  مشــارکت  دیگــران، 
جــذب  خــود  بــه  را  ومــردان  زنــان   مختلــف 
در  مشــارکت  امــکان  ایــن  اســت.  کــرده 
و دچارمشــکات  زوجیــن  کــه   زمان هایــی 

بــه  را  آن هــا  می توانــد  هســتند  تناقض هایــی 
ســوی خــود بکشــاند و بــه  آن هــا امــکان می دهــد 
کــه احســاس کننــد می تواننــد صمیمیــت واعتمــاد 
ــود  ــئولیتی خ ــه مس ــارج از حیط ــی خ را در  جای
جســتجو کننــد، گام بــه گام وقــدم بــه قــدم فــرد 
را بــه  درون خــود می کشــد و او را از همســر و 
یکــی   هنــگام  درایــن  دور می ســازد.  خانــواده 
از زوجیــن  یــا هــر دو  بــه  طــور  ظاهــری 
احســاس آرامــش وامنیــت خــود را در جایــی  
ــن  ــد. ای ــدا می کنن ــر پی ــرادی دیگ ــا اف ــر  و ب دیگ
ــا  ــای ارتباطــی ب ــف مهارت ه ــث تضعی ــت باع حال
همســر و پــرورش احســاس های نادرســت  و 
ایجــاد کم توجهــی می گــردد. عــاوه بــر  ایــن 
وباعــث  می کنــد  تغییــر  هــم  فــرد  روحیــٔه 
ــکل  ــده وش ــاری در او ش ــای رفت ــاد تفاوت ه  ایج
روابــط زناشــویی کــم کــم تحــت  تأثیــر ایــن 
ــن  ــه اولی ــد، ک ــدا می کن ــر پی ــازه،  تغیی ــاالت ت ح
ــن  ــه ای ــه البت ــت ک ــی اس ــاق  عاطف ــر آن ط اث
ــر  ــرد را در ب ــط زن وم ــی فق ــی عاطف ــوع جدای  ن
تحت اشــعاع  را   خانــواده  بلکــه کل   نمی گیــرد 

قرار می دهد. 
بــه جــز طــاق عاطفــی، زندگــی خیلــی از  زوجیــن 

ــه ای  ــر ۱۰ متارک ــفانه ازه ــود و متأس ــیده می ش پاش
ــرات  ــل اث ــه دلی ــه ب ــد، ۶ متارک ــاق می افت ــه اتف ک

فضــای مجــازی اســت.
 ازدردسرهای هویت  کاذب  بگوئید؟

ــرد  ــود ف ــبب می ش ــی س ــت کاذب وغیرواقع  هوی
ــی  ــه گاه ــی ک ــا جای ــود ت ــی دور ش ــای واقع ازدنی
ــی خــود در  ــت وشــخصیت واقع ــا هوی ــد ب نمی توان
ــط  ــخص درمحی ــد، ش ــی کن ــی زندگ ــای حقیق دنی
را  ونداشــته هایش  ناتوانی هــا  مجــازی می توانــد 
پررنــگ کنــد و از خــود شــخصیتی کاذب بســازد و در 
آن  غــرق شــود. ورود بــه روابــط غیرواقعــی افــرادی 
کــه نــام و نشــان درســتی ازآن هــا در دســت نیســت 
وشــاید اصــًا وجــود خارجــی هــم نداشــته باشــند. 
ــد  ــداوم  و تعمیــق تدریجــی درایــن رابطــه می توان ت
موجــب شــکل گیری  ناســازگاری وحتــی مشــکات 
شــخصیتی درزندگــی فردگــردد ودر صــورت وجــود  
ضعــف  در پیونــد زوجیــن بــه ایــن تعارض هــا 
ــده  و   ــی ش ــکات ارتباط ــداری ومش ــب ناپای موج
تهدیــدی جــدی بــرای خانــواده محســوب می شــود. 
بــه  را   زوج  و   ایــن مســئله می توانــد همســر 
بی مــورد  ودرخواســت های  بهانه گیــری  ســوی 
ســوق دهــد و ارتبــاط آن هــا را خدشــه دار کنــد، 
ــه نفــس افرادتضعیــف می شــود تاجایــی  اعتمــاد ب
کــه فــرد حاضرســت بــه خاطــر جبــران ایــن 
آداب  از  ناشایســت وحتــی دور  اعمالــی  حالــت 
اجتماعــی، فرهنگــی ودینــی  را از خــود نشــان 
را  هم ســو وهم ســطح  بتوانــد خــود  تــا  دهــد 

 دیگــران کنــد. گاهــی حضــور ایــن رفتارهــا تــا آن جــا 
و  ایجــاد ســوظن   باعــث  پیــش مــی رود کــه 
 بدبینــی بیــن همســران می گــردد، حضوردائمــی در

شــبکه های اجتماعــی ایــن شــک را در همســر 
ایجــاد مــی کنــد کــه آیــا در  پــس ایــن رفتارهــا رابطٔه 
ــات  ــن اطاع ــا خصوصی تری ــودارد؟ آی ــی وج پنهان

ــرد؟ ــرار می گی ــران ق ــترس دیگ ــواده دردس خان
ــار  ــن رفت ــر ای ــواده در اث ــم خصوصــی خان ــا حری  آی
بــه خطــر افتــاده اســت؟ ایــن شــک وتردید هــا بــه 
طــور دقیــق بــه روابــط ســالم همســران اثــر  گذاشــته 
ودر درازمــدت باعــث بــروز آســیب بــه خانــواده 

می شــود.
 اثراتی که فضای مجازی به همراه دارد 

چیست؟
باتوجــه بــه مــوارد ذکــر شــده به طــور خاصــه 
می تــوان تأثیــر اســتفاده ازشــبکه های اجتماعــی 
زیــر صــورت  رابــه  مجــازی   وحضوردرفضــای 

بیان کرد:
ــی،  ــاط عاطف ــت وارتب ــا، صمیمی ــش گفت وگوه کاه
ــوءتفاهم  ــش س ــس وافزای ــه نف ــاد ب ــش اعتم کاه
حریم هــا  رفتــن  ازبیــن  و  وتردیدهــا  وشــک 
ــده وســلیقه، باالرفتــن ســطح توقــع  واختــاف عقی
ــرد و زندگــی  مشــترک، افــت اخاقــی،  ــاز از ف و نی
پرخاشــگری،  تنهایــی،  افســردگی،  تمایــل بــه 
ــبک  ــر س ــا تغیی ــی و ی ــای غیراصول ــام رفتاره انج
زندگــی. روابــط ناســالم، تنــوع طلبــی عاطفــی، 

ــت. ــمی اس جس

زمانی که مجاز دردسرساز می شود

،،
پیامدهــای مواجهــه بــا  فضــای مجــازی 
در تمــام کشــورها وجــود دارد و باعــث 
ایجــاد حساســیت ها و دغدغه هــای 

متفاوتــی بــرای افــراد شــده اســت

ــد.«  ــادر می خواهن ــا چ ــد. آن ه ــک کنی ــردم کم ــن م ــه ای »ب
ایــن جملــه را آن هایــی کــه راهــی مناطــق زلزلــه زده در اســتان 
کرمانشــاه شــده اند، زیــاد شــنیده اند. ســرمای پاییــز در ایــن 
مناطــق شــب ها تــا مغــز اســتخوان نفــوذ می کنــد و مردمــی 
کــه دیگــر ســرپناهی بــرای مانــدن ندارنــد، نگراننــد شــب های 
ــد نهادهــای امــدادی از ارســال  ســردتر از راه برســد. هــر چن
ــر  ــق خب ــن مناط ــه ای ــروری ب ــای ض ــای کمک ه محموله ه
داده انــد امــا هنــوز عــده زیــادی از مــردم چشــم بــه راه چــادر، 
وســایل گرمایشــی و لــوازم ضــروری هســتند. هنــوز ۶ صبــح 
نشــده آفتــاب داشــت ســرک می کشــید. پریســا صورتــش 
پــر بــود از اضطــراب و وقتــی بــه ســرباز رســید، چیــزی گفــت. 
خواهــر کوچک تــرش، کوثــر هــم خــودش را بــه آن دو رســانده 
ــا را  ــای پریس ــرباز حرف ه ــود. س ــد نب ــا بن ــا روی پ ــود ام ب
ــوی  ــد. ت ــش رفتن ــا دنبال ــت و دختره ــر رف ــه شــنید جلوت  ک
ــرپل ذهاب،  ــر س ــکن مه ــای مس ــی از بلوک ه ــه یک دل ویران
ــور  ــرد. عب ــا را دور ک ــد و دختره ــاختمان ش ــرباز وارد س س
ســرباز در طبقــات بــدون دیــوار ســاختمان پیــدا بــود. کمــی 
ــاد زد:  ــر فری ــد و دخت ــد ش ــوار بلن ــزش دی ــدای ری ــد ص بع
دیــوار را خــراب نکــن بــرادر،  کتاب هایــم تــوی آن اتــاق 
اســت. امســال کنکــور دارم. ســرباز هــم جــواب داد: مجبــورم 
ــا  ــت: همان ج ــر گف ــد. دخت ــاز نمی ش ــان ب ــم،  در آپارتم خان
ــک  ــوی ی ــا دوم. ت ــوی اول ی ــن. کش ــت. ببی ــد اس ــک کم ی
ــا  ــردم. خواهره ــدا ک ــاد زد: پی پاســتیک اســت. ســرباز فری
چقــدر خوشــحال شــدند وقتــی کیســه دارویــی را ســرباز از 
ــوری  ــد و ف ــی کردن ــن،  آن را وارس ــرد پایی ــرت ک ــاال پ آن ب
ــتم.  ــان نیس ــران مام ــه نگ ــت: دیگ ــرش گف ــه خواه ــر ب کوث
ــش  ــود ۲ ســال پی ــرده ب ــان ســکته ک ــت: مادرم پریســا گف
ــرأت  ــا ج ــود. م ــده ب ــا مان ــه ج ــوی خان ــش ت و  داروهای
ــدا  ــود. خ ــیدیم آوار ش ــویم. می ترس ــه ش ــم وارد خان نکردی
ــًا  ــرد. اص ــر ک ــه  خط ــد ک ــر بده ــش را خی ــرباز ارت ــن س ای
از شــب اول ایــن ارتشــی ها این جــا بــا دل و جــان کار 
ــه  جــای ۲۰۰  ــه ب ــن محل ــد کشــته های ای ــر نبودن ــد. اگ کردن
ــه شکســته.  ــای مــادرم در زلزل ــود. پ ــر ب ــد براب ــا شــاید چن ت
همــه امیدمــان بــه همیــن قرص هــا بــود. حرف هــای 
ــت.  ــده  اس ــن ام ــرباز  پایی ــود، س ــام می ش ــه تم ــر ک دخت
بچــه تهــران اســت. چشــمانش بــا خــواب قهــر بــود. 
ــانی در  ــوی، امدادرس ــل موس ــدم،  ابوالفض ــمش را خوان اس
ــاب  ــر پل ذه ــتان س ــًا شهرس ــه زده و مخصوص ــق زلزل مناط
ــه  ــر گرفت ــال احم ــش و ه ــا از ارت ــه نهاده ــه دارد و هم ادام
 تــا ســپاه و اورژانــس و آتش نشــانی دســت بــه  دســت 
هــم داده انــد تــا زلزلــه  زدگان را ســامان دهنــد. در این شــرایط 
مهم تریــن خواســته مــردم، چــادر، غــذا، آب و وســایل 
گرمایشــی اســت. در شــهر شــایعه شــده کــه یــک محمولــه 
ــه  ــان در گردن ــه راهزن ــوده ک ــاب ب ــر پل ذه ــادر در راه س چ
 پاتــاق بــا بســتن راه کامیون هــا، حــدود ۲ هــزار چــادر و پتــو را

در  آگاهــی  منبــع  یــک  ســرقت کرده انــد. خبــری کــه 
ــت: ــرد و گف ــب ک ــر آن را تکذی ــزاری مه ــا خبرگ ــو ب گفت وگ

خبــر ســرقت از کامیــون حامــل بــار پتــو و چــادر بــه شــکلی 
ــض  ــذب مح ــده، ک ــر ش ــازی منتش ــبکه های مج ــه در ش ک
ــه ســمت  ــو کــه ب ــد کامیــون حامــل چــادر  و  پت اســت. چن
ســر  پل ذهــاب در حرکــت بودنــد پــس از مواجهــه بــا 

جمعیــت چنــد روســتا کــه درخواســت کمــک داشــتند،  
متوقــف شــده و محتویــات یــک کامیــون را در محــل مــورد 
ــر اینکــه ازدحــام  ــد ب ــد. وی ضمــن تأکی ــاده می کنن نظــر پی
 مــردم و نگرانــی بــرای رســیدن پتــو و چــادر بی نظمی هایــی

 بــه  وجــود آورد، ادامــه داد: اســتقرار نیروی نظامــی و انتظامی 
ــردم  ــت م ــراری امنی ــرای برق ــه زده ب ــق زلزل ــیر مناط در مس
ــم را  ــاد نظ ــه ایج ــی وظیف ــروی انتظام  ضــروری اســت و نی
ــرای  ــا ب ــن محموله ه ــل ای ــن دلی ــه همی ــده دارد و ب ــر عه ب

ــوند. ــکورت می ش ــتر اس ــت بیش امنی
دود  دور  از  می شــوی  پل ذهــاب  ســر  وارد  شــب ها کــه 
 زیــادی شــهر را فراگرفتــه اســت. بــرودت هــوا ســبب شــده 
ــد و همیــن  ــا کنن ــه  پ ــه  زدگان در هــر گوشــه ای آتــش ب زلزل
ــود  ــه از نب ــت. هم ــهر اس ــی دود در ش ــل اصل ــوع عام موض
چــادر و پتــو حــرف می زننــد. مــردی کــه کنــار مخروبه هــای 
خانــه اش مانــده  و  بیــن   ســنگ و  کلــوخ  بــه جــا مانــده 
از مخروبــه ای کــه روزی نامــش خانــه بــود زندگــی می کنــد، 
می گویــد: خانــه ای برایمــان باقــی نمانــده اســت.  از طرفــی 
ــه را رهــا کنــم و از ســرقت اموالــم  نمی توانــم همیــن مخروب

ــری نیســت. می ترســم. از چــادر هــم خب
ــت.  ــری نیس ــم خب ــر ه ــای دیگ ــچ ج ــه هی ــا ک ــه این ج ن
به خاطــر همیــن کنــار خانــه آتــش روشــن کرده ایــم تــا 
ــت  ــرد نیس ــن م ــط ای ــم. فق ــل کنی ــرما را تحم ــم س بتوانی
کــه ایــن حرف هــا را می زنــد،  پــژواک حرف هایــش را 
ــن  ــه همی ــاید ب ــنید. ش ــهر  ش ــای ش ــود در جای ج می ش
ــل باشــد کــه عــده ای ســاعت ها در ورودی شــهر انتظــار  دلی

محمولــه چادرهــای امــدادی را می کشــند.
در کوچــه پــس  کوچه هــای شــهر و جاهایــی کــه زلزلــه 
آواربــرداری  آوار کــرده، عملیــات  را  خانه هــای بیشــتری 
ویــژه    ۶۵ تیــپ  نیروهــای  میــان  ایــن  در  دارد.  ادامــه 
هوابــرد کــه بــه کاه  ســبزهای ارتــش معــروف شــده اند 
امیرســرتیپ  یــاری حادثه دیــدگان شــتافته اند.  بــه   نیــز 
شــاهین تقی خانــی، ســخن گوی ارتــش بــه همشــهری 
می گویــد: به دنبــال زلزلــه کرمانشــاه، تیم هــای زنده یــاب 
راهــی  آموزش دیــده  ســگ های  همــراه  بــه   ۶۵ تیــپ 
کرمانشــاه شــدند تــا در عملیــات جســت وجو بــه دیگــر 

ــد. ــک کنن ــران کم امدادگ
بــا ایــن حــال هــر جــا کــه نیــاز بــود، آن هــا بــرای کمــک بــه 
مــردم و جابه جــا کــردن اثاثیــه آن هــا نیــز وارد عمــل شــدند. 
تقی خانــی از ارســال محمولــه بــزرگ چــادر بــه مناطــق 
زلزلــه زده توســط هواپیماهــای ارتــش خبــر می دهــد و 
می گویــد: همیــن حــاال کــه بــا شــما صحبــت می کنــم یــک 
ــری کــرده و  ــی چــادر را  بارگی ــه ۶۰ تن هواپیمــا ۷۴۷ محمول

ــود. ــاه می ش ــازم کرمانش ــه زودی ع ب
یــک هواپیمــای ایلوشــن نیــز قــرار اســت محمولــه ای نزدیک 
ــر  ــد. از ســوی دیگ ــن چــادر را راهــی کرمانشــاه کن ــه ۴۰ ت ب
ــران اربعیــن  ــه زائ ــرای خدمت رســانی ب موکــب ارتــش کــه ب
در مهــران مســتقر بــود راهــی ســر  پل ذهــاب شــده و 
آمــاده تهیــه غــذا بــرای زلزلــه زدگان اســت. تخت هــای 
بیمارســتان ۵۰۲ ارتــش در کرمانشــاه نیــز افزایــش یافتــه و 
یــک تیــم کامــل پزشــکی از اصفهــان بــرای کمک رســانی بــه 

حادثه دیــدگان عــازم کرمانشــاه شــده اند.

جدال با سرما در آوار روایت های متفاوت از رابطه شوم

ــاهد  ــران ش ــی ته ــور جنای ــرای ام ــم دادس ــعبه هفت ش
ــود. ــب ب ــده ای عجی پرون

ــال طــرح شــکایت  ــه دنب ــده ب ــه ایــن پرون رســیدگی ب
تهــران  جنایــی  دادســرای  در  ســاله   ۳۰  دختــری 

آغاز  شد.
ــرس  ــه بازپ ــود ب ــاکی ب ــالی ش ــرد میانس ــه از م او ک
تهــران  جنایــی  امــور  دادســرای  هفتــم  شــعبه 
ــردی  ــا م ــازی ب ــای مج ــل درفض ــی قب ــت: »مدت گف
ــه دارد  ــردم زن و بچ ــی ب ــی پ ــا وقت ــدم ام ــنا ش  آش
ارتباط مــان  بــر  او  ولــی  قطــع کــردم.  را   ارتباطــم 
تأکیــد داشــت. بــه همیــن خاطــر بــه عنــوان دو 
دوســت در کنــار هــم بودیــم. چنــد روز قبــل ســوار بــر 
خــودرو پــژوی خــودم بــه ربــاط کریــم رفتــه بــودم کــه 
طــا بخــرم. در راه برگشــت، پشــت چــراغ قرمــز بــودم 

ــان،  حجــت ســوار ماشــینم شــد. ــه ناگه ک
بعــد هــم چاقویــی را زیرگلویــم گذاشــت و از مــن 
خواســت بــه طــرف بزرگــراه آزادگان حرکــت کنــم. 
ــام  ــز انج ــاره ای ج ــت چ ــرس و وحش ــم از ت ــن ه م
خواســته اش نداشــتم. امــا داخــل بزرگــراه و در محلــی 
ــف  ــه توق ــور ب ــار مجب ــه ناچ ــردم و ب ــر ک ــوت پنچ خل
شــدم. امــا همــان موقــع حجــت بــا تهدیــد چاقــو مــرا 

ــرار داد. ــت ق ــورد آزار و اذی ــیانه م وحش
بعــد هــم به شــدت مــرا کتــک زد به طــوری کــه دســتم 
به شــدت آســیب دیــد. بــا ایــن حــال بــه هــر زحمتــی 
بــود از دســتش فــرار کــردم و بــا فریــاد از راننده هــای 
عبــوری کمــک خواســتم. امــا هــوا تاریــک بــود و کســی 
ــر حجــت  ــن خاط ــه همی ــم نشــد. ب متوجــه فریادهای
خیلــی زود بــه مــن رســید و بــا تهدیــد چاقــو مــرا بــه 
ــم،  ــرقت طاهای ــد از س ــاند و بع ــین کش ــل ماش داخ
دوبــاره بــه مــن تجــاوز کــرد و بــا موبایلــش فیلــم هــم 

گرفــت.
او همــان موقــع چاقــو را زیــر گلویــم گذاشــت و گفــت 
زنــده  نگویــم،  فیلــم  در  را  آنچــه می خواهــد  اگــر 
نخواهــم مانــد. بــه ناچــار حرف هایــی کــه حجــت 
ــه  ــه ســمت خان ــد از آن ب ــم و بع ــود را گفت خواســته ب

برگشــتیم کــه بیــن راه حجــت از ماشــین پیــاده 
ــه  ــر آنچ ــر ه ــه اگ ــام داد ک ــم پی ــد از آن ه ــد. بع ش
ــش  ــیاه را پخ ــم س ــم، فیل ــام نده ــد را انج  می خواه
و  حجــت  تهدیدهــای  آن  از  بعــد  کــرد.  خواهــد 
خواســته های شــیطانی اش شــروع شــد امــا مــن 
ــم. در  ــن نده ــته های او ت ــه خواس ــردم ب ــعی می ک س
ــه شــکایت  ــم ب ــش تصمی ــت خســته از تهدیدهای نهای
ــدلو  ــرس مرش ــکایت، بازپ ــن ش ــال ای ــه دنب گرفتم.ب
ــم را  ــتور داد مته ــس دس ــان پلی ــی از کارآگاه ــه تیم ب
ــد. امــا متهــم هنگامــی کــه  شناســایی و دســتگیر کنن
مقابــل بازپــرس شــعبه هفتــم دادســرای امــور جنایــی 
تهــران ایســتاد، بــا رد ادعاهــای شــاکی گفــت: »مــن و 
ــل درفضــای مجــازی آشــنا شــدیم.  ــی قب مهســا مدت
او از همــان اول می دانســت متأهــل هســتم امــا بعــد 
ــه  ــر ب ــت اگ ــش شــروع شــد و گف ــی تهدیدهای از مدت
خواســته هایش عمــل نکنــم همــه چیــز را بــه همســرم 

می گویــد.
تــرس ازآشــکار شــدن ایــن رابطــه پنهانــی باعــث شــده 
بــود کــه بــه خواســته های مالــی مهســا تــن بدهــم. در 
حقیقــت کارت بانکــی ام دســت او بــود و هــر زمانــی کــه 
دلــش می خواســت از حســابم پــول برمی داشــت. 
ــا اینکــه مهســا از مــن  ایــن وضعیــت ادامــه داشــت ت
پــول زیــادی بــرای تعویــض خــودرواش خواســت. امــا 
ــه پرداخــت آن  ــادر ب ــن ق ــود و م ــاال ب ــی ب ــغ خیل مبل
نبــودم. ضمــن اینکــه از تهدیدهــا و باجگیری هــای 
مهســا هــم خســته شــده بــودم و دیگــر نمی توانســتم 
ــا  ــل ب ــن دلی ــه همی ــم. ب ــل کن ــت را تحم ــن وضعی ای
ــام  ــرای انتق ــم ب ــردم. او ه ــت ک ــته اش مخالف خواس
ــان  ــی را بی ــن اظهارات ــده و چنی ــه دادســرا آم ــن ب از م

کــرده اســت.
توجــه  بــا  و  میانســال  مــرد  اظهــارات  به دنبــال 
رابطــه ایــن  در  اینکــه دو ســناریوی مختلــف   بــه 

مطــرح شــده اســت، بازپرس جنایــی دســتور تحقیقات 
را  حقیقــت  کشــف  بــرای  کارآگاهــان،   تخصصــی 

صادر کرد.

کنش    وا

معاون درمان وزیر بهداشت   
شمار کشته شدگان و مصدومان زلزله کرمانشاه به 

۴۷۲ کشته و ۹۳۸۸ نفر  مصدوم رسیده است. ۱۰۱۱ 
نفر از مصدومان در بیمارستان های کرمانشاه، ۳۴۰ 

تن در بیمارستان های تهران و البرز و همدان بستری 
هستند.

مینو مهرگفتار، عضو انجمن مددکاری 
ایران 

والدین مهم ترین رکن اصلی برای تحقق رویکرد 
مبارزه اجتماعی با مواد مخدر است و باید با آموزش 

»نه گفتن« از همان دوران کودکی به فرزندان، 
آرامش و امنیت را برای پیشگیری از مصرف مواد 

مخدر صنعتی و شیمیایی به وجود آورند و در این امر 
دلسوزی کنند. برای مقابله با اعتیاد والدین باید از از 

روش های رفتاری و ذهنی استفاده کنند، در برخی 
مواقع می توان از برنامه ریزی و مشورت، درد دل کردن 

و تخلیه احساسات استفاده کرد تا به این ترتیب 
نوجوان و جوان امروزی از لحاظ روحی و روانی 

سبک تر شده و احساس آرامش کند.

دکتر غالم رضا معصومی، عضو  بورد 
سالمت در بالیای وزرات بهداشت 

در کشور دو بار ایمنی بیمارستان ها را بر اساس 
این شاخص بررسی کرده ایم، هر بار هم متأسفانه 
به عددهای خوبی نرسیده ایم به طوری که شرایط 
متوسطی را از نظر ایمنی بیمارستانی داشته ایم و 

این یعنی وضعیت آمادگی پایینی از نظر ایمنی در 
بیمارستان ها وجود دارد. یک بار این بررسی ها با ۲۲۴ 

بیمارستان در سطح کشور انجام شد و مجددًا این 
موضوع را با مشارکت ۴۲۱ بیمارستان بررسی کردیم. 

در همین راستا این بررسی ها  نشان داد که شرایط 
بیمارستان های ما در شرایط بحران، وضعیت مناسبی 

نیست. یکی از مهم ترین علت های این موضوع هم 
این است که بیمارستان های بزرگ کشور قدمتی 

طوالنی و بیش از ۳۰ تا ۴۰ سال دارند.

 سخن گوی سازمان ثبت احوال 
کشور 

در صورت اعام فوت افراد توسط بخشداری ها، 
 فرمانداری ها و دهیاری ها شهرستان های

 آسیب دیده، فوت افراد در سازمان ثبت احوال 
ثبت می شود. در مواقع عادی ابتدا بایستی گواهی 

 فوت توسط پزشک مربوطه صادر و سپس در
 ثبت احوال، ثبت شود، اما در این شرایط به دلیل 

اینکه ممکن است برخی از روستاها پزشکی 
نداشته باشند تأیید فوت توسط اعام فرمانداری ها، 

بخشداری ها و دهیاری ها قابل قبول است. برای 
کسانی که شناسنامه و کارت های ملی شان نیز در 

این حادثه مفقود شده، تدابیری أتخاذ شده است. 
ایستگاه های سیاری در مناطق حضور دارند و 

اطاعات را از افراد أخذ و پس از صدور کارت ملی و 
شناسنامه این مدارک را به آنان تحویل می دهند.
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نوبت اول

آگهی مناقصه
کت  آب و فاضالب استان اصفهان  �ش

)سهامی خاص(

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

 مبلغ تضمین
 )ریال(

 برآورد 
)ریال(

محل تامین 
اعتبار موضوع مناقصه  شماره 

مزایده/مناقصه

250/000/000 4/844/924/878 جاری خدمات مشترکین شاهین شهر و میمه )با ارزیابی کیفی( 96-3-237

176/000/000 3/512/298/211 جاری خدمات عمومی و مشترکین دهاقان )با ارزیابی کیفی( 96-3-238

188/000/000 3/753/891/683 جاری نصب و اصالح انشعابات آب و فاضالب، تعویض کنتور منطقه شش)با ارزیابی کیفی( 96-3-239

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 96/9/11 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ 96/9/12

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

شماره تلفن گویا: 031-366۸0030-۸

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شماره جدید ماهنامه سراسری افق فردا منتشر شد...

ــاره سم پاشــی واحدهــای  ــان درب ــرداری شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفه ــاون بهره ب مع
ــان  ــای اســتان اصفه ــت: شــرکت آبف ــوذی گف ــا حشــرات م ــارزه ب ــور مب ــه منظ مســکونی ب
ســالی دو مرتبــه، سم پاشــی منهول هــای فاضــالب شــهرهای ســطح اســتان را در دســتورکار 
قــرار می دهــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه ایــن روزهــا گاه دیــده شــده کــه برخــی از افــراد بــا 
ــه  ــن امــر هیچ گون ــد کــه ای ــا قصــد سم پاشــی واحدهــای مســکونی را دارن ــام شــرکت آبف ن

ــدارد. ــا ن ــا فعالیت هــای صنعــت آبف ارتباطــی ب
حســن غالمــی اعــالم کــرد: شــرکت های آبفــا طبــق اساســنامه در قبــال سم پاشــی خطــوط 
ــیفون  ــان س ــه هم ــالب ک ــبکه فاض ــای ش ــا و انته ــهری و منهول ه ــالب ش ــع آوری فاض جم
فاضــالب ورودی واحدهــای مســکونی اســت، مســئول هســتند و در قبــال سم پاشــی 
ــام  ــا ن ــه ب ــرادی ک ــن اف ــد؛ بنابرای ــئولیتی ندارن ــه مس ــکونی هیچ گون ــای مس درون واحده
شــرکت های آبفــا اقــدام بــه چنیــن عملــی می کننــد، مطمئنــا افــراد ســودجو هســتند؛ پــس 

ــا چنیــن افــرادی نهایــت دقــت صــورت گیــرد. ــد در برخــورد ب بای
وی گفــت: همــه ســاله از ســوی شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان، 250 هــزار منهــول فاضــالب 
بــا در نظــر گرفتــن پارامترهایــی هماننــد نــوع حشــره و نــوع ســم در فروردین مــاه و انتهــای 
ــای بهداشــت  ــر بســزایی در ارتق ــه تأثی شــهریورماه در ســطح اســتان سم پاشــی می شــود ک

عمومــی جامعــه دارد.
ــارزه  ــه منظــور مب ــه ب ــان گفــت: ســمی ک ــای اســتان اصفه ــرداری شــرکت آبف ــاون بهره ب مع
ــا حشــرات مــوذی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، مــورد تأییــد و نظــارت اداره کل محیــط  ب

ــه همــراه دارد.  ــرای طبیعــت ب زیســت اســت و کمتریــن آالیندگــی را ب
ــد  ــرای تولی ــی را ب ــی و تحقیقات ــرح مطالعات ــان ط ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ــن ش همچنی
ســم جدیــد بــه منظــور مبــارزه بــا حشــرات مــوذی کــه بــا جهــش ژنــی مقــاوم شــده اند، در 

ــرار داده اســت. دســتورکار ق

کیمیای وطنمحدثه حاجیان
M.Hajian@eskimia.ir

محمــد  حضـــرت  رحلـــت  روزهـــای  فرارســـیدن 
مصطفــی)ص( و شــهادت مظلومانــه ســبط اکبــر پیامبــر 
امــام حســن مجتبــی)ع( و شــهادت غریبانــه هشــتمین 
پیشــوای معصــوم، حضــرت امــام علی بن موســی الرضا)ع( 
ــم. ــلیت می گویی ــان تس ــلمانان جه ــی مس ــه تمام را ب

وفــات جانگـــداز و مظلومانــه اشـــرف مخلوقــات 
صفــر   2۸ در  محمـدبن عبـــدهللا)ص(  خاتم األنبیــاء 
ــت.  ــوده اس ــالگی ب ــن 63 س ــری در س ــال 11 هج س
رســول گرامــی و اهــل بیــت ایشــان، مظهــر تــام 
ــال و  ــات جم ــای صف ــه تمام نم ــی و آیین ــمای اله اس
جــالل حــق  هســتند. آنــان، پیشــوایان بشــر بــه ســوی 
ــد و  ــانی و الهی ان ــی انس ــای متعال ــل و ارزش ه فضای
آشــنایی بــا ابعــاد گوناگــون شــخصیت و زندگــی ایــن 
رهبــران الهــی، بهتریــن توشــه ســالکان راه حقیقــت و 

ــِق ســعادت و کمــال اســت. ــازان طری پاکب
زندگــی پیامبــر اســالم و ائمــه هــدی )علیهم الســالم( 
ــیده ای  ــال رس ــه کم ــاک و ب ــان های پ ــتان انس داس
اســت کــه بــرای هــر پوینــده ای، راهــی همــوار و 
مســتقیم بــه ســوی حقیقــت را نشــان می دهــد 
و  نشــیب و سراســر صالبــت  و  پرفــراز  زندگــی  و 
جاودانگــی آنــان، می توانــد همــه ابعــاد و شــئون 

ــد. ــن کن ــل را تأمی ــان کام ــات انس ــف حی مختل
محمــد  حضــرت  وفــات  ســالگرد  روزهــا،  ایــن   
مصطفــی)ص( اســت کــه بنــای ســتم و بیــدادی 
ــوای  ــت و ن ــت، برانداخ ــد آدم می رف ــر فرزن ــه ب را ک
طنین افکــن  جهــان  در  را  عــدل  و  قســط  خــوش 
ســاخت؛ بزرگمــردی کــه در پیشــگاه انســانیت، ســرود 
توحیــد ســرداد. بــا ظهــورش پابرهنــگان و آنانکــه 
اربابــان بیــداد بــه استضعافشــان کشــانده بودنــد، 

گوهــر آزادگــی و حریــت را در آغــوش کشــیدند. 
ــد  ــری نخواه ــا دی ــت؛ ام ــه اس ــان رفت ــان از جه ایش
ــد  ــور می  کن ــد ظه ــت توحی ــین حج ــه واپس ــد ک پایی

ــاهد  ــالم، ش ــید اس ــو خورش ــاق در پرت ــان آف ــا مؤمن ت
ــند.  ــان باش ــروب بت غ

محمــد  حضــرت  ظهــور  از  قــرن  چهاردهمیــن  در 
مصطفــی)ص( کــه جهــان بشــری پرشــور و شــرتر از 
پیــش شــده، نــدای بلنــد توحیــد کــه از گلــوی پــاک 
ــره  ــه ک ــوز در پهن ــر خــدا برخاســت، هن ــن پیامب آخری
ــش  ــت او در روز وفات ــت و ام ــداز اس ــی طنین ان خاک
و  رفیــع  مأذنه هــای  در  را  پیــام وحــدت خویــش 
ــانند. ــان می رس ــوش جهانی ــه گ ــالم ب ــکوهمند اس ش

ــر  ایــن روزهــا همچنیــن ســالروز شــهادت ســبط اکب
ــر  ــی)ع(، در روز 2۸ صف ــن مجتب ــام حس ــر، ام پیامب
اســت کــه در روزهــای طوفانــی صــدر اســالم همچــون 
ــز در  ــان و نی ــدر بزرگوارش ــار پ ــوان در کن ــی پرت بازوی
دوران زمامــداری کوتــاه خودشــان از کیــان اســالم 
ــان و  ــگ منافق ــی نیرن ــد؛ ول ــاع کردن ــلمین دف و مس
دشــمنان اســالم کــه لبــاس دوســتی دیــن و امــارت 
ــد، از کاســه  ــر تــن کــرده بودن ــه دروغ ب مســلمین را ب
ــن  ــد و دومی ــرون آم ــی بی ــمن خانگ ــن دش زهرآگی

ــم شــد. ــان اســالم تقدی ــه جه شــهید امامــت ب
ســالگرد شــهادت  غمبــارِ  روزهــای  در   همچنیــن 
ــی الرضا)ع(،  ــام علی بن موس ــه ام ــه و مظلومان غریبان
ــم  ــرار می دهی ــاب ق ــه خط ــام را این گون ــام هم آن ام
کــه  ای امــام غریــب! ای قبلــه آمــال مشــتاقان 
خشــنودی و رضــا! هنگامــی کــه نقــش گنبــد پرنــور تــو 
در پــرده  چشــمانمان می افتــد، آمیــزه ای از احســاس 
ــی  ــیند؛ نقش ــان می نش ــکوه در قلب هایم ــی و ش تعال
ــو را پیوســته در رگ هایمــان  کــه محبــت و دوســتی ت
ــذ جســم و جــان می رســاند  ــه دوردســت ترین مناف ب
و حاصــل ایــن پیونــد، چیــزی نیســت جــز فروزان تــر 
شــدن آتــش عشــق والیــت تــو کــه بــه مثابــه میراثــی 

ــت. ــده اس ــد ش ــینه هایمان جاوی ــرارج در س پ
ــان  ــان، امام ــر حقش ــینان ب ــر)ص( و جانش آری، پیامب
و  هســـتند  امــت  وحـــدت  محــور  معصـــوم)ع(، 
ــرود  ــد و س ــور می چرخن ــن مح ــول ای ــان ح پیروانش
ــا  ــی شــب ها و روزه ــد و یگانه پرســتی را در تمام توحی

سـرمـی دهنـــد.

سم پاشی شبکه داخلی فاضالب واحدهای 
مسکونی، ارتباطی به شرکت آبفا ندارد

محور وحدت 
دریچه

تصاویری از حماسه  مردم اصفهان در 25 آبان 1361؛ روزی که 370 
شهید دفاع مقدس بر دستان مردم این استان تشییع شدند


